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EDITORIAL

A seção Personal Case desta edição traz a história do gestor Sergio Bandeira de Mello, que, após
longa carreira em uma multinacional norte-americana, tornou-se presidente do Sindigás. Com fino
humor, ele faz perspicazes observações sobre a área de relações institucionais e o trabalho de lobby.
Os cases desta edição tratam de iniciativas das seguintes empresas:
A Geradora, que praticamente formou o mercado de locação de equipamentos de energia, passando
a liderá-lo.
Em apenas oito anos de atuação, a Animafest viu seu faturamento pular de R$ 350 mil para R$ 10
milhões, tornando-se a maior rede de lojas de fantasias e artigos para festas do país.
A Bayer CropScience criou, há três anos, um programa inédito de relacionamento no setor agrícola.
Ao adquirir produtos da empresa, o cliente acumula pontos que podem ser trocados por serviços
como treinamentos e consultorias.
Pioneira e líder no segmento de suplementos nutricionais, a Integralmédica investe cerca de 10% do
faturamento em pesquisa e desenvolvimento e lança, em média, 25 produtos por ano.
Com cerca de um milhão de pontos de luz gerenciados no país, a SQE LUZ destaca-se na gestão da
iluminação pública, tendo sido pioneira no uso da tecnologia LED em vias públicas.
O Voitel, um dos grupos nacionais que mais cresce no segmento de telecomunicações, é também
um dos poucos entre as médias empresas brasileiras a adotar um modelo de gestão com governança
corporativa.
A B2L Investimentos é uma companhia sui generis, formada exclusivamente por advogados. Seu foco
são as médias empresas do interior, distantes do eixo São Paulo-Rio.
A Mega Sistemas Corporativos se consolidou no mercado de TI oferecendo soluções de gestão empresarial para diversos mercados, entre eles os de construção, logística e combustíveis.
A Cargill Agrícola iniciou, em janeiro de 2011, o Ação Renove o Meio Ambiente. Trata-se de um programa de logística reversa para a reciclagem do óleo usado em cozinhas, que tornou-se referência
no setor.
Na coluna Cases & Causos, Décio Clemente conta uma história pitoresca ocorrida com um publicitário que prospectava a conta de uma tele durante o lançamento dos celulares no país.

João Penido

editor
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personal case
Sergio Bandeira de Mello
Presidente do Sindigás

Entender as ameaças ao negócio
é o principal desafio de um gestor
Carioca nascido na Tijuca, o engenheiro Sergio Bandeira de Mello, de 52 anos, passou
a maior parte de sua vida profissional na Texaco. Chegou a ser, ainda jovem, aos 33
anos, presidente da multinacional norte-americana no Peru. Há 11 anos, ele comanda o
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).
Da experiência que acumulou, extraiu a seguinte certeza: o principal desafio de um
gestor é entender as ameaças que circundam seu negócio.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“Eu me formei em Engenharia Civil na Universidade Federal Fluminense, em 1985. A maior escola que
tive foi trabalhar na construção civil, o que me deu
uma visão de projeto, algo com início, meio e fim.
Construir um prédio é como abrir uma empresa que
vai falir. Há a fase da euforia do projeto, da captação
de recursos. Depois, tem a contratação da mão de
obra. Você cresce e faz aquilo acontecer. O fim da
construção é para todo mundo o momento principal,
mas significa a falência da empresa. É o momento
de demitir todo mundo, de desmobilizar os recursos.
Na construção civil predial ganhei a experiência de
construir e falir empresas.”
O INÍCIO DA CARREIRA
“Trabalhei na construção civil ainda como estagiário, em uma empresa pequena, a Engesol, que

prestava serviços de instalação predial, especialmente para a Gomes de Almeida Fernandes, atual
Gafisa. Logo que entrei para a faculdade, comecei
nessa empresa, sendo responsável por compras,
pela parte de orçamento, e tocava várias obras. Era
estagiário, mas tinha estagiários subordinados a
mim. Havia engenheiros que tinham estagiários subordinados, mas eu não era subordinado a nenhum
deles, mas ao gestor da empresa, uma coisa completamente louca!
Infelizmente, quando cheguei ao fim do meu curso, a empresa passou por dificuldades financeiras e
começou a diminuir de tamanho. Saí, porque a empresa não teria como me absorver como engenheiro.
Fui trabalhar em uma indústria química de manutenção de caldeiras, a Polar Chemical. Não tinha nada a
ver com minha atividade direta, mas eu precisava ter
receita. Fiquei lá por cerca de um ano.”
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NA ILHA DE MARAJÓ
lubrificantes e combustí“Me convidaram
“Logo depois, em 1987, fui chamado por coveis da Texaco. Era uma
para
trabalhar
nhecidos para trabalhar como autônomo para
área monumental, que
na
Ilha
de
Marajó,
a Texaco Exploração de Petróleo. Era a época
ia do Piauí até o Acre. Eu
dos contratos de risco. Eles precisavam consbrincava que tinha 51%
onde havia
truir um escritório no Rio de Janeiro e procudo território nacional e
um
projeto
de
ravam um engenheiro civil para fazer a ade10% das vendas. Havia
exploração
de
quação do escritório. Ao fim do contrato, de
clientes que, para visitádois meses, eles me convidaram para trabalhar
-los, demorava três dias
petróleo onshore.
na Ilha de Marajó, onde havia um projeto de
de avião, por causa das
Meu
trabalho
exploração de petróleo onshore. Meu trabaescalas. Fiquei um ano e
era
construir
a
lho era construir a infraestrutura para entrada
meio nessa função.”
e saída das sondas das plataformas. Era preciso
infraestrutura para
construir, no meio do lodo, estradas, heliponCOUNTRY MANAGER
entrada
e
saída
tos e portos, para que se pudesse descarregar
“Em 1995, aconteceu
das
sondas
das
e carregar material.
um convite engraçadísAos 25 anos, fiquei perdido na Ilha de Masimo. Eu sempre brincava
plataformas”
rajó, atirado no meio do mato, com um rádio
com meus amigos falanSSB, aquele que faz um chiado quando você
do assim: ‘O intrépido e
fala. Meu inglês era macarrônico, e eu trabadestemido Sérgio! Um
lhava com um grupo de norte-americanos. Ficava
dia, vou deixar de ser destemido, mas não intrépido!’
hospedado num barco que se chamava Samurai.
Me convidaram a ir para Lima, no Peru. Aceitei na
Pensei em contar essas histórias em um livro intituhora, e eles falaram: ‘Mas você aceitou o convite sem
lado Aventuras e desventuras de um samurai carioca.
saber o que é!’ Eu respondi: ‘É óbvio que vou assuDe samurai, só havia o nome do barco. Fiquei lá por
mir a gerência de operações ou de vendas na Texaco
dois anos.”
Peru’. Aí, falaram: ‘Não, Sérgio; o convite é para você
ser country manager, presidente, da Texaco no Peru’.
NA TEXACO DISTRIBUIDORA
Quase falei: ‘Senhor, perdoai-os, eles não sabem
“Depois que acabou o contrato de risco, fui cono que fazem. Estão loucos! Como vão me colocar
vidado a trabalhar na Texaco Distribuidora, área do
numa coisa deste tamanho?’
Downstream, a Texaco dos postos, do Havoline etc.
Eu nem sabia o tamanho da operação da Texaco
Voltei para o Rio de Janeiro, para trabalhar na área
Peru. Tinha 32 anos de idade no dia da comunicação;
de operações, cuidando de bases e terminais. Logo
quando fui, tinha 33 anos, a idade de Cristo. Tinha
depois, fui convidado a assumir a Gerência Regional
pouquíssima informação sobre a economia do Peru.
de Operações da Região Sul do Brasil, cuidando da
Estava focado no Brasil, que não tinha a abertura
construção de postos, logística, transportes. Passei a
econômica que tem hoje. Procurei saber do que se
trabalhar mais na área operacional, fazendo com que
tratava depois de ter aceito; algo que hoje, provavela distribuição funcionasse. Tudo na minha vida teve
mente, não faria. Hoje, avalio muito se estou, ou não,
uma velocidade não calculada e não planejada, mas
pronto para o desafio, sem delegar somente a terceiexageradamente rápida. Fiquei dois anos em Curitiba.
ros. A intrepidez te leva a fazer coisas inimagináveis.”
Em seguida, disseram que eu precisava fazer uma
incursão pela área de vendas e marketing e me chaABERTURA DE MERCADO
maram para ser gerente regional de vendas em Be“O que estava acontecendo no Peru era uma aberlém do Pará. Nessa época, eu respondia pela área de
tura de mercado. O país precisava de capital estran-
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geiro para voltar a crescer. Vinha de um período
de muito sofrimento por causa do terrorismo.
O Sendero Luminoso (Caminho Iluminado) e
outros movimentos de extrema esquerda, com
braços armados, haviam levado o Peru a um
atraso muito grande. Eles queriam privatizar a
Petroperú e abrir a distribuição de combustíveis para o setor privado.
Quando cheguei lá, encontrei a Shell e a
Mobil, a extinta Mobil, consolidadas no país. A
Texaco começou o trabalho um pouco mais
atrasada. A empresa era pequena. Tínhamos
4% de market share em lubrificantes e zero em
combustíveis. Numa animação muito grande,
em dois anos e meio já tínhamos cerca de 15%
em lubrificantes e 18% em combustíveis. Foi
uma transformação total.”

“O presidente
Fujimori foi para a
televisão dizer que
havia cartel entre
as distribuidoras
e pediu a todos
os peruanos que
não colocassem
mais combustíveis
nos postos
multinacionais.
O negócio
simplesmente
acabara”

ASSISTENTE DO MINISTRO
O setor de petróleo é muito regulado, há
uma afetação muito grande das relações com
o Estado. Você gere um negócio que não é só um
negócio, é também um serviço de utilidade pública.
O Estado participa de alguma forma da gestão do seu
negócio, por meio da regulação. Na capital, passei a
ter uma relação muito intensa com a vida política. Eu
e minha esposa éramos vistos com justificável curiosidade e bastante simpatia. Era realmente engraçado
ver meninos de 34, 35 anos, andando para cima e
para baixo em jantares, almoços de trabalho e negociações com o primeiro-ministro e com o ministro
de Energia e Minas.
O ministro de Energia e Minas, à época, Daniel Hokama, me convidou para ser seu assistente no desenvolvimento da modernização do Estado peruano. Eu
falei: ‘Ministro, não posso aceitar, sou representante
de uma multinacional’. E ele: ‘Consulta a sua matriz’.
Eu consultei a matriz, que disse uma coisa curiosa:
‘Olha, se para eles não há conflito, da nossa parte não
vemos conflito algum. Você só não pode ser remunerado, e deve ter o Estado como prioridade nessa
função’. Então, passei a integrar a equipe do Ministério. Trabalhava lá de sete às onze e meia da noite, três
vezes por semana.”

GOLPE INESPERADO
“Essa situação perdurou até fins de 1998,
quando a Texaco e as
outras empresas sofreram um grande golpe.
Num ato inesperado, o
presidente Fujimori, que
passava por uma crise de
credibilidade e precisava
de um ‘bode respiratório’,
como diria o saudoso
ministro Magri, foi para a
televisão dizer que havia
cartel entre as distribuidoras e que ia estancar o
processo de privatização.
E pediu a todos os peruanos que não colocassem
mais combustíveis nos
postos multinacionais. O
negócio simplesmente acabara.
Lembro dessa cena como se fosse hoje, que não
me sai da cabeça de tão traumática. Eu estava em
casa, tranquilo. Diria que mais do que tranquilo; estava sob a soberba de um jovem de 35 anos no comando de uma multinacional e assistente do ministro. Eu
vivia um momento de soberba, e merecia um castigo
(risos). De repente, vivi novamente, sem aviso, a experiência da falência, de fim, existente na construção
civil, ou seja, de desmontar um enorme projeto.”
NOS EUA
Saí do Peru e fui para os Estados Unidos, onde assumi a posição de assistente do presidente internacional da Texaco na área de downstream. Esse foi o
segundo erro. Devia ter ficado no Peru para arrumar
a casa, mesmo que o arrumar fosse a debandada, a
retirada da tropa. Já estava projetado que eu sairia
de lá. Mas eu não queria sair e falei: ‘Olha, tenho que
terminar o que não foi acabado’. Eles falaram: ‘Não,
não; o teu projeto profissional continua’. Mas eu devia ter esperneado e ficado, pois o projeto pessoal
estava manchado para sempre.

julho/agosto 2014

INSIGHTCase Studies
7

Fui morar em Connecticut, na cidade de
e tocar o projeto de transfor“No mundo
Stamford. Minha mulher não me perdoava, e
má-lo a partir de uma entidadas
relações
dizia: ‘Você foi promovido; eu fui rebaixada!’
de reativa em uma proativa,
institucionais,
Efetivamente, no Peru, ela tinha cinco, seis emque não ficasse esperando
pregados, e nos Estados Unidos tínhamos que
as demandas virem do Estaas coisas
lavar o carro (risos). Vivemos lá apenas um ano.
do para se queixar, que fosse
acontecem
Voltei para a Texaco Brasil, na área de downsuma entidade que apresenquando
têm
que
tream. Fui para Recife. Mas, nesse momento, já
tasse e provocasse o Estado
conseguia enxergar que a etiqueta do problecom soluções, sendo parte
acontecer. Você
ma no Peru, a tag, tinha se pendurado no meu
das soluções e não parte dos
não
determina
currículo. Depois, vim para o Rio, onde assumi
problemas do Estado.
quando
elas
a área de Planejamento e Marketing.
O convite era muito desaSaí da Texaco no fim de 2001, com 39 anos
fiador.
De novo, o já não tão
acontecem”
e uma sensação estranha. Quando você sai de
destemido, mas intrépido,
uma corporação daquele tamanho, o nome da
Sérgio se meteu nisso. E, aí,
corporação faz parte do seu sobrenome. Eu era
lá se vão 11 anos. Com forte
o Sérgio Bandeira de Mello da Texaco. Isso dispensava
apoio das empresas, transformamos o Sindigás em
outras apresentações.”
uma entidade de classe que efetivamente consegue
representar as empresas e apresentar e propor plaVIDA SINDICAL
nos que possam colaborar com o desenvolvimento
“Logo depois que saí, o pessoal do Sindicom (Sindo país. Tenho ojeriza total a qualquer tipo de prodicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis
teção ou cartório. Não precisamos disso. Só precisae Lubrificantes) me chamou para trabalhar com eles.
mos de espaço para que o produto possa competir
‘Estamos diante de grandes desafios e organizando a
de igual para igual com os outros energéticos. E que
associação de classe para dar um serviço profissiopossa ganhar sempre que tiver a melhor proposta de
nal às associadas’. Era um mercado que estava sendo
valor. É um trabalho delicioso, divertido.”
aberto, com o fim do monopólio da Petrobras. Todas
as regras estavam sendo criadas naquele momento.
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Surgiam várias distribuidoras.
“Hoje, considero crucial a área de relações instituEra preciso uma associação de classe que fizesse
cionais, que por muito tempo ficou relegada. Lembro
uma boa interlocução. Achei uma loucura quando me
da área de relações institucionais ainda embaixo da
fizeram o convite e disse: ‘Não tenho o menor perfil
área de Recursos Humanos. As relações instituciopara isso’. Na época, eu pensava: ‘O que eu vou fanais ganham cada vez mais espaço nas empresas.
zer numa entidade de classe?’ Até então, achava que
Cada vez mais têm interação com o Estado, seja por
esse era um trabalho para fim de carreira. Mas quanintervenção deste, seja porque você está em uma atido entrei, fiquei fascinado. Descobri que era um travidade de utilidade pública, como a distribuição de
balho que exigia uma energia impressionante, dentro
combustíveis, seja pelos projetos de Parcerias Públide uma sociedade que se modernizava muito rapidaco-Privadas, as PPPs.
mente, em que todo mundo interage com todo munO Estado faz uma série de concessões, dá oportudo. Você tinha que fundamentar as suas posições.”
nidades enormes para o empresariado. Há financiamentos que você tem que buscar no Estado para inNO SINDIGÁS
vestir na área de infraestrutura. E não é só isso. Cada
“Eu estava trabalhando no Sindicom quando, em
vez vale menos aquela relação que existia antes, do
2003, veio o convite para ser presidente do Sindigás
cacique com o cacique. Ou seja, acabou o tempo em
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que o capitão de indústrias falava com um general e
resolvia tudo. Hoje, a construção é muito mais plural. Em cada movimento que você faz, em cada intenção, em cada caminho que você pretende tomar,
é preciso delinear muito claramente quem são seus
aliados, fortalecendo alianças e demarcando claramente quem são, não seus inimigos, mas seus contrapontos em determinada situação; é preciso saber
como desarmar cada uma das ameaças que eles representam para se construir uma plataforma segura
para determinado setor.
Sempre digo que o trabalho de relações institucionais tem três pilares. A base de tudo é a insistência.
Você não pode parar nunca, tem que transformar seu
discurso numa espécie de ladainha, em um mantra.
O segundo pilar é a consistência. Desde o primeiro
momento em que você entoar o seu mantra, tem
que dizer qual é o seu norte, tem que consistir, tem
que ter qualidade de informação na mão e levar à
frente. O terceiro pilar, e o mais difícil para mim, que
tenho um DNA de gestor de negócios, é a paciência. No mundo das relações institucionais, as coisas
acontecem quando têm que acontecer. Você não
determina quando elas acontecem.
Ainda há muito a evoluir, a se compreender, tanto no desenvolvimento de pessoas que trabalham na
área de relações institucionais como também o Estado
entender o quanto essa área pode ajudá-lo em termos
de prover, de ser fonte de informação. É um processo
de amadurecimento que está vindo desde a Constituição de 1988. Quanto mais avançada e complexa for a
nossa democracia, mais as relações institucionais vão
exercer um papel importante dentro da sociedade.”
SOBRE O LOBBY
“Uma palavra que no Brasil todo mundo tem oje-

riza de falar é lobby. Meu trabalho é lobby, é levar
os assuntos a debate. É construir, para cada debate, para cada interlocutor, um discurso diferenciado. Você tem que entender claramente que o que
importa é persuadir. É levar e trazer, conseguir encontrar uma forma com que as pessoas percebam
seu ponto de vista, e como aquele ponto de vista
as sensibiliza. Então, é preciso ter uma capacidade
grande de, junto com as empresas, construir esses
discursos plurais.
Ainda hoje existe o lobby denegrido. É extremamente tentador, dentro da minha insistência,
consistência e paciência, alguém chegar à minha
frente e falar: ‘Me dá isso que resolvo o assunto’.
Você tem que resistir a essa tentação porque, se
você fizer a primeira vez, nunca mais seu discurso
vai servir para nada. Óbvio que vão sempre oferecer ao homem institucional a solução do caminho
curto. O que você tem que fazer é resistir de todas
as formas à tentação, tendo claro que aquilo fecha
para sempre o seu caminho. No dia em que você
pagar ingresso para entrar na festa, nunca mais
será convidado.”
DESAFIO DO GESTOR
“Acho que o principal desafio de um gestor é entender as ameaças que circundam seu negócio. Você
tem que caminhar o tempo todo entendendo que
todo negócio está cercado de ameaças. Você tem
que pilotar essas ameaças, tem que ter um painel de
instrumentos que efetivamente funcione. Vejo muito
voo cego, muito avião que decola sem o painel de
instrumentos estar funcionando ou mesmo sem ter
painel de instrumentos. Não dá para pilotar um negócio sem ter um bom painel que te defina bem as
ameaças.”
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a geradora
Cândido Terceiro

Formando e liderando o mercado
de locação de equipamentos
Diferentemente do que ocorre atualmente, o aluguel de geradores de energia não tinha um
mercado acessível no início dos anos 1990. Naquela época, não existia a cultura de locação de
máquinas, e as únicas opções eram as poucas empresas do Sudeste, com custo elevadíssimo. O
segmento foi se adaptando à locação por meio do trabalho da A Geradora, hoje líder de mercado
em geradores, torres de iluminação e compressores de ar, com faturamento previsto de R$ 250
milhões neste ano.

A união entre oportunidade e ousadia foi o marco
transformador do mercado brasileiro de locação de
equipamentos de energia. Em abril de 1989, Enilson
Moreira e Celso Reis fundaram a empresa A Geradora, em Salvador. Moreira e Reis eram funcionários de
uma empresa fabricante de geradores de energia e
enxergaram no segmento a oportunidade certa para
desenvolver o tão idealizado negócio próprio.
O conhecimento adquirido na fabricação de geradores deu suporte para que os empresários apostassem na compra de uma máquina usada, que passou
a ser alugada na época. A prova de que a escolha foi
certa é que esse primeiro gerador funciona até hoje.
Já aposentado das atividades do dia a dia, ele se
transformou em relíquia exposta em uma das unidades da companhia, em Salvador.
Apesar da bagagem de conhecimento trazida pelos sócios, o período de consolidação da A Geradora
foi desafiador. A falta de recursos financeiros e de experiência na gestão empresarial foram os principais
entraves; e ganhar a confiança dos clientes foi um
processo árduo. Desde o início, a meta era erguer
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uma companhia que atendesse com qualidade
geradores que faltavam
A história de A
às necessidades do mercado. Para isso, a empara atender à demanGeradora
evidencia
presa trabalhou para atrair técnicos especialida, numa atitude visioque
momentos
de
zados e buscou pessoas que tivessem potennária.
cial e ideais de crescimento compatíveis com
Outra grande oporgrande dificuldade
os seus.
tunidade de expansão
para
o
mercado
O caráter tradicional e familiar faz parte da
para A Geradora veio
podem
ser
essência da empresa desde a fundação. Tanto
dez anos mais tarde,
que o nome foi inspirado na mercearia do tio
em 1999, com a imitransformados
de Enilson Moreira, denominada A Vencedora.
nência do chamado
em
oportunidades
A junção do nome da mercearia com o negóBug do Milênio. Na vipara
empresas
de
cio resultou em A Geradora. As cores também
rada do século, havia o
continuam as mesmas, num claro esforço de
receio de que poderiam
diversos segmentos
preservar a identidade da empresa. O amareacontecer perdas de
lo foi escolhido para ser a cor característica da
todos os registros dos
companhia e por ser o tom mais visível entre
sistemas informatizatodos, mesmo a grandes distâncias.
dos, o que causou um clima de temor generalizado.
Essas raízes transformaram A Geradora em uma
A apreensão coletiva levou as empresas a investirem
empresa presente em todo o país, atuante nos seem equipamentos para evitar que os arquivos fossem
tores de indústria, comércio e serviços, construção,
danificados pela falta de energia. Esses equipamentos
infraestrutura, mineração, petróleo e gás e entreteacabaram não sendo usados e foram comprados por
nimento. Além de locadora, A Geradora atua como
preços mais baixos por A Geradora. Naquela época, a
consultora no apoio ao cliente para ajudá-lo a deficompanhia já estava mais capitalizada e havia a posnir a configuração necessária de equipamentos que
sibilidade de investir em novos geradores.
melhor atenda à demanda. Com esses princípios, a
Pouco tempo depois, em 2001, a empresa pôde,
empresa conquistou clientes de renome nacional
mais uma vez, expandir sua atuação, na época da
e internacional, como Vale, Petrobras e Odebrecht,
chamada Crise do Apagão, no governo de Fernando
entre outros.
Henrique Cardoso. A escassez de chuvas deixou represas vazias e acendeu o alerta do poder público e
A OPORTUNIDADE BATE À PORTA
da iniciativa privada, que viram no mercado de locaA história da A Geradora evidencia que momenção de geradores uma alternativa viável em caso de
tos de grande dificuldade para o mercado podem ser
falta de energia.
transformados em oportunidades para empresas de
A rapidez e o preparo para aproveitar as oportunidiversos segmentos, inclusive o de locação de equidades ao longo da sua trajetória fizeram com que A
pamentos. Não por acaso, a primeira grande chance
Geradora se consolidasse no cenário nacional e code crescimento da companhia surgiu ainda no prilhesse os frutos do crescimento sustentado. De 2002
meiro ano de atuação no mercado. Em 1989, estava
a 2010, a companhia cresceu a uma média de 45% ao
em construção a Linha Verde, rodovia que liga Salvaano. A partir daí, a expansão da atuação da empredor a Aracaju pelo litoral norte da Bahia. O consórcio
sa e a diversificação de produtos para locação foram
responsável pela construção da via demandou 20 gequestão de tempo.
radores para compor a obra. A empresa tinha apenas
oito. A garantia do contrato entre a empresa licitada
PARA ALÉM DO NORDESTE
e A Geradora promoveu um crescimento acentuaA capacidade de aproveitar as oportunidades e
do nos serviços prestados, e foram comprados os 12
torná-las ferramentas de crescimento fez de A Ge-
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radora uma empresa nacional. Diferentemente das
demais empresas do segmento, A Geradora nasceu
na região Nordeste e se expandiu para o Sudeste. O
crescimento pelo país se deu quase que por gravidade. A empresa ficou conhecida na Bahia, e os estados
vizinhos que tinham demandas na área acabavam
conhecendo o seu trabalho, que foi sendo reconhecido nacionalmente ao longo dos anos.
A decisão de expandir as atividades para outros
estados surgiu em 1994, a partir da oportunidade
de ocupar áreas inexploradas. Existia uma demanda
para locação de equipamentos, e a oferta era quase
inexistente em muitas cidades. A primeira filial de A
Geradora foi inaugurada em Recife, em 1994. A partir
daí, a companhia iniciou um plano ordenado de expansão e se consolidou em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Pará. Atualmente, a empresa conta com 19 unidades espalhadas por
14 estados brasileiros.
O crescimento das atividades da companhia pelo
Brasil demandou, também, a ampliação da frota de
equipamentos locáveis. Atualmente, a A Geradora
possui cerca de 4 mil geradores de energia, totalizando 500 MVA, mais de mil compressores de ar e 2 mil
torres de iluminação, conjunto que faz da empresa a
líder nesse tipo de locação. São cerca de 10 mil itens
locáveis e aproximadamente 120 veículos de carga

para logística própria, o que dá segurança de controle para todo o processo e atendimento diferenciado.
A curva de crescimento em ascensão constante
permite que a A Geradora continue diversificando
seu portfólio de produtos. Atualmente, a empresa
conta com uma rica gama de equipamentos para
locação: geradores de energia, compressores de ar,
torres de iluminação, plataformas aéreas, manipuladores telescópicos, miniescavadeiras, minicarregadeiras, rolos compressores e equipamentos para climatização. Assim, os produtos disponibilizados pela
empresa mantêm o caráter contemporâneo, comprometido com a modernidade e com um suporte
técnico especializado para atender aos mais variados
segmentos.
EXPANSÃO E
PROFISSIONALISMO
A expansão de A Geradora para outros estados
criou um cenário de desenvolvimento que já não era
mais compatível com os processos adotados pela
companhia. Era preciso ampliar o capital e profissionalizar a gestão. Por isso, em 2010, a empresa buscou a parceria de um fundo de investimentos para
capitalizar o crescimento e dar a base necessária para
treinar a alta gestão, de forma a capacitá-la para lidar
com o novo momento da empresa.
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Depois de abrir diálogo com 16 instituições, a A
Geradora encontrou uma parceira para potencializar
seu desenvolvimento e consolidar as perspectivas
positivas que já eram projetadas para o segmento de
locação de máquinas e equipamentos no país. Atenta
às possibilidades de mercado, a empresa optou pela
parceria com um fundo de investimentos, pela comodidade oferecida nessa modalidade de negócio.
A parceria com o fundo reduziu a carga de preocupação de A Geradora com riscos, análises de mercado e expectativa de resultado-avaliações que passaram a ser administradas em parceria com o novo
sócio. Os recursos aportados foram aplicados na
abertura de novas filiais, na ampliação do escopo de
equipamentos, na amortização de dívidas e até na
aquisição de uma nova empresa para o grupo.
Com a parceria, a A Geradora se profissionalizou
e alcançou alto nível de governança corporativa, o
que deu a ela o qualificativo de a mais organizada
e desenvolvida do segmento. A capacitação de profissionais — inclusive com programas de inclusão da
mulher no mercado de trabalho —, iniciativas de captação e formação de potenciais gestores e supervisores, além de maior preocupação com logística e
meio ambiente, que passaram a fazer parte da pauta central de A Geradora. Não por acaso, a meta de
crescimento anual projetada pela companhia para os
próximos cinco anos é da ordem dos 15%.
Em 2010, o fundo de investimentos, representado
pela GG Empreendimentos, fez um aporte de R$ 55
milhões na companhia, vindo a compartilhar da administração de suas ações e seu quadro societário,
dando continuidade ao processo de governança. Em
2012, houve uma mudança. O fundo indicou a Angra Partners para substituir a GG Empreendimentos
na gestão dos seus interesses na empresa. O fundo
atual possui R$ 1,6 bilhão em ativos na carteira que
administra.
Assim, antes da operação com fundo de investimentos, 88% do capital da A Geradora estavam nas
mãos dos acionistas-fundadores e os 12% restantes,
nas mãos de sete sócios minoritários. Depois do aporte, o controle da companhia permanece com os fundadores, que, juntos, possuem fatia em torno de 62%.

AMPLIANDO OS HORIZONTES
Com a consolidação da reputação de A Geradora
no atendimento ao mercado de locação de máquinas e equipamentos, era hora de ampliar os horizontes e buscar novos mercados. Como já é tradição na
gestão da empresa, a aposta foi em um mercado em
crescimento exponencial no Brasil — os megaeventos. Apesar de ter a maior parte da receita proveniente da construção civil, infraestrutura e mineração, a
A Geradora já atuava na locação de geradores para
eventos.
A expertise completa no setor, entretanto, veio
em 2012, quando a empresa adquiriu a Poliservice,
companhia que aluga geradores de energia e aparelhos de ar condicionado, especializada em grandes
eventos. Criada há 17 anos, a Poliservice tem sede em
São Bernardo do Campo (SP) e filial no Rio de Janeiro
(RJ). A transação entre as empresas envolveu troca
de ações. Os sócios da Poliservice ficaram com uma
participação minoritária de aproximadamente 9% na
nova companhia formada após a aquisição.
A Poliservice, devido à excelência dos produtos e
serviços, participa de mais de 1.500 eventos por ano,
de diferentes formatos e portes, por todo o Brasil e
já acumula centenas de clientes satisfeitos e fiéis.
Com acompanhamento 24 horas, a empresa possui
equipes capazes de atender projetos de grande porte
com exclusividade, qualidade e rapidez.
A Poliservice foi incorporada ao grupo A Geradora, porém, a empresa continuou trabalhando com as
duas marcas no mercado, uma vez que possuíam reputação positiva e consolidada. A união fez com que
A Geradora adquirisse uma frota de equipamentos
locáveis com cerca de 4 mil geradores de energia,
mais de mil compressores de ar e 2 mil torres de iluminação, estrutura que atraiu parceiros importantes,
como Stemac, Cummins, Caterpillar e Scania.
Unidas pela mesma energia, as empresas realizam eventos esportivos, corporativos e megashows,
além de grandes festivais pelo país. A lista é extensa
e evidencia o know how da Poliservice no segmento: JMJ, Miss Universo 2011, São Paulo Fashion Week,
Fashion Rio, Lollapalooza, Rio+20, shows de Paul
McCartney, Madonna, Stevie Wonder e Gilberto Gil
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e eventos esportivos, como Fórmula Indy, Fórdesenvolvido pela A
A boa expectativa
mula I, Copa das Confederações 2013 e Copa
Geradora em todos os
de
crescimento
para
do Mundo 2014.
estádios.
este
ano
se
deve
A atuação de A Geradora em grandes evenA responsabilidade
tos exigiu da companhia o desenvolvimento
colocada
nas mãos
aos investimentos
de novas habilidades para lidar com as esda marca atesta o reem
equipamentos
pecificações do segmento. No atendimento
conhecimento
por
de
última
geração,
às demandas da construção civil, por exementidades nacionais e
plo, as atenções da locadora se voltam para
internacionais de que
principalmente para
o cuidado com a qualidade do equipamento
a A Geradora está tecatuar
nos
segmentos
e para a assistência técnica eficiente. No setor
nicamente habilitada
da
indústria,
eventos
de eventos, é preciso ter o equipamento cerpara prestar serviços
to e o atendimento extremamente pontual. A
para eventos de grane infraestrutura/
instalação das máquinas obedece a critérios
de magnitude, como
construção
civil
rigorosos, a confiança é algo primordial, pois,
a Copa do Mundo Fifa
em caso de eventuais falhas, os reflexos são
Brasil 2014. Esse foi,
imediatos. Há, portanto, a necessidade latente
naturalmente, o camide contar com pessoas altamente qualificadas para
nho. O bom trabalho na Copa das Confederações
fazer a operação dos equipamentos.
carimbou o passaporte da empresa para o Mundial.
A demanda por novas expertises, no entanto, não
A Geradora venceu licitações para fornecer enerserve de obstáculo para os planos de uma expansão
gia para cinco estádios que receberam jogos da Copa
ainda maior nos segmentos de atuação da A Gerado Mundo. A companhia disponibilizou equipamendora. A empresa planeja se especializar ainda mais na
tos para o chamado overlay — estruturas provisórias
área industrial — que pode se dar por meio de node apoio aos estádios, como salas de imprensa, cozivas aquisições ou mesmo crescimento orgânico — e
nhas, salas de apoio — de São Paulo, Salvador, Natal,
visa, ainda, maior atuação no setor de óleo e gás.
Fortaleza e Belo Horizonte. Cerca de 60 máquinas
deram suporte para cada cidade-sede, com potênMEGAEVENTOS ESPORTIVOS E SHOWS
cias entre 25 e 700 KvA. Para abastecer o backoffice
Está na essência da A Geradora superar obstáculos
de cada estádio foram aproximadamente 20 megae captar boas oportunidades em momentos cruciais
watts de energia, potência suficiente para suprir uma
para o país. Foi assim no Bug do Milênio, em 2002, e
cidade de cerca de 15 mil habitantes.
com a chamada crise do apagão, em 2001. Não seria
Os contratos firmados com A Geradora confirdiferente, é claro, em ocasiões de relevância central
mam que não há necessidade de busca por empresas
para o Brasil, como os megaeventos esportivos, que
estrangeiras em eventos realizados no Brasil, pois as
estão movimentando diversos setores e mexendo
nacionais estão nos níveis das companhias mundiais
com as estruturas sociais, políticas e econômicas do
e dispõem de equipamentos de última geração.
país.
Para além dos eventos esportivos, a A Geradora,
Uma parte importante da consolidação de A Gepor meio da Poliservice, tem se consolidado como
radora como empresa de ponta no fornecimento de
responsável pelo fornecimento de energia para granenergia para grandes eventos se deve à sua atuação
des espetáculos internacionais que ocorrem no Brana Copa das Confederações de 2013. O evento —
sil. Os recentes contratos firmados para os shows
que foi realizado em seis cidades-sede brasileiras e
de Metallica e Guns N’Roses e para o Festival Lollaserviu como teste para o Mundial de 2014 — conpalooza, além da experiência em anteriores, como
tou com o serviço de transmissão de TV (broadcast)
as turnês nacionais da cantora Madonna e de Steve
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Wonder, reafirmam a representatividade da empresa no cenário de eventos. Todos os shows são alimentados por grupos geradores de última geração,
acompanhados pela equipe técnica da Poliservice.
No cenário da música nacional, a companhia também vem surpreendendo. A Geradora é parte do
crescimento do tradicional Festival de Verão de Salvador, que está na 16ª edição e conta com a parceria da empresa desde a sua segunda edição. Nesse
período, A Geradora acompanhou esse desenvolvimento, aprimorou seus serviços e, por isso, manteve
sólida a relação de confiança com a Bahia Eventos,
empresa que promove o Festival. A companhia tem
experiência, ainda, no fornecimento de energia para
shows dos artistas Roberto Carlos, Nando Reis, Jota
Quest, Gilberto Gil, Thiaguinho, Asa de Águia, O Rappa e Jorge e Matheus.
FATURAMENTO E INVESTIMENTOS
As sementes de trabalho e comprometimento
plantadas pela A Geradora cresceram e se transformaram em grandes árvores que dão frutos, colhidos
pela empresa no presente. No ano em que completa 25 anos, a A Geradora projeta um faturamento de
cerca de R$ 250 milhões. O montante é 12% superior
ao registrado em 2013: R$ 226 milhões. Para atingir
o objetivo, a companhia vai investir cerca de R$ 50
milhões até o fim do ano.
A boa expectativa de crescimento para este ano se
deve aos investimentos em equipamentos de última
geração, principalmente para atuar nos segmentos da
indústria, eventos e infraestrutura/construção civil. A
companhia está adquirindo plataformas aéreas, geradores, compressores de ar e diversos acessórios de alta
tecnologia, para manter os bons resultados obtidos
nos últimos anos e ampliar as perspectivas de crescimento. Entre os clientes atendidos constam grandes
nomes, como Petrobras, Vale, Odebrecht, OAS e Rede

Cândido Terceiro é diretor Comercial e de Marketing de A Geradora.

Globo, além das principais agências do país, como a
T4F, Luminosidade, Grupo ABC e B. Ferraz.
Mais uma vez, a expertise da A Geradora de fazer
do contexto do país um motor de crescimento deve
se manifestar. Os riscos de racionamento de energia
que acendem o sinal de alerta no Brasil a cada ano,
com índices de chuvas abaixo do esperado, acaba
se tornando uma oportunidade para a empresa. As
obras inacabadas para a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, também se
configuram como favoráveis à atuação da companhia e devem contribuir para que a empresa continue
crescendo nos próximos anos.
Para enfrentar os desafios do futuro, é preciso capacitar de forma cíclica os colaboradores da empresa, para que sempre haja profissionais habilitados e
dispostos a lidar com os novos trabalhos. No sentido de atrair talentos que estejam alinhados à cultura e aos valores da companhia e desejem construir
carreiras sólidas, A Geradora investe no “Gerador de
Talentos”. O programa recruta jovens estudantes das
áreas de mecânica automotiva e industrial, eletrotécnica e eletromecânica, que são treinados para assumir funções de grande relevância na companhia.
A primeira edição do projeto, realizada no ano passado, recebeu mais de 100 inscrições e disponibilizou
dez vagas. Os jovens selecionados tiveram a oportunidade ímpar de complementar a sua formação, vivenciando as rotinas da área técnica de uma grande
empresa e aplicando, no contato diário com os equipamentos, os conhecimentos teóricos adquiridos.
A união de competência, qualidade dos serviços
prestados, boas oportunidades e capacitação forma a
base de atuação de A Geradora. O crescimento da empresa e a contribuição para o desenvolvimento do setor são consequências da responsabilidade com a qual
a companhia encara o negócio. Essa postura faz com
que o futuro projetado seja, no mínimo, promissor.
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ANIMAFEST
Gustavo Lucas

CONQUISTANDO O
MUNDO DA FANTASIA
Fundada em 2006, em Campinas (SP), a Animafest é hoje a maior rede de lojas de fantasias e
artigos para festas do país. A empresa instalou no ano passado um centro de distribuição em sua
sede de três mil metros quadrados e passou por uma reestruturação organizacional. Em apenas
oito anos de atuação, viu seu faturamento pular de R$ 350 mil para R$ 10 milhões, em 2013, e
espera chegar a R$ 15 milhões neste ano.

Iniciei minha vida como empreendedor aos 23
anos, em 2003. Na época, com apenas um computador e R$ 800,00, abri uma empresa especializada na venda de artigos religiosos e livros. Comprávamos e exportávamos para a América Latina
e chegamos a ter clientes em mais de 30 países.
Porém, três anos depois, o negócio entrou em declínio, principalmente por conta da queda do dólar
e a entrada dos chineses nesse mercado. Era hora
de pensar em outro.
Em 2006, junto com minha esposa Débora, enquanto planejávamos o casamento, notamos a ausência de negócios que oferecessem fantasias e artigos para festas na região do interior de São Paulo.
A única opção para quem gosta de festejar em grande estilo era a famosa rua 25 de Março, na capital.
Tivemos, assim, a ideia de fundar a Animafest.
Como o varejo hoje não tem mais fronteiras, ou
seja, precisamos ir aonde o consumidor está, nossas
vendas são feitas no varejo físico – seis lojas próprias e 19 franqueadas –, e também pelo site www.
animafest.com.br, o que facilita e amplia a consoli-
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dação da marca em todas as localidades brasileiras.
Na loja on-line o consumidor pode montar sua festa
por tema ou personalizando-a. São mais de três mil
artigos disponíveis, como fantasias, adereços, artigos para festas e produtos para customizar. Nesse
segmento, esperamos triplicar nossas vendas.
O INÍCIO
Em fevereiro de 2006, abri a primeira loja física, na
avenida Brasil, no Centro de Campinas, que existe
até hoje. Entretanto, quando veio a Copa do Mundo
em junho daquele ano, as vendas de artigos temáticos cresceram absurdamente. Com o bom desempenho, finalizei as operações da outra empresa e
canalizei todos os meus esforços na Animafest.
Enquanto hoje temos mais de 3.500 itens disponíveis, na época eram 500. De qualquer forma, eu
apostava no crescimento e na diversificação e, no
ano seguinte, em 2007, decidi colocar o e-commerce no ar, pois queria desbravar outras regiões e,
assim, encarei o desafio, mesmo sem nunca ter tido
experiência com vendas on-line.
Ainda no mesmo ano, demos início ao projeto

das franquias, cuja primeira loja foi aberta em Araraquara e, em seguida, em Sorocaba, ambas no interior de São Paulo.
DE OLHO NO MERCADO
Sempre antenado no mercado, percebi que valeria a pena vender pelo atacado, pois assim ganharia
volume e teria preços melhores. Foi tudo muito intuitivo: não fiz nenhum estudo, não venho de família de comerciantes; apenas confiei na minha percepção e apostei. Deu certo, e hoje vendemos para
mais de 300 empresas, por meio da nova bandeira,
Cidade da Festa; assim, evitamos conflitos entre os
canais e focamos nos diferenciais: atendimento,
preço e agilidade na entrega.
Também em 2007 abrimos uma loja no Shopping Dom Pedro, em Campinas, que foi considerada
a grande virada. Logo no segundo mês, dobramos
o tamanho da empresa, pois o shopping deu visibilidade e trouxe faturamento. Em dezembro, já tínhamos ampliado satisfatoriamente o faturamento,
ou seja, chegamos a R$ 1.750.000,00, enquanto em
2006 havíamos fechado o ano com R$ 315 mil.

Gráfico 1
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X

23 lojas

Habilidades
Defino-me como sonhador, como uma pessoa
com vontade muito grande de realizar os projetos,
de fazer acontecer, de ter visão e correr atrás deles.
Consigo visualizar o futuro, ver a empresa estruturada, com lojas nas principais cidades e capitais.
Por isso, corremos em busca desse sonho diariamente.
Acredito também que tenho capacidade de atrair
gente boa, de vender o sonho internamente para
meus colaboradores. Consigo engajar pessoas melhores do que eu, para fazerem as coisas acontecerem e serem complementares a mim. Temos hoje
70 funcionários no total e, se levarmos em conta os
empregos indiretos, incluindo as lojas, são mais de
200 pessoas que vivem de festa e fantasia.
VISÃO
Comecei muito cedo, e isso trouxe muitas lições.
A pouca idade nos dá menos aversão ao risco; temos mais gás e ousadia. Mas é importante contar
com a experiência, por isso me cerco de pessoas
que agreguem sabedoria à Animafest. Na minha
equipe, tenho colaboradores de todas as idades.
Para trabalhar em qualquer área, inclusive no varejo, é necessário gostar de “gente” e procurar sempre entender a necessidade do consumidor. Por
isso, conto com o apoio de uma equipe estruturada
e comprometida. Assim, consigo antever tendências
e destacar a marca das demais no mercado.
Estamos passando agora por um processo geral

=

mais de 200
empregos
indiretos

de reestruturação e modificamos nossa missão, que
é levar alegria, estimular a imaginação das pessoas
e provocar sorrisos por meio de nossos produtos.
Mas isso só acontece se elas estiverem felizes e
realmente motivadas.
COMPETIÇÃO
Definimos na reestruturação alguns campos de
competição, e um dos primordiais é o atendimento. Isso porque no ramo de fantasias o consumidor
precisa de atenção, de ajuda, ou seja, um atendimento bem próximo e personalizado. Não competimos em preço, porque oferecemos muito mais para
o cliente.
Porém, para oferecer um atendimento de qualidade, temos que investir fortemente em nossos
colaboradores. Para isso, a sede da empresa, em
Campinas, possui uma sala específica para os treinamentos semanais.
Procuramos fazer com que as pessoas que trabalham conosco vejam o atendimento como foco,
algo que precisa correr no sangue. Assim, posso dizer que meu atendimento realmente é o melhor e
que, certamente, vai gerar sorrisos nas outras pessoas. E, assim, uma espalha para a outra, e a marca
vai crescer cada vez mais.
Em maio, por exemplo, fizemos o Animaday,
um evento de um dia em Campinas, para divulgar
a nova fase da empresa para nossos colaboradores
e lojistas, em um formato divertido e propício para
transmitir nossa visão de futuro.
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quadro

lojas dA Animafest
São Paulo
Americana, Araraquara, Bauru, Campinas,
Jacareí, São José do Rio Preto, São José dos
Campos e Valinhos
Alagoas
Maceió
Amapá
Macapá
Amazonas
Manaus
Bahia
Salvador
Goiás
Itumbiara
Maranhão
São Luis
Mato Grosso do Sul
Campo Grande
Minas Gerais
Uberlândia
Pernambuco
Recife
Rio Grande do Norte
Natal
Roraima
Boa Vista

ESTRUTURA
A sede da Animafest está localizada no bairro de
Barão Geraldo, em Campinas. São mais de três mil
metros quadrados de área para possibilitar toda a
operação logística, que envolve desde o armazenamento até o despacho da mercadoria para os clientes, independentemente de onde estejam.
Para as vendas, usamos dois canais: lojas físicas
e comércio eletrônico, que são complementares e
importantes, pois o público é bastante variado. Existem clientes que gostam de ir até a loja; querem ver
o produto, saber como funciona etc. Por outro lado,
muitas pessoas gostam de comprar pela internet, de
forma cômoda, principalmente se moram em locais
distantes das lojas físicas.
Porém, para não termos conflitos de canais, usamos preços iguais e, assim, criamos uma harmonia
nas vendas e, consequentemente, facilitamos a vida
das pessoas. Com isso, conquistamos cada vez mais
clientes.
FATURAMENTO
No nosso negócio, temos muitas variações por
conta das diferentes épocas do ano, o que torna tudo ainda mais desafiador; ou seja, temos que
olhar para a empresa como um todo, prevendo altas
e baixas, gerenciando corretamente o fluxo de caixa. E, felizmente, nossas finanças estão muito saudáveis, uma vez que nosso faturamento só cresce
ano após ano.
A cada ano, as linhas de produtos vão sendo renovadas. Sempre oferecemos novidades, principalmente com temas atuais, como personagens que
fazem sucesso, novelas, filmes infantis e heróis,
entre outros. Entre os produtos com destaque de
vendas, estão as linhas de Fantasias Fascínia, Maquiagens do Terror, Lança-confetes, Neons e Piscas
e Tiaras.
O ano de 2013 foi significativo nas datas comemorativas, como o Carnaval e o Halloween, quando as vendas cresceram 9% e 12%, respectivamente,
comparado com o mesmo período de 2012.
A Copa do Mundo, por exemplo, é sempre uma
bolha; inclusive, queremos faturar R$ 15 milhões
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Gráfico 2
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neste ano em razão do evento. Por outro lado, as
vendas crescem muito, mas isso não acontece todo
ano. Assim, criamos indicadores internos, que mostram como foi o desempenho de cada mês, pois
dessa forma conseguimos ver a curva de evolução
e tomar medidas para sempre estarmos em crescimento.
Aprendi sobre essa questão dos indicadores
com pessoas que vieram trabalhar na Animafest
e mostraram formatos utilizados por empresas de
grande porte. Adotamos isso internamente e, assim, temos uma gestão ainda mais profissional e
competente.
APRENDIZADOS
Com o mercado, temos que aprender sempre. O
importante é focar no talento, que é a vontade de
aprender e, claro, colocar em prática esse aprendizado. No dia a dia, temos que estar ligados às
mudanças; já no nosso segmento precisamos estar
atentos ao que o cliente quer, às tendências, e saber
o que nossos parceiros pensam.
Para sermos referência no mercado de fantasias e
produtos festivos do Brasil, não podemos ficar parados um minuto. As pessoas encontram na Animafest desde linhas de super-heróis até fantasias plus

2011

2012

2013

2014

size, passando por artigos divertidos para festas de
casamentos.
E isso é um desafio, pois as pessoas têm necessidades muito variadas nessa área. Atender a todos
os gostos e perfis não é fácil. Mas estamos tentando
entender o máximo de custo de operação e ajuste
do mix para termos uma operação ainda mais redonda e consistente.
Em relação à logística, a questão da infraestrutura
é igual para todos os varejistas on-line, principalmente em relação às entregas das compras feitas
pela loja virtual. Procuro não apontar o problema
para o outro, ou seja, colocar culpa nos Correios,
nas estradas, no Governo, porque isso vira uma muleta e não nos faz crescer. Justificar o problema impede que ele seja resolvido.
No lugar de reclamar dos problemas, ensino minha equipe a sonhar, melhorar sempre em busca de
um padrão alto, de não se conformar com o que
tem hoje. É aumentar o termostato e, assim, acreditar, tirar as crenças limitantes, que nos impedem
de crescer e impulsionar a empresa, além de fazer
o bem o tempo todo, seja no atendimento, no relacionamento com o colega ou em qualquer outra
situação.
Em nossa empresa, a frase “não dá certo” é proi-
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bida. Assim temos conquistado nosso espaço, e vamos divertir cada vez mais o brasileiro, por meio de
uma imagem valorizada e embasada em honestidade, profissionalismo e competência no atendimento
ao cliente e investindo significativamente em mar-

Gustavo Lucas é fundador e presidente da Animafest.

keting de relacionamento. Estamos agora em uma
nova era; vamos expandir a marca cada vez mais, a
partir de metas claras e estratégias bem definidas,
pois queremos manter a nossa curva de crescimento sempre positiva.
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BAYER CROPSCIENCE
Equipe Bayer Agro Services

PIONEIRISMO EM PROGRAMAS
DE RELACIONAMENTO NO CAMPO
A Bayer CropScience criou, há três anos, o primeiro programa de relacionamento do setor agrícola
focado no negócio dos seus clientes: o Bayer Agro Services. Ao adquirir produtos da empresa, o
cliente acumula pontos que podem ser resgatados por serviços focados em seus negócios, como
treinamentos e consultorias, incluindo até o planejamento da transição de poder dentro das
fazendas e empresas agrícolas.
O agronegócio brasileiro tem demonstrado, há algumas décadas, que a profissionalização não é apenas uma tendência no campo: trata-se de uma realidade e, como toda transformação, traz desafios para
toda a cadeia agrícola. Esses avanços tecnológicos
são vistos nos insumos agrícolas, como sementes e
defensivos agrícolas inovadores, nos equipamentos
utilizados para plantio e colheita e no uso de smartphones, tablets e computadores para monitoramento de pragas.
Esse processo irreversível de se tornar mais profissional traz a necessidade de mais conhecimento,
equipes de alto desempenho e contato constante
com novas tecnologias. Quem acompanha o dia a
dia do campo sabe que tudo isso não é uma tarefa
fácil.
Nós, da Bayer CropScience, temos acompanhado esse novo cenário dos campos brasileiros com
atenção especial. Para ajudar os agroempresários
a alavancarem seus negócios dentro dessa nova
realidade, criamos em 2011 um programa de relacionamento chamado Bayer Agro Services. O funcionamento é bastante prático: ao adquirir nossos
produtos, o cliente acumula pontos que podem ser
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resgatados por serviços focados em seus neeles podem ensinar?
O que se tem
gócios, como treinamentos e consultorias. O
No cenário maior, essa
observado
no
campo
Bayer Agro Services é o primeiro programa de
consultoria influencia
é
um
convívio
diário
relacionamento do segmento focado no nediretamente na profisgócio dos seus clientes.
sionalização do camentre agricultores
Para disponibilizar o apoio necessário ao
po. Para o cliente que
com
idade
entre
desenvolvimento sustentável dos negócios
resgata esse serviço, a
60
e
70
anos
e
dos agroempresários, o Bayer Agro Services
vantagem é encontrar
disponibiliza uma lista com mais de 25 servium caminho seguro
seus filhos que,
ços. Acompanhando a transformação que está
que permita a continuiem
alguns
casos,
ocorrendo no campo, as capacitações oferedade dos negócios.
já
concluíram
a
cidas pela Bayer estão relacionadas com teOutros serviços são
mas diversos, que incluem recursos humanos,
bem
mais técnicos.
faculdade, cursaram
gestão empresarial, tecnologia da informação,
Para dar suporte aos
MBA
e
até
moraram
planos de sucessão empresarial e, como não
agricultores na hora de
fora
do
País
poderia deixar de constar, treinamentos técniusar produtos e equipacos voltados para a realidade agrícola.
mentos agrícolas com
Após quase três anos de lançamento do
mais precisão, ofereceprograma, temos certeza de que nossa maior conmos um treinamento focado na Tecnologia de Apliquista não é o título de pioneiro, pela criação do pricação. Ele tem ajudado os profissionais do campo a
meiro programa do segmento focado no negócio
aumentar a eficiência na lavoura, reduzindo desperdos clientes, mas sim a contribuição para o sucesso
dícios e otimizando o trabalho dentro das fazendas.
do dia a dia de uma propriedade rural, que hoje tem
Outro serviço bastante requisitado é nossa connecessidades que há vinte anos eram impensáveis.
sultoria em Recrutamento e Seleção, pela qual ofeNesse sentido, vale destacar alguns serviços que esrecemos suporte aos agricultores para encontrar o
tão se tornando referências, tanto pela abordagem
profissional ideal para cada função. De acordo com
diferenciada quanto pelos resultados que já foram
especialistas em mercado de trabalho, o Brasil vive
alcançados.
uma onda de carência de trabalhadores especializaDa lista do Bayer Agro Services, chama a atenção
dos, mesmo para a agricultura, que é uma vocação
o Bayer Programa de Sucessão, por exemplo. Temos
genuinamente brasileira. Por meio dessa consultoria,
ajudado empresários do agronegócio a planejar a
o cliente conta com head hunters e agências de retransição de poder dentro das fazendas e empresas
crutamento para apoiar diferentes tipos de processo
agrícolas. O que se tem observado no campo é um
seletivo.
convívio diário entre agricultores com idade entre 60
Nestes quase três anos de Bayer Agro Services, já
e 70 anos e seus filhos que, em alguns casos, já conforam resgatados mais de 1,2 bilhão de pontos em
cluíram a faculdade, cursaram MBA e até moraram
quase 400 serviços prestados. Mais de cem clientes
fora do país. A sucessão entre gerações tão diferenforam envolvidos nesses resgates. Grande parte deles
tes tem que ser feita com cuidado. Diante disso, a
solicitou a visita de algum agroespecialista, profissioconsultoria da Bayer ajuda a encontrar respostas para
nal que faz parte de um time de experts em diversas
perguntas urgentes como: quem vai assumir a direculturas agrícolas. O suporte técnico desses consultoria do negócio? Quando é a melhor época para os
tores, aliado ao uso dos defensivos corretos, na profundadores se afastarem das decisões da empresa?
porção adequada, tem proporcionado às colheitas
Quais os aprendizados que os herdeiros ainda prenúmeros ainda mais positivos, pois abre portas para
cisam adquirir para completar essa sucessão e o que
proteção e tratamento da safra.
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O feedback dos nossos clientes tem sido
áreas, como os dos setores
É sempre o
nosso termômetro para continuar nessa direeconômico e de infraestrucliente
quem
ção. Em 2013, o índice de satisfação do protura. Temos contado com a
decide
qual
grama chegou próximo a 80%, uma margem
participação de autoridades,
bastante alta para o setor.
como especialistas do Minisserviço resgatar
Essa resposta positiva independe do tipo
tério da Agricultura, Pecuária
e
a
partir
de
de cultura, da região do negócio e da época
e Abastecimento e outras auqual
época
do ano. Na cultura do tabaco, por exemplo,
tarquias. Apostando no forbuscamos aproximar produtores e formamato de debate, fomos além
ele pode ser
dores de opinião que possam mostrar cado convencional e trouxeaplicado
minhos para trabalhar melhor o segmento.
mos representantes de ONGs
Nossa ideia é realizar periodicamente enambientais, justamente para
contros para discutir os temas mais relevanreforçar o papel sustentável
tes desse mercado. No ano passado, colocamos
que o produtor rural possui.
ao redor da mesma mesa cerca de 20 participanA grande vantagem de promover um evento do
tes de grandes players do setor tabacaleiro no Sul
porte do Encontro de Líderes é poder influenciar na
do país para um treinamento focado em Gestão
discussão de temas que certamente vão movimendo Negócio.
tar o campo pelos próximos anos. Na edição pasAntes de organizar um evento ou mesmo acressada, por exemplo, discutimos a “Agricultura como
centar um treinamento ao cardápio de serviços, o
Instrumento de Desenvolvimento Econômico”, e
Bayer Agro Services se baseia nas necessidades do
neste ano estivemos reunidos para analisar os imempresário agrícola. A proximidade dos nossos enpactos das mudanças climáticas.
genheiros agrônomos facilita esse fluxo de inforSer o elo entre o agricultor e especialistas tem
mações, mas é sempre o cliente quem decide qual
nos aproximado ainda mais dos nossos clienserviço resgatar e a partir de qual época ele pode ser
tes e colocado a empresa em um papel cada vez
aplicado.
mais estratégico dentro do agronegócio. A Bayer
Em algumas ocasiões, antes de levar o conheCropScience tem comemorado cada feedback
cimento até a propriedade dos nossos clientes, os
positivo, como este do Arlindo Moura, do Grupo
convidamos para viagens técnicas internacionais.
Vanguarda Agro: “Temos ouvido falar sobre o cresO objetivo é permitir a troca de informação entre
cimento do agronegócio e da safra brasileira há alos próprios clientes e especialistas de outros merguns anos, mas nem sempre é fácil identificar os
cados. Desde a criação do programa, realizamos
números desse avanço. Toda vez que batemos um
anualmente a Bayer Convenção do Agronegócio.
recorde de safra, surge outro gargalo. A Bayer tem
Em 2013, por exemplo, nos reunimos em Puerto
sido uma parceira constante do agronegócio; os
Iguazú, no lado argentino das Cataratas, para pensar
temas abordados em eventos e treinamentos têm
os rumos da nossa atividade. Conseguimos colocar
sido espetaculares.”
os clientes em contato com adidos agrícolas que
explicaram os trâmites das negociações internacioSobre a Bayer CropScience
nais envolvendo produtos brasileiros. Proporcionar
A Bayer é uma empresa global, com suas principais
esse tipo de encontro é uma grande conquista para
atividades concentradas nas áreas de saúde, agriculnós.
tura e materiais de alta tecnologia. A Bayer CropOutro evento que realizamos todo ano é o EnScience, subgrupo da Bayer AG e responsável pelo
contro de Líderes, que reúne os grandes players do
negócio agrícola, tem vendas anuais de 8,819 bilhões
agronegócio, lado a lado com especialistas de outras
de euros (2013), sendo uma das maiores empresas do
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mundo em ciências e inovação nas áreas de sementes, proteção de cultivos e controle de pragas não
agrícolas. Oferece uma ampla gama de produtos, incluindo sementes de alto valor e soluções para a proteção de cultivos baseadas em modos de ação químicos e biológicos, bem como extensivos serviços
de apoio para o desenvolvimento de uma agricultura
moderna e sustentável.
Na área de produtos não agrícolas, a Bayer CropScience tem um amplo portfólio de produtos e serviços para o controle de pragas, que abrangem desde

aplicações em casa e jardim até para o segmento de
reflorestamento.
A empresa conta com uma força de trabalho global de mais de 22.400 colaboradores e está presente
em mais de 120 países. No Brasil, faz parte do Grupo
Bayer, com mais 118 anos de atuação no país, que
conta com aproximadamente quatro mil colaboradores. A Bayer CropScience no Brasil, com mais de
1,6 mil colaboradores, tem uma instalação industrial
em Belford Roxo (RJ) e um Centro de Pesquisa e Inovação no estado de São Paulo.
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INTEGRALMÉDICA
Filipe Bragança
Euclésio Bragança

PIONEIRISMO E LIDERANÇA EM
SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
A Integralmédica é pioneira e líder no país no segmento de suplementos nutricionais e
nutricosméticos de última geração. Atuando no mercado há mais de três décadas, a companhia
lança, em média, 25 produtos por ano e investe cerca de 10% do faturamento em pesquisa e
desenvolvimento, para garantir a produção de novos produtos com inovação na utilização de
matéria-prima, bem como o alinhamento com as tendências apontadas pelas pesquisas científicas
em nutrição esportiva.

O médico nutrólogo Euclésio Bragança, que buscava desenvolver um produto diferente para suprir
as necessidades de seus pacientes com déficits nutricionais, deu origem, em 1983, ao Proteinato de
Cálcio. Ele extraiu da soja uma concentração de
proteína inédita para os brasileiros, o que propiciou
o surgimento da primeira empresa de suplementos
nutricionais do Brasil.
Não demorou muito para que os atletas e fisiculturistas frequentadores da tradicional academia
Roldan, na cidade de São Paulo, descobrissem os
benefícios do Proteinato de Cálcio e aderissem ao
produto. No famoso cruzamento entre as avenidas
Ipiranga e São João surgiu a primeira loja a comercializar produtos Integralmédica.
O mesmo pioneirismo segue norteando a atuação da empresa nestes 30 anos de mercado. Hoje, a
empresa conta mais de quatrocentas pessoas apaixonadas por suplementação que trabalham diariamente para trazer ao consumidor a vanguarda em
nutrição esportiva. Tudo em uma estrutura própria e
com alto nível de qualidade.
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Inovação
Marketing
A inovação
A Integralmédica vive e trabalha para ser
e Estratégia
está
no
DNA
da
parceira de grandes atletas profissionais,
de Vendas
Integralmédica,
que ratificam a funcionalidade e eficiência
Acompanhando
a
de seus produtos, e de milhões de atletas
demanda
do
mercado,
como comprovam
anônimos que buscam neles um combustía empresa conta com
tantos
produtos
vel para elevar sua performance. Para essas
uma ampla rede de
de
vanguarda
pessoas, a empresa quer ser a força de que
distribuição em todo o
necessitam para superarem desafios e cheterritório brasileiro. São
lançados ao longo
garem cada vez mais longe. E sua grande
cerca de 9 mil ponda
sua
história,
motivação surge do que ainda está por vir: a
tos de venda em todo
como
Natubolic,
empresa já está escrevendo novos capítulos
o país, que incluem as
de inovação para ajudar atletas, profissionais
lojas especializadas (as
Albumix, MegaPack,
ou amadores, a protagonizarem cada vez
Body Shops), farmácias
Lipodrol,
Prefight
e,
mais vitórias.
e drogarias e lojas de
mais
recentemente,
A inovação está no DNA da Integralméprodutos naturais. Há
dica, como comprovam tantos produtos de
50 distribuidores, resF-Destroyer
vanguarda lançados ao longo da sua históponsáveis por conduzir
ria, como Natubolic, Albumix, MegaPack,
o produto até o mercaLipodrol, Prefight e, mais recentemente, Fdo consumidor. Eles são
-Destroyer. Uma inovação que nasce de pessoas,
essenciais para o fluxo de produtos, pois reúnem
da equipe de engenheiros, pesquisadores e nutrivalores considerados muitos importantes para o
cionistas, que renovam esse espírito dia após dia.
atacadista e para o varejista, como apoio na entreCom um olhar sempre adiante, a empresa firmou
ga dos produtos, suporte na organização da loja e
parcerias com as universidades estaduais de São
orientação para que sejam feitos pedidos compatíPaulo e do Paraná para impulsionar ainda mais o
veis com a previsão de venda do cliente.
desenvolvimento de novos, e cada vez melhores,
As características inovadoras e o elevado padrão
produtos.
de qualidade levaram a empresa a ampliar seu mix
de produtos oferecidos e alcançar diferentes perfis
A estrutura
de público consumidor. Em sua gestão de marcas
Em seu pátio fabril, a Integralmédica conta com
e portfólio, destaca-se como diferencial estratégio que há de mais moderno em equipamentos e sisco a segmentação por marcas, cada uma com um
temas de controle de qualidade. Isso nos assegura
público-alvo e conceito. Os produtos da linha Body
a capacidade de produzir os mais diversos tipos de
Size alcançam uma expansão de 50% nas vendas a
suplementos, como proteínas e carboidratos em pó,
cada ano. Trata-se de uma das linhas mais completabletes, cápsulas, comprimidos, líquidos géis e protas de suplementos do mercado brasileiro, sendo a
teínas em barra, sempre com altos níveis de excelênúnica a apresentar o selo oficial do Ultimate Fighting
cia. As instalações são modernas e projetadas para
Championship (UFC).
promover a integração e a produtividade. A unidade
fabril está localizada em Embu-Guaçu, no estado de
Produtos com identidade
São Paulo, com 322.917,3 m² de área. Nela trabaAs marcas construídas pela Integralmédica galham a equipe técnica e o controller e funcionam a
rantem seu diferencial de sucesso e inovação. São
logística e operação. Contamos também com um
produtos com força e funcionalidade, que têm
escritório localizado na capital paulista.
como variável importante o controle rígido de qua-
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lidade. No segmento de suplementos nutricionais,
o foco da empresa está totalmente voltado à ideia
do conceito de saúde e bem-estar, para cada estilo
de vida.
Body Syze

Da academia ao octógono, uma inovação que faz
a diferença. A linha Body Size é inspirada nos adeptos da musculação. Ela os ajuda a potencializar seus
treinos e a conseguir resultados incríveis, tanto na
saúde do corpo quanto na estética dos músculos. É
a linha de suplementos oficial do UFC. São produtos
modernos, de resultados precisos e cientificamente
eficazes para melhorar o ganho de massa e a definição muscular.

Nutricé

A marca que cuida da beleza de dentro para fora.
Como as mulheres têm cada vez menos tempo livre
e mesmo assim não abrem mão de cuidados especiais
com a saúde e a beleza, a Nutricé, uma linha de nutricosméticos criada para complementar a dieta, com
nutrientes fundamentais para a beleza do corpo, pele e
cabelo, é um jeito fácil e prático de estar sempre bem.
A estratégia de patrocínio é por meio de plataformas de ativação. Cada marca tem a sua plataforma.
São cinco as nossas plataformas de ativação, construídas de acordo com os valores que cada uma
transmite. Buscamos apropriar esses valores e, assim, ser a primeira marca de suplementos que vem
à mente do consumidor quando ele pensa em cada
um desses esportes:

Darkness

A marca que pega pesado. A linha Darkness segue um conceito ultra-hardcore e auxilia quem
leva cada treino até o limite da superação. Focada
na intensidade de resultados, ajuda na busca estética de um corpo construído com muito, mas muito suor. Perfeita para quem treina intensamente e
está sempre em busca de superação. Feita para os
bodybuilders superarem suas limitações e obstáculos.

marcas da integralmédica

VO2

Um parceiro de treino. A linha VO2 aumenta a resistência e ajuda em provas e exercícios contínuos
de longa duração. Disponibiliza aos praticantes de
endurance e corridas a melhor e mais completa linha de suplementos nutricionais, como carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e aminoácidos
específicos para cada momento do treinamento ou
competição.
Nutrify

A linha Nutrify auxilia no complemento de nutrientes necessários no dia a dia. Com produtos
formulados com alto padrão de tecnologia e ingredientes cuidadosamente balanceados, ela ajuda
você a manter uma alimentação mais saudável e
nutritiva.

A força em números
De acordo com o Ibope Monitor, a Integralmédica foi a empresa que mais investiu em mídia offline
em 2013. A empresa criou projetos exclusivos para
seu canal no Youtube, como o “Muscle minute”,
uma websérie com treinos inéditos de atletas profissionais, que tem como foco ensinar o uso correto da suplementação. De acordo com o Socialmetrix, é a marca com maior awareness da categoria e
número um no boca a boca na internet. Sua página
no Facebook alcançou o maior número de fãs no
ano passado: 262 mil.
Diante do potencial evidenciado, outro número
que releva o crescimento da empresa é a contra-
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tação de atletas e experts (time de profissionais especialistas em nutrição esportiva e esportes, com
conhecimentos prático e teórico na sua área de
atuação), que dobrou desde 2012.
Dessa forma, a empresa entende que o mercado
brasileiro se constituirá no principal nicho em que a
empresa atua, e pretende, cada vez mais, valorizar
o esporte com parcerias que poderão ser realizadas
com novos profissionais, visando efetivar a estratégia de crescimento e mais retornos em médio e
longo prazos.
Embalagens
marcantes e sustentáveis
Com apelo de impacto e vitalidade, as embalagens dos produtos da Integralmédica se destacam
no mercado como cruciais para o negócio. ResponFigura

mapa integralmédica

sável por despertar entusiasmo e desejo de compra
do consumidor. Com um público que se preocupa
com a saúde, além da imagem e da aparência, os
produtos vêm ao encontro desse anseio de valorização e imagem positiva. Um case de sucesso foi o
acondicionamento da linha Mega Pack Cycles em
latas de aço. Com esse projeto inovador, a empresa
conquistou o prêmio “Embalagem/Marca – Grandes
Cases de Embalagem 2009”.
Os produtos, embalados em sachês, foram agrupados em doses específicas e acondicionados em
latas, formando “combos” já balanceados para uso
diário. Essa alternativa viabilizou o uso de embalagens de aço “neutras”, às quais o acesso seria impossível em pequenos lotes litográficos, de custo
elevado. Aumentou-se a atratividade do efeito visual no ponto de venda, e a utilização do mesmo
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tipo de lata para os diferentes produtos da
sionais que visitaram
Uma das parcerias
linha proporcionou ganhos de operação e de
o evento, como médide
sucesso
é
a
armazenagem, por eliminar a necessidade de
cos, nutricionistas, prodo
evento
Arnold
espaço para cada item.
fessores de educação
A empresa conquistou outros prêmios pelas
física e lojistas, a InClassic, que trouxe
embalagens, como o Worldstar 2009, Prêmio
tegralmédica conquisa
oportunidade
de
Mundial de Embalagem, organizado pela WPO
tou mais de 100 novos
ter
uma
grande
– Organização Mundial de Embalagem, para o
clientes com o lançaproduto Blade N.O. Explode, da linha Darkness;
mento exclusivo de
visibilidade e
o ABRE 2011 da Embalagem Brasileira, para o
produtos que revelam
adquirir
bons
produto Body Size – Myoghen; e o Prêmio
o que há de melhor em
resultados,
pois
Brasileiro de Excelência Gráfica (2012), para o
inovação para os conKit Blade N.O. Explode Darkness.
sumidores. As ativações
está alinhada ao
Outra inovação ligada à sustentabilidaforam planejadas com
modelo
de
negócios
de adotada pela empresa foi a criação das
o objetivo de promover
da
Integralmédica
embalagens eco-friendly (amigáveis ao amo acesso à informação
biente). Alguns produtos passaram a contar
sobre o uso correto da
com refis, na forma de embalagens flexíveis,
suplementação, com
que consomem 85% menos plástico do que os pofoco educacional em nutrição e qualidade de vida.
tes que são tradicionalmente utilizados. Com isso,
A empresa preparou diversas atrações para o púo consumidor pode manter um só pote em casa e
blico, como a criação de um “Mini Octógono”, um
ir comprando as embalagens refis para reposição
espaço VIP em que as pessoas puderam interagir
do seu suplemento. A ação promoveu uma alacom os atletas Integralmédica, patrocinados do
vancagem natural de vendas, pois boa parte dessa
UFC, como Charles do Bronx, Lucas Mineiro e Felieconomia foi repassada aos consumidores.
pe Sertanejo, com ampla distribuição de brindes da
marca.
Patrocínio, Promoções e Eventos
Os visitantes tiveram ainda a oportunidade de
Uma das parcerias de sucesso é a do evento Ardegustar os produtos e conhecer de perto mais
nold Classic, que trouxe a oportunidade de uma
uma inovação, a Vending Machine de Suplementos
grande visibilidade e de bons resultados, pois está
Nutricionais. Trata-se de um equipamento de alta
alinhada ao modelo de negócios da Integralméditecnologia, desenvolvido em parceria com a Rino
ca. A empresa participou com a cota principal, DiaMachine. A Vending Machine tem um mecanismo
mond, da segunda edição desse acontecimento no
com o qual o consumidor pode programar diferenBrasil, em abril deste ano. O Arnold Classic é contes medidas e misturar seu suplemento; ele mantém
siderado um dos maiores eventos multiesportivos
a bebida em temperatura ideal para o consumo e é
do mundo, reunindo fisiculturismo, fitness, lutas,
capaz de dimensionar a quantidade de doses. A Inesporte e nutrição. Isso representa um grande motegralmédica é a primeira empresa no país a implanvimento em favor do setor de sports nutrition no
tar esse conceito de suplementação esportiva para
Brasil, que cresce 21% ao ano. É um evento muito
consumo antes ou depois do treino. O equipamento
especial para a indústria e o comércio de suplepode ser encontrado em academias de São Paulo e
mentos de todo o país e uma vitrine para quem
Rio de Janeiro.
busca as novas demandas e tendências do mercado profissional.
Treinamento
Com ampla ativação no estande para os profisAssim como os atletas, que treinam com foco e
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determinação, a Integralmédica segue firme rumo
ao seu grande objetivo: “ser a maior e melhor empresa de suplementos nutricionais do mundo, em
uma sociedade com mais saúde, performance e
bem-estar”. Para isso, aderindo sempre ao seu conceito de inovação, criou um treinamento específico
de negócios para sua força de vendas, denominado
Grupo Comercial de Operações da Integralmédica
(GCOI).
Com slogan e identidade próprios, o treinamento
em séries parte do princípio de que pessoas, conhecimento, habilidade e atitude são os pontos-chave

Filipe Bragança é CEO da Integralmédica.
Euclésio Bragança é fundador da Integralmédica.

nesse processo. Como o foco é fazer crescer e desenvolver, a ideia de ir a campo é aprender, conhecer, perceber as dificuldades e transformar o cenário, com o intuito de fortalecer a relação com o
mercado e enxergar de forma clara onde estão as
fortalezas, oportunidades e ameaças.
O GCOI inclui três áreas em particular que lidam
com o cliente: comercial, logística e trade marketing, com o objetivo único de tornar a empresa líder absoluta na categoria e com a única missão de
construir todas as estratégias para alcançar novas
metas e objetivos a curto, médio e longo prazos.
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SQE LUZ
Gilberto Vieira Filho

Gestão integrada
da iluminação pública
Com cerca de um milhão de pontos de luz gerenciados no país e centenas de projetos
elaborados e executados, a SQE LUZ se destaca na gestão da iluminação pública. Entre os
objetivos do gerenciamento proposto pela empresa estão mais segurança, maior economia
de energia, valorização urbana, otimização dos investimentos, redução dos prazos, melhoria
da qualidade de vida, transparência e controle.

Pioneira no uso da tecnologia LED em vias públicas, a SQE LUZ foi formada em 2003, a partir da
expertise de três empresas catarinenses do ramo
de engenharia e iluminação: a Sadenco Engenharia
Ltda., a Quantum Engenharia Ltda. e a Enerconsult
S.A. Esta última tem, atualmente, a razão social Arcadis Logos S.A.
Todas as atividades voltadas à iluminação pública
utilizam ferramentas informatizadas (softwares próprios), que operam em rede com a Administração
Pública, que pode acessar diretamente o sistema via
internet, em tempo real, acompanhando e controlando todas as ordens de serviço.
A gestão em todos os municípios atendidos é realizada pelo software Gestão de Iluminação Pública
(Sistema GIP), desenvolvido pela Arcadis Logos, em
uso desde 1998 e certificado pela ISO 9000. Em
Santa Catarina, o Sistema GIP é utilizado nos municípios de Florianópolis, São José, Joinville, Biguaçu,
São Francisco do Sul e Palhoça.
Serviços de Gestão Operacional são realizados em
São Paulo (SP), e projetos diversos são executados
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em Goiânia (GO), Rio de Janeiro
(RJ), Bagé, Canoas, Gravataí, Porto
Alegre e Santo Antônio da Patrulha (RS), Antônio Carlos, Araquari,
Balneário Camboriú, Barra do Sul,
Blumenau, Campo Alegre, Canoinhas, Criciúma, Itajaí, Laguna, Santo
Amaro da Imperatriz, São Bento do
Sul, São Pedro de Alcântara e Três
Barras (SC) e Jacareí (SP).
OBJETIVO
O objetivo da gestão integrada é
a execução ordenada, planejada e
controlada do conjunto de atividades
voltadas aos corretos funcionamento, manutenção e modernização do
parque de iluminação pública (IP) do
município atendido, incluindo o fornecimento de materiais e serviços
técnicos especializados.

O objetivo da
gestão integrada
é a execução
ordenada, planejada
e controlada
do conjunto de
atividades voltadas
aos corretos
funcionamento,
manutenção e
modernização
do parque de
iluminação pública
(IP) do município
atendido

Os ganhos para a administração
passam a ser econômicos, pela
redução do consumo de energia,
melhoria dos níveis de iluminação,
conforto, segurança, qualidade
e adequação dos equipamentos;
políticos, pela utilização dos recursos em áreas onde realmente são
necessários; de imagem, pela demonstração de austeridade, modernidade e melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos; e turísticos,
pela valorização dos pontos de interesse no seu entorno.
MÓDULOS DE TRABALHO
As atividades de operação, manutenção, ampliação e modernização da iluminação pública estão
alicerçadas no tripé Tecnologia,
Planejamento e Treinamento, o

Figura 1

módulos de trabalho

Iluminação de
Destaque e Eventos
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que garante ao cliente total controle sobre o parque
versão principal do sistema é para desktop, rodando
de iluminação, as obras, o atendimento à população,
em ambiente Windows, com excelente performanetc. Essas atividades são gerenciadas por especialisce. É a versão mais completa e possui diversos mótas nas suas respectivas áreas e agrupadas em módudulos de gerenciamento, que agrupam as atividades
los de trabalho.
da gestão de iluminação pública.
Cada módulo contém seus próprios programas
Acompanhando todas as tendências modernas,
detalhados, integrados de forma harmônica e volhoje não existem mais barreiras físicas nem geográfitados para o conjunto do sistema. Os Módulos são:
cas para que os usuários do GIP desfrutem de novas
Planejamento de obras; Manutenção; Suprimentos;
tecnologias. O primeiro passo foi permitir a importaCadastro georreferenciado das unidades de iluminação dos dados enviados pelos órgãos responsáveis
ção pública e seus componentes; Monitoramento
pelo atendimento ao munícipe, o que pode ser feito
Remoto, Teleatendimento; Projetos, Engenharia e
por meio de simples e-mail ou captura por qualquer
Cliente.
outro meio eletrônico, dispensando assim a necessiNeles, é permitida a consulta dos dados por usuádade da digitação de novo cadastro.
rios treinados e autorizados pelos supervisores ou
gerentes. As restrições desse acesso podem ser feitas
PLANEJAMENTO E CONTROLE
por módulos ou até por itens do menu de cada móO sistema de Planejamento e Controle da SQE LUZ
dulo.
contém os elementos e rotinas para programação,
Toda rotina que envolvia preenchimento de muianálise e decisão para a ampliação e modernização
tas fichas e planilhas de papel na gestão e operação
do parque de iluminação do município, em todas as
da iluminação pública foi alterada
quando o sistema GIP foi criado.
Figura 2
O cadastro da rede de IP passou a
teleatendimento
ser controlado por esse software,
bem como as solicitações de serATENDENTES
viços dos munícipes, o controle e
Registros das solicitações de
o planejamento das obras, o estomanutenção ou esclarecimentos
que dos materiais, os serviços realizados na manutenção corretiva e
preventiva da rede, etc.
O GIP é uma ferramenta inforORDENS DE SERVIÇO
Abertas
automaticamente pelo
matizada de gestão que dispõe
Sistema GIP
de uma série de recursos com
interfaces gráficas para o usuáMunícipes
rio. Desde o seu surgimento, vem
passando por constante desenEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
As equipes de manutenção executam
volvimento tecnológico, sempre
os serviços e registram todos os
buscando a melhor interatividade
dados correspondentes (via NetBook)
com os usuários em rede. A rastreabilidade dos serviços executados assegura transparência e
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
objetividade na fiscalização, tanOs municípios são contactados para
verificação da qualidade dos
to das administrações municipais
serviços prestados
como dos órgãos controladores. A
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etapas do processo, gerando e gerenciando as
ordens de serviço aprovadas.
Cabe à empresa prestar assessoria para as
questões estratégicas, a integração com os
demais órgãos da municipalidade e o relacionamento com a concessionária de energia
elétrica. Em particular, o método de trabalho
com utilização de programas específicos permite focar exatamente nos objetivos municipais, alocando recursos, pessoal e tempo para
a otimização dos resultados.

O suprimento de
materiais na área
de iluminação
pública exige o
estabelecimento
de padrões
de materiais
específicos para
cada finalidade,
ditados e aprovados
pela prefeitura
do município
atendido, de modo
a se evitarem
desperdícios
ou despesas
desnecessárias

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Os serviços de operação e manutenção do
Sistema de Iluminação Pública requerem a utilização intensiva de instrumentos de programação e controle para otimizar os trabalhos
e reduzir custos envolvidos. A SQE LUZ utiliza
sistemas informatizados próprios, desenvolvidos especialmente com esse fim, que contém
todas as informações referentes ao gerenciamento dos serviços.
Equipes de campo especializadas, treinadas
e com veículos próprios, equipados dentro
das normas atuais de segurança (NR12) e específicos para manutenção e obras na rede elétrica,
executam todos os serviços, por meio de instruções
recebidas em modernos sistemas de captura e alimentação de dados. Um trabalho de constante supervisão das equipes de campo, atuando até mesmo
sob a ótica de fiscalização, dá a necessária realimentação ao processo de melhoria contínua.
SUPRIMENTOS
O suprimento de materiais na área de iluminação pública exige o estabelecimento de padrões de
materiais específicos para cada finalidade, ditados e
aprovados pela prefeitura do município atendido, de
modo a se evitarem desperdícios ou despesas desnecessárias.
A área compreende as atividades de qualificação
de fornecedores, especificações técnicas, compras,
inspeções, ensaios, armazenagem e controle dos
materiais, disponibilizando todas as informações ro-

tineiras e estratégicas,
tais como custos, consumos etc.
Todos os materiais
novos ou retirados da
rede são objetos de rigoroso controle, posto
que são patrimônio público. Especial atenção
é dada à destinação final dos materiais, que
deve ser controlada, já
que alguns deles contêm componentes nocivos ao homem e ao
meio ambiente. Esses
e outros procedimentos contribuem para as
ações de preservação e
sustentabilidade.

EnGENHARIA
A SQE LUZ conta
com uma equipe técnica de larga experiência
em projetos luminotécnicos de grande complexidade, que utilizam softwares de última geração, como
o Photometric Tool Box, o AGI Advanced Graphics
Interface e o Lightscape.
Com o emprego dessas ferramentas, os cálculos
são precisos e os resultados apresentados em aparências gráfica e espacial, o que permite a avaliação
dos projetos antes da implementação. A Engenharia
de Produto mantém um banco de dados dos materiais integrantes de toda a iluminação pública no sistema GIP, contendo especificações e desenhos dos
materiais e sua estruturação.
ACOMPANHAMENTO
A emissão contínua de relatórios do sistema e a
análise dos dados obtidos permitem à Administração
Pública total acompanhamento das atividades e auditorias e controle sobre o patrimônio, as faturas de
energia e os recursos oriundos da Contribuição para
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Custeio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip).
A implementação de um Sistema de
Qualidade eficiente abrange atividades
específicas e permanentes, buscando
a implantação de métodos e rotinas
de trabalhos voltados para a Gestão da
Qualidade, com reconhecidos ganhos
de produtividade e economia e sensível
melhora no ambiente de trabalho e nas
relações interfuncionais.

A empresa trabalha
a partir do tripé
eficiência, segurança
e design, em que os
profissionais são
constantemente
orientados a utilizar
materiais técnicos
e esteticamente
apropriados

SUPERVISÃO E CONTROLE
A supervisão do parque de iluminação
pública pela SQE LUZ utiliza o sistema
de Cadastro de Iluminação Pública, por
meio do Sistema Georreferenciado (SIG). Permite, a
partir de telas específicas geradas por programas informatizados, conhecimento e atuação sobre toda
e qualquer informação relativa à rede, como, por
exemplo, circuitos de alimentação elétrica, pontos
de IP, tipos de luminária, tipos de sustentação, relação de pontos por tipo de lâmpada, potência, localização, circuito, consumo de energia global por
bairro, por logradouro e por unidade, índice de falhas
etc. A empresa garante ao município um índice de
falhas inferior a 2%, conforme variações das condições climáticas.
Atividades contínuas de inspeção na rede de IP,
com rondas diurnas e noturnas, permitem a execução imediata dos reparos, antes mesmo que os munícipes registrem reclamações. O controle da manutenção corretiva e preventiva pela administração
municipal é atividade rotineira, cujos resultados são
disponibilizados automaticamente no sistema de gerenciamento e supervisão da rede atendida.
A gestão do parque de iluminação pública permite
medir o consumo de energia e identificar os logradouros com consumo elevado para reavaliação técnico-econômica. A análise sistemática das faturas de
energia identifica eventuais desvios, e é importante
ferramenta para as tratativas junto à concessionária
(uma vez que a iluminação pública municipal é também um importante cliente consumidor).

A preocupação com a
evolução constante dos
serviços prestados em
cada cidade onde a SQE
LUZ atua tem peso significativo nos projetos desenvolvidos, e, por isso, a
escolha criteriosa dos fornecedores e dos materiais
utilizados é componente
indispensável no processo.
A filosofia da SQE LUZ
é trabalhar com fornecedores de grande tradição e
alta credibilidade, que garantem a assistência técnica dos produtos e o bom funcionamento do sistema
de iluminação urbana das cidades.
SEGURANÇA
A empresa trabalha a partir do tripé eficiência, segurança e design, em que os profissionais são constantemente orientados a utilizar materiais técnicos e
esteticamente apropriados, que contenham alta tecnologia fotométrica e alto rendimento.
A modernização da iluminação dos principais eixos viários de Florianópolis, por exemplo, trouxe mais
segurança, conforto e valorização urbana para toda
a população residente e visitante. O aumento significativo no nível e uniformidade da iluminação ocorreu
nos logradouros selecionados por fatores estratégicos, priorizando as vias mais críticas.
Em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, a
SQE LUZ participou do desenvolvimento da Operação Presença – Florianópolis Mais Segura, iniciativa
que visou modernizar o sistema de iluminação da capital, com prioridade para as vias com iluminação crítica e com maiores registros de atividade criminosa.
INVESTIMENTO
Com o investimento de R$ 1,7 milhão, advindo da
Cosip, destinada exclusivamente à iluminação pública, cerca de mil novos pontos de luz contendo lâmpadas e luminárias de alto rendimento e vida útil ele-
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vada foram instalados, gerando aumento significativo
da iluminação e bom custo-benefício.
O investimento na iluminação das ciclovias das cidades catarinenses também se tornou uma necessidade e prioridade nas escolhas da empresa por locais
que necessitam de manutenção constante. Projetos
que envolvem a melhora da infraestrutura são cada
vez mais viabilizados em cidades que prezam por
melhorias na mobilidade urbana.
Em Florianópolis, a ciclovia da avenida Beira Mar
Norte teve 366 pontos de iluminação substituídos
por luminárias de LED, projeto que foi parte do programa de comemoração do 286º aniversário da cidade. A pista da Via Expressa Sul, uma das principais
vias rápidas da capital, também recebeu iluminação
direcionada, contendo baixo ofuscamento e alto índice de reprodução de cores, que tem como objetivo melhorar a percepção visual e contribuir para a
segurança e o conforto dos ciclistas. E o projeto de
revitalização da rua Vidal Ramos, no centro histórico
de Florianópolis, também incluiu a melhoria da iluminação, com uso de lâmpadas LED.
A TECNOLOGIA LED
Interessada no desenvolvimento de soluções de
softwares, logística e projetos que ampliem a gama
de modalidades para a contratação do programa de
gerenciamento de IP, a SQE LUZ estuda a implementação em maior escala de luminárias LED. Tecnologia
que permite o telecontrole e o telemonitoramento a
distância e garante elevada economia de energia e aumento da vida útil dos equipamentos, o LED é a alternativa ecologicamente eficiente para a diminuição de
custos de manutenção e de intervenções para troca.
As luminárias LED apresentam alta qualidade e vêm
sendo cada vez mais utilizadas na iluminação das cidades que são referência em serviço público no mundo, como Paris e Nova York. A tecnologia garante uma
melhor reprodução de cores dos objetos, similar à luz
do dia; por isso, a melhora na visibilidade de objetos é
expressiva e permite que o motorista veja o ambiente
e os objetos com mais clareza. Ou seja, com o uso do
LED é possível enxergar cores três vezes melhor do
que com a luz das lâmpadas convencionais.

Em novembro último, a travessia das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, ganhou nova iluminação. As pontes são as duas primeiras obras públicas a receberem iluminação de LED no Brasil. Ao
todo, 210 luminárias foram instaladas.
Instalações de LED em Florianópolis trouxeram
benefícios para a população, como a percepção de
mais luminosidade, segurança e nitidez pelos motoristas, pedestres e passageiros. Além disso, o projeto
gerou economia de energia e de manutenção para o
município, já que o LED garante redução de cerca de
50% no consumo de energia.
A durabilidade é outro ponto importante: com vida
útil de 50 mil horas, o equivalente a 11 anos, as luminárias de LED reduzem a necessidade de trocas ou
reparações, diminuindo gastos e intervenções no fluxo do trânsito.
TELEATENDIMENTO
Com o serviço de teleatendimento por 0800, específico para iluminação pública, há a possibilidade
de solicitar e realizar diagnósticos que apontem as
necessidades de melhorias e manutenção nas ruas,
praças ou qualquer outro ponto público.
Para atendimento aos munícipes, seja para reclamações sobre a iluminação ou esclarecimentos sobre o sistema, foi instalada pela SQE LUZ uma Central
de Teleatendimento, com funcionárias treinadas para
uma rápida resposta à população, abrindo e encaminhando as Ordens de Serviço diretamente para as
equipes de campo. Após a execução dos serviços, a
ligação é retornada ao munícipe para avaliação da
qualidade do atendimento.
Índices superiores a 97% de satisfação foram obtidos logo no primeiro ano de implantação. O registro
da demanda mensal de solicitações dos munícipes é
regularmente arquivado para posterior avaliação da
qualidade do trabalho realizado.
A manutenção das lâmpadas queimadas na iluminação pública sempre foi um dos serviços mais
solicitados no sistema de teleatendimento das prefeituras em todos os municípios do Brasil. Por suas
características técnicas, lâmpadas de descarga queimam devido a diversos fatores, entre eles, fim de vida
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útil, vandalismo, condições atmosféricas adses espaços, principalO índice mensal de
versas, oscilações de tensão na rede da conmente durante a noite.
falhas
do
sistema
cessionária etc.
O Moinho de Joinville,
de
iluminação
Em Joinville, o teleatendimento da Ouvium dos principais cardoria da Prefeitura Municipal (156) é o canal
tões postais do estado,
pública foi menor
disponível para a população solicitar a manutambém recebeu lâmpaque
0,5%,
um
tenção das lâmpadas apagadas durante a noite
das de LED verde e verquarto
do
previsto
ou acesas durante o dia. Por meio de um chamelho, que o caracteriza
mado, as equipes técnicas são acionadas. Por
como genuíno símbolo
em contrato com
força contratual, os reparos são realizados em
catarinense, pelas cores
a
prestadora,
até dois dias úteis.
presentes na bandeira de
o
que
coloca
O índice mensal de falhas do sistema de iluSanta Catarina.
minação pública foi menor que 0,5%, um quarNa Passarela do CaJoinville como
to do previsto em contrato com a prestadora,
pri, obra moderna consuma
das
cidades
o que coloca Joinville como uma das cidades
truída em uma das mais
com
manutenção
com manutenção terceirizada mais eficiente do
belas praias de São FranBrasil. O índice de reparos é similar ao de Paris,
cisco do Sul, a SQE LUZ
terceirizada mais
considerada referência mundial no serviço.
inaugurou em novemeficiente
do
Brasil
Tais índices foram obtidos devido às rondas
bro um projeto tecnoefetuadas pelas equipes da SQE LUZ, que dialógico inédito em Santa
riamente percorrem as ruas do município deCatarina, que consiste
tectando as eventuais falhas antes mesmo da aberna instalação de 28 projetores LED RGB (red, green
tura dos chamados feitos à ouvidoria. A Ouvidoria da
e blue) de 25 watts, que permitem o controle proPrefeitura de Joinville recebeu, no último semestre
gramado das cores emitidas por feixes de luz. O LED
do ano passado, cerca de 200 chamados referentes
RGB contém tecnologia avançada e é responsável por
à manutenção, uma média de seis ligações por dia,
reproduzir as cores vermelho, verde e azul em uma
número considerado pequeno levando em conta as
dinâmica variada, conforme prévia programação. O
52 mil luminárias distribuídas em todo o município, o
projeto de iluminação é um dos mais novos desafios
que comprova a qualidade dos serviços prestados na
realizados pela SQE LUZ no estado.
“Cidade das Flores”.
RECONHECIMENTO
PROJETOS
Em outubro do ano passado, pelo sexto ano, a
Importantes projetos de iluminação pública com
SQE LUZ foi premiada no concurso nacional da Astecnologia LED foram implementados em Santa Casociação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux)
tarina. Em Joinville, as obras que envolveram o papelo desenvolvimento e execução de cinco projetos
trimônio histórico da cidade, concluídas em outubro
de iluminação pública realizados em Santa Catarina.
de 2013, valorizaram a arquitetura original dos moNa categoria Vias Públicas, foram premiados o
numentos e a reintegração dos espaços ao convívio
projeto de modernização da iluminação da avenida
da comunidade.
Beira Rio, de Joinville, o projeto de revitalização da
Luminárias eficientes e modernas, que apresentam
praça da Igreja de São Francisco do Sul e a iluminabaixo consumo de energia elétrica, foram instaladas
ção de LED da ciclovia da avenida Beira Mar Norte,
nos prédios do Arquivo Histórico Municipal, do Mude Florianópolis.
seu de Sambaqui e do Museu de Arte. Mais segurança
Na categoria Iluminação Eficiente, receberam
é proporcionada aos moradores que frequentam esprêmios o projeto da fachada em LED da Matriz de

SQE LUZ

ILUMINAÇÃO
41

São Francisco do Sul, e o segundo lugar ficou com
a iluminação do Passeio dos Namorados em Jurerê Internacional, na capital. Neste ano, a Prefeitura
de Florianópolis investiu na instalação de 400 peças
com lâmpadas de LED em mais de 20 pontos na ilha
e no continente.
O FUTURO
A SQE LUZ vê como futuro próximo a massificação
dos Sistemas de Iluminação com lâmpadas de LED

Gilberto Vieira Filho é engenheiro eletricista e diretor da SQE LUZ.

e telecontrole remoto. A empresa presencia a atual
ascensão do mercado da iluminação pública no Brasil, com o crescimento das cidades, a necessidade de
revitalização urbanística e o anseio pela sustentabilidade, que faz com que os gestores municipais acordem para esse importante serviço público.
Com base nesse cenário, a SQE LUZ planeja dobrar seu faturamento nos próximos três anos, sempre
prestando serviços de qualidade e com respeito aos
seus clientes.
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GRUPO VOITEL
Pedro Suchodolski

ESTRATÉGIAS PARA CRESCER NO
MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES
Fundado por investidores brasileiros e um fundo americano de investimentos, o Voitel
é um dos grupos nacionais que mais cresce no segmento de telecomunicações, de
comunicações unificadas e de colaboração. É também um dos poucos grupos entre as
médias empresas brasileiras a adotar um modelo de gestão com governança corporativa.

O Grupo Voitel é formado por duas empresas: a
Voitel Telecom e a Voitel Conference. Atuando desde 1998, o grupo oferece uma gama de serviços de
comunicação multimídia convergentes – Next Generation Network (NGN). É especializado em criar
soluções de comunicações unificadas e de colaboração e lançar ferramentas inovadoras para conectar
profissionais e empresas.
Planejamos expansão de 25% nos negócios das
empresas do grupo neste ano, graças ao lançamento de novos produtos e soluções no segmento
de conferências e à expansão da carteira de clientes corporativos em telefonia. Podemos dizer que
são operações consolidadas que foram crescendo e
amadurecendo ao vencer desafios de mercado e da
economia brasileira.
A Voitel Telecom, empresa que deu origem ao
Grupo Voitel, nasceu num momento de mudanças
históricas para o Brasil. No final dos anos 90 o país
passava por grandes transformações. Havia a necessidade de investimentos significativos para a modernização do sistema de telefonia que atendesse a carência dos consumidores por novas linhas. Mas para
isso era necessário maior abertura na economia. O
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governo brasileiro iniciou o processo de privatização
do setor de telecomunicações com a reestruturação
de todo o sistema.
TELEFONE A US$ 10 MIL
Havia apenas 20 milhões de usuários de clientes
de serviços de telecomunicações, mais especificamente em telefonia fixa. O Brasil tinha 14 telefones
para cada 100 habitantes, número muito abaixo dos
padrões internacionais. Hoje são 160 telefones para
cada 100, ou seja, há mais telefones que habitantes
no país. A rede de telecomunicação passou de 24,5
milhões para 310 milhões de telefones, com predomínio para os telefones móveis, que são mais de 265
milhões.
Atualmente, o total de linhas telefônicas por habitante no Brasil superou o total registrado nos Estados
Unidos, segundo pesquisa conduzida pelo Centro de
Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP. O
Brasil possui 1,6 telefone por habitante, enquanto nos
Estados Unidos a proporção é de 1,56. O mapeamento considera telefonia fixa e móvel.
Antes da privatização, os serviços eram controlados pelo Sistema Nacional de Telecomunicações.
Havia a Telebras e, em cada estado da federação, as
controladoras locais. Para o consumidor, ter uma linha de telefone fixo era como se fosse um investimento.
A Telebras ofertava telefones no plano de expansão por cerca de US$ 1 mil; ainda assim, com venda
casada de ações e assinatura de uma linha telefônica. O aparelho era entregue com espera de até 24
Figura 1

Código 58 de Ligações DDD e DDI

meses. E havia o mercado negro de telefones, algo
inimaginável nos dias de hoje. Uma simples linha podia ser comercializada por US$ 10 mil, à época, no
mercado informal.
Esse cenário caótico na prestação de serviços de
telefonia começou a mudar drasticamente após a
privatização. O Sistema Telebras foi privatizado no
dia 29 de julho de 1998 por meio de 12 leilões consecutivos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com
a transferência do controle das três holdings de telefonia fixa, uma de longa distância e oito de telefonia
celular, configurando a maior operação de privatização de um bloco de controle já realizada no mundo.
Com a venda, o governo arrecadou R$ 22 bilhões,
com ágio de 63% sobre o preço mínimo estipulado.
Grandes grupos econômicos internacionais passaram a se enfrentar por fatias promissoras do território brasileiro, dividido em três regiões para telefonia fixa e dez para celular, além da longa distância
com licença para atuar em todo o país. Multinacionais vindas da Espanha, Portugal e Itália começaram
a investir para disputar o mercado nacional.
Para estimular ainda mais a concorrência, a Anatel
e o governo federal fomentaram a competição com
a criação das empresas “espelhinhos” – pequenas
operadoras com a missão de estabelecer a competição local, por cidade. Foram vendidas dezenas de
licenças em todo o país.
TELEFONIA VOIP
Nesse momento histórico é fundada a Voitel Telecom, empresa que deu origem ao Grupo Voitel. Era
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um período de intensa euforia no mercado , com o
surgimento da tecnologia VoIP (Voice over Internet
Protocol – Voz sobre Protocolo de Internet), a tecnologia que permite converter o sinal de áudio analógico, como o que temos no telefone comum — em
dados digitais, que podem ser transmitidos através
do computador pela Internet. Essa nova tecnologia
passou a ser utilizada também pela Voitel Telecom,
pioneira nesse segmento de mercado no país.
O fato de termos nos lançado no mercado com
um foco específico de atuação, o setor corporativo
– com projetos especiais para pequenas e médias
empresas – foi fundamental para criarmos as bases
de nossa expansão. No início, nossa estratégia era a
de disputar espaço oferecendo preços baixos, porque havia uma guerra de tarifas. Era uma forma de

Figura 2

Conferência baseada na nuvem

conquistar mercado e expandir a atuação da empresa num momento extremamente competitivo em
termos de preços e tarifas.
Em poucos anos expandimos a nossa atuação e
fomos diversificando a estratégia. Buscamos toda a
infraestrutura de telecomunicações para atender o
mercado corporativo: acesso dedicado, telefonia IP,
terceirização completa, gerenciamento dos sistemas de telefonia e até os projetos sob medida para o
cliente, com a oferta de serviços na nuvem, remotamente, via internet, dispensando os clientes de investimentos e manutenção em equipamentos.
Serviços completos, com instalação e programação de equipamentos com a tecnologia VoIP, começaram a ser oferecidos às empresas. Manutenção e
funcionamento de PABX, contas e extratos mensais
detalhados e tarifação parcial sob demanda também
passaram a fazer parte do
pacote de serviços, além
de serviços agregados inteligentes, como correio de
voz e identificador de chamada, sem custo adicional.
TELECOM
OUTSOURCING
Pouco tempo depois,
a empresa ampliou sua
penetração para além da
tecnologia VoIP. Surgiram
soluções como a Telecom
Outsourcing, um produto
que pode ser usado tanto
em voz sobre IP quanto no
sistema tradicional de telefonia. O objetivo é suprir a
necessidade de empresas
com interesse em reduzir
custos operacionais e de
manutenção nos sistemas
de comunicação telefônica. A inovação sempre presente está em nosso DNA.
Outra novidade desen-
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volvida pela Voitel foi o lançamento do V-Net Line
com plano de numeração, em que o cliente, ao contratar o produto, recebe um número que permite
realizar e receber ligações locais e de longa distância
por meio da Internet. O produto ainda traz serviços
inteligentes, tais como identificador de chamadas,
caixa postal, ligações em espera, entre outros.
Ainda pensando em fornecer cada vez mais mobilidade, a Voitel criou dispositivos que codificam e
decodificam voz ou imagem – necessários para realizar ligações com qualidade –, além de opções de
conferência, música de espera, secretária eletrônica,
entre outras. A empresa lançou também seu próprio
código de seleção de prestadora (CSP), 58, para chamadas de longa distância nacional e internacional.
A Voitel passou a oferecer completa infraestrutura
de telecomunicações e ainda soluções com o inovador conceito de “unified communications” (UC), definido como unificação de serviços em nuvem, permitindo aos clientes acesso ao estado da arte no que
se refere à tecnologia de telecomunicação sem a necessidade de altos investimentos em equipamentos.
MUDANÇA DE POSICIONAMENTO
Outra mudança nos obrigou a rever alguns posicionamentos. O segmento de voz sobre IP passou
por um processo de depuração em um período de

Figura 3

Maior produtividade

menos de dez anos após sua criação. Muitas prestadoras desse serviço deixaram o mercado ou mudaram seu foco de atuação porque não resistiram à
intensa competição do setor de telefonia. Surgiram
empresas com pouca capacidade operacional, ávidas
por explorar esse mercado, mas que logo desapareceram por falta de recursos e de infraestrutura.
Em poucos anos, os investidores da Voitel Telecom perceberam que esse caminho não seria saudável nem sustentável. Manter sempre preços baixos
com os custos e a elevada carga tributária do Brasil
poderia ser uma armadilha. Ao mesmo tempo, outras
empresas se fortaleceram e melhoraram seu desempenho, entre elas a Voitel. Somente as melhores e
mais estruturadas empresas permaneceram.
Para fugir desses riscos, a empresa passou a comercializar projetos especiais e a vender projetos
de telefonia de acordo com a necessidade de cada
cliente. Outro momento de desafio se impôs. A Voitel Telecom foi obrigada a mergulhar no universo de
cada cliente para estreitar relacionamentos e entender que tipo de serviço atendia seus interesses.
Novamente o curso da história influenciou a trajetória do Grupo Voitel. A globalização da economia, que começou a ser delineada no Brasil a partir
dos anos 90, quando a economia passou a ser mais
aberta, ganhou força na década seguinte e mudou

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2014

46

o rumo dos negócios. A economia local tornou-se
apenas uma fração da economia mundial. Essa mudança também nos apresentou novas oportunidades.
Como se intensificou a prática de comercializar
produtos e serviços nas mais diferentes partes do
mundo, as empresas brasileiras passaram a realizar
negócios com diferentes culturas. Com isso, cresceu
também a exigência da comunicação em tempo real.
ÁUDIO E VIDEOCONFERÊNCIA
Os investidores da Voitel tiveram acesso a estudos
que indicavam crescimento em equipes de trabalho
virtual nos Estados Unidos e na Europa. Nesses países, os executivos se comunicavam através de áudio
e videoconferência com suas equipes localizadas nas
mais diversas partes do planeta, gerando um mercado em ascensão. Nasciam serviços de comunicação
para facilitar transações de negócios com equipes
espalhadas globalmente.
Mais uma vez o empreendedorismo do Grupo
Voitel identificou um novo nicho de negócios. Em
2006, nascia a Voitel Conference. A empresa tornou-se pioneira no mercado de conferências no Brasil e
no segmento comunicações unificadas e colaboração. Mais tarde a liderança foi alcançada graças a sua
infraestrutura em telecomunicações, que serviu de
base para o desenvolvimento de novas tecnologias e
soluções colaborativas – comunicações unificadas e
de colaboração (UC&C).
A empresa soube se adaptar às mudanças e entrou
no mercado no momento certo com serviços inovadores em conferências e ainda não disponibilizados
pelas operadoras locais. Foi a primeira empresa 100%
nacional a apresentar soluções do gênero. Como já
conhecia as necessidades dos clientes, tinha a vantagem da proximidade e oferecia atendimento e apoio
rápido local. Antes disso, as empresas recorriam a
serviços de operadoras multinacionais como AT&T e
British Telecom.
Desde então, as soluções para reuniões virtuais da
Voitel Conference têm se mostrado fundamentais
para integrar e aumentar a produtividade das empresas, nas apresentações de resultados, lançamentos de produtos, treinamentos etc. Marcas líderes de

destaque entre as 500 maiores empresas, como Friboi, Petrobras, Itaú, Bradesco, L´Oreal, Pão de Açúcar, Carrefour, McDonald’s, estão entre alguns dos
clientes da Voitel Conference.
Esse segmento de mercado é um dos que a empresa aposta para sua expansão no Brasil. Uma pesquisa conduzida pela Sociedade de Gestão em Recursos Humanos nos Estados Unidos mostra que
equipes virtuais estão se tornando mais utilizadas naquele país. De acordo com a pesquisa, 28% das empresas com sede nos Estados Unidos usam equipes
virtuais, enquanto 66% das empresas multinacionais
mantêm equipes virtuais.
Com as dificuldades de mobilidade no Brasil, altos
custos de transporte e a necessidade de as empresas
reduzirem custos, serviços de comunicação unificada tendem a conquistar mais espaço.
EXPANSÃO
Foi criada neste ano a estrutura do Grupo Voitel,
formada pelas operações da Voitel Telecom e a Voitel
Conference, que oferecem serviços de voz, dados,
compartilhamento e streaming. Atuam com um conjunto de serviços de comunicação multimídia convergentes – Next Generation Network (NGN).
Somente a Voitel Conference registrou crescimento de 40% nos negócios no ano passado. No
balanço dos últimos cinco anos, a expansão da empresa alcança 170%, um recorde no setor, conforme
dados auditados pela Wainhouse Research, empresa
americana independente de pesquisas de mercado,
que produz estudos e estatísticas, especializada em
comunicações unificadas e de colaboração (UC&C).
O serviço campeão em procura em 2013 foi o
V-Casting – responsável por 50% das vendas no período. A solução possibilita a transmissão de informações, ao vivo ou sob demanda, diretamente de
um dos três estúdios de gravação da Voitel, dois em
São Paulo (Capital) e um no Rio de Janeiro, ou mesmo diretamente do local do evento corporativo para
qualquer parte do mundo.
Pesquisas da empresa constatam que aumenta cada vez mais a cultura de eventos corporativos,
apresentações, reuniões e interações com imagens,
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dados e múltiplas informações em tempo real. Cresce no país a exigência por produtividade e eficiência entre as empresas, e nosso sistema é muito mais
rápido, seguro e moderno. A Voitel Conference tem
outras sete soluções em audioconferência, web conferência e streaming.
De acordo com a Global Workplace Analytics, 3,1
milhões de trabalhadores nos Estados Unidos telecomutaram em 2011, revelando um crescimento
de mais de 70% em apenas seis anos. Após a crise econômica da última década, muitas empresas
concentraram tarefas na sede, deixando muitos
profissionais longe do trabalho. Para eles, serviços
de colaboração são a única forma de comunicação
com as equipes.
AQUISIÇÕES
Além disso, o grupo iniciou 2014 com a base de
clientes ampliada, após a incorporação de novas empresas do setor de conferência e a aquisição da carteira de outras importantes empresas do segmento
de telefonia.
Essas aquisições representam estratégias decisivas
no processo de crescimento e expansão no mercado brasileiro. O Grupo Voitel quer consolidar a posição de liderança e inovação em telecomunicações
e também em conferências, de acordo com os planos estratégicos. Por isso, o grupo vem identificando
oportunidades de crescimento por meio de aquisições. Esse é um dos caminhos para o crescimento e
a diversificação de nossa carteira de clientes.
A Voitel Conference planeja ainda lançamentos
importantes em comunicação corporativa a distân-

Pedro Suchodolski é CEO do Grupo Voitel.

cia, em tempo real, voltados ao segmento imobiliário, além da ampliação dos serviços de web conferência e conteúdo multimídia através da internet, o
streaming, para apresentações de relações com investidores, divulgações, comunicados, treinamentos
e lançamentos de produtos.
GOVERNANÇA
Temos orgulho em saber que somos um dos poucos grupos entre as médias empresas brasileiras em
processo de crescimento a adotar um modelo de
gestão com governança corporativa. Nosso objetivo
é estruturar a sua expansão em bases sustentáveis e
desenvolver uma cultura em sintonia com as mais
modernas práticas de gestão, ao mesmo tempo em
que ocorre o desenvolvimento empresarial. Essa filosofia é rara entre as empresas nacionais, mesmo as
que tiveram grande expansão.
O planejamento estratégico do grupo conta com
o envolvimento de 20% de toda a empresa e exigiu a
adoção de 140 itens de indicadores de desempenho.
Há um conselho consultivo composto por cinco
membros que se reúne mensalmente para avaliar os
rumos dos negócios. Foi estabelecido um processo
estruturado e formal de contratação e revisão de objetivos anuais de todos os seus funcionários.
Um profissional do grupo é 100% dedicado a mapear, melhorar e desenvolver processos para todas
as atividades. De olho no futuro, o grupo estruturou
o crescimento estratégico para os próximos cinco a
dez anos. Nossa meta é consolidar a nossa expansão
de forma diferenciada, para sempre nos destacarmos
no mercado nacional.
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B2L INVESTIMENTOS
Rodrigo Bertozzi

Descobrindo joias entre
as médias empresas do interior
A B2L Investimentos S/A é uma companhia formada por advogados que atuam na compra
e venda de empresas, projetos financeiros, investimentos estrangeiros, fusões e aquisições
empresariais, captação de recursos e negócios diversificados. Seu foco são as médias
empresas regionais, distantes do eixo São Paulo–Rio, que normalmente não entram no radar
dos fundos de investimento.

A economia brasileira vem se reposicionando. Pequenas e médias empresas têm crescido mais do que
as grandes companhias nos últimos anos. São elas,
cada vez mais, o motor de nossa economia. E por
conta do maior poder de compra das classes emergentes, ainda há muito a crescer. É nesse cenário que
atua a B2L Investimentos, uma nova ideia que está
mudando a percepção do mercado empresarial.
Todos os meses, os 47 sócios da empresa, oriundos de 24 estados que abrangem cerca de 100 municípios brasileiros, se encontram em São Paulo
para discutir estratégias, projetos e principalmente
negócios de empresas de médio porte.
O grande diferencial está na formação em Direito
dos sócios, advogados de sucesso, que são os profissionais de confiança dos empresários em suas cidades. Isso permite desenvolver cenários regionais
e preparar as empresas de médio porte para se movimentarem, seja na compra de operações de menor porte, seja na consolidação em um segmento
de mercado, ou ainda no ingresso de investidores
para alavancá-las e expandi-las.
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Nosso projeto, em formato inédito, surpreendeu
os fundos de investimento e grandes empresas em
consolidação, por compreenderem que a B2L tem
a linguagem e a informação regionais, descobrindo
joias no interior brasileiro e, principalmente, saindo
do arco de SP e RJ.
Em 2011, percebi que existia um mercado de alto
nicho pouco explorado. O primeiro passo era construir um centro de inteligência de negócios regionais com foco na média empresa. Eu e o meu sócio
Rubens Serra fundamos a B2L em uma reunião com
25 advogados de 14 estados, que agora é parte de
quadro 1

A B2L EM NÚMEROS
Fundadores
Rodrigo Bertozzi e Rubens Serra
Sócios
43
Colaboradores
Mais de 600
Negócios cadastrados
R$ 4,7 bilhões
Negócios fechados
R$ 213 milhões
Operações de venda de empresas
58%
Operações de compra de empresas
7%
Investimento
27%
Start-up
7%
Presença no Brasil
24 estados
Presença no exterior
2 países

nossa história. O plano estratégico foi apresentado
e imediatamente aceito por todos. E um detalhe:
ninguém poderia advogar pela B2L; seriam todos
profissionais de negócios e advogados em suas regiões.
Nossa origem remonta a dois importantes fatores.
O Rubens Serra, meu sócio, atuou em importantes
operações no mercado financeiro, como advogado de uma grande banca paulista. De minha parte,
sou o pioneiro do marketing jurídico no Brasil e atuo
como consultor de escritórios de advocacia desde
1998. Descobri o oceano azul no mercado jurídico,
que conta com mais de 845 mil advogados, carentes estrategistas. Com esse cenário, fundei com a
Lara Selem a Selem Bertozzi Consultoria, atualmente a maior do país em gestão legal, com foco exclusivo em gestão estratégica, financeira, pessoas,
produção jurídica e marketing jurídico.
O grande desafio da B2L era como se destacar e
se diferenciar, em termos de marca, em um mercado dominado por gigantes. Nossa resposta foi a
atuação bem-sucedida em três pilares estratégicos:
> Posicionamento por meio de alianças com os
fundos, em vez de concorrência direta. Seria desperdiçar energia e recursos se fizéssemos o contrário. O presidente do Conselho da B2L, Rubens Serra, teve a missão de integrar o conceito junto aos
fundos nacionais e estrangeiros, bem como junto a
grandes empresas líderes, nos setores construção,
agronegócio, logística e educação, entre outros.
> Investimos no marketing de permissão e alta
tecnologia de inteligência de mercado. Lançamos a
revista B2L Corporate, não sobre a nossa empresa,
mas que conta as histórias de empresários e fundos.
Simultaneamente, a plataforma de negócios B2L foi
desenvolvida. Assim, qualquer sócio poderia colocar
uma oportunidade de negócios, e automaticamente
todos os demais a receberiam em segundos. Desse modo, formamos nosso atual banco de dados de
negócios ativos da ordem de 4,7 bilhões de reais.
> Fortalecemos nossos sócios com um programa
de treinamentos nas diversas modalidades de que o
capital investidor se utiliza para construir negócios
de sucesso. O segredo? Os fundos, nossos aliados,
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Figura

Mapa de oportunidades

62%
60

R$ 3,358
bilhões

74,41%

Venda

6

Quantidade por
segmento

3

Percentual do
valor total

3%

R$ 5,5

Compra

Valor

VALOR TOTAL

BILHÕES

Start-up

Percentual da
quantidade total

R$ 129
milhões

R$ 930
milhões

2,86%

Investimento

27

6%

22,73%
28% R$ 1 bilhão

Quadro 2

segmentos de atuação e faturamento
Segmento
Agronegócio
Alimentos
Construção
Educação
Empreendimentos
imobiliários
Energia
Energia eólica
Esporte
Esportiva
Estética
Imobiliário
Indústria
Logística
Metal mecânico
Publicidade
Saúde – farmácias
Saúde – hospitais
e clínicas
Serviços
Sucroalcooleiro
Tecnologia
Telecomunicações
Transportes
Turismo
Varejo

%
9
5
5
3

Valor (milhões de R$)
840
247
50
112

%
18,62
5,47
1,11
2,48

3

54

1,20

3
1
1
1
1
11
19
3
3
1
3

200
12
15
6
11
446
440
300
48
40
50

4,43
0,27
0,33
0,13
0,25
9,88
9,75
6,65
1,07
0,89
1,11

1

60

1,33

3
2
6
2
1
5
5

8
918
243
18
6
119
271

0,19
20,28
5,38
0,40
0,13
2,64
6,01
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quadro 3

faturamento por estado
$

Acre
R$ 180 milhões
% 3,99

$

Alagoas
R$ 26 milhões
% 0,58

$

Bahia
R$ 107 milhões
% 2,38

$

Ceará
R$ 327 milhões
% 7,26

Distrito Federal
$ R$ 40 milhões
% 0,89

Espírito Santo
$ R$ 85 milhões
% 1,88

$

Goiás
R$ 20 milhões
% 0,44

$

Mato Grosso
R$ 152 milhões
% 3,38

$

Minas Gerais
R$ 384 milhões
% 8,52

$

Pará
R$ 166 milhões
% 3,68

$

Paraíba
R$ 200 milhões
% 4,43

$

Paraná
R$ 226 milhões
% 5,01

$

Piauí
R$ 14 milhões
% 031

Rio de Janeiro
$ R$ 21 milhões
% 0,47
Rio Grande do Norte
$ R$ 426 milhões
% 9,45

nos treinaram. Todos os meses, desde a nossa fundação, somos recebidos por fundos que nos capacitam em suas especialidades em troca da nossa inteligência de mercado regional.
E, desse modo, os resultados foram aparecendo.
Atualmente, temos aliança com 18 fundos de investimentos venture e private equity e 13 empresas de
grande porte; e também com 17 outros fundos especializados em angel capital e seed capital.
Consolidamo-nos como referência de inteligência para esses investidores por sabermos os movimentos das médias empresas regionais. Para se

Mato Grosso do Sul
$ R$ 92 milhões
% 2,03

Rio Grande do Sul
$ R$ 754 milhões
% 16,71
$

São Paulo
R$ 1 bilhão
% 23,58

ter uma ideia, estamos presentes em 63 cidades
da lista dos 100 melhores municípios para se fazer
negócios do Brasil, entre os quais, Vitória, Paraopebas, Jaraguá do Sul, Rondonópolis e Imperatriz.
Eliminamos assim a concentração em São Paulo e
Rio de Janeiro. E isso só foi possível porque nossos
sócios são líderes escolhidos e são fortes em suas
regiões.
Alcançamos em junho a marca de 22 encontros,
com mais de 150 horas. Somos o que somos porque fomos treinados pelos melhores profissionais
do mercado. Dessa maneira, em apenas três anos
já fechamos 213 milhões de reais em operações de
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compra e venda. Por isso posso afirmar que somos
condutores de crescimento das médias empresas
brasileiras.
A origem da B2L veio do meu DNA e de meu sócio, Rubens Serra, de empreendedores natos. Vimos
que o que movimenta este país são as médias empresas, e que era lá que devíamos estar.
Conseguimos agregar ao nosso grupo os melhores advogados em negócios de todas as regiões.
Tudo isso, somado ao nosso networking conquistado ao longo dos anos no mercado, faz com que o
nosso sucesso seja acelerado.
Hoje estamos presentes em todos os estados.
Isso tem sido um diferencial fantástico na captação
de investimentos junto aos fundos de private equity
para as médias empresas do país. A proximidade dos
sócios da B2L com os seus clientes e, principalmente, o pleno conhecimento da sua região têm sido a
chave do sucesso do negócio.
É importante lembrar que para o crescimento do
Brasil é fundamental que as médias empresas tenham acesso a recursos e projetos inovadores, seja
na venda de parte do negócio, na aplicação direta ou indireta de investidores ou nas demais saídas,
como alongamento de dívidas por meio de projetos
financeiros. É preciso reinventar o antigo modelo de

Rodrigo Bertozzi é CEO da B2L Investimentos.

pegar um dinheiro caro e de curto prazo para uma
estratégia mais elaborada e competitiva.
As médias empresas – com excelentes fundamentos econômicos – na maioria das vezes não estão no “radar” dos mais de 200 fundos que operam
no Brasil. Somam-se a isso os planos de expansão
de grandes empresas que desejam comprar negócios para se consolidarem em seus mercados.
O grande diferencial é que a B2L atua para os
maiores fundos observando o movimento das médias empresas de 25 estados, e não apenas daquelas situadas no eixo Rio-São Paulo. É importante
salientar que o Nordeste, por exemplo, possui um
crescimento médio de 9% e conta com excelentes
empresas, que muitas vezes não entram no “radar”
desses grandes fundos. Com a expertise e o poder
dos sócios locais, a B2L consegue localizar e ajudar
esses empreendedores a serem mais produtivos.
A B2L representa clara demonstração de que o
Brasil está na maturidade de possuir uma corporação de alta capilaridade com foco exclusivo em negócios. É uma união de esforços para mudar a cultura empresarial brasileira, que se sente intimidada
por fundos e operações complexas, simplificando-as. É por essa mudança estruturada que passará o
futuro do Brasil.
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MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS
Walmir Scaravelli

CONSOLIDAÇÃO NO MERCADO DE TI
A Mega Sistemas Corporativos nasceu na cidade de Itu (SP), em 1985. Em 28 anos
de trabalho, a empresa cresceu, ampliou o seu portfólio de produtos e serviços e se
consolidou como uma importante companhia de TI do Brasil, oferecendo soluções de
gestão empresarial para os mercados de Construção, Logística, Combustíveis, Manufatura,
Agrobusiness e Serviços.

Instalada em uma moderna sede de 4 mil m2 de
área construída em sua cidade de origem, a companhia conta com 20 canais de atendimento, cerca
de 700 colaboradores e mais de 2 mil clientes em
todo o território nacional. No ano passado, faturou
R$ 65,8 milhões, número que representa um crescimento de 11,5% em relação ao ano anterior.
O ano de 2003 foi marcado por um aumento significativo de 15% das vendas. A demanda por Serviços cresceu 17%, enquanto o setor de Construção registrou aumento de 8% no faturamento e o
de Manufatura, 22%, mesmo em um ano em que o
segmento industrial estava em estagnação.
O bom resultado se deve, principalmente, à melhoria da produtividade da equipe de suporte e à
ampliação da equipe comercial. A maior oferta de
produtos para o segmento estratégico e a grande demanda por serviços referentes a obrigações
fiscais com Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) também foram determinantes para essa
conquista. Desde 2007, o SPED tem como objetivo principal a padronização das informações con-
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tábeis, fiscais e trabalhistas e a integração
da gestão de vendas e
Além da ampliação
dos órgãos fiscalizadores dos três níveis de
atendimento ao cliende
sua
equipe
governo (federal, estadual e municipal).
te à administração dos
comercial
ao
A maior valorização dos serviços de conrecebíveis e controlasultoria e tecnologia da informação no mundoria. Tudo de forma
longo de 2013, a
do corporativo também é uma das molas
integrada para oferecer
empresa
investiu
propulsoras da expansão da companhia nas
indicadores e visões
na
contratação
de
duas últimas décadas. Para manter a comgerenciais em tempo
petitividade, é fundamental que as organireal, com qualidade,
novos executivos
zações invistam cada vez mais em sistemas
segurança e eficiência.
para
explorar
precisos e eficientes de gestão empresarial.
de maneira
MEGA MANUFATURA
A ampliação das obrigações fiscais, imposO Mega Manufatas pelo governo brasileiro nos últimos anos,
mais agressiva
tura é um sistema de
também tem levado os empresários a buscar
o
potencial
das
gestão que permite a
meios mais eficientes de automatização dos
regiões,
como
os
uma indústria saber o
seus processos, que, sobretudo, garantam
que, quando e como
maior rigor nos recolhimentos tributários.
estados do Rio de
produzir ou comprar e
A empresa pretende continuar expandinJaneiro
e
Minas
quais são os recursos
do a sua atuação no mercado nacional. Para
Gerais
disponíveis para que a
apoiar esse objetivo, além da ampliação de
empresa conquiste e
sua equipe comercial ao longo de 2013, inmantenha altos níveis
vestiu na contratação de novos executivos
de desempenho e excelência.
para explorar de maneira mais agressiva o potencial
Com o ERP é possível realizar o planejamento de
das regiões, como os estados do Rio de Janeiro e
necessidades futuras, controle da capacidade proMinas Gerais. Além disso, outra estratégia de crescidutiva, estoque (matérias-primas, semiacabados,
mento é a oferta de financiamento, não apenas na
produtos finais), programação das atividades de
aquisição dos softwares, mas também na contrataprodução, recursos alocados por setor e previsão
ção e implantação dos projetos. A expectativa é de
dos prazos de produção e entrega.
crescimento de 15% neste ano.
Investimentos também estão nos nossos plaMEGA LOGÍSTICA
nos. Pretendemos focar no desenvolvimento de
Os módulos do Mega Logística foram elaborados
soluções tecnológicas cada vez mais abrangentes
estrategicamente para atender a todas as variáveis
e customizadas para o setor de Serviços, além de
da empresa, não importa qual seja o tipo da opecontinuar incentivando a formação, capacitação e a
ração. A solução permite completo gerenciamento
certificação contínua dos profissionais.
de todas as operações relacionadas ao transporte
rodoviário de carga, gestão do armazém, controle
PRODUTOS
MEGA CONSTRUÇÃO
de desempenho e manutenção da frota de veículos,
O Mega Construção foi desenvolvido para atenalém da identificação dos recursos que podem ser
der qualquer tipo de empreendimento do setor. O
alocados para tomadas de decisão com segurança
ERP (do inglês, Enterprise Resource Planning) apoia
e agilidade.
construtoras e incorporadoras no gerenciamento de
MEGA COMBUSTÍVEIS
todas as suas operações: da viabilidade do empreenCom o Mega Combustíveis, é possível gerenciar
dimento ao acompanhamento e controle da obra,

MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS

TECNOLOGIA
55

por completo todas as operações relacionadas à
gestão de combustíveis, por meio de uma solução
completa e integrada: vai desde a gestão do relacionamento e gestão comercial, controle de cotas,
medições, atendimento às exigências da ANP até a
gestão logística e garantia de entrega. Tudo isso de
forma unificada, com visões e indicadores gerenciais em tempo real.
MEGA AGROBUSINESS

O Mega Agrobusiness foi desenvolvido para atender às necessidades de controles operacionais em
todas as atividades agrícolas rentáveis. Agindo como
um sistema integrado, a solução otimiza recursos,
aferindo custos por fazenda, lote (talhão, gleba), atividade, cultura etc., permitindo inclusive o rateio de
despesas por centro de custos.

MEGA EMPRESARIAL

O Mega Empresarial é uma solução que automatiza e integra os processos de todas as áreas de uma
empresa. O sistema permite controle, análises, simulações e troca de informações com segurança e
em tempo real para a tomada de decisões, baseado
em dados provenientes do financeiro, controladoria, distribuição e vendas, recursos humanos, estoque e suprimentos e compras, entre outros setores
da companhia.
DESAFIOS PARA O MERCADO DE TI
Em 2014, o setor de tecnologia da informação
deve receber investimentos na casa dos US$ 129,7
bilhões, um volume 3,6% superior ao de 2013, segundo dados divulgados pelo Instituto Gartner.
Cloud compputing e mobilidade são as grandes
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tendências e prometem permanecer sob os holofotes.
Considerando apenas o mercado brasileiro, no
entanto, as perspectivas não são tão promissoras.
A perspectiva de um PIB baixo, alta da taxa de juro
e retorno do fantasma da inflação são fatores que
podem inibir investimentos por parte do empresariado. No entanto, a tecnologia é essencial para
a manutenção da competitividade e não deve ser
desprezada em nenhuma circunstância. Em um universo corporativo globalizado e complexo, quem
não se moderniza, simplesmente não resiste. Portanto, mesmo em um cenário de desaceleração, a
informatização tem que ser priorizada, independentemente do ramo de atividade da empresa.
Na construção civil, por exemplo, programas
como PAC e Minha Casa, Minha Vida, além das
obras de infraestrutura, realizadas por conta da
Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro, em 2016, levaram grandes construtoras
e incorporadoras a investirem em tecnologia para
aumentar a eficiência e a lucratividade dos negócios. Mas companhias de menor porte ainda estão
muito atrasadas nesse processo.
Já no caso do agronegócio, um dos setores que
tiveram os melhores desempenhos em 2013, a tecnologia também vem se mostrando um investimento imprescindível. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no ano
passado, o saldo do comércio exterior do agronegócio foi positivo em US$ 82,91 bilhões, o que compensou o déficit de US$ 80,35 bilhões dos demais
setores da economia. Mesmo com essa boa performance, o empreendedor do campo ainda enfrenta
imensos desafios. Produtores de culturas diversas,
com destaque aos que plantam em grande escala,
sofrem, sobretudo, com problemas relacionados a
logística. O estado de abandono em que se encontram muitas de nossas estradas e rodovias torna o
escoamento da produção uma missão hercúlea.
Ainda falando em logística, o problema não se limita ao agronegócio. Empresários dos mais diversos segmentos estão sempre buscando ferramentas
que possibilitem a entrega de seus produtos com

qualidade e pontualidade. Nesse sentido, estar informatizado pode ser o diferencial para enfrentar os
gargalos.
O apagão de talentos em TI é algo tão grave
quanto os baixos investimentos esperados para o
setor. Preparar profissionais capacitados, que consigam encontrar saídas inteligentes para ajudar o
Brasil a romper essas barreiras, é uma das missões
prioritárias neste ano.
INOVAÇÃO
Permanentemente conectada às novas tendências e inovações do setor de tecnologia da informação, a Mega Sistemas Corporativos, em parceria
com a GeoMob, desenvolveu um aplicativo pioneiro, que coloca os dados gerenciados por seus sistemas ERP diretamente na tela do Google Glass.
Embora o Google Glass ainda não esteja disponível para comercialização, o acessório tende a se popularizar rapidamente em um futuro muito próximo.
O potencial do Google Glass extrapola os limites do
entretenimento. A Mega Sistemas Corporativos quer
trazer o acessório para dentro dos escritórios, fábricas, canteiros de obras, galpões de logística, entre
outros ambientes corporativos. O seu uso, associado ao aplicativo, pode rentabilizar uma corporação,
pois torna seus colaboradores mais eficientes e assertivos, e o acesso a informações estratégicas para
os negócios fica mais ágil, democrático e transparente.
Recursos adicionais do aplicativo estão em desenvolvimento para tornar o Google Glass apto a
efetuar uma leitura de códigos de barras, imagens
em rótulos ou QRCode, identificando um produto
e trazendo ao usuário informações sobre este ou
sua localização, sem que seja necessário qualquer
tipo de digitação, bastando apenas olhar através do
Glass para o produto. O aplicativo também poderá
ser customizado de acordo com as demandas relacionadas ao ramo de atividade do cliente.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Empresa sustentável e socialmente responsável, a
Mega promove há 13 anos o Projeto Mega Cidadão,
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que integra ações voluntárias voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade
social. Além disso, os colaboradores contam com
uma série de iniciativas que têm como objetivo promover a qualidade de vida, além de fomentar o espírito solidário e de equipe.
Para quem gosta de praticar esportes, a empresa mantém o Mega Running Team. Os funcionários interessados recebem patrocínio da Mega para
participar de eventos esportivos, como circuitos de
corrida. Todos os anos os colaboradores participam
também do Dia do Desafio, quando são convidados
para alguns minutos de atividade física, descontração e integração.

A empresa também se preocupa com o papel social de seus funcionários e, por isso, incentiva campanhas, como a Páscoa Solidária. As campanhas
possibilitam o envolvimento das pessoas com a comunidade em que vivem.
A Mega também realiza happy hours periódicos,
comemorações em aniversários da empresa e fim de
ano, além de programas como competições de games, kart e sessão pipoca, para que os colaboradores
possam se conhecer melhor, interagir e comemorar
as conquistas do mês de forma descontraída.
Por tudo isso, a Mega Sistemas está classificada entre as melhores empresas para trabalhar no país, nos
setores de TI & Telecom, há quatro anos consecutivos.

Walmir Scaravelli é diretor comercial e sócio-fundador da Mega Sistemas Corporativos.
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CARGILL AGRÍCOLA
Equipe de Meio Ambiente da Cargill

UM BEM-SUCEDIDO PROGRAMA
DE LOGÍSTICA REVERSA
Diante dos impactos ambientais negativos oriundos do descarte incorreto do óleo vegetal usado
em cozinhas, a Cargill Agrícola iniciou, em janeiro de 2011, por meio da marca Liza, o Programa
Ação Renove o Meio Ambiente. Trata-se de um programa de logística reversa para a reciclagem
do óleo residual, coletado em pontos de fácil acesso ao consumidor, cujo destino final é a
fabricação de biodiesel – um combustível limpo e renovável. O sucesso obtido pela ação, que
continua em expansão, tornou-a uma referência em programas de logística reversa.

Investir em processos mais sustentáveis em toda
nossa cadeia produtiva é inerente ao negócio da Cargill. Entendemos que nossa responsabilidade com
nossos produtos não termina quando são colocados
nas prateleiras dos supermercados e nem depois,
quando são levados para os lares brasileiros. Nada
mais lógico, então, que investir em um programa de
coleta de óleo vegetal pós-consumo, ação que está
diretamente ligada a um de nossos principais produtos, o óleo Liza.
O descarte incorreto desse resíduo pode causar
um problema de saneamento, pois um único litro de
óleo vegetal usado despejado em rios ou lagos possui potencial para poluir até 25 mil litros de água, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Dos nove bilhões de litros
de óleo descartados anualmente no Brasil, menos de
5% é reaproveitado atualmente. Porém, se reciclado,
o produto pode ser transformado em sabão, resinas,
detergente, glicerina e até em biodiesel, para a geração de energia.
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Se jogado em pias ou ralos, o resíduo de óleo e
gordura pode causar entupimentos na rede pública de esgoto, além de encarecer o custo de tratamento da água. Caso alcance rios e/ou mananciais,
o óleo pode poluir a água, criando uma camada na
superfície do corpo hídrico que impossibilita a troca
de oxigênio com a atmosfera, impactando a fauna
e flora aquáticas. Se jogado no solo, o óleo usado
atua como agente impermeabilizante, dificultando a
percolação de água em subsuperfície e atingindo negativamente micro-organismos importantes no processo de degradação de matéria orgânica. Ademais,
o óleo usado jogado indevidamente no solo pode
atingir o lençol freático, poluindo as reservas aquáticas em profundidade (AKATU, 2007). Se jogado no
lixo comum, o óleo libera CH4 (gás metano) em seu
processo de degradação natural, poluente 20 vezes
mais potente que o CO2 (gás carbônico) para o agravamento do efeito estufa (SOUSA, s.d.).
Portanto, o Programa Ação Renove o Meio Ambiente oferece ao consumidor uma alternativa prática e ambientalmente correta para o descarte de óleo
de cozinha usado. Basta que o consumidor espere o
óleo usado esfriar e, com a ajuda de um funil, colocá-lo em uma garrafa PET. Quando a garrafa estiver
cheia, deve ser levada até um dos mais de 470 pontos
de coleta do programa e depositada, bem fechada,
no display. Por meio da iniciativa da Cargill, conduzigráfico

volume de óleo coletado (em tons.)
acumulado até agosto de 2014

486

264
122

2011

2012

2013

da pela marca Liza, os consumidores ajudam a preservar o meio ambiente e a tornar a cadeia produtiva
de óleos vegetais mais sustentável, diminuindo seus
impactos na natureza
IMPLANTAÇÃO
Em janeiro de 2011 foi inaugurado o primeiro ponto de coleta do programa Ação Renove o Meio Ambiente. No primeiro ano de ação, foram ativados 210
pontos em parcerias com redes varejistas, shoppings
e órgãos públicos. Desde então, o programa cresce
em número de pontos de coleta e volume coletado.
Junto com as ativações, são realizadas palestras e
ações, visando conscientizar a população para a separação e descarte sustentável do resíduo do óleo de
cozinha. O óleo é coletado por empresas parceiras
especializadas e encaminhado para a produção de
biodiesel.
Atualmente, o programa marca presença em mais
de 70 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, Conta com
aproximadamente 470 pontos de coleta, que já receberam mais de 600 toneladas de óleo residual pós-consumo.
As análises da efetividade do programa são constantes, e, durante o período de implantação, alguns
aprimoramentos foram realizados para a garantia da
qualidade. Os parceiros responsáveis pela realização
das coletas são constantemente analisados perante a legislação vigente,
o que nos garante atuar com empresas em conformidade legal no que diz
respeito às leis ambientais e trabalhistas. Já os displays utilizados para
600
o acondicionamento do óleo residual
são confeccionados em PET reciclado, visando o menor impacto ambiental em sua produção e a demanda do
mercado para esse tipo de material.
Vale ressaltar que as garrafas PET, nas
quais o óleo é entregue no display, são
encaminhadas para cooperativas de
reciclagem, reduzindo o impacto na
operação do programa.
2014
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Atualmente está em fase de teste um novo
modelo de display coletor, confeccionado
com madeira plástica, que também utiliza material reciclado em sua produção. Ele possui
maior durabilidade – o que garante a menor
quantidade de matéria-prima para a operacionalização do programa – e destina-se principalmente a locais expostos ao tempo, aumentando ainda mais a capilaridade do Ação
Renove, que poderá atingir localidades antes
inadequadas para a alocação de um display
coletor de óleo residual.

O Ação Renove
o Meio Ambiente
consolidou-se
na estratégia de
sustentabilidade
ambiental da
Cargill, sendo
reconhecido
interna e
externamente como
case de sucesso
no que tange a
programas de
Logística Reversa

PARCERIAS
O programa é baseado em um modelo de
parcerias, e, para estabelecê-las, a Cargill estrutura uma minuta em que é formalizada a
participação dos interessados no programa
(redes varejistas, shoppings, condomínios, universidades, órgãos públicos, instituições particulares etc.). Paralelamente, a Cargill busca
parceiros que possam realizar a coleta e processamento do resíduo. As empresas são homologadas
juridicamente, tendo documentação e licenças analisadas, e são submetidas à visita técnica de equipe
especializada. Após aprovação, é firmada minuta de
parceria, assegurando a participação das mesmas no
programa. Essas empresas são treinadas para atuar
no escopo do programa e para operacionalizar o sistema de gestão on-line, ferramenta fundamental à
gestão do Ação Renove.
As parcerias englobam uma pluralidade de atores
sociais em torno de um mesmo objetivo: redução de
impactos ambientais e estímulo a reciclagem e descarte ambientalmente corretos de óleo residual pós-consumo. Elas fortalecem a atuação do programa e
fomentam sua continuidade.
O Ação Renove o Meio Ambiente conta também
com parcerias institucionais como Sabesp e Cetesb,
além de ONGs, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs), empresas responsáveis
pela coleta e destinação de óleo residual, secretarias
de meio ambiente, secretarias de educação, escolas,
prefeituras e cooperativas de catadores.

GESTÃO ON-LINE
O Programa Ação Renove o Meio Ambiente
possui um sistema de
gestão on-line, que se
traduz em uma ferramenta essencial para o
acompanhamento do
seu desempenho. Por
meio desse sistema,
nossos parceiros têm
acesso à sua agenda de
trabalho e podem incluir
dados relevantes sobre
sua atuação. Esses dados, por sua vez, ficam
disponíveis
imediatamente para consulta.
Com as informações
relevantes à operação
do programa e o acompanhamento diário das coletas e dos volumes captados, é possível ter acesso a dados que orientam
tomadas de decisão. Ainda assim, periodicamente
são realizadas reuniões com nossos parceiros de
coleta, a fim de acompanhar de perto os processos
realizados para identificar oportunidades de melhorias.
A partir dos dados obtidos no sistema de gestão,
bem como nas reuniões periódicas, são realizadas
aferições necessárias para as correções pertinentes
à operacionalização do programa, o que permite estabelecer metas de melhoria e crescimento consolidado e estimar os investimentos necessários para a
manutenção e expansão da iniciativa, mantendo o
alto padrão de qualidade alcançado no decorrer dos
anos de ação.
Outro fator relevante para a garantia da continuidade e do crescimento do programa são os convênios
firmados com secretarias de meio ambiente municipais e com órgãos estaduais de regulação ambiental.
A assinatura desses convênios garante, formalmente,
crescimento percentual e contínuo dos pontos de
coleta do programa nas cidades de interesse.
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Hoje, o Ação Renove o Meio Ambiente consolidou-se na estratégia de sustentabilidade ambiental
da Cargill, sendo reconhecido interna e externamente como case de sucesso no que tange a programas de Logística Reversa. Isso atribui segurança
substancial para o planejamento de novas ações e
investimentos futuros no escopo do programa e no
crescimento de nossa atuação em localidades atendidas e em novas regiões, aumentando o número
de consumidores abrangidos pela Ação Renove. O
objetivo é estarmos presentes em todas as regiões
brasileiras, levando para perto do consumidor uma
alternativa de descarte sustentável de óleo vegetal
residual.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Desde o início do programa, foram ativados mais
de 470 pontos de coleta, em 70 cidades de cinco
estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Foram coletadas mais
de 600 toneladas de óleo residual pós-consumo,
quantidade em potencial para poluir aproximadamente 15 bilhões de litros de água, se descartado
incorretamente.
Para atingirmos esses números, foi necessário
sensibilizar clientes e empresas para que disponibilizassem seus espaços físicos para ativação dos pontos de coleta destinados à população.
Desde o início do programa já foram firmados
mais de 30 convênios com os mais diferentes setores
de diferentes regiões. Dessa forma, o relacionamento
e gestão dos steakholders são essenciais para os resultados positivos do programa.
Outro braço relevante do Ação Renove é seu
compromisso com a educação e conscientização
ambiental. Por esse motivo, realizamos palestras sobre a temática ambiental em escolas – de educação
primária a universidades –, tornando o assunto assimilável e aplicável ao cotidiano dos indivíduos.
Nessas ações, levamos informações sobre consumo consciente, resíduos sólidos, reciclagem e
o papel da população como co-geradora de impactos ambientais. Parcerias formadas com ONGs
e OSCIPs garantem a continuidade de projetos de

educação ambiental, por meio de intervenções com
a temática ambiental em shoppings e redes de varejo, entre outros locais. Assim, conseguimos atingir públicos dos mais diversos setores da sociedade,
disseminando a cultura ambiental e os conceitos de
sustentabilidade.
Dado o reconhecimento do programa como
iniciativa de logística reversa empresarial, somos
constantemente convidados a participar de feiras e
eventos sobre a temática. Nosso principal objetivo
ao participar desses eventos é conscientizar a população quanto à destinação correta de óleo residual
pós-consumo e, em viés mais amplo, sobre a reciclagem em geral.
É impossível aferir com exatidão o número de pessoas impactadas por tais ações, mas certamente já
chegou a alguns milhares de cidadãos. Mais relevante que números, são os valores transmitidos à população, bem como as ações adotadas por eles após
conscientizarem-se de seu papel na preservação
ambiental.
Resultados qualitativos e imensuráveis, aliados ao
aumento de pontos expandidos e ao incremento
nos volumes recolhidos de óleo residual por ponto
de coleta, evidenciam maior participação da sociedade nas ações de sustentabilidade mantidas pelo
programa.
RECOMENDAÇÕES PARA A REPRODUÇÃO
Como pontos relevantes para o sucesso do Ação
Renove o Meio Ambiente, destacamos três pilares:
modelo de parceria, ferramenta de gestão on-line e
ações de conscientização e educação. Com as parcerias, o programa se torna uma grande rede que articula diversos públicos com um objetivo comum, e
esse é o fator decisivo para seu sucesso.
Outro fator fundamental para o sucesso do programa é a ferramenta de gestão on-line, que possibilita o acompanhamento de indicadores precisos, dos
resultados do programa, a gestão com qualidade e
credibilidade, a divulgação dos indicadores para todos os parceiros envolvidos e a prestação de contas
aos órgãos públicos. O sistema é nossa ferramenta
de trabalho, e por meio dele fazemos a operação
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funcionar e entendermos onde precisamos melhorar
e onde estamos indo bem.
Ter a estrutura instalada e o sistema de gestão funcionando é um passo fundamental, mas para atingir
o objetivo do programa é preciso engajamento da
comunidade. Assim, ações de educação e conscientização são essenciais para envolver a população e
sensibilizar as pessoas a ponto de mudar seu comportamento, passando a tratar de forma diferente
esse resíduo em sua casa e realizando a destinação
adequada do mesmo.
No decorrer dos anos, aprendemos que criando
simplesmente um PEV (Ponto de Entrega Voluntário) os resultados não seriam tão significativos como
esperávamos. Assim, somente com o envolvimento
dos setores público e privado e do terceiro setor é
possível atingir resultados expressivos como os que

temos hoje em números de pontos de coleta, volume coletado e consumidores impactados.
PERFIL
A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Tem 143 mil funcionários em 67
países, os quais estão comprometidos em alimentar
o mundo de forma responsável, reduzindo impactos
ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham.
No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias
de alimentos do país. Com sede em São Paulo (SP),
a empresa está presente em 16 estados brasileiros,
por meio de unidades industriais e escritórios em 156
municípios, contando com mais de nove mil funcionários.

Esse case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2014.

63

cases & causos
Décio Clemente

Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo.

O sósia
Esta história aconteceu em 1994, época em que a
grande novidade era o telefone celular, que começava a vender como água no Brasil. Como todo mundo
queria as linhas, elas eram vendidas até cem vezes
acima do valor normal. Todos lembram que naquela época o sistema não funcionava direito, aliás não
funciona até hoje. O problema continua sendo a absoluta falta de infraestrutura para absorver o número assustador de novos aparelhos em circulação; ou
seja, nada mudou.
Foi nesse cenário que nosso herói, o publicitário
Geraldo, dono de uma agência de propaganda em
São Paulo, recebeu uma ligação de um repórter do
jornal O Estado de S. Paulo perguntando se ele estava satisfeito com o funcionamento de seu celular.
Geraldo, evidentemente, não perdeu a chance de
esculhambar o sistema todo, apontando inúmeras
falhas.
Disse que as ligações caíam a toda hora, interrompendo a conversa; que a caixa postal não
funcionava; que existiam muitas áreas de sombra
– onde a linha some e não volta –; e falou da péssima recepção: “tem tanto ruído que não dá para
escutar quase nada”. Enfim, meteu o pau em todo
o sistema.
O repórter agradeceu a entrevista e ficou impressionado com a sinceridade e a agressividade das respostas e pediu ao Geraldo para fazer uma foto dele
falando de um modesto orelhão e ainda olhando
com ar escrachado para seu inútil celular na mão
esquerda. No dia seguinte lá estava o Geraldo ocupando mais de meia página desse grande jornal, em
uma matéria que gerou muita receptividade positiva

entre os milhares de leitores do Estadão, que, aliás,
também estavam extremamente insatisfeitos com o
celular.
Aí, seu telefone tocou. Ele achou que era mais um
fã que havia visto a matéria; mas não, do outro lado
estava ninguém mais ninguém menos do que o próprio diretor de Marketing de uma companhia de telefonia móvel, a qual a matéria havia citado e que a
agência do Geraldo vinha prospectando há mais de
seis meses.
Furioso, o homem queria ouvir do próprio Geraldo se ele realmente pensava aquilo tudo de sua
empresa. Nessa hora, o nosso Geraldo sentiu um frio
na espinha aliado a um grande constrangimento. Ele
simplesmente, no calor da entrevista, havia esquecido e deletado da memória aquela referida e suada
prospecção. Aí, tentou disfarçar para reverter a situação e, no decorrer da conversa, ia pensando o que
poderia dizer, porque se sentia como se tivesse sido
pego com a boca na botija.
No final, uma única ideia lhe ocorreu. Disse que
não tinha sido ele, tratava-se apenas de um sósia
perfeito, como ele nunca havia visto na vida, talvez
algum irmão gêmeo perdido. Nessa hora, a linha do
celular caiu e não voltou mais. Geraldo tentou ligar
de volta mas não foi atendido e deu um adeus final à
quase conta de uma operadora de celular que tinha
uma verba gigantesca, que, por um pequeno descuido, ele perdera.
Grande Geraldo, você tinha razão. O pior é que
todo o sistema está péssimo até hoje e, afinal de
contas, o que é uma verbazinha de apenas 100 milhões por ano? Tem que esnobar mesmo.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.
Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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