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EDITorIal

O maior desafio de um gestor, no Brasil, é lidar com a incerteza, afirma o engenheiro Cristiano Kok, presidente 
do Conselho de Administração da Engevix. Ele é o Personal Case desta edição, e aponta ainda outros três 
importantes desafios para os gestores. 

Publicamos inicialmente os cases de quatro empresas que, em poucos anos de atuação, conseguiram se des-
tacar em seus respectivos mercados: os de games, logística, pesquisas sob encomenda e imobiliário.

Criada há apenas sete anos, a Hive Digital Media tornou-se a maior desenvolvedora de games do país, virando 
o jogo num mercado que era dominado por companhias norte-americanas e asiáticas. 

Uma das empresas líderes no transporte rodoviário de cargas entre Brasil e Argentina, a Veloce Logística, com 
cinco anos de atuação, implantou um Sistema de Gestão de Sustentabilidade que gerou uma redução de 
12,6% em suas emissões de gases de efeito estufa, mesmo com a elevação do volume transportado em mais 
de 40%.

Em março de 2013 nasceu a primeira holding brasileira do mercado de pesquisa, a HSR, que engloba oito em-
presas especializadas em determinadas áreas de expertise e adotou um modelo de negócios inédito.  

A RealtON surgiu em 2007, como a primeira ponta de estoque de imóveis novos. A implantação de um novo 
modelo de corretagem alavancou o seu faturamento, que este ano deve chegar R$ 500 milhões.

Seguem-se quatro cases de empresas longevas.

A Easynvest, fundada em 1968, iniciou em 2012 e concluiu recentemente um projeto de reposicionamento de 
marca. Focada na pessoa física, a casa de investimentos, que tem cerca de R$ 1 bilhão sob gestão, apostou na 
facilidade para atrair e fidelizar o investidor de varejo, que é o seu público alvo.

O Grupo Raumak completou 33 anos em março deste ano e está consolidado como referência mundial em 
acondicionamento e movimentação de produto. No ano passado, iniciou investimento em nova fábrica e este 
ano abriu filial em Atlanta, nos Estados Unidos. 

Principal empresa do ramo de embarcações de madeira no Brasil, o Estaleiro Kalmar criou a Movelaria Boá, 
especializada em móveis residenciais artesanais de qualidade. A diversificação foi um passo natural para evitar 
a oscilação na produção de  barcos.

Por sua vez, o Centro de Convenções de Florianópolis – CentroSul começou a implantar, neste ano, o modelo 
mercadológico de boutique, já utilizado na hotelaria, para se diferenciar no segmento de turismo de negócios.

Trazemos ainda um artigo especial, sobre o panorama atual da gestão de risco no Brasil, escrito a nosso pedido 
por dois coordenadores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Ao final, Décio Clemente puxa pela memória e conta em seus Cases & Causos um pitoresco episódio envol-
vendo propaganda eleitoral.

Boa leitura!

JoÃo PENIDo     edITor
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PErsoNal CasE

Cristiano Kok
Presidente da Engevix

lIDar CoM a INCErTEZa EXIGE 

raPIDEZ Na GEsTÃo DE MUDaNÇas

ForMaÇÃo aCaDÊMICa
“Fiz engenharia industrial, na modalidade mecâni-

ca, e me diplomei em 1968 pela Universidade Mac-
kenzie. A maior influência que tive foi de meu pai, 
Einar Alberto Kok, que era diretor da Máquinas Pira-
tininga S/A, produtora de bens de capital. Mas, desde 
cedo, sempre tive como brinquedos máquinas, mo-
tores e inventos.”

 
CarrEIra ProFIssIoNal 
“Iniciei a carreira profissional como estagiário da 

ASPLAN – Assessoria e Planejamento S/A e fui efeti-
vado como engenheiro júnior, atuando em estudos 
de viabilidade econômico-financeira de indústrias e 
em projetos de viabilidade na área de saneamento 
básico. Quando a empresa fechou suas portas por 
dificuldades financeiras, passei a trabalhar como 
consultor da Superintendência de Águas e Esgotos 

Filho de Einar Alberto Kok, que foi diretor da Máquinas Piratininga e presidiu a 

Abimaq por 25 anos, de 1958 a 1983, o engenheiro paulista Cristiano Kok, um dos três 

executivos que adquiriu do patrão a Engevix, em 1997, e hoje preside o Conselho de 

Administração da empresa, não tem a menor dúvida: o maior  desafio de um gestor, no 

Brasil, é lidar com a incerteza, o que exige grande flexibilidade operacional e rapidez na 

gestão de mudanças.

da Capital (SAEC), a atual Sabesp, tendo elaborado o 
estudo de viabilidade de expansão da rede de esgo-
tos de São Paulo para a obtenção de financiamento 
do Banco Mundial. Em 1972 ingressei na Engevix Es-
tudos e Projetos de Engenharia S/A como engenhei-
ro sênior de tubulação, e ascendi a diretor da filial de 
São Paulo em 1980 e a presidente da empresa em 
1988. Por meio da aquisição da Engevix por três de 
seus executivos, em 1997, tornei-me sócio da em-
presa. Agora em 2014 assumi a presidência do Con-
selho de Administração.”

DEsaFIo PEssoal
“Os desafios se originaram das crises. No período 

de 1975 a 1985 o país cresceu, os investimentos em 
infraestrutura eram gigantescos e empresas de en-
genharia consultiva trabalhavam em grandes proje-
tos, na modalidade cost-plus – custo mais taxa –, 
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que permite formar quadros, desenvolver pes-
soas, mas não privilegia a produtividade. Com 
o processo inflacionário e uma crise de atrasos 
de pagamento por parte de clientes estatais, o 
modelo se exauriu, ocorreram demissões em 
massa de quadros técnicos e diversas empre-
sas fecharam suas portas. Recebi dos acionistas 
a missão de sanear a empresa, e foi feita uma 
reestruturação total da gestão, segregando a 
empresa em unidades de negócio, com des-
centralização e autonomia de gestão, além de 
corte de custos diretos e indiretos. Foram en-
tão segregados recebíveis judiciais e imóveis e 
alterada a estrutura societária, e a empresa re-
nasceu, com um perfil menor. O maior desafio 
foi a aquisição do controle por três executivos 
que se tornaram sócios do negócio e se dispuseram 
a investir em concessões e novas oportunidades que 
se abriam no Brasil após a estabilização econômica.”

a CoNsTrUÇÃo Da ENGEVIX
“A Engevix é um trabalho de cinquenta anos. Como 

engenharia de barragens e hidroeletricidade, atuou 
em projetos que superam 60% da potência instala-
da no Brasil. Atuou em todos os segmentos da in-
fraestrutura e no setor industrial. O conhecimento de 
engenharia possibilitou o ingresso, com sucesso, em 
concessões de energia renovável (hidroeletricidade, 
biomassa e eólica). O conhecimento de engenharia 
de aeroportos tornou a empresa concessionária dos 
aeroportos de São Gonçalo do Amarante (RN) e Bra-
sília. O conhecimento de projetos e manutenção de 
plataformas conduziu a empresa à atividade de cons-
trução oceânica, com o Estaleiro Rio Grande. E hoje 
a Engevix atua em construção e montagem de edifi-
cações, usinas e obras industriais complexas.”

PrÓXIMos Passos
“Temos hoje uma preocupação com a profissio-

nalização das empresas e a transferência da respon-
sabilidade para as novas gerações. Optamos por não 
incluir familiares no processo de gestão, e estamos 
buscando os modelos de transferência da experiên-
cia e dos conhecimentos para profissionais. O Gru-

po Engevix vem sendo 
sempre reestruturado 
visando atender às de-
mandas do momen-
to. As oportunidades 
continuam a existir na 
área de óleo e gás, ge-
ração e transmissão de 
energia, construção 
oceânica e em diver-
sos mercados em que 
o grupo atua. Em 15 
anos, o Grupo Engevix 
passou de uma recei-
ta operacional de R$ 
300 milhões para R$ 

5 bilhões. Os próximos anos serão de consolidação 
e estabilidade, buscando melhorar produtividade e 
rentabilidade.”

GEsTÃo DIrETa
“A empresa depende de seus líderes, e estes devem 

ter incentivos para formar as equipes e desenvolver 
os negócios. Acreditamos no empreendedorismo 
interno, na gestão direta do negócio, sem estrutu-
ras matriciais complexas, com a proximidade entre o 
topo e a base da pirâmide. Quanto mais próxima do 
empreendimento a equipe estiver, melhores os resul-
tados e o trabalho em equipe. O desenvolvimento de 
recursos humanos é fundamental, e acreditamos em 
carreiras internas na empresa, com estímulo a cursos 
de formação e de complementação. Investir em trei-
namento é poupar em retrabalho e em acidentes.”

GoVErNaNÇa 
“Nosso modelo de gestão é descentralizado, mas 

com governança corporativa – a cada dia mais impor-
tante – sendo exercida pelos acionistas. Comitês de 
avaliação de risco debruçam-se sobre todas as novas 
oportunidades para avaliar seus riscos e mitigá-los.”

INFlUÊNCIas 
“No conceito de gestão empresarial, Norberto 

Odebrecht. Sua filosofia de formação de líderes, de 

“A Engevix é 
um trabalho de 
cinquenta anos. 
Como engenharia 
de barragens e 
hidroeletricidade, 
atuou em projetos 
que superam 60% da 
potência instalada 
no Brasil”
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equipes integradas e de responsabilização das lide-
ranças por resultados é magnífica. No conceito de 
marketing, na visão do cliente como o propulsor do 
negócio, Peter Drucker. Na visão de empresário ou-
sado, mas de modéstia pessoal, Antonio Ermírio de 
Moraes.” 

  
DEsaFIos Do GEsTor
“O maior desafio de gestão no Brasil é lidar com a 

incerteza. Isso exige grande flexibilidade operacional 
e rapidez na gestão de mudanças. O segundo de-

safio é tecnológico – acompanhar a velocidade das 
mudanças para não perder a competitividade é vital. 
Isso exige recursos humanos, capacitação e visão de 
futuro. O terceiro desafio é a inovação. Todos os co-
laboradores devem estar incentivados e motivados 
para fazer melhor o que faziam, e para criar formas 
mais eficientes de produzir o mesmo. E o quarto, e 
não menos importante, é a sustentabilidade da ca-
deia produtiva em que atua. As empresas que não se 
voltarem para o desafio da sustentabilidade não so-
breviverão nos anos futuros.”
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não ao trabalho infantil, 
muita gente pode dizer 
sim para sua marca.

Invista nas crianças e adolescentes do 
Brasil e tenha o selo de reconhecimento 
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site 
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870 

Uma iniciativa:C

M

Y
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CMY

K
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Quando tradição e  inovação 
caminham lado a la do,
Quem sai ganhando  é o Brasil.

Era 1944, e Stephan Zweig já havia escrito o livro 

que viria a se tornar epíteto do Brasil pelas décadas 

seguintes: País do Futuro.

 

Criada com o objetivo de formar líderes para o setor 

público e privado, a Fundação Getulio Vargas logo 

avançou para se tornar referência em ciências sociais 

e econômicas. Em 1951, lançou o Instituto Brasileiro 

de Economia, o FGV/IBRE. Passou a calcular os 

nossos índices econômicos e se tornou referência 

para a compreensão da economia brasileira, no país 

e no exterior. Em 1952, veio a primeira Escola de 

Administração Pública e de Empresas da América 

Latina, a FGV/EBAPE. 

Em 1954, a FGV/EAESP, Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo. Em 1965, a Escola Brasileira de 

Economia e Finanças, a FGV/EPGE.

Tempos depois, ampliou suas funções e se tornou 

referência em pesquisa e produção de conteúdo. Em 

1973, lançou o FGV/CPDOC, maior centro de referência 

da história contemporânea do país. Em 2002, fundou 

suas escolas de Direito no Rio e em São Paulo. Em 2004, 

lançou sua Escola de Economia de São Paulo, a 

FGV/EESP. Em 2011, a FGV/EMAp, Escola de 

Matemática Aplicada.

 

Hoje, a FGV figura entre os 25 principais think tanks 

do mundo, produz estudos que guiam políticas 

públicas e orientam empreendimentos privados, e sua 

atuação abrange as mais diversas áreas, de finanças a 

desenvolvimento sustentável.

 

A FGV nunca se acomodou com o sucesso de cada 

nova empreitada, e mantém firme a mesma crença que 

a trouxe até aqui: tradição e inovação não são opostos, 

mas complementares.

fgv.br
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O mercado de games é a maior indústria de entretenimento digital do mundo. A estimativa é 

fechar 2014 com faturamento na faixa de US$ 81,5 bilhões. As cifras que movimentam essa 

indústria são superiores à do cinema hollywoodiano. Apenas para efeito de comparação, de 

acordo com a consultoria DFC Intelligence, em 2012, o segmento de games faturou US$ 52 

bilhões, enquanto os filmes movimentaram US$ 50,6 bilhões.

O Brasil é atualmente o 11º em termos de recei-
tas de jogos no mundo e líder na América Latina. 
Segundo pesquisa divulgada este ano pela Newzoo, 
consultora holandesa especializada nesse mercado, 
o Brasil também se destaca por ter um dos mais altos 
índices de jogadores. No total, são 48,8 milhões e, 
destes, 61% gastam dinheiro para jogar. 

Já no segmento de jogos digitais, o mercado bra-
sileiro é o quarto maior no mundo, com 35 milhões 
de usuários, segundo a mesma Newzoo, em pesquisa 
publicada em 2011. Estima-se ter movimentado mais 
de R$ 5,3 bilhões em 2012, com crescimento de 32% 
em relação a 2011. 

O aumento desse setor é uma oportunidade lucrati-
va para o país. Segundo dados referentes ao avanço no 
Brasil, as perspectivas de expansão são de quadruplicar 
o faturamento até 2016, o que revela a existência de 
oportunidades de muitos negócios para as empresas.

A Hive Digital Media, reconhecida como a maior 
desenvolvedora de games do Brasil, foi criada há sete 
anos, quando o mercado era dominado por compa-
nhias internacionais, em especial norte-americanas 

VIraNDo o JoGo 
No MErCaDo DE GAMES

HIVE DIGITal MEDIa

Mitikazu Lisboa 
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e asiáticas. O cenário naquele momento era 
totalmente inexpressivo para empresas na-
cionais. A Hive nasceu com a proposta de se 
tornar a maior desenvolvedora do país, plano 
audacioso para o panorama da época.  

Embora concebida como uma empresa 
com know-how em games e plataformas ga-
mificadas, seu escopo de trabalho ampliou-
-se para o desenvolvimento de plataformas 
digitais e customizadas, além da criação de 
aplicativos para dispositivos móveis e desen-
volvimento de sites. 

Entre os clientes atendidos estão Ambev (Guara-
ná Antarctica, Skol e Brahma), P&G (Gillette, Gillette 
Vênus, Duracell, Hipoglós, Pampers, Pantene e Wel-
la), Baruel, Suzuki, LG, Microsoft e Intel. Além disso, 
a carteira de clientes da Hive conta com agências de 
publicidade e marketing promocional, como DM9, 
Africa, New Style, entre outras.

o MErCaDo Das DEsENVolVEDoras
Existem cerca de 200 empresas desenvolvedo-

ras de games no Brasil. Segundo dados do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), em pesquisa feita com 133 delas, divulga-
da em abril de 2014, há concentração de empresas 
no estado de São Paulo, seguido pelo Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro. Portanto, a maior parte de-
las nas regiões Sul e Sudeste, provavelmente como 
consequência de mais oportunidades de negócios e 
concentração de profissionais especializados nessas 
localidades. No Nordeste, destaca-se o estado de 
Pernambuco, devido à existência do Porto Digital, 
polo que agrega diversas empresas de tecnologia. 

Grande parte desses empreendimentos é de pe-
queno porte e tem menos de cinco anos de funda-
ção. O aumento do número de empresas a partir de 
2009 pode estar relacionado à facilidade do desen-
volvimento de jogos para a internet e dispositivos 
móveis, que se tornou tendência nessa época. Até 
então, a criação era bastante focada em consoles 
e PCs, o que era mais caro e exigia equipamentos 
específicos. Com os altos preços dos equipamentos 
e pirataria de quase 90% dos games, esse segmento 

começou a sentir sua pri-
meira queda.

A evolução da inter-
net de banda larga e o 
acesso às ferramentas de 
desenvolvimento tam-
bém podem explicar o 
aumento progressivo da 
criação das empresas e 
do desenvolvimento dos 
primeiros games on-line 
e, mais para a frente, o 

nascimento dos games sociais, tornando a prática de 
jogar mais comum para todas as pessoas, principal-
mente as mulheres, que representam aproximada-
mente 60% dos jogadores brasileiros.

Uma pesquisa do BNDES revela um mercado 
constituído de empresas jovens e de pequeno por-
te, muitas delas com dois ou três funcionários, in-
dicando um setor imaturo. Dessas empresas, 74,4% 
faturam até R$ 240 mil; 21,6%, mais que R$ 240 mil e 
menos que R$ 2,4 milhões; e apenas 4% estão acima 
de R$ 2,4 milhões e abaixo ou igual a R$ 16 milhões. 

Nesse cenário, a Hive se destaca. A empresa, que 
conta com cerca de 50 profissionais, fechou 2013 
com faturamento de R$ 9 milhões, valor 12,5% supe-
rior à receita do ano anterior.

Em 2011, em pesquisa lançada pela Associação 
Comercial, Industrial e Cultural de Games (ACIGa-
mes), a Hive foi apontada como a desenvolvedora 
que mais faturou no Brasil. Segundo a entidade, o 
resultado obtido pela empresa representou 35% da 
soma do faturamento de todas as 104 outras compa-
nhias nacionais incluídas no estudo. O levantamento 
analisou o avanço do mercado no Brasil e qualificou 
as principais desenvolvedoras de games por critérios 
de faturamento, número de funcionários e tempo de 
operação. 

a CoNTraDIÇÃo Do CENÁrIo BrasIlEIro
Os brasileiros são naturalmente apaixonados por 

games. O jogo está no DNA do país para a competi-
ção e o entretenimento. Os grandes títulos das fran-
quias de jogos são populares, abrangendo os mais 

Os brasileiros 
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diversos perfis de usuários. Todas as iniciativas 
envolvendo o tema, como eventos e promo-
ções, por exemplo, são sucesso de público.

No Brasil, os jogos sociais ou casuais são o 
segmento mais popular entre os jogadores, se-
guido por jogos de console, de acordo com a 
Newzoo. A tendência é de crescimento desses 
jogos na proporção de aumento das vendas de 
smartphones e a democratização do acesso à 
internet no Brasil.

Pesquisa realizada em 2012 pela Inside-
Comm mostrou que 58% dos jogadores de vi-
deogames brasileiros estão na região Sudeste, 
concentrados em quatro estados: 64% deles em São 
Paulo e o restante no Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo. Do total, 51,59% estão acima dos 19 
anos de idade e são solteiros.

Outro dado revelado é que os jogos de aventu-
ra são os preferidos nos celulares, seguidos pelos de 
ação e estratégia. Já nos tablets, a preferência é por 
ação, seguida de aventura e estratégia, respectiva-
mente. O principal meio de informação dos gamers é 
a internet, principalmente via redes sociais.

ForTalECIMENTo E alTErNaTIVa 
ao MErCaDo EsTraNGEIro
O cenário anos atrás era bem diferente e muito 

mais dificultoso. A Hive Digital Media nasceu da mi-
nha sociedade com Charles Betito Filho. No início, 
a empresa era responsável por desenvolver campa-
nhas de marketing e lançamentos para games trazi-
dos para o Brasil.

Desenvolver jogos naquela época, meados de 
2007, era algo muito grandioso. O mercado era do-
minado por jogos estrangeiros, que, ao chegarem a 
terras brasileiras, faziam muito sucesso e davam lu-
cro para as suas desenvolvedoras.

Se produzir era praticamente impossível, publi-
car seguia quase a mesma linha. As desenvolvedo-
ras estrangeiras cobravam licenças muito altas para 
as brasileiras publicarem seus projetos por aqui. Ao 
enxergar aí uma grande possibilidade de negócio, a 
decisão foi por buscar um investidor para se tornar, 
de fato, uma publicadora.

Encontramos Maurizio 
Mauro, empresário que já 
presidiu algumas empre-
sas, como a Booz Allen 
Hamilton e a Editora Abril. 
Maurizio decidiu apostar 
na ideia e se associou aos 
dois amigos. Essa ope-
ração possibilitou à Hive 
crescer e se tornar uma 
grande publicadora de jo-
gos no país.

Foram dois anos ope-
rando nesse cenário. Os lucros aumentaram e as pos-
sibilidades de novos mercados começaram a surgir. A 
experiência em saber como funcionavam as indústrias 
de games internacionais, o conhecimento tecnológi-
co e a aceitação do público nacional fizeram com que 
os sócios dessem um passo adiante. Ao desenvolver 
seus próprios jogos, tornaram-se pioneiros.

O primeiro jogo criado pela Hive foi o Takô Online. 
Desde então, foram lançados mais de 50 games para 
mídias sociais ou aparelhos celulares e tablets. Qua-
tro deles atravessaram a fronteira e são atualmente 
vendidos na Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos. 
Entre os exportados estão o Candypot e o Takô.

A maioria dos jogos da Hive segue um modelo de 
remuneração conhecido como freemium, mistura 
de free (gratuito) e premium. O jogo é de graça, mas 
quem quiser avançar de fase mais rapidamente vai 
precisar pagar com cartão de crédito ou convidar os 
amigos para jogar.

EXPaNsÃo Do NEGÓCIo
O modelo de negócios da Hive é sustentado em 

quatro pilares: Gestão e Administração, Atendimen-
to, Produção e Comercial. A empresa é compos-
ta por cerca de 50 profissionais e caminha para se 
consolidar como uma das grandes do setor de tec-
nologia. Para o sócio-diretor Charles Betito Filho, 
um dos principais trunfos é a qualidade de entrega 
dos serviços prestados. Todos os profissionais en-
volvidos são comprometidos com os resultados, e o 
patamar atingido pela organização permite atender 
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somente empresas de grande porte, muitas delas 
multinacionais.

GAMES CoMo PlaTaForMa DE MÍDIa
Caracterizada como uma área totalmente versátil 

e abrangente, que atinge vários tipos de públicos, a 
expansão do mercado está além do entretenimento. 
Forte na captação de anunciantes para seus jogos, a 
Hive logo migrou para o desenvolvimento de games 
e soluções para o mercado de comunicação. Para 
entender como funciona essa fatia do mercado, vale 
explicar duas importantes ações:

> In game advertising: captação de anunciantes 
para jogos.

> Advergames: jogos desenvolvidos com fins pu-
blicitários.

Com o amadurecimento do segmento publicitá-
rio no Brasil, agências e anunciantes começaram a se 
mover e desenvolver ações para suas marcas em no-
vas plataformas. Os games se tornaram o carro-che-
fe dessas novas mídias e, certamente, é a vertente 
que mais atrairá a atenção dos anunciantes, pois o 
mercado começa a evoluir na direção de utilizar pla-
taformas baseadas em inovação e engagement.

Nesse cenário, destacam-se os advergames. A 
Hive é responsável pelo desenvolvimento de mais de 
50 advergames para marcas como Gillette, Guara-
ná Antarctica, Coca-Cola, Casas Bahia e Intel, entre 
muitas outras. O primeiro deles foi o Entre no Jogo, 
para a Gillette, em 2007. Com ele, a Hive se tornou 
pioneira no Brasil, abrindo um mercado muito pro-
missor para as desenvolvedoras.

O advergame é uma das melhores maneiras de 
engajamento do consumidor no meio digital, ainda 
mais com a explosão das redes sociais. Hoje em dia, 
os games são o conteúdo mais consumido nesses 
ambientes e são capazes de criar métricas mais rele-
vantes para uma marca, além das tradicionais da web 
(cadastros, visitors e likes na fanpage).

Os games são fundamentais no processo de re-
tenção, engajamento e viralização de uma marca, 
itens fundamentais em um ambiente multiplatafor-
ma. Afinal, a maneira mais inteligente de fazer mar-

keting é interagir com o consumidor, e não doutriná-
-lo. Os advergames têm sido utilizados de diferentes 
formas. Porém, o uso mais frequente é para ações 
promocionais e de branding, bem como para causar 
um efeito viral, sendo recomendado verbalmente e 
pelas redes sociais.

“GaMIFICaÇÃo” E oUTras 
PossIBIlIDaDEs DE NEGÓCIos
“Gamificação” não é uma dessas palavras mági-

cas que de vez em quando aparecem no mercado 
de comunicação. O termo não tem nada a ver com 
a criação de games com publicidade ou a utilização 
dos jogos já existentes com fins de comunicação 
(advergames e in-game advertising). De fato, trata-se 
da utilização de mecânicas já consagradas em jogos 
para a otimização de plataformas.

Nos últimos anos, ocorreram cases de “gamifica-
ção” com resultados bastante expressivos, como o 
aumento de retenção diária bem próxima a 150% e 
incremento de conversão interplataformas em mais 
de 300%. De acordo com a experiência da Hive, não 
existe uma marca que tenha feito um bom plano de 
“gamificação” e decidido voltar atrás.

A “gamificação” possibilitou à Hive o desenvol-
vimento de novos negócios, incluindo o desenvol-
vimento de plataformas on-line, aplicativos e até 
mesmo sites. Hoje, essas atividades respondem por 
50% do faturamento da empresa. Todo o conheci-
mento em tecnologia adquirido com os games foi 
fundamental para transformá-la em uma das maiores 
empresas desenvolvedoras de plataformas digitais 
próprias e exclusivas para seus clientes. Esse requi-
sito fez da Hive responsável pelo desenvolvimento e 
gerenciamento de grandes campanhas promocio-
nais realizadas no Brasil, entre elas, a Promoção P&G 
Avião do Faustão, por sete anos consecutivos. 

A Hive conta com dois exclusivos sistemas: um 
de segurança, para eliminar ameaças e falsificações 
em campanhas promocionais e demais ações no 
ambiente on-line, o Hive Security System (HSS); e 
outro, de integração do Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) e Business Intelligence – nomeado 
SWARM (BI). Este último sistema se transformou em 

HIve dIGITal medIa       TECNoloGIa
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uma nova ferramenta on-line que, com apenas seis 
meses no mercado, já conquistou espaço significa-
tivo e está sendo usada por empresas como P&G, 
Ambev (para as marcas Skol e Guaraná Antarctica) e a 
montadora automobilística Suzuki. 

O principal objetivo do SWARM é ajudar essas 
grandes empresas a lidar com o gigantesco volume 
de dados de seus consumidores no ambiente digital. 
A análise do comportamento digital de consumido-
res e entrega de conteúdo on-line customizado ou 
recompensas no ponto de venda é outro atrativo da 
ferramenta.

O SWARM armazena os dados dos usuários em 
uma única base, que faz rastreamento digital de cada 
pessoa. Todo o contato do consumidor com os am-
bientes digitais da marca, seja website, mobile, site, 
aplicativo, redes sociais ou promoções, é integrado 
nessa base. Os dados dessa interação são analisados, 
gerando informações detalhadas para o direciona-
mento da comunicação e marketing, por meio de 
campanhas, conteúdos customizados ou, até mes-
mo, ativações em redes sociais.

A entrega de conteúdo é feita totalmente segmen-
tada, e não por amostragem, e, por isso, os dados 
são de alta precisão. Nenhum usuário tem a mesma 
experiência que o outro, seja no Facebook, website 
da marca ou app de celular.

INTErNaCIoNalIZaNDo a EMPrEsa
Há dois anos, a Hive Digital Media decidiu fazer o 

movimento contrário da maioria das empresas do 
segmento. Em vez de importar serviços, decidiu in-
vestir na abertura de um escritório em São Francis-
co, nos Estados Unidos, para exportar suas criações a 
outros países, tendo como foco o desenvolvimento 
de negócios e planejamento. O investimento para 
a abertura dessa unidade foi de R$ 1,8 milhão, com 
equipe composta por cinco norte-americanos sob o 
comando de um profissional brasileiro. Toda a parte 
de criação e produção de games e soluções de mídia 
digital continua na sede brasileira. No entanto, essa 
dinâmica deverá sofrer alteração após identificação 
da necessidade de manter equipe local completa e 
responsável por todas as ações, desde o pensamento 

inicial de criação de um novo negócio até sua exe-
cução.

A decisão de abrir escritório na Califórnia veio da 
oportunidade de explorar o mercado internacional, 
utilizando as plataformas interativas de experiência 
de marca e games que a Hive já oferece no Brasil. Na 
visão dos sócios, o mercado de atuação no Brasil é 
pequeno se comparado ao volume mundial. Porém, 
a empresa está totalmente estruturada para competir 
com os concorrentes internacionais.

rEsUlTaDos
A prospecção de novos negócios sempre este-

ve ligada à figura dos dirigentes, Mitikazu Lisboa e 
Charles Betito Filho, bem como das principais exe-
cutivas, Ana Afonso e Claudia Profili. Por conhecer as 
demandas e necessidades de seus parceiros, muitos 
dos novos trabalhos são dentro de empresas em que 
a Hive já trabalha ou indicadas por elas.

Desde o começo de 2014, a área Comercial vem 
sendo implantada. O objetivo é tirar essa gerência 
dos principais dirigentes e promover profissionais 
para ocupar os novos cargos e garantir um trabalho 
mais direcionado.

Assim como o departamento Comercial, também 
foi estruturada a área de Recursos Humanos. A in-
tenção é ter uma equipe focada nos colaboradores, 
visando à promoção de cargos e premiações, entre 
outros tipos de recompensas. Essa é uma das formas 
de a empresa conquistar e reter bons profissionais, 
sendo essas as principais dificuldades do mercado 
nacional.

A Hive sente carência de profissionais qualificados 
para atuar na empresa, pois a mão de obra de de-
senvolvimento de games disponível no país possui 
uma capacitação generalista, fazendo com que seus 
empregadores estejam extremamente vulneráveis 
na competição com empresas estrangeiras, que têm 
especialistas nas mais diversas áreas da produção de 
um game.

Na área desenvolvedora, a maioria dos colabora-
dores está na empresa há bastante tempo, e muitos, 
desde a sua fundação. Os salários praticados são 
maiores do que os de outras empresas de desenvol-
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vimento de games. Além disso, os profissionais 
estão a todo momento reciclando conheci-
mentos em cursos extracurriculares, viagens a 
feiras e eventos em outros países.

Já quando o assunto é concorrência, pes-
quisas comprovam a liderança da Hive em seu 
mercado de atuação. Para os sócios, o gran-
de diferencial da empresa é não competir pelo 
preço, mas sim pelo seu portfólio e por sua ca-
pacidade de entregar serviços da melhor qua-
lidade, garantindo ao cliente bons resultados.

A empresa vem crescendo continuamente 
nos últimos anos. A perspectiva é fechar 2014 
com faturamento de R$ 11 milhões. Em 2013, o fa-
turamento atingiu R$ 9 milhões, contra os R$ 8 mi-
lhões em 2012, período em que a empresa registrou 
seu crescimento recorde de 30% em relação ao ano 
anterior.

A evolução de 2014 é creditada às ações voltadas 
aos eventos esportivos sediados no país. Há também 
demandas de seus clientes por ações voltadas a ino-
vação e interação.

GAMES
TAkô

É um jogo multiplayer focado em usuários de nove 
a 14 anos, baseado na cultura oriental. Ele foi desen-
volvido em 2010 e disputado pela internet por mais 
de 1 milhão de jogadores cadastrados. Para desen-
volvê-lo, foram investidos mais de R$ 500 mil.

Ambientado em um universo fantástico, baseado 
em mitologia e cultura japonesas, o game foca no 
combate “um contra um”. Entre as características do 
jogo, o usuário podia selecionar dentre seis classes 
diferentes de guerreiros e também personificar o vi-
sual do personagem. O game era gratuito e o modelo 
de negócio era baseado na compra de itens virtuais 
para melhorar o desempenho no jogo e também na 
venda de publicidade dentro do game.

O sucesso do jogo foi tão grande que a empresa 
desenvolveu uma linha de materiais escolares oficiais 
do game, composta por cadernos, estojos e fichá-
rios, ilustrados por samurais, monges, ninjas e demais 
personagens.

CANDyPOT

É um dos jogos mais fa-
mosos e de maior audiên-
cia produzidos pela Hive 
Digital Media. Lançado em 
2011, o game é um puzzle 
em que os jogadores de-
vem quebrar o maior nú-
mero possível de  balas 
coloridas que estiverem 
agrupadas. Os jogadores 
precisam ser rápidos  para 
conquistar a melhor pon-

tuação possível.
Atualmente, o quebra-cabeça pode ser acessado 

de redes sociais, como o Facebook, e em smartpho-
nes e tablets. O público-alvo é composto por joga-
dores casuais. Foram investidos R$ 600 mil no proje-
to. Só em 2013, nas lojas de aplicativos Apple Store e 
Google Play, onde está disponibilizado desde março 
de 2013, o jogo já foi baixado por mais de 300 mil 
pessoas.

Considerando somente o ano passado, o Candypot 
manteve a média de 60 mil acessos diários, em 17 
países, com crescimento de 70% em relação à média 
de acessos de 2012.

VILA DOS ESPORTES

Game específico para usuários do Facebook, que 
se transformou em uma febre da rede. Lançado em 
junho de 2012, o jogo social contou com o patrocí-
nio exclusivo da P&G, empresa multinacional de bens 
de serviços. Ele é inspirado em cinco categorias es-
portivas – futebol, vôlei, taekwondo, triathlon e salto 
com vara –, exaltando o esporte e sua prática. Cerca 
de 300 mil pessoas interagiram com o aplicativo, fi-
cando em média 17 minutos por sessão.

A criação desse jogo fez com que a Hive se tor-
nasse a única empresa no país a fazer um aplicativo 
desse porte. Nele, foi investido cerca de R$ 1 milhão 
na criação e ativação do produto, que contava com 
fortes elementos de viralização e interações sociais.

Com o patrocínio, a P&G pode inserir no game 
todas as marcas da companhia. Ambas apareceram 
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como “patrocinadoras” das modalidades, for-
necedoras de mais vidas aos jogadores, além 
de aumentar o número de moedas conquista-
das no jogo, que servem para construir as vilas 
esportivas.

GAmE HERO

É cada vez mais forte o uso de games em 
ações de comunicação de grandes empresas. 
Prova disso é o Game Hero, desenvolvido para 
o lançamento do UltrabookTM 2 em 1 da Intel, 
notebook ultrafino que pode ser usado como 
tablet também. O projeto de advergame da 
Hive Digital Media, que anunciou a chegada do 
UltrabookTM 2 em 1, é dirigido aos mercados 
brasileiro e mexicano.

Game Hero é um projeto bastante audacio-
so e um mergulho no universo dos games. Ele passa 
pelas quatro eras da história do videogame, repre-
sentadas nas etapas do jogo.

O desenvolvimento foi uma verdadeira viagem. Os 
profissionais envolvidos voltaram ao passado e avan-
çaram até o presente, explorando desde a tendência 
retrô até as telas em alta resolução. Essa forma de 
narrativa tornou o projeto um dos mais complexos 
já realizados para advergames, proporcionando uma 
experiência fantástica aos jogadores e amantes de 
videogame. O projeto ficou no ar por quatro meses.

PLAyBOy POkER

Jogo feito exclusivamente para a revista, e o úni-
co licenciado pela marca Playboy no Brasil e América 
Latina. Playboy Poker foi um aplicativo feito para ser 
jogado via Facebook. Ele ficou 18 meses no ar e foi 
jogado por mais de 150 mil pessoas.

Para o lançamento do game na América Latina, a 
Hive contou com a Mentez, maior distribuidora de 
jogos sociais. O jogo foi hospedado no Facebook por 
unir e movimentar dois grandes públicos, os fãs da 
revista e os apaixonados pelo pôquer.

A Mansão Playboy, um dos palácios mais famosos 
do mundo por suas festas repletas de mulheres bo-
nitas e homens de grande estilo, foi o local escolhido 
como cenário para o game. Além disso, as sensuais 

e provocantes “coelhinhas” 
estavam presentes, tornan-
do cada partida muito mais 
excitante. O Playboy Poker 
foi desenvolvido para todos 
os tipos de jogadores, pois 
contava com diversos níveis 
de dificuldades.

PlaTaForMas 
DIGITaIs
SkOLAND

Lançado em 2012, o por-
tal Skoland foi desenvol-
vido para aprimorar a vida 
dos consumidores de Skol, 
entregando conteúdos re-

levantes e serviços. Pioneira, a iniciativa gera uma  
timeline, em ambiente único, que reúne os conteú-
dos da marca de todas as redes sociais.

O projeto levou cerca de um ano para ser finaliza-
do, e foi a grande aposta da marca. Toda linha edi-
torial leva em conta o target da Skol, formado espe-
cialmente por jovens de 18 a 24 anos. No Skoland, 
o usuário cria seu perfil e, conforme vai interagindo 
com a Skol, ganha pontos ou troféus, que aumentam 
sua “moral” com a galera e abrem a possibilidade de 
ganhar recompensas no futuro. Além disso, o visitan-
te tem acesso a serviços, como SAC Skol 360º, Rádio 
Skol e Serviço de Atendimento aos Churrasqueiros 
(SAC), entre outros.

O Skoland conta com ferramentas apoiadas na 
“gamificação”. Por meio da interação com as próprias 
redes sociais e sempre de forma lúdica, os internau-
tas somam pontos, que destacarão no perfil o grau 
de participação e engajamento nas redes.

GUARANÁ ANTARCTICA

Entender, engajar e oferecer conteúdo direciona-
do. Esses são os principais objetivos de uma marca 
quando esta se relaciona no ambiente on-line com 
seus consumidores. Esse conjunto de ações, atrela-
do ao universo da tecnologia, foi o que uniu a Hive 
Digital Media e o Guaraná Antarctica. Há cerca de um 
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ano, a empresa ampliou o atendimento às marcas da 
AmBev, sendo já responsável pela conta de tecnolo-
gia da Skol.

No escopo de trabalho da Hive está o desenvol-
vimento e gerenciamento de ações nas plataformas 
on-line, como portais e redes sociais, além da inte-
gração de todo o processo de Business Intelligence 
(BI) e Customer Relationship Management (CRM), 
utilizando dados gerados pelas interações do consu-
midor com as diversas plataformas da marca.

O trabalho entregue pela Hive permite o uso inte-
ligente do banco de dados para que as informações 
sejam exploradas de forma estratégica e segmentada 
pelo cliente. Na visão da Hive, a excelência tecnoló-
gica e a aplicação disciplinada de BI são a base para 
qualquer marca ter relevância no ambiente digital, 
tanto nos dias atuais, quanto no futuro. 

AVIÃO DO FAUSTÃO

Há sete anos a Hive é a empresa escolhida pela 
multinacional P&G para desenvolver a plataforma on-
-line para a “Promoção P&G Avião do Faustão”. Com 
grande experiência na criação e gestão de portais 
promocionais, conta com um diferencial por meio 
do Hive Security System (HSS), exclusivo sistema de 
segurança para eliminar ameaças de falsificação, em 
campanhas promocionais nos ambientes digitais.

Além de um sistema eficaz, atrativo e seguro, o 
trabalho desenvolvido pela Hive entrega ao clien-
te métricas precisas e em tempo real. Esse fator é 
importante, considerando uma base de dados com 
milhões de consumidores cadastrados e grande po-
tencial de ampliação a partir da integração com dis-
positivos móveis, por meio de SMS na promoção.

FUTEBOL mELHOR

Mantendo sua filosofia de inovação e acompa-
nhando as tendências no mercado global de co-
municação, os trabalhos da Hive buscam migrar 
plataformas digitais para o ambiente mobile. Pro-
va disso é o desenvolvimento do aplicativo Fute-
bol Melhor, movimento idealizado pela Ambev que 
reúne diversos benefícios oferecidos por grandes 
empresas aos sócios-torcedores dos principais ti-
mes brasileiros.

O aplicativo tem como função facilitar, de forma 
rápida e eficiente, a apresentação dos serviços ofe-
recidos como descontos e localização das principais 
redes envolvidas (supermercados, alimentação, lojas 
de departamento), entre outras informações. O ser-
viço gratuito está disponível para smartphones dos 
sistemas IOS e Android. Após o desenvolvimento do 
aplicativo, a empresa foi responsável pelo desenvol-
vimento do site.

HIve dIGITal medIa       TECNoloGIa

Mitikazu Lisboa é CEO da Hive Digital Media.
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A RealtON foi criada a partir de uma demanda natural. O ano era 2007, muitas incorporadoras 

tinham aberto capital e sofriam pressão para gerar mais lucro. Com a queda dos juros e maior 

liberação de crédito, o mercado teve dez vezes mais lançamentos, somando-se todas as 

incorporadoras. E quanto mais lançamentos, mais estoque. 

Percebemos, na época, uma mudança de pers-
pectiva, que gerou a chance de se abrir um negócio 
próprio, inovador, que pudesse melhorar o desem-
penho das empresas – diminuindo gastos e gerando 
caixa – e a vida dos consumidores, oferecendo-lhes 
oportunidades que antes ficavam escondidas na 
sombra dos grandes lançamentos.

A RealtON nasceu, assim, como a primeira ponta 
de estoque de imóveis novos, planejada para impri-
mir força de venda às unidades em estoque das gran-
des incorporadoras e oferecer oportunidades imper-
díveis, com uma nova roupagem para o consumidor, 
concentrando as diversas promoções de grandes in-
corporadoras em um só local. 

Mexemos com as duas pontas do mercado. De um 
lado, as incorporadoras, cujo estoque, naturalmente, 
não gera o mesmo interesse no corretor, pois tem me-
nos apelo, o que faz com que elas tenham mais gastos 
para promover suas unidades – daí a vantagem de dar 
descontos no preço para vender mais rápido. De ou-
tro lado, o consumidor, que ia em busca do imóvel na 
planta pelo melhor preço, não percebendo que havia 
um número de unidades já prontas, mas sem o apelo 
da divulgação durante o lançamento.

INoVaÇÃo No 
MErCaDo IMoBIlIÁrIo

rEalToN

Rogério Santos
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A RealtON, mais do que serviço, ofereceu 
uma facilidade. A empresa foi criada com uma 
plataforma semelhante à das imobiliárias, com 
um site que colabora no processo da escolha 
do imóvel de forma on-line, em cujo ambien-
te é possível consultar unidades por tamanho, 
tipo, bairro, preço e ainda receber atendimen-
to on time, por meio de chat.

Em se tratando de estoque, a promoção é a 
alma do negócio. A empresa foi visionária, e sua 
criação desencadeou uma série de promoções 
no mercado. Habitualmente, os preços dos 
imóveis em estoque são mais baixos, e, depen-
dendo da época do ano, são realizados descon-
tos que beiram ou ultrapassam os 40%. 

O primeiro semestre de 2014 se apresenta-
va excepcionalmente atípico. Num período de mais 
de 90 dias, abrangendo a fase de expectativa para a 
Copa do Mundo, o evento em si e as férias escola-
res, os olhares do consumidor foram desviados do 
mercado imobiliário. Também as perspectivas das 
eleições trouxe de volta a incerteza com a economia 
futura. Uma superliquidação, que reuniu dez grandes 
incorporadoras, foi a saída para aquecer o segundo 
semestre. O ano deve encerrar menos ruim, exata-
mente pelas promoções e pela expectativa de que 
a liberação de crédito realizada pelo governo em 
agosto mexa com o mercado e aumente o interesse 
de compra do consumidor.

 
NoVo MoDElo DE CorrETaGEM
O primeiro grande desafio foi encontrar pessoal 

experiente para lidar com o consumidor a distância 
e conquistá-lo a ponto de levá-lo até o imóvel, con-
siderando que a compra é fechada pessoalmente. A 
RealtON chegou a receber 2 mil contatos via chat em 
um único dia, em uma de suas promoções relâmpa-
go no início da operação. Junto com o processo de 
contratação, foi necessário criar uma metodologia 
de remuneração que fosse além da comissão. 

Três pontos foram desenhados: a meritocracia, 
que avalia pessoas e equipes por resultados, tradu-
zindo isso em forma de remunerações especiais e 
promoções; o PLR, que é a divisão de lucros quando 

as metas são atingidas ou 
ultrapassadas; e uma ini-
ciativa única no mercado: 
um cartão de pontuação 
exclusivo para corretores, 
que funciona como um 
cartão de fidelidade, que 
gera mais engajamento 
às boas práticas da em-
presa.

Os resultados apare-
cem nos números: 20% 
a menos de turnover de 
corretores, 30% de au-
mento nas vendas neste 
segundo semestre e a ex-

pectativa de superar em 40% as vendas do ano passa-
do. O crescimento da empresa foi bastante acelerado, 
até mesmo para as expectativas internas: a RealtON 
passou de um volume de vendas de R$ 98 milhões no 
primeiro ano, para algo além de R$ 200 milhões no 
segundo. Este ano, as vendas devem crescer mais de 
40%, ultrapassando R$ 500 milhões.

 
OUTSOURCING DE VENDas
A expertise da RealtON em trabalhar com imó-

veis em estoque fez com que muitas incorporado-
ras procurassem a empresa para realizar suas vendas 
e diminuir o risco de acumular produtos. Com essa 
demanda natural de mercado, a empresa passou a 
atuar definitivamente como outsourcing de vendas 
de grandes incorporadoras, como a Related Brasil, 
o maior incorporador norte-americano no Brasil, a 
ACS, a QGDI, a SabGroup e outras, criando estraté-
gias cujos resultados podem ultrapassar 30% a mais 
na velocidade das vendas.

As estratégias diferenciadas aumentam a liqui-
dez de estoque, chegando a uma discrepância, por 
exemplo, de mais de 50% em um mesmo produto, 
se comparado com as demais imobiliárias. Sua equi-
pe de especialistas negocia as unidades diretamente 
com os maiores incorporadores, como os listados 
em bolsa e com balanços públicos. 

Entre as parcerias, destaca-se a firmada com a 

A empresa foi 
criada com 
uma plataforma 
semelhante à 
das imobiliárias, 
com um site 
que colabora 
no processo da 
escolha do imóvel 
de forma on-line



INSIGHTCase studies      SeTembro/ouTubro 2014
20

Related Brasil, que tem origem nas companhias The 
Related Group e Related Companies, incorporadoras 
com portfólio acima de US$ 20 bilhões nos Estados 
Unidos e mais de 40 anos de experiência no mer-
cado imobiliário norte-americano. Essas empresas 
enxergaram no Brasil um grande potencial para seus 
negócios, com o objetivo de aperfeiçoar as neces-
sidades do mercado imobiliário de alto padrão no 
país. Uma das primeiras ações da Related Brasil  foi a 
estruturação de uma equipe Premium de corretores 
para trabalhar com seus lançamentos, a exemplo do 
que acontece nos Estados Unidos – a Related Bro-
kers, como será denominada a empresa de vendas.  
A RealtON foi contratada para customizar essa ope-
ração.

No caso da QGDI Vendas, empresa do Grupo 
Queiroz Galvão, a operação, que já dura pouco mais 
de um ano, gerou R$ 200 milhões em vendas. Em 
2014, a equipe foi reforçada, tornou-se outsourcing, 
e a previsão é aumentar o volume de vendas para que 
ultrapasse os R$ 300 milhões.

 
NEGÓCIos DIFErENCIaDos
Além de resolver um hiato entre incorporadora e 

consumidor, a RealtON usa sua expertise de mercado 
para encontrar soluções inovadoras, que possam ge-
rar economia para seus clientes, seja de tempo, força 
de vendas e mesmo em valores reais. Por isso, tam-
bém criou um produto B2B (business-to-business), 
com a mesma ideia de ser um facilitador: o Green-
Box. A intermediação de imóveis já comercializados, 
ou seja, de comprador para comprador, responde 
hoje por 23% da receita da RealtON. 

A percepção de mercado foi a de que o investidor 
também precisa de consultoria especializada, tanto 
para garantir a boa compra como também a boa re-
venda do produto. O GreenBox comercializa cerca de 
60 imóveis por mês, e a previsão é de que os negócios 
de intermediação, comprador a comprador, cresçam 
60% este ano. Com a diminuição do número de lança-
mentos, a tendência é que esse tipo de negócio ganhe 
uma fatia ainda maior no portfólio da empresa.

Uma das realidades que surgiram no decorrer do 
trabalho da RealtON foi a percepção de que muitas 
pessoas com interesse de comprar imóveis já tinham 
terrenos bons para construir, mas sem saber como 
realizar uma negociação viável e rentável, que pos-
sibilitasse transformar esse espaço em algo que pu-
desse ser desejado pelas incorporadoras.

Por falar diretamente com essas empresas e en-
tender a necessidade do mercado, bastou um passo 
para a RealtON lançar outra solução para o setor: a 
busca de áreas para novos empreendimentos. Nesse 
caso, a estratégia foi criar um banco de terrenos que 
reunisse áreas disponíveis para atender à demanda das 
empresas, somando 52 unidades entre terrenos para 
projetos residenciais e comerciais, com Valor Geral de 
Vendas (VGV) de cerca de 2 bilhões de reais, número 
que deve saltar para 4 bilhões até o fim deste ano. 

O projeto, denominado LandBox, envolve a pes-
quisa e oferta de terrenos disponíveis. Um verdadeiro 
garimpo. Em princípio, está sendo desenvolvido na 
capital paulista, experiência que em breve pode ser 
expandida para outras capitais importantes do país; e 
cidades como Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília es-
tão sendo estudadas. A economia de tempo para o 
incorporador alcança a incrível marca de 30% a 40% 
e impulsiona o mercado, inclusive para empresas de 
menor porte, que acabam tendo a mesma força de 
negociação dos grandes nomes.

Além das principais construtoras e incorporadoras 
do país, a RealtON tem entre seus clientes as admi-
nistradoras de shopping centers e outras desenvolve-
doras de empreendimentos, como supermercados, 
fábricas e galpões logísticos. Para encontrar bons es-
paços, a pesquisa varre locais da cidade em que nem 
se pensava em construir, o que provoca mudanças 

-20%

turnover
de corretores

+30%

aumento vendas
2º semestre 2014

+40%

expectativa de
aumento de vendas
em relação a 2013 
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profundas no desenho de bairros esquecidos. Foi o 
que aconteceu com a Mooca, bairro de passado in-
dustrial e que hoje está sendo totalmente revitalizado.

o rEDEsENHo Da CIDaDE
A atuação da RealtON em tantas frentes contribui 

com a expansão da capital paulista sob nova realida-
de, tendo como resultado um processo de unifica-
ção da malha urbana de duas ou mais cidades, carac-
terizando a conurbação. No futuro, a divisa entre São 
Paulo e as cidades satélites da área metropolitana 
será cada vez mais tênue. É possível verificar que isso 
já está acontecendo com Campinas, por exemplo. 

Mas não é preciso sair da capital para ver a mudan-
ça ocorrer: além da Mooca, os bairros da Vila Maria-
na e da Chácara Santo Antônio têm seus contornos 
redesenhados pelos empreendimentos comerciais 
e também os residenciais de alto padrão que estão 
sendo lançados. O que vemos são bairros, onde an-
tes havia uma profusão de casas, transformarem-se 
em autênticos canteiros de obras. Em alguns anos, a 
maioria das residências individuais terá dado lugar a 
edifícios com área de lazer ou prédios de escritórios.

O lançamento do Plano Diretor da cidade de São 
Paulo contribuiu para empurrar as incorporadoras 
para outros bairros e também para o interior do es-
tado. Hoje, nossa operação na região de Campinas e 
cidades como Jundiaí, Limeira, Paulínia, Americana, 
Indaiatuba e Jaguariúna é extremamente rentável: va-
mos saltar de R$ 30 milhões para R$ 200 milhões em 
faturamento nessas cidades, no fechamento de 2014. 

Na capital, o Plano Dire-
tor privilegia uma tendên-
cia de empreendimentos 
cada vez mais enxutos 
e com menos vagas de 
garagem, privilegiando o 
uso do transporte público. 
Quem vai para o interior 
tem como foco o bem-

-estar, a maior mobilidade urbana e moradias mais am-
plas. Com o mesmo valor, pode-se comprar um aparta-
mento com o dobro do tamanho, por exemplo.

Um público não tira o mercado do outro, há quem 
prefira a loucura do grande centro, em imóveis me-
nores e com layout moderno, e há quem fuja disso 
e busque residências amplas, apesar da distância. É 
preciso saber vender certo.

 
UM NoVo MoMENTo
O ano de 2014 foi realmente atípico. A Copa do 

Mundo da FIFA ocupou não apenas o coração do 
brasileiro, apaixonado por futebol, mas também o 
mercado como um todo, que esteve três meses fo-
cado em serviços e perdeu força no setor imobiliário. 
O que vimos foi um desaquecimento que, apesar de 
não ser tão profundo, gerou uma realidade desafia-
dora para as incorporadoras. Com o advento dos 
grandes lançamentos, que acontecem neste segun-
do semestre, a busca é por estabilização.

Com isso, os principais movimentos serão a con-
tratação de corretores mais especializados, que pos-
sam realmente gerar vendas, e a busca de soluções 
criativas, que driblem a instabilidade de um ano de 
eleições e gerem a sensação de segurança que falta 
ao consumidor. A RealtON está contratando mais de 
150 novos corretores, somando todas as suas ope-
rações, e investindo em novas roupagens para seus 
imóveis. A ideia é ainda crescer, mesmo em um ano 
que tinha tudo para ser ruim e que pegou o mercado 
da construção de jeito.

realToN       IMÓVEIs
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Rogério Santos é diretor da RealtON.
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O mercado brasileiro de pesquisa vivia, na primeira década do século, uma polarização clara e 

acentuada: de um lado, as grandes corporações; de outro, as pequenas e médias empresas. Estas, 

embora contassem com profissionais especializados, não conseguiam oferecer atendimento 

próximo e nem sequer tinham a infraestrutura necessária para lidar com grandes clientes. 

Em março de 2013, nascia a Holding Specialist Researchers (HSR), empresa de pesquisa sob 

encomenda (ad hoc), que se propõe a ser um meio-termo nesse mercado. O projeto de negócios 

une infraestrutura, tecnologia, gestão e investimentos característicos de grandes empresas a 

pesquisadores seniores, especializados em segmentos específicos. Esses pesquisadores são sócios 

controladores de cada uma das empresas da holding, comprometidos com a busca das melhores 

soluções a seus clientes.

A HSR assume as funções de investidora, gestora 
financeira e administrativa do negócio. Por meio de 
uma das suas empresas, a Optima, fornece estrutura 
operacional para realização das atividades de pesqui-
sa de mercado: levantamento de dados, processa-
mento das informações e desenvolvimento de siste-
mas de pesquisa. Dessa forma, libera os líderes das 
demais empresas do grupo para se dedicarem ex-
clusivamente aos seus clientes, no desenvolvimento 
de soluções diferenciadas para os problemas expos-
tos, e a uma entrega com excelência na sua área de  
expertise.

Com investimento de R$ 6,92 milhões, a HSR atin-
giu a meta de faturamento de R$ 45 milhões no pri-
meiro ano e projeta atingir R$ 85 milhões em 2017. 
Assim, posiciona-se como o quinto maior player do 
Brasil no segmento de pesquisas – é a maior se con-

EsCaPaNDo Da PolarIZaÇÃo 
No MErCaDo DE PEsQUIsa

HolDING sPECIalIsT rEsEarCHErs (Hsr)

Paulo Secches
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HoldING SpecIalIST reSearcHerS (HSr)       PEsQUIsa soB ENCoMENDa

sideradas apenas as empresas independentes e com 
capital 100% nacional.

Sou formado em Sociologia pela Universidade de 
São Paulo, com especialização na Wharton School 
(EUA), e atuo no setor de pesquisas há quase quatro 
décadas. Fundei minha primeira empresa no setor, a 
InterScience, em 1985, e permaneci à frente do ne-
gócio durante 25 anos. Nesse período, transformada 
na quarta maior empresa de pesquisa de mercado 
no Brasil, ela atraiu a atenção do grupo internacional 
TNS, disposto a entrar no país por meio de uma em-
presa forte e altamente reconhecida.

Em dezembro de 2008, vendi minhas ações na TNS 
InterScience para criar a Officina Sophia – Agência 
de Conhecimento Aplicado.  A proposta era compor 
um grupo formado por gestores de conhecimento 
capazes de compreender a realidade atual e nor-
tear o processo de tomada de decisão dos clientes. 
Como integradora de fontes de informação, a Offici-
na Sophia era capaz de oferecer soluções inovadoras 
e customizadas para a gestão dos negócios.

A escolha do nome estava intrinsecamente ligada 
à proposta da agência. Officina, por utilizar as habi-
lidades de artesãos capacitados; e Sophia, do grego 
sophos, por expressar o conhecimento associado à 
sabedoria, inerente à senioridade. Dentro desse mo-

delo de negócios, os executivos deveriam ter, além de 
longa experiência profissional, uma forte motivação 
em busca de novos conhecimentos, a fim de oferecer 
soluções inovadoras e customizadas aos clientes.

Durante os três anos de atuação à frente da Offici-
na Sophia, percebi o movimento de desligamento de 
profissionais seniores de grandes corporações para 
abertura de butiques, pequenas empresas de pes-
quisa com forte especialização. No entanto, ficava 
cada dia mais claro que esses escritórios não tinham 
capacidade de investimento para contar com forte 
estrutura operacional, permanecendo restritos ao 
atendimento a pequenos clientes.

Nesse momento, resolvi criar a Holding Specialist 
Researchers (HSR), em sociedade com Renato Trin-
dade, que detinha 10% de participação do negócio. 
Assim, a HSR reúne na mesma estrutura um grupo de 
profissionais de nível sênior em pesquisa de merca-
do, todos sócios controladores das empresas sob seu 
comando. Os valores da holding incluem produção 
de conhecimento, pensamento estratégico, inova-
ção em pesquisa de mercado e comprometimento 
total com o cliente.

PErFIl Das EMPrEsas
Cada uma das empresas da HSR se diferencia pela 

expertise nos negócios dos 
clientes, tendo como carac-
terísticas principais agregar 
agilidade à operação, eficiên-
cia nos resultados, soluções 
customizadas, visão estraté-
gica e atendimento persona-
lizado. O grupo possui desde 
a operação tradicional até 
soluções inovadoras em pes-
quisas on-line e ferramentas 
neurocognitivas.

BLEND NEw RESEARCH 

Mistura inovação e tec-
nologia de ponta, aplicadas 
à inteligência do negócio. É 
uma empresa de pesquisa de 

DIGITAL – O MESMO
CLIENTE, MAS A
PLATAFORMA MUDOU,
TRAZENDO NOVAS
OPORTUNIDADES

A BLEND ATUA DE FORMA
PRAGMÁTICA E DIFERENCIADA

NAS PRINCIPAIS ÁREAS DE
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO:

NEW PRODUCT
DEVELOPMENT EM UMA
ERA EM QUE QUALIDADE
& RAPIDEZ SÃO
IMPRESCINDÍVEIS

GRANDES TRACKINGS DE SATISFAÇÃO
TRANSFORMANDO BIG DATA EM

OPORTUNIDADES ACIONÁVEIS

BRAND & AD
COMBINANDO HARD

SELL & INSTITUCIONAL, E
COMBINANDO

EMOÇÃO & RACIONAL

CONHECIMENTO DO
CONSUMIDOR EM
SUA “VERSÃO 4.0”

FIGURA 1
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mercado inovadora, que usa a senioridade da equipe 
de profissionais, aliada a técnicas avançadas de pes-
quisa, para alavancar os negócios dos clientes. Pre-
sidida por Lucas Pestalozzi, a Blend New Research 
tornou-se pioneira no uso de Face Recognition para 
análise de emoções; no desenvolvimento de comu-
nidades on-line exclusivas; e na integração de mobi-
le research ao Computer Assisted Web Interviewing 
(CAWI) e Computer Assisted Telephone Interviewing 
(CATI).

 
BRIDGE RESEARCH 

Soluções tecnológicas de pesquisas. Faz uma 
ponte entre a informação útil e a decisão acertada. 
Com a missão de entregar informações apuradas en-
tre os consumidores-alvo do contratante, a Bridge 
Research – presidida por Renato Trindade – apre-
senta profunda análise do comportamento do mer-
cado, nos setores de tecnologia e telecomunicações; 
mercado financeiro e serviços públicos; bem como 
petróleo e energia, para identificar as crescentes e 
complexas demandas.

mINDS & HEARTS 

Dimensões da linguagem verbal, não verbal e fi-
siológica dos indivíduos. É uma empresa de refe-

rência do mercado brasileiro 
em pesquisas, com foco no 
entendimento do comporta-
mento humano – e suas re-
lações de consumo – como 
ferramenta para gerar ne-
gócios.  Presidida por Naira 
Maneo, combina métodos 
de pesquisas quantitativas e 
qualitativas com métricas de-
finidas a partir de estímulos. A 
expertise da companhia é en-
tender os indivíduos segundo 
suas características racional-
-emocional-fisiológica; ver-
bal e não verbal; e individual-
-social.

OFFICINA SOPHIA 

Conhecimento aplicado à estratégia de negócios. 
A premissa adotada pela Officina Sophia, capitaneada 
por Paulo Secches, é que o conhecimento aplicado 
aos negócios não nasce somente da integração de 
informações específicas sobre o business do cliente, 

AS METODOLOGIAS
UTILIZADAS SÃO

DEFINIDAS A CADA
DEMANDA, COM 
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MONITORAMENTO
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CONJOINT E ESTUDOS
DE TRADE-OFF ANALYSIS

TESTES DE
PRODUTOS
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DE SATISFAÇÃO

FIGURA 2

bRidgE REaSEaRCh

FIGURA 3
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ESTUDOS DE SEGMENTAÇÃO

Nosso foco de atuação são Estudos Estratégicos
e Customizados em problemas ligados a:
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mas da absorção e integração de pensamentos, per-
cepções, descobertas, ideias, paradoxos, pontos de 
vista e habilidades oriundas de diversas áreas. O foco 
de atuação são estudos estratégicos e customizados 
em problemas ligados ao posicionamento de marca; 
identidade de marca; segmentação; eficácia da co-
municação; cenário e ambiente competitivo.

OFFICINA SOPHIA RETAIL 

Expertise no estudo do varejo e comportamen-
to de compra. Oferece estudos customizados com 
foco em estratégias de varejo e ações do 
ponto de venda. A empresa, presidida por Va-
léria Rodrigues, realiza análises com base na 
própria dinâmica do varejo e em três grandes 
áreas de investigação: o ambiente competitivo 
(posicionamento e imagem de marca, eficácia 
de comunicação); a operação (estratégia para 
produto, preço); e o shopper (segmentação, 
hábitos e atitudes, missões de compra, hierar-
quia de decisão de compra).

REDS 

Entendimento da nova dinâmica de bens 
de consumo. Fundada e presidida por Karina 

Milaré, com mais de 15 anos de expertise em pesqui-
sas, a REDS norteia sua atuação na crença de que a 
pesquisa tem papel estratégico e fundamental dentro 
das organizações. A partir dessa análise profunda, re-
comendações são traçadas de acordo com o objeti-
vo futuro da empresa contratante. Um dos principais 
produtos da REDS é o estudo de Hábitos e Atitudes 
das empresas, que pode ser transformado em grande 
ferramenta de gestão estratégica. O envolvimento da 
equipe da REDS é outro diferencial – os projetos são 
realizados por profissionais seniores e experts em di-
ferentes áreas do conhecimento.

ROUTE – AUTOmOTIVE

Com flexibilidade para se adaptar a diferentes ce-
nários do mercado automotivo, oferece soluções 
para atender a diversos tipos de demandas – Brand 
& AD, Trackings de Satisfação, Digital, New Product 
Development e, como grande diferencial, transforma 
o Big Data em oportunidade de negócios para o setor 
automobilístico.

SHOPPER ExPERIENCE 

Explora a metodologia do cliente oculto para des-
vendar a emoção pela razão. Com produtos inova-
dores e serviços exclusivos, a Shopper Experience 
– empresa brasileira líder da indústria de mystery 
shopping (cliente secreto) – produz conhecimen-
to sobre a experiência dos clientes com produtos e 
marcas. Fundada e presidida por Stella Kochen Sus-

FIGURA 5

RoutE – autoMotivE

FIGURA 4

oFFiCina SoPhia REtaiL

OFERECE SOLUÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS,
BASEADAS NA IDEIA DE QUE O VAREJO É FORMADO POR
TRÊS GRANDES ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO: O AMBIENTE
COMPETITIVO, A OPERAÇÃO E O SHOPPER.

A INTEGRAÇÃO DESSAS GRANDES ÁREAS É O QUE
NOS FAZ COMPREENDER O MUNDO DO VAREJO EM
SUA TOTALIDADE.

DIFERENCIAIS

RETAIL IS DETAIL PORTANTO, TEMOS COMO MISSÃO
BUSCAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E TÁTICAS QUE
CONTRIBUAM PARA O NEGÓCIO DO NOSSO CLIENTE.

BIG DATA

TRACKINGS DE
SATISFAÇÃO DIGITAL

NEW PRODUCT
DEVELOPMENT

BRAND & AD

HoldING SpecIalIST reSearcHerS (HSr)       PEsQUIsa soB ENCoMENDa
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skind, o trabalho desenvolvido na empresa faz com 
que a Shopper Experience tenha o maior índice de 
recompra e recomendação do setor.

oPTIMa, a EsTrUTUra 
Por TrÁs Da oPEraÇÃo
Ferramentas, infraestrutura, capacidade e padrões 

de qualidade para atender às solicitações operacio-
nais dos clientes. Para viabilizar toda a operação da 
holding foi constituída uma empresa, a Optima, des-
tinada exclusivamente a proporcionar a estrutura ne-
cessária para cada operação. Essa composição gerou 
dois fortes diferenciais competitivos. Primeiramente, 
essa retaguarda operacional permite às empresas da 
holding atuar com quadros enxutos e, consequen-
temente, mais flexíveis e dinâmicos. O segundo é 
que a estrutura, como fornecedora e provedora de 
recursos para as operações, possibilita às empresas 
do grupo realizar qualquer tipo de levantamento com 
estrutura própria, condição essencial em um cená-
rio de transformação de oferta de pesquisas, que vai 
cada vez mais além da classificação entre quantitati-
va e qualitativa.

Com capacidade para oferecer soluções sob me-

dida, a Optima conta com operação própria de Cati, 
com softwares de última geração, que permitem a 
coleta de dados em ambiente multiplataforma web 
– on-line, incluindo dispositivos móveis (celulares e 
tablets), integrados em uma única base de dados.

Por meio do CATI da Optima, o cliente também 
pode acompanhar o campo em tempo real de qual-
quer parte do país, ouvir as entrevistas a partir de seu 
escritório e consultar diversos formatos de relatórios 
de produtividade a qualquer momento.

No processamento dos dados, o cliente também 
tem acesso a um sistema de ponta, com tabulação 
de dados a qualquer momento após a execução do 
campo, agilidade na extração adicional de informa-
ções e banco de dados único, que viabiliza a gestão 
de projetos contínuos.

Na on-line research, conta com parceria da eC-
Global para ter acesso à opinião de mais de um mi-
lhão de pessoas no maior painel on-line da América 
Latina. Com interações na comunidade feitas por 
SMS, celular ou e-mail, os painéis ficam com maior 
conectividade e feedback dos participantes.

A aplicação de pesquisas por meio de dispositivos 
móveis está alinhada às tendências no setor de pes-
quisas e amplia significativamente o alcance aos en-
trevistados, por meio de maior flexibilidade na coleta 
das informações. A utilização do mobile também tem 
como vantagens o uso de geolocalização, aborda-
gem múltipla (quantitativa e qualitativa) e pesquisas 
mais colaborativas, com produção de conteúdo.

Em pouco tempo, com expertise e know-how de 
cada empresa, consolidados por conta da presença de 
profissionais seniores, a holding conseguiu produzir 
estudos relevantes para os clientes e o mercado.

CasEs
CONSUmER COmmITmENT INDEx (CCI)

O Consumer Commitment Index© é um estudo 
multicategoria realizado pela HSR Specialist Resear-
chers. Com foco nos segmentos de Varejo, Telecom, 
Financeiro e Concessionárias de Automóveis, o índi-
ce estabelece um indicador para monitorar a posição 
das marcas em um cenário mais amplo de consumo.

Com a criação do CCI©, foi possível realizar o cru-

NOSSOS DIFERENCIAIS

EQUIPE FORMADA POR ESPECIALISTAS

EXPERIENTE EM AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO

AO CONSUMIDOR POR MEIO DE CLIENTE SECRETO

– O CONCEITO FOI IMPLANTADO NO BRASIL PELA

FUNDADORA DA EMPRESA, STELLA KOCHEN SUSSKIND

POSSUI O MAIOR BANCO DE CLIENTES SECRETOS

DO PAÍS, O QUE TORNA A EMPRESA REFERÊNCIA

NO MERCADO

ALIA PIONEIRISMO COM INOVAÇÃO CONSTANTE

FIGURA 6

ShoPPER ExPERiEnCE
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zamento de indicadores de satisfação, propensão a 
recompra e recomendação, e descobrir quais são 
as empresas que mais se destacam na avaliação dos 
clientes em rankings setoriais.

mAIS ADmIRADAS (OFFICINA SOPHIA)

Pesquisa feita em parceria com a revista Carta Capital, 
que publica uma edição especial do estudo. Um grupo 
de 1.300 executivos avalia e pontua empresas e líderes 
de diversos setores que mais se destacaram no ano.

LOVEDBRANDS (OFFICINA SOPHIA)

Estudo feito com exclusividade para a revista Con-
sumidor Moderno. Sua última edição entrevistou 
1.472 pessoas pela internet, em cidades nas regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste, entre homens e mulheres de 
18 a 59 anos, das classes A, B e C, entre os dias 7 e 24 
de fevereiro de 2014. No total, a pesquisa contempla 
29 categorias de produtos e serviços para avaliação, 
em uma escala de zero a dez. Quanto mais próximo 
de dez, maior o amor pela marca.

ALmA mASCULINA (mINDS & HEARTS)

A pesquisa entrevistou especialistas em comporta-
mento masculino (psicanalistas, sociólogos, neuro-
cientistas, semioticistas, historiadores, antropólogos, 
jornalistas e profissionais especializados em moda) 
no ano de 2013 e até julho de 2014, para entender 
as emoções, os sentimentos e pensamentos do novo 
homem e as oportunidades de negócios relaciona-
das às transformações no universo masculino.

E-COmmERCE (OFFICINA SOPHIA RETAIL)

O estudo desenvolvido pela Officina Sophia Retail 
foi apresentado no Brazilian Retail Week 2014, maior 

evento do mercado de varejo no país. A pesquisa 
foi desenvolvida por meio de entrevistas on-line, no 
período de 5 a 10 de maio de 2014, com homens e 
mulheres acima de 18 anos, das classes A, B e C, que 
utilizaram o e-commerce nos últimos 12 meses.

PROJETO PACk SOUL (REDS)

Desenvolvido para entender como as embala-
gens estão vendendo e se comunicando com os 
consumidores, o estudo abrangeu as categorias de 
Alimentos, Bebidas, Limpeza Doméstica e Beleza. 
Realizado nas principais capitais brasileiras, a pes-
quisa realizou entrevistas, pesquisas on-line quanti-
tativas, fóruns de discussões, visitas a PDVs e análi-
ses semióticas.

CONSUmO CONSCIENTE (SHOPPER ExPERIENCE)

A Shopper Experience, em parceria com a revis-
ta Consumidor Moderno, desenvolveu a pesquisa 
Empresas mais Conscientes, que analisa as práticas 
que o consumidor considera atreladas ao consumo 
consciente, nos âmbitos social, ambiental e econô-
mico, bem como quais ações ele associa às empre-
sas. Foram ouvidas 1.520 pessoas de quatro capitais 
– São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e 
Curitiba (PR).

GERAÇÃO Z (BRIDGE RESEARCH)

Estudo feito pela Bridge, no fim de 2012, no qual 
foram consideradas pessoas da Geração Z, nascidas 
a partir do ano de 1990, tendo sido entrevistados 
1.101 jovens de 16 a 23 anos, de todo o território na-
cional. A pesquisa destacou alguns dos seus princi-
pais anseios, hábitos e expectativas, principalmente 
voltados ao consumo.

Paulo Secches é presidente e fundador da HSR Specialist Researchers.

HoldING SpecIalIST reSearcHerS (HSr)       PEsQUIsa soB ENCoMENDa
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O Centro de Convenções de Florianópolis – CentroSul começou a implantar, neste ano, o modelo 

mercadológico de butique, já utilizado na hotelaria, para se diferenciar no segmento de turismo 

de negócios. O objetivo é obter crescimento de 20% a 25% no número de eventos até o segundo 

semestre de 2015. Simultaneamente, deixou de atuar apenas regionalmente, passando a captar 

eventos em todo o país e também no exterior.

O CentroSul foi inaugurado em 1998, com o 
objetivo de absorver a grande demanda de even-
tos que ocorrem durante todo o ano na cidade. 
Atualmente, há no Brasil 136 centros de conven-
ções instalados, com projeção de inauguração em 
breve de mais 28 espaços. Há outros centros de 
menor tamanho em Florianópolis, mas o Centro-
Sul é o único construído por meio de concessão 
da prefeitura municipal, tendo se tornado um dos 
mais conceituados espaços de eventos da capital 
catarinense, por seus diferenciais de localização, 
infraestrutura e segurança.

Totalmente climatizado e com vista de cartão-
-postal, o CentroSul está localizado estrategicamen-
te no Centro da cidade, próximo do terminal rodo-
viário, do aeroporto e da ampla rede hoteleira, que 
soma mais de 18 mil leitos. Disponibiliza atualmente 
16.560 m² de área construída, divididos em dois pa-
vimentos, com salas modulares para acomodar até 
3.500 pessoas confortavelmente sentadas e dois sa-
lões de exposição para 13 mil pessoas. Conta ainda 
com dois restaurantes, um snack bar, um coffee shop 
e estacionamento com 1.200 vagas na área externa.

IMPlaNTaNDo o CoNCEITo DE BUTIQUE
EM UM GraNDE CENTro DE CoNVENÇÕEs

CENTro DE CoNVENÇÕEs DE FlorIaNÓPolIs – CENTrosUl 

Cristiane Martins Reitz
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Sua infraestrutura tecnológica é inteligente: 
pode receber desde uma pequena reunião de 
trabalho até eventos para 17 mil pessoas, in-
cluindo feiras e exposições. O projeto arquite-
tônico criou cinco grandes acessos, que pro-
porcionam economia significativa de tempo 
e pessoal na montagem e desmontagem de 
congressos e feiras. A divisão interna de am-
bientes permite a realização de vários eventos 
simultâneos, sem que um interfira no outro.

Associado ao Convention and Visitors Bu-
reau,  ABEOC e ABRACCEF, o CentroSul procu-
ra estar sempre integrado ao trade turístico da 
região, para melhor atender todos os clientes 
e visitantes, e é, sem dúvida, um catalisador de 
oportunidades e movimentador da economia 
local, pois muitas empresas e profissionais trabalham 
nesse segmento em função da rotatividade de even-
tos realizados no espaço. 

Precursor no Turismo de Negócios na capital ca-
tarinense, o CentroSul buscou, com a renovação de 
suas instalações e remodelagem interna do espaço 
físico, seu reposicionamento num mercado que in-
veste com regularidade na renovação de seus pro-
dutos e empreendimentos. Deixou de atuar apenas 
no âmbito regional e passou a captar eventos não só 
no país como também no exterior, focado em novas 
estratégias de relacionamento. 

CoNCEITo DE BUTIQUE
O conceito Centro de Convenções Butique é ino-

vador. Para hotéis butique, o conceito veio da ne-
cessidade de aumento da competitividade diante 
das grandes redes hoteleiras. Porte pequeno, design 
diferenciado, atendimento personalizado, elemento 
criativo, padrão de serviço diferenciado e experiên-
cia única são os atributos descritos por vários espe-
cialistas.

O mercado de eventos é itinerante, sendo que a 
captação de um evento dependerá, basicamente, 
dos atrativos do destino e das facilidades oferecidas, 
tais como espaço para sua realização, estrutura re-
ceptiva da cidade, mobilidade, segurança e pontos 
de interesses turísticos e culturais.

Na medida em que 
os espaços se tornam 
mais parecidos – des-
de a estrutura interna 
até os procedimentos 
operacionais –, o mer-
cado acaba por analisar 
apenas o custo na hora 
da escolha para a reali-
zação de eventos.

A renovação se tor-
na essencial, a fim de 
se prolongar a vida útil 
do empreendimento. E 
a renovação vai além da 
manutenção. Ampara-

do nesse contexto, o novo produto deve despertar 
no cliente novas experiências no espaço e a perso-
nalização do serviço nele realizado. 

O conceito mercadológico de butique se baseia 
na excelência da prestação de serviços, na individua-
lidade, exclusividade, singularidade da estrutura física 
e na atenção individual ao cliente. As razões para o 
seu sucesso são muitas, entre elas, espaços e servi-
ços fora do comum, conforto acima da média, alto 
padrão de atendimento e pequenos luxos que geram 
o diferencial da experiência. 

Espaço bem localizado, qualidade no produto, 
identificação da demanda do mercado, ações de 
marketing bem definidas, personalização de servi-
ço, excelente atendimento e criatividade são a base 
para a consolidação de um novo valor para o setor 
de eventos.

DIFErENCIaIs
Com base nesse conceito, o CentroSul aposta em 

algumas vertentes para o diferencial de seu produto:
> Cadeia de fornecedores treinados, qualificados, 

criativos e eficientes (serviço, atendimento, profissio-
nalismo).

> Galeria Luciano Martins (design, arte).
> Souvenir Artesanato (design, cultura, arte).
> Cheiro personalizado nos ambientes (experiên-

cia olfativa).

O CentroSul 
está localizado 
estrategicamente 
no Centro da 
cidade, próximo do 
terminal rodoviário, 
do aeroporto e 
da ampla rede 
hoteleira, que soma 
mais de 18 mil leitos



INSIGHTCase studies      SeTembro/ouTubro 2014
30

> Painéis com imagens de Florianópolis (cultura, 
arte).

> TVs nas entradas das salas (informação).
> Serviço de A&B (experiência, excelência).
> Ações sociais e ambientais (comprometimento 

social).

> Circuito interno de TV (conforto, segurança).

CaDEIa DE ForNECEDorEs
O Turismo de Eventos é uma atividade que pressu-

põe uma estrutura de recursos humanos apta e trei-
nada a fornecer atendimento e serviços qualificados 

GRÁFICO
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a uma clientela exigente e diversificada. Portanto, 
além de oferecer uma moderna e ágil infraestrutura, 
o CentroSul investe na qualificação do seu atendi-
mento. Dessa forma, desenvolveu o projeto Central 
de Fornecedores Premier e CentroSul.

São cadastradas empresas de diversos segmentos, 
que devem seguir alguns critérios, como atuar pro-
fissionalmente em eventos, ser uma empresa idônea 
(preferencialmente estabelecida na região de Floria-
nópolis) e manter alto padrão de qualidade de aten-
dimento nos eventos, além de exigências burocráti-
cas, como alvará de funcionamento, CNPJ, contrato 
social etc. 

Dependendo da categoria cadastrada, são exigidos 
alguns documentos específicos, como alvará sanitá-
rio para empresas de Alimentos & Bebidas e autoriza-
ção da Polícia Federal para empresas de Segurança.

Atualmente, a Central de Fornecedores Premier e 
CentroSul possui 120 empresas cadastradas e cerca 
de outras 15 em processo de cadastramento (agos-
to/2014). 

São fornecedores que atendem a necessidades de 
eventos de pequeno porte até grandes congressos, 
feiras e shows. 

A Central de Fornecedores Premier e CentroSul 
realiza o cadastramento dos fornecedores de todos 
os segmentos que possam atender eventos e, uma 
vez que esse universo contempla inúmeros serviços, 
nenhum segmento é descartado. 

Fazem parte da cadeira de fornecedores do Cen-
troSul desde associados que atuam em sonorização e 
iluminação até empresas que  alugam veículos de lo-
comoção pessoal (modelo Segway). No entanto, atual-
mente, as categorias que contemplam mais fornece-
dores cadastrados são as de Hospedagem e Alimentos 
& Bebidas. Lembrando que é possível uma empresa se 
cadastrar em até duas categorias correlativas. 

Após o término de cada evento, é realizado um 
pós-venda com os organizadores, no qual é indaga-
da a atuação de todos os fornecedores contratados. 
Dessa forma, caso haja alguma reclamação a respei-
to de qualquer fornecedor, ela é levada aos respon-
sáveis e, havendo reincidência, a empresa será des-
credenciada.

GalErIa lUCIaNo MarTINs (DEsIGN, arTE)
Desde agosto de 2014, algumas obras do artista 

podem ser vistas e adquiridas no Espaço Luciano 
Martins, criado dentro do CentroSul. Marcada por ca-
racterísticas lúdicas, com cores fortes e traços dife-
renciados, a obra de Luciano Martins ganhou popu-
laridade nacional e, atualmente, é exposta no mundo 
inteiro. Publicitário gaúcho, radicado em Florianópo-
lis (SC), Luciano Martins começou a esboçar os pri-
meiros traços como artista plástico em 1997. De lá 
para cá, já são mais de 70 mostras no currículo, com 
destaque para algumas exposições internacionais, na 
Itália, França, Portugal, Argentina e Estados Unidos.

Além de estar envolvido na campanha “8 Jeitos de 
Mudar o Mundo”, que tem como objetivo promover 
a melhoria da qualidade de vida da população cata-
rinense, oficialmente chancelada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), Luciano Martins realiza 
trabalhos voluntários, que apoiam instituições espa-
lhadas por várias regiões do país.

Um grande marco na carreira do artista foi o con-
vite para participar como âncora da maior exposição 
outdoor do mundo, a CowParade, realizada pela pri-
meira vez em Santa Catarina em 2011. 

Por meio da arte, Luciano Martins contribui para 
colocar a capital catarinense nos circuitos cultural e 
turístico nacional e internacional. O Convention Bu-
reau de Florianópolis utiliza suas obras para nortear a 
campanha do turismo catarinense no Brasil.

soUVENIr arTEsaNaTo 
(DEsIGN, CUlTUra, arTE)
A Souvenir Artesanato é uma empresa familiar, 

criada em 2013, que tem por objetivo traduzir em 
produtos úteis e com design diferenciado a essência 
da cultura e dos costumes de Florianópolis.

Os produtos da Souvenir poderão ser encontrados 
em um espaço personalizado no CentroSul, chama-
do CentroShop.   

CHEIro PErsoNalIZaDo 
(EXPErIÊNCIa olFaTIVa)
Agregar valor à marca, fidelizar o cliente, criar 

uma atmosfera olfativa agradável em conjunto com 

ceNTro de coNveNÇÕeS de FlorIaNÓpolIS – ceNTroSUl        TUrIsMo DE NEGÓCIos
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a arquitetura. Esses são os objetivos da fra-
grância personalizada presente nos ambientes 
do Centro de Convenções de Florianópolis – 
CentroSul. 

Pensando nesse diferencial, o CentroSul apos-
ta na aromatização de alguns espaços como for-
ma de agradar seus clientes e cativá-los.

PaINEl CoM IMaGENs DE 
FlorIaNÓPolIs (CUlTUra, arTE)
De autoria de Joel Pacheco, o painel com 

imagens de Florianópolis instalado na entrada do 
Centro de Convenções procura retratar pontos e 
atrações turísticas da capital catarinense.

Joel Pacheco nasceu em Florianópolis, é 
arquiteto e urbanista, fotógrafo, programador 
visual e pesquisador de temas, como paisa-
gem, etnografia e cultura popular. É autor dos 
livros Florianópolis – a 10ª Ilha dos Açores. O  
encontro das origens; A canoa baleeira dos 
Açores e da Ilha de Santa Catarina; e Arquitetura e 
paisagem – Florianópolis e Açores. Participou como 
autor e coautor de projetos e pesquisas vinculadas ao 
Patrimônio Cultural em Florianópolis e Açores–Por-
tugal, e em diversos projetos gráficos, entre eles os 
livros Transporte coletivo em Florianópolis, Florianó-
polis memória urbana e Atlas do município de Floria-
nópolis; e os livros digitais Fortalezas em Santa Cata-
rina, Guia digital, Caminhos e trilhas de Florianópolis, 
Fortes da cidade, Roteiros do ambiente e Circuito 
cultural de Florianópolis. O artista realizou várias ex-
posições fotográficas em Santa Catarina e publicou 
diversas séries de imagens em livros, revistas, cartões 
postais e telefônicos no Brasil, Canadá e Portugal.

TVs Nas ENTraDas Das salas (INForMaÇÃo)
Equipar todas as entradas de salas do Centro de 

Convenções com TVs que permitam exibir a progra-
mação dos eventos, bem como passar informações 
da cidade, é um diferencial utilizado pelo CentroSul.

sErVIÇo DE alIMENTos & BEBIDas 
rEFErENCIal (EXPErIÊNCIa, EXCElÊNCIa)
O setor de Alimentos & Bebidas passa, a cada dia, 

por diversas mudanças, 
seja nas inúmeras ma-
neiras de atender e de 
servir, como também 
na forma de preparar 
os alimentos, surgin-
do sempre com novas 
técnicas e descobertas 
que contribuem para a 
realização de um ca-
samento perfeito entre 
a qualidade do serviço 
fornecido e a demanda.

Amparado na ex-
periência, excelência, 
satisfação e supera-
ção das expectativas 
e necessidades dos 
clientes, desde o aten-
dimento pessoal ao 

prazer de saborear um bom prato e degustar uma 
excelente bebida, o setor de Alimentos & Bebidas do 
Centro de Convenções de Florianópolis - CentroSul 
é, sem dúvida, parcela imprescindível na permanên-
cia, volta e chegada de novos clientes. 

A Rede Bragança Gastronomia opera a arte de 
bem servir há 14 anos no mercado de Santa Catarina, 
e converge com a filosofia do Centro de Convenções 
de Florianópolis nos mais diferenciados serviços de 
A&B para eventos, como o atendimento de estandes, 
coffee break, coquetéis, almoços e jantares.

Com tradição na Grande Florianópolis e região, 
sob atenta supervisão do chef Fernando Gomes, o 
Estação 261 destaca-se pela delicadeza na apresen-
tação dos alimentos e finalização dos pratos. Uma 
equipe altamente qualificada atende com agilidade e 
qualidade, garantindo eficácia em tudo que faz, seja 
na produção de coffee break, coquetel, almoço ou 
jantar.

aÇÕEs soCIaIs E aMBIENTaIs 
(CoMProMETIMENTo soCIal)
Com o intuito de preservar o meio em que está 

inserido, o Centro de Convenções de Florianópolis 

A Rede Bragança 
Gastronomia opera 
a arte de bem 
servir há 14 anos 
no mercado de 
Santa Catarina, 
e converge com a 
filosofia do Centro 
de Convenções de 
Florianópolis nos 
mais diferenciados 
serviços de A&B 
para eventos
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- CentroSul realiza ações ambientais, como plantio 
de árvores nativas, conscientização de colaborado-
res e desenvolvimento de Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, entre outros projetos. Os co-
laboradores internos participam ativamente dessas 
ações, podendo inclusive sugerir ações que consi-
deram relevantes por meio da Caixa Verde, espaço 
destinado a sugestões voltadas exclusivamente para 
ações que tornem o CentroSul cada vez mais sus-
tentável.

Ações sociais também são agregadas ao fator 
ambiental, como o projeto Evento Florido, que leva 
flores das majestosas decorações dos eventos aos 
idosos de asilos da região de Florianópolis. Cada en-
trega é realizada por um colaborador diferente, que 
tem nessa ação uma oportunidade de doar alguns 
minutos de seu dia para oferecer carinho e atenção a 
pessoas carentes, mas com muita riqueza de conhe-
cimento e espírito.

Por meio das palestras da Premier Central de Ser-
viços, também são oferecidas oportunidades aos for-

necedores de praticar a solidariedade. Em toda pales-
tra, é solicitado como inscrição um item a ser doado 
para instituições carentes. Agasalhos, materiais de hi-
giene pessoal, livros infantis, e até ração para cães e 
gatos, já foram recolhidos como inscrição simbólica 
para as palestras de capacitação.

CIrCUITo INTErNo DE TV 
(CoNForTo, sEGUraNÇa)
O circuito interno de TV do Centro de Convenções 

de Florianópolis – Centro-Sul consiste no monitora-
mento de todos os salões de exposição, dos dois res-
taurantes, snack bar, coffee shop e estacionamento.

As ações de monitoramento pelo circuito interno 
de TV são realizadas com videoporteiro, câmeras nos 
elevadores, sistema de vigia e circuito interno conju-
gado ao sistema coletivo.  

São utilizadas 30 microcâmeras e minicâmeras 
para o monitoramento dos ambientes e o controle 
de  acesso de pessoas, e há ainda sistemas analógi-
cos e digitais que operam por meio da internet.

Cristiane Martins Reitz é gerente geral do Centro de Convenções de Florianópolis – CentroSul.
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A Easynvest Título Corretora de Valores iniciou em 2012 e concluiu recentemente um projeto de 

reposicionamento de marca. Focada na pessoa física, a casa de investimentos, que tem cerca de 

R$ 1 bilhão sob gestão, aposta na facilidade para atrair e fidelizar clientes.

Que o investidor brasileiro nunca foi muito afeito 
ao mercado de renda variável, isto é fato. Baixo nível 
de educação financeira, conservadorismo e cultura 
inflacionária, sempre foram elementos que distancia-
ram o investidor das ações, principalmente a pessoa 
física. Também é uma realidade que este mercado 
transmite uma imagem de complexidade e sofistica-
ção, características não condizentes ao perfil de um 
público que busca facilidade e simplicidade na hora 
de decidir como investir as suas economias.

É verdade que a pessoa física, de 2002 até 2010, 
representou uma parcela expressiva do volume fi-
nanceiro negociado na bolsa. O otimismo com o 
comportamento da economia brasileira influenciou 
o ingresso de recursos externos no país e facilitou a 
abertura de capital de diversas empresas, o que, por 
consequência, atraiu a atenção do varejo para este 
mercado. Mas os recursos investidos por esse seg-
mento sempre se mantiveram fieis aos ativos finan-
ceiros mais tradicionais, como os fundos de renda 
fixa e a caderneta de poupança.

Nos últimos anos o mercado de corretagem pas-
sou por grandes transformações. Com o maior in-
teresse dos investidores institucionais locais e es-
trangeiros pelo produto ações, as corretoras ligadas 
a conglomerados financeiros começaram a explorar 

NoVa EsTraTÉGIa DE 
NEGÓCIos E DE BraNDING

EasYNVEsT 

Marcio Cardoso 
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ano
homens Mulheres total PF

Qtd % Qtd % Qtd
2002 70.219 82,37% 15.030 17,63% 85.249
2003 69.753 81,60% 15.725 18,40% 85.478
2004 94.434 80,77% 22.480 19,23% 116.914
2005 122.220 78,76% 32.963 21,24% 155.183
2006 171.717 78,18% 47.917 21,82% 219.634
2007 344.171 75,38% 112.386 24,62% 456.557
2008 411.098 76,63% 125.385 23,37% 536.483
2009 416.302 75,37% 136.062 24,63% 552.364
2010 459.644 75,24% 151.271 24,76% 610.915
2011 437.287 74,98% 145.915 25,02% 583.202
2012 438.601 74,70% 148.564 25,30% 587.165
2013 440.727 74,79% 148.549 25,21% 589.276
2014* 417.312 74,99% 139.211 25,01% 556.523

* Posição de julho de 2014.

obs.1: o critério considera o CPF cadastrado em cada agente de custódia, ou seja, pode contabilizar o mesmo inestidor caso ele possua 

conta em mais de uma corretora.

obs.2: Conta ativa na CbLC significa:

* investidores que possuíam ações ou outros ativos na bovespa até o último dia útil do mês de referência. É o estoque.

* Estoque: quantidade total de investidores que possuem ações ou outros ativos passíveis de negociação na bovespa.

TABELA 1

diStRibuiÇão da PaRtiCiPaÇão dE hoMEnS E MuLhERES 

no totaL dE invEStidoRES PESSoa FíSiCa

mais este nicho, que antes era predominantemente 
atendido pelas corretoras independentes. Com isso, 
as independentes foram perdendo participação no 
mercado.  Para manterem-se competitivas e enqua-
dradas em uma regulamentação cada vez mais rigo-
rosa, investimentos em tecnologia e controles foram 
inevitáveis, aumentando os seus custos, com forte 
impacto negativo em suas margens. 

Buscando um aumento de receita, esforços fo-
ram direcionados ao segmento de varejo, mas a crise 
econômica internacional de 2008 também aumen-
tou as dificuldades para as independentes. Com a 
saída de muitos clientes, assustados com os reflexos 
da crise e da instabilidade dos ambientes externo e 
doméstico, as receitas caíram ainda mais. No afã de 
se manterem vivas, um grande número focou a sua 
estratégia em redução de custos e fusões. E até os 
dias de hoje, poucas estão investindo, na expectativa 
da reversão desse cenário adverso. 

a EasYNVEsT
A Easynvest, fundada em 1968, tem uma história de 

constância, transparência e longevidade. Temos muito 
claro como e para quem desejamos trabalhar. O in-
vestidor de varejo é o nosso público-alvo e, ao longo 
dos anos, investimos continuamente em mecanismos 
e ferramentas para atrair e fidelizar essa categoria de 
clientes. Sustentar as receitas (e nos conservarmos vi-
vos e competitivos neste universo) foi um exercício de 
muito profissionalismo, seriedade e pé no chão.

A Easynvest sempre trabalhou de forma inovadora, 
investindo fortemente na qualificação de seus pro-
fissionais e em tecnologia. A empresa dispõe de uma 
equipe com grande experiência no mercado acio-
nário, de renda fixa e de derivativos, oferecendo aos 
clientes produtos que viabilizam o êxito de suas ope-
rações, com custo competitivo. 

O pioneirismo da empresa pode ser observado 
em diversas fases, com destaque para 1999, quan-
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do foi uma das primeiras corretoras do Brasil a ofe-
recer serviços através da internet, com a plataforma 
Easynvest, principal marca e produto da empresa. Foi 
com essa plataforma de negociação eletrônica que 
começamos a investir na simplificação do relaciona-
mento com o cliente. Com isso passamos a mostrar 
ao investidor que negociar ações não é tão comple-
xo como muitos imaginavam. 

Ações voltadas para educação financeira e a diver-
sificação de nosso portfólio, abrangendo produtos 
como o Tesouro Direto, Títulos Privados e Fundos 
Multimercados, sempre estiveram em pauta, mesmo 
em uma época em que não eram tão comentadas 
como hoje. Sem dúvida, a explosão da internet, nas 
duas últimas décadas, nos ajudou muito neste sen-
tido. A democratização da informação é altamente 
benéfica para o nosso mercado.

Mas não podemos negar que a crise de 2008 aba-
lou a todos e ainda é preciso conviver com certos 
resquícios. Os mercados ainda vêm em uma lenta re-
cuperação, e o investidor estrangeiro, embora com a 
confiança abalada em relação a economia brasileira 
atual, ainda é o principal cliente da nossa bolsa. Acre-
ditamos que podemos virar esse jogo oferecendo 
produtos e serviços que atendam às expectativas do 
investidor de varejo, inclusive explorando modalida-
des de investimento de renda fixa. 

O pleno emprego e o aumento da renda das clas-

ses emergentes também contribuem para abrirmos 
nossos horizontes. Essas pessoas têm dinheiro e 
precisam ser conscientizadas de que é necessário 
pensar no futuro. Nesse sentido, investir é essencial, 
independente do produto que escolherão. É impor-
tante mostrar a esse novo investidor que é possível 
investir com consciência, desde que suas escolhas 
estejam alinhadas ao seu perfil e objetivo financeiro.

rEPosICIoNaMENTo 
Apostando mais uma vez na inovação e na missão 

de impulsionar a base de clientes pessoa física no mer-
cado de capitais brasileiro, em 2012 iniciamos um pro-
jeto de reposicionamento de marca, com o objetivo de 
estudar profundamente o mercado de capitais e assim 
estipular novas diretrizes estratégicas para a empresa. 

Em um universo extremamente competitivo, com 
margens cada vez menores, só manterá uma opera-
ção de qualidade quem estiver disposto a investir em 
inovação e tecnologia e, sobretudo, em um atendi-
mento diferenciado. Para isso contamos com a ajuda 
de uma consultoria qualificada, que nos conduziu em 
uma ampla pesquisa do mercado e da concorrência. 

Este estudo nos revelou, primeiramente, o perfil da 
nossa base e o que ela ansiava. Fizemos a lição de 
casa de olhar “para dentro” antes de alçar novos voos 
e descobrimos o que já satisfaz e quais são as expec-
tativas e o potencial do investidor daqui pra frente. 

 

Fonte:  BM&FBOVESPA
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Variedade de produtos de Renda Fixa, análises de 
desempenho, de mercado e de risco da carteira, resu-
mo de gastos e rendimentos, notícias e cotações em 
tempo real, além de uma área educacional completa, 
são algumas das novidades que o portal traz para o 
investidor. Com design inovador e muitas funcionali-
dades, o portal é perfeito para quem deseja investir em 
renda fixa ou comprar ações de forma descomplicada. 
Tabela de rentabilidade comparativa, simuladores de 
investimento, detalhes dos ativos, análise fundamen-
talista, gráficos e cadeia de opções estão entre as in-
formações disponíveis para o usuário.

Além do novo portal, será lançada em breve uma 
nova plataforma. Em setembro serão disponibiliza-
dos Fundos de Investimentos de diferentes ges-
tores e negociação de títulos públicos e privados 
diretamente pela nova Plataforma. Tanto o novo 
Portal quanto a nova Plataforma foram desenha-
dos por uma reconhecida empresa americana de 
design. 

O novo portal e a nova plataforma integram um 
amplo projeto de reposicionamento de marca, que 
recebeu investimento de R$ 5 milhões. O projeto, ini-
ciado em 2012 e recém concluído, contempla a con-
tratação e a capacitação de pessoas, com foco no 
fortalecimento das nossas equipes de Planejamento 
Estratégico, BI, CRM, Produtos e Neuromarketing, 
atendimento, além do desenvolvimento de novos 

Este foi o início para a definição dos passos que da-
remos a partir de agora.  

A nova estratégia da Easynvest está baseada ele-
mentarmente em três pilares: orientação, personali-
zação da informação apresentada ao cliente e estabe-
lecimento de laços de confiança mais profundos com 
o investidor. Surpreendentemente concluímos que, na 
hora de investir, o investidor de hoje possui o mesmo 
anseio do investidor de décadas atrás: a facilidade. 

Para que possamos chegar a este público é, por-
tanto, imprescindível simplificarmos nossos proces-
sos, traduzirmos as informações do “economês” para 
uma linguagem que consiga realmente chegar ao 
interlocutor e colocarmos à sua disposição um aten-
dimento mais próximo, qualificado, consultivo e do 
jeito que ele deseja.

Em agosto, lançamos nosso novo portal, dese-
nhado cuidadosamente para que o investidor possa 
ter uma experiência única e, assim, realmente fazer 
as coisas do seu jeito. Com um único clique, nosso 
cliente tem acesso a todo o portfólio de renda fixa e 
variável, assim como às características de cada mo-
dalidade, vantagens, complexidade, aporte mínimo 
e preço. Tudo para apoiá-lo em sua decisão. Tam-
bém nos preocupamos com a acessibilidade. Nossos 
clientes podem consultar o portal e realizar as suas 
operações por meio de qualquer gadget, o que mos-
tra como estamos próximos deles.
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CRESCiMEnto daS CaRtEiRaS dE REnda Fixa
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produtos e serviços e veiculação de campanha pu-
blicitária em mídia on-line.  

NoVa MarCa
Para inaugurar esta nova etapa, a Easynvest criou a 

sua nova marca. Trata-se de uma logomarca moder-
na, que reflete a nossa forma de enxergar este novo 
momento. 

De 2007 a 2010 nossa divulgação para o merca-
do foi muito focada em preço, um importante di-
ferencial que acabou se tornando uma commoditie 
frente à concorrência. Embora preço competitivo 
e justo ainda seja uma prioridade para nós, a nova 
divulgação estará amplamente calcada na facilidade 
das nossas soluções, conceito que acreditamos ser a 
chave de toda a nossa nova estratégia de negócios. 

A comunicação das novidades aos clientes será 
feita por meio do novo Portal e da nova Plataforma, 
mas também investimos em publicidade, propagan-
da e assessoria de imprensa.

NoVos ProDUTos
Vários produtos e serviços foram lançados ao lon-

go de 2013 e no primeiro semestre deste ano. Alguns 

merecem destaque, por não encontrarem pares 
compatíveis no mercado, como a disponibilização de 
títulos de renda fixa, com excelentes taxas de renta-
bilidade, o serviço de envio de SMS, com recomenda-
ções de analistas independentes, o extrato detalhado 
de investimentos, com mensuração da rentabilidade 
e riscos da carteira, o aluguel automático de ações e 
um aplicativo móvel multiplataforma. 

Optamos por lançá-los de imediato, por acreditar-
mos que eram lacunas importantes e que precisavam 
ser urgentemente preenchidas; afinal de contas, as so-
luções já estavam prontas. Também serão disponibili-
zados Fundos de Investimentos de diferentes gestores, 
a compra de moeda e a aquisição de títulos públicos e 
privados diretamente pelo novo portal. Uma nova pla-
taforma para negociação em bolsa está em fase final de 
construção e será disponibilizada em breve.

A Easynvest é vista hoje como uma casa de inves-
timentos. Nossa meta é atender ao investidor que 
deseja controlar as suas finanças do seu jeito e ca-
minhar junto com ele na construção de uma reserva 
para o futuro, independentemente do tipo de inves-
timento que pretenda realizar, seja no mercado de 
renda variável ou de renda fixa.

Marcio Cardoso é sócio-diretor da Easynvest Título Corretora de valores desde 1995.
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Nos últimos quatro anos, a Veloce Logística diminuiu em 12,6% suas emissões de gases de efeito 

estufa, mesmo tendo elevado o volume transportado em mais de 40%. Isso é resultado de algumas 

ações, entre outras, aumento do tamanho das carretas, uso de programas de roteirização, que 

diminuem a quilometragem percorrida, combustível de posto próprio, com melhor qualidade, 

renovação de frotas por meio de compras coletivas, premiações aos melhores parceiros e 

certificação dos veículos de acordo com as normas do governo. 

Apesar de sua dimensão continental, o Brasil conta 
com uma matriz de transportes majoritariamente ro-
doviária. Esse modal apresenta menor capacidade de 
carga e maior consumo energético por quilômetro 
em relação ao ferroviário, hidroviário ou marítimo. 
Entretanto, como esses modais de transporte ainda 
não contam com estruturas abrangentes ou serviços 
regulares, é imprescindível desenvolver soluções que 
reduzam os impactos ambientais do transporte ro-
doviário, uma vez que esse modal representa 60% da 
matriz de transporte de carga. 

Há que se considerar, também, que o tema “sus-
tentabilidade” é algo recente e ainda não “enraizado” 
na cultura dos responsáveis brasileiros pelas ativi-
dades logísticas, principalmente pelos operadores e 
usuários do transporte rodoviário. 

Especificamente, no transporte rodoviário de car-
gas, o nível de competição, às vezes até predatório, 
não tem permitido a inclusão de técnicas mais mo-
dernas de controle e diminuição dos níveis de polui-
ção em suas atividades. Como se sabe, as tarifas não 
conseguem acompanhar os custos, e as deficiências 

o DEsaFIo DE TraNsPorTar
MaIs PolUINDo MENos

VEloCE loGÍsTICa s.a.

Paulo Roberto guedes
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de infraestrutura complicam ainda mais a ati-
vidade. 

A Veloce Logística completou cinco anos 
de atividades em agosto de 2014 e traz, em 
seu DNA, a preocupação de crescer de forma 
sustentável. Como uma das empresas líderes 
no transporte rodoviário de cargas entre Brasil 
e Argentina (é uma das operadoras logísticas 
brasileiras que mais cruza a Ponte Internacio-
nal de Integração, que liga as cidades de São 
Borja, no Brasil, e São Tomé, na Argentina), a 
Veloce tem como meta minimizar os impactos 
negativos no meio ambiente, decorrentes des-
sas operações.

É verdade, também, que são crescentes as pres-
sões do governo, dos clientes e da sociedade para 
que as empresas busquem soluções mais concretas 
para a melhoria do meio ambiente e alcancem índi-
ces cada vez menores de poluição. Os prestadores 
de serviços logísticos, que estão entre os principais 
atores na integração da cadeia de suprimentos, pre-
cisam estar alinhados a essa busca. 

O grande desafio é transportar mais e poluir me-
nos. A Veloce aposta nesse conceito e vem con-
seguindo reduzir suas emissões de gases de efeito 
estufa. Afinal, acreditamos firmemente que a susten-
tabilidade veio para ficar.

sIsTEMa DE GEsTÃo DE sUsTENTaBIlIDaDE
A Veloce foi criada em 2009 com a filosofia de 

prestar serviços logísticos que agreguem valor à ca-
deia de suprimentos de seus clientes. Dentro desse 
conceito, uma das metas da Veloce é tornar suas 
operações logísticas cada vez mais sustentáveis, re-
duzindo custos que não gerem valor para o cliente 
e reduzindo os impactos dessas atividades no meio 
ambiente e na sociedade. Com essa visão, o Sistema 
de Gestão de Sustentabilidade da Veloce implantou 
uma série de medidas que reduziram o volume de 
emissões de gases de efeito estufa em nossas ope-
rações, contribuindo para reduzir os impactos das 
cadeias de valor de nossos clientes. 

A criação da Política Ambiental da Veloce, alinhada 
a sua visão, missão e valores, norteou os objetivos 

do Sistema de Gestão da 
Sustentabilidade (SGS), 
que tem por base seis 
pilares: 

> Definição das polí-
ticas da qualidade e am-
biental;

> Certificações ISO 
9000 e 14000; 

> Realização do in-
ventário de emissões de 
CO2

;
> Registro e publica-

ção do inventário;
> Iniciativas específicas para diminuição de emis-

são de CO
2
; 

> Iniciativas complementares voltadas à sensibili-
zação e ao “aculturamento” da empresa e de parcei-
ros e fornecedores, com relação a sustentabilidade.   

Ao conceber o SGS, a Veloce colocou para si qua-
tro grandes desafios:

> Adequar-se às políticas ambientais existentes 
(adiantando-se a elas sempre que possível) e atender 
às exigências dos clientes nesse sentido;

> Aumentar os níveis de eficiência dos processos 
operacionais e administrativos e aumentar a produti-
vidade dos equipamentos operados direta ou indire-
tamente pela empresa;

> Desenvolver novas práticas e procedimentos 
operacionais que tivessem, como principal objetivo, 
a diminuição dos níveis de poluição em quaisquer 
atividades da empresa; 

> Estimular todos os seus fornecedores, notada-
mente os prestadores de serviços de transporte, a: 
(I) observarem corretamente a Política Ambiental da 
Veloce; (II) adotarem as melhores práticas operacio-
nais que, entre outras exigências, devem contemplar 
aumento de produtividade, maior eficiência energéti-
ca e respeito às normas e procedimentos instituídos.

Para superar todos os desafios estabelecidos, a 
Gerência da Qualidade, responsável pela implanta-
ção do SGS, foi vinculada diretamente à presidência 

A veloce foi criada 
em 2009 com a 
filosofia de prestar 
serviços logísticos 
que agreguem 
valor à cadeia de 
suprimentos de 
seus clientes
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da Veloce, pois, como se trata de um progra-
ma prioritário, é preciso que toda a empre-
sa entenda “o sinal”. Criou-se, inclusive, um 
Comitê de Implantação com 18 profissionais 
representando todas as unidades da empresa.

Não se podia, entretanto, e simultaneamen-
te, deixar de atender às demandas de clientes, 
fornecedores, funcionários e colaboradores, 
e para isso focou-se, também, a implantação 
de melhorias contínuas de processos e de re-
lações com esses públicos, como forma de re-
duzir os impactos socioambientais criados ou 
gerados por todos esses agentes.

o PlaNo DE aÇÕEs
Além das certificações (Gestão da Qualida-

de e Gestão Ambiental) e da realização do in-
ventário de emissões de gases de efeito estufa 
(em 2010, 2011, 2012 e 2013), o SGS desenvolveu um 
plano de ação consistente e bastante abrangente.

Entre as diversas iniciativas desse plano de ação, 
que contribuíram efetivamente para a melhoria do 
índice de sustentabilidade, devem ser citadas:

> Implantação de softwares e sistemas de roteiri-
zação de viagens, visando criar rotas com distâncias 
menores e que, consequentemente, “consumissem” 
menos combustível ou que aproveitassem melhor a 
capacidade dos equipamentos de transporte; 

> Aumento da frota de carretas sider com extensão 
elevada de 14 metros para 15,4 metros, a fim de au-
mentar o volume transportado por quilômetro rodado; 

> Substituição dos caminhões existentes por ou-
tros mais novos (redução da idade média da frota), 
que poluem menos e gastam menos combustível por 
quilômetro rodado;

> Reuniões de “sensibilização”, estímulo e incen-
tivo para que as transportadoras terceirizadas e os 
motoristas agregados participassem ativamente do 
programa de sustentabilidade; 

> Auxílio – não financeiro – para que os presta-
dores de serviços de transporte rodoviário de cargas 
adquirissem equipamentos mais modernos e novos 
(Clube de Oportunidades/Compras Coletivas);

> Treinamento de direção defensiva e econômi-

ca e de práticas menos 
poluidoras;

> Premiação dos me-
lhores fornecedores da 
empresa, tendo a sus-
tentabilidade como item 
fundamental de medição 
(Prêmio Destaq Veloce);

> Implantação do Selo 
Verde, que certifica os 
veículos de acordo com 
os limites de emissão de 
gases de efeito estufa 
estabelecidos pelos fa-
bricantes e pelas normas 
ambientais do governo;

> Programas de trei-
namento e sensibiliza-

ção com gestores das transportadoras;
> Instalação de posto de combustível próprio, ofe-

recendo diesel menos poluente, 3% mais econômico 
e com preços diferenciados;

> Coleta de água de chuva e reutilização (após tra-
tamento) de água utilizada na lavagem de carretas;

> Outras iniciativas complementares, mas também 
importantes: 1) reaproveitamento de embalagens; 2) 
utilização de materiais recicláveis; 3) racionalização 
das viagens de negócios de todos os executivos; 4) 
coleta seletiva de lixo; 5) correto direcionamento de 
resíduos; 6) contenção de vazamento de óleo.

DETalHaMENTo Das MEDIDas
ISO 9001 E ISO 14001

Após rigoroso processo de auditoria independen-
te, a Veloce obteve as certificações internacionais 
ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade e ISO 
14001 – Sistema de Gestão Ambiental, em linha com 
as exigências das melhores e maiores indústrias no 
Brasil e no mundo. A certificação, após Auditoria da 
Rina, foi renovada em 2013.

INVENTÁRIO DE EmISSõES 

DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Como uma das primeiras empresas do setor no 

Após rigoroso 
processo de 
auditoria 
independente, 
a veloce obteve 
as certificações 
internacionais ISO 
9001 (Sistema 
de Gestão de 
Qualidade) e ISO 
14001 (Sistema de 
Gestão Ambiental)
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país a registrar publicamente seu inventário de emis-
sões de gases de efeito estufa no Programa Brasileiro 
GHG Protocol (ferramenta mais utilizada internacio-
nalmente para medir e gerenciar essas emissões), a 
Veloce iniciou sua caminhada para o aperfeiçoamen-
to de suas estatísticas e levantamento de dados cor-
respondentes.

AUmENTO DA CAPACIDADE DE CARGA 

E ADEqUAÇÃO DE EqUIPAmENTOS

A ampliação das carretas de transporte internacional 
para 15,4 metros de comprimento possibilitou o au-
mento da capacidade de carregamento de 28 pallets 
para 30 pallets, proporcionando incremento do volume 
transportado por quilômetro rodado entre 5% e 7%.

TECNOLOGIA DE mOTORIZAÇÃO 

Incentivo para que subcontratados iniciassem a 
aquisição de equipamentos com motores novos e 
com tecnologia adequada à legislação vigente.

COmBUSTíVEL COm mENOR 

íNDICE DE CO
2
 E mAIOR EFICIêNCIA

Implantação de posto de combustível próprio, ofere-
cendo diesel com menos poluentes e 3% mais econô-
mico, com preços diferenciados para os transportadores 
contratados – além de reduzir custos de manutenção.

SELO VERDE

Os caminhões têm a fumaça controlada anual-
mente por um teste de opacímetro, que mede o nível 
de poluentes emitido pelo veículo. Os veículos apro-
vados devem estar com as emissões estabelecidas 
pelos fabricantes e/ou de acordo com os níveis esta-
belecidos pela resolução 418, de 2009, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Dessa forma, há um aumento da precisão dos 
controles para o inventário de emissões de gases de 
efeito estufa e para a redução destes nas operações, 
contribuindo para limpar também a cadeia produtiva 
dos clientes.

As transportadoras parceiras com veículos certifica-
dos com o Selo Verde ganham pontos extras para o 
Prêmio Destaq aos melhores fornecedores da Veloce.

TREINAmENTO DE PESSOAL

Para conscientizar os fornecedores, principal-
mente os transportadores terceirizados, motoristas e 
colaboradores diretos, sobre a política ambiental da 
empresa e os cuidados com o meio ambiente, são 
realizadas reuniões sobre sustentabilidade e treina-
mentos específicos para motoristas em direção de-
fensiva e econômica.

RENOVAÇÃO DE FROTA 

Foi criado o “Clube de Oportunidades” (grupo de 
compras coletivas) para transportadoras que pres-
tam serviços para a Veloce. Houve efetiva redução da 
idade da frota de caminhões: em 2010, a média era 
de 11,3 anos para os veículos dedicados a operações 
domésticas e 5,5 anos para aqueles das operações 
internacionais; em junho de 2014, a idade média caiu 
para 8,5 anos no transporte nacional e 4,5 anos no 
internacional.

OTImIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS NATURAIS

Instalação de uma estação de tratamento de 
efluentes para o reaproveitamento da água no la-
vador de carretas. Utilizando a água proveniente do 
reúso, e também das chuvas, para lavagem das car-
retas, o consumo de água tratada para limpar cada 
veículo foi reduzido de 660 litros para 140 litros, em 
média. Com isso, o volume de água tratada (compra-
da de caminhões “pipa”) para limpar cada caminhão 
diminuiu 77%.

PREmIAÇÃO DOS PARCEIROS 

Criação do Prêmio Destaq, entregue anualmen-
te aos melhores fornecedores avaliados por crité-
rios de Desempenho, Sustentabilidade e Qualida-
de. No quesito sustentabilidade, são reconhecidas 
e pontuadas iniciativas para reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa – como a renovação e ma-
nutenção da frota, certificações ou premiações de 
sustentabilidade e programas de responsabilidade 
social. 

O próprio evento de premiação tem todas as suas 
emissões de gases de efeito estufa compensadas. Ou 
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seja, trata-se de uma ação realizada com neutraliza-
ção de carbono.

Inicialmente, o reconhecimento era exclusivo para 
prestadores de serviços de transportes, mas foi am-
pliado como método de avaliação para todos os for-
necedores da Veloce.

VISTORIAS VEICULARES

Vistorias diárias por amostragem, para impedir cir-
culação de veículos fora dos padrões aceitáveis de 
emissão de CO

2
. 

CONTENÇÃO DE VAZAmENTO DE óLEO 

Carrinhos de contenção são posicionados embai-
xo de todos os caminhões estacionados no Centro 
de Cargas de Diadema, para evitar que possíveis va-
zamentos dos veículos contaminem o solo. 

REAPROVEITAmENTO DE 

mATERIAIS DE EmBALAGEm 

Todas as embalagens de papelão são reaproveita-
das com outras finalidades. 

SEGREGAÇÃO DE RESíDUOS RECICLÁVEIS 

Todos os resíduos sólidos produzidos pela em-
presa são segregados e enviados para reciclagem ou 
destinação adequada. 

DESCARTE CONTROLADO 

E DIRECIONADO

A Veloce transporta e descarta todos os resíduos 
perigosos de forma responsável, por meio de empre-
sas que atendam a todos os requisitos legais. 

PROGRAmA EmPRESA AmIGA DA NATUREZA 

Os colaboradores são instruídos a trazer o óleo de 
cozinha utilizado em suas casas para descartar no 
coletor específico. Esse óleo é encaminhado para 
produção de biocombustível. 

INVEsTIMENTo 
Todas as ações relacionadas ao Sistema de Gestão 

de Sustentabilidade (SGS) demandaram investimentos 
de aproximadamente R$ 15 milhões entre 2009 e 2013.

rEsUlTaDos
Várias metas e objetivos foram alcançados ao 

mesmo tempo, mas vale destacar:
1ª) Nas operações de transporte doméstico, a ida-

de média da frota saiu de 11,3 anos em 2010 para 8,5 
anos em junho de 2014. Nas operações do transporte 
internacional, de 5,5 anos em 2010 para 4,5 anos em 
junho de 2014. (Ver gráficos 1 e 2)

2ª) A Veloce já realizou quatro inventários (2010 a 
2013), abrangendo operações no Brasil e na Argen-
tina, e atendendo aos escopos I, II e III do Programa 
GHG Protocol. No Brasil, em 2013, apenas 161 em-
presas brasileiras participaram e, entre elas, somente 
dez dos setores de logística e transporte.

3ª) O volume transportado, entre 2010 e 2013, au-
mentou 40,6%, enquanto a quilometragem percor-
rida pelos caminhões da Veloce aumentou apenas 
30,2%. As emissões de CO

2
, por sua vez, aumentaram 

apenas 22,8% no mesmo período, de 52,5 toneladas 
para 64,5 mil toneladas. Esse resultado representou 
uma redução relativa de 12,64% nas emissões de ga-
ses de efeito estufa em quatro anos.

A seguir, os quadros estatísticos relativos ao perío-
do de 2010 a 2013.

rECoNHECIMENTos 
O SGS da Veloce foi reconhecido com o Certifica-

do de Destaque Ambiental, concedido pelo Jornal do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Os vencedo-
res do prêmio são apontados em pesquisa elabora-
da com a participação do Ibama, Conselho Nacional 
do Meio Ambiente e Secretarias Estaduais de Meio 
Ambiente. O estudo destaca as empresas que, além 
de cumprirem as normas e leis ambientais, aplicam 
“Mecanismos de Desenvolvimento Limpo” como re-
dução no consumo de água, de energia, de matérias-
-primas não renováveis e de emissão de poluentes.

A Veloce Logística também venceu, em outubro de 
2012, o X Prêmio Abralog de Logística, na categoria 
Logística Aplicada à Sustentabilidade. O case “Logís-
tica Sustentável: Os caminhos da Veloce para trans-
portar mais poluindo menos” foi escolhido como ven-
cedor por uma comissão formada por professores da 
USP, FGV e Universidade Federal de São Carlos.
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Valor aGrEGaDo ao ClIENTE
Segundo pesquisa do Instituto ADVB de Responsa-

bilidade Socioambiental (IRES), publicada pela revista 
Época Negócios (março de 2011), 79% das empresas 

KM Rodado

2010 2013

MR 18.005.072 31.542.381

Lh 33.453.409 32.866.586

Lhd 0 2.602.301

total 51.458.481 67.011.268

variação percentual 30,22%

M3 tRanSPoRtado

2010 2013

MR 1.446.807 2.003.839

Lh 1.058.274 1.064.025

Lhd 0 453.845

total 2.505.081 3.521.709

variação percentual 40,58%

Co2 EMitido PoR KM Rodado

2010 0,0010206
-5,69%

2013 0,0009625

Co2 EMitido PoR KM Rodado

2010 0,0209638
-12,64%

2013 0,0183141

TABELA 1

30,2% a MaiS dE QuiLoMEtRagEM Rodada

TABELA 2

40,6% a MaiS tRanSPoRtado

TABELA 4

MEnoR EMiSSão dE Co2 PoR KM Rodado: - 5,7%

TABELA 5

MEnoR EMiSSão dE Co2  
PoR M³ tRanSPoRtado: - 12,6% 

GRÁFICO 1

idadE MÉdia – FRota doMÉStiCa
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GRÁFICO 2

idadE MÉdia – FRota intERnaCionaL

KM Rodado

2010 2013

Escopo 1 382 700

Escopo 2 288 186

Escopo 3 51.846 63.611

totais 52.516 64.497

variação percentual 22,81%

TABELA 3

EMitidoS 22,8% a MaiS dE Co2
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não conhecem a opinião de seus clientes sobre em-
presas socialmente responsáveis. Os executivos da 
Veloce sabem da importância da sustentabilidade na 
cadeia de Supply Chain e o quanto esse tema é rele-
vante para os clientes. Por isso, o tema sustentabili-
dade é visto não apenas como questão de princípios, 
mas também como fator de competitividade.

Uma pesquisa realizada pela Veloce em 2012 com-
prova o reconhecimento dos clientes ao programa 
de sustentabilidade da empresa.

DIssEMINaÇÃo Do CoNHECIMENTo
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvi-

mento da sustentabilidade na logística brasileira, os 
executivos da Veloce apresentam cases e participa-
ram de reportagens sobre o tema. Além do presente 
artigo, outras participações foram realizadas:

> Apresentação do case de logística sustentável 
no XVIII Fórum Internacional de Logística (agosto de 
2012, no Rio de Janeiro);

> Apresentação de case de ganhos de produtivida-
de com logística sustentável, na AMCHAM (outubro 
de 2012, em São Paulo);

> Palestras: fornecedores, clientes e centros aca-
dêmicos;

> Revista IntraLogística, jan/fev. de 2012;
> Revista Logweb, março de 2012;
> Revista Logweb, maio de 2012;
> Revista Tecnologística, maio de 2012;
> Revista Cenário do Transporte, junho 2012;
> Revista Logweb, outubro de 2012.

CoNClUsÕEs
O processo de racionalização implantado nas ma-

lhas de transporte diminuiu em 7,37% a quilometra-
gem percorrida, entre 2010 e 2013, gerando econo-
mias concretas de custo e de tempo no transporte;

A utilização de equipamentos de transporte (mais mo-
dernos inclusive) e combustíveis menos poluentes, a “sen-
sibilização” para o tema ligado ao meio ambiente e o treina-
mento efetivo de motoristas no quesito “direção defensiva 
e econômica” resultaram em diminuição no consumo de 
combustível e de emissão de CO

2
 equivalente a 5,69%;

Menor quilometragem percorrida e menor utili-
zação de combustíveis redundaram em melhoria na 
eficiência energética equivalente a 12,64%.

100%

Muito satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Muito insatisfeito

17%

83%

Muito satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Muito insatisfeito

Fonte: Pesquisa de Satisfação Veloce 2012 Fonte: Pesquisa de Satisfação Veloce 2012

GRÁFICO 3

a PRátiCa do vaLoR: SuStEntabiLidadE

GRÁFICO 4

aÇõES SuStEntávEiS no âbito  
SoCiaL E aMbiEntaL

Paulo Roberto guedes é presidente da veloce Logística.
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Principal empresa do ramo de embarcações de madeira no Brasil, o estaleiro Kalmar, de Itajaí 

(SC), decidiu há três anos diversificar os negócios, de modo a regular a oscilação na produção, 

e criou a Movelaria Boá, especializada em móveis residenciais artesanais de qualidade. Hoje, 

os móveis representam 12% do faturamento anual do Kalmar, de R$ 1,2 milhão.

O Kalmar, especializado em marcenaria naval 
para a construção de barcos de lazer, fundado há 
32 anos, é admirado nacional e internacionalmente 
pelo seu trabalho de construção, reforma e restau-
ração de embarcações. Tudo aconteceu de forma 
rápida e inesperada. De repente, aos 23 anos, me vi 
assumindo as responsabilidades de dirigir o estaleiro 
criado por Erik e Lars Kreuger (pai e filho), velejadores 
e apaixonados por navegação que fundaram o esta-
leiro em 1982 com as diferenciadas e modernas téc-
nicas navais aprendidas nos EUA. 

Com a morte precoce de meu pai, Lars, em 2008, 
minha família tomou uma decisão ousada, de que “o 
sonho não poderia acabar”, e entregou a direção da 
empresa à filha primogênita: eu. Assumir a proa do es-
taleiro, que desde pequena frequentei acompanhando 
meu pai e que me encantava pelo delicado trabalho 
exercido por seus funcionários, foi um enorme desafio. 

Atualmente, seis anos depois de ter assumido a 
gestão da empresa, vejo que aprendi muito e tomei 
decisões para dar continuidade aos negócios de mi-
nha família. Foi necessário trabalho árduo para dar 
novos rumos ao negócio, reposicionar a empresa e 
diversificar a produção.

Dos BarCos DE 
MaDEIra aos MÓVEIs 

EsTalEIro kalMar

Lorena Kreuger
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Sou formada em Desenho Industrial pela 
Udesc, com especialização em projetos de 
barcos pelo Westlawn Institute of Marine 
Technology (EUA). Atualmente, curso MBA em 
gestão empresarial pela Sustentare Escola de 
Negócios.

Velejo desde os oito anos. Quando não es-
tou à frente das questões do estaleiro, pratico 
esportes de ação, como surfe, kitesurfe e stand 
up paddle (SUP). Costumo dizer que em mi-
nhas veias corre água salgada. Todos os que 
me conhecem sabem que a brincadeira tem 
um “q” de verdade, sou uma apaixonada pelo 
mar.

O estaleiro tem a capacidade de construir, 
reformar e dinamizar qualquer tipo de embar-
cação com sua equipe de artesãos especializados 
nos diversos setores da construção naval, muitos de-
les há mais de 25 anos no Kalmar. 

A madeira, matéria primordial, de versátil desem-
penho, é tratada com o máximo de respeito no Kal-
mar. Além do compensado naval, também são uti-
lizadas madeiras nobres, como cedro, freijó, louro 
vermelho, carvalho e teca, nos cascos, estrutura, 
acabamentos e divisórias das cabines, segundo a 
preferência e o desejo dos clientes e as necessidades 
de cada embarcação. 

Essa capacidade de transferir para a madeira de 
modo customizado os estilos que vêm do mar, do 
clássico ao moderno, faz do Kalmar um estaleiro ca-
paz de fornecer uma diversidade de caiaques, canoas, 
veleiros, lanchas, barcos e pranchas SUP, seguindo os 
desenhos e desejos de cada consumidor, em sintonia 
com as variadas demandas do mundo náutico.

O estaleiro Kalmar é hoje a principal empresa do 
ramo de embarcações de madeira no Brasil, reco-
nhecido nacional e internacionalmente por seus ve-
leiros, barcos e yachts.

lINHa DE sErVIÇo 
Oferecemos também a Linha Service, para os 

clientes que possuem embarcação e necessitam de 
serviços de manutenção ou restauro.

O Kalmar tem em seu portfólio a recuperação de 

decks, pinturas, restau-
ração de embarcações 
antigas, interiores e mo-
dernização de barcos de 
qualquer porte, inclusive 
os de fibra e metal.

Com um processo 
de construção e refor-
ma que envolve tudo o 
que de melhor existe nas 
modernas técnicas de 
marcenaria naval, o Kal-
mar se destaca no fazer 
de modo afetivo e indivi-
dualizado. 

A chave para a exce-
lência na prestação de serviços está na formação 
de parcerias fortes com todos os fornecedores de 
produtos e serviços náuticos. O estaleiro possui uma 
rede de parceiros nas áreas de instalações mecâni-
cas, instalações elétricas, fabricação de peças em 
inox, equipamentos e ferragens em geral, fabricação 
de hélice, consultoria em layout de deck e mastrea-
ção, engenharia, capotaria e estofados, entre outros.

O corpo técnico do estaleiro, composto por mar-
ceneiros e pintores, possui amplo conhecimento de 
todos os sistemas que integram uma embarcação 
e tem qualificação para trabalhar com materiais al-
ternativos à madeira, como fibra de vidro, espuma 
e outros compósitos. Desta forma, qualquer tipo de 
embarcação que precisar de reparos e manutenções 
básicas pode contar com o serviço do Kalmar.

Além da busca pela qualidade final dos serviços, o 
Kalmar oferece aos seus clientes a administração dos 
serviços com foco no gerenciamento dos projetos. 
A empresa investe em pessoal especializado para o 
acompanhamento da jornada e gera relatórios e aná-
lises mensais para manter cronograma e orçamento 
de modo sistemático. 

A gestão das equipes externas, quando contrata-
das, também faz parte do escopo do Kalmar, deixan-
do o cliente livre de envolvimento com fornecedores, 
quando esta for a opção. O resultado desse trabalho 
é a transparência e o controle de todo o processo.

Fundada há 32 
anos, a Kalmar 
é admirada 
nacional e 
internacionalmente 
pelo seu trabalho 
de construção, 
reforma e 
restauração de 
embarcações
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DIVErsIFICaÇÃo 
Há três anos, percebemos que precisaría-

mos regular a oscilação na produção, uma vez 
que o estaleiro trabalhava com projetos, tanto 
para os barcos novos como nas restaurações. 
Daí, decidimos diversificar os negócios, am-
pliando o leque de produtos utilizando a es-
pecialização de nossos funcionários no trato 
com as madeiras nobres. 

Percebemos também que, quando entráva-
mos na questão dos acabamentos e decora-
ção dos barcos, havia um interesse maior por 
parte das mulheres dos clientes em participar 
da operação.

Dessa forma, nasceu a Movelaria Boá, espe-
cializada em móveis residenciais artesanais de 
qualidade, fortes e duráveis. Esse desafio para 
o novo negócio da movelaria originou-se quando foi 
criado no Kalmar o departamento de marketing, com 
a participação de Mayara Atherino Macedo e José 
Serafim Junior, dois profissionais com experiência 
em marketing e design mobiliário. 

A partir dessa união, foi feita uma análise do mo-
delo de negócios e atributos da marca, e definimos 
os primeiros produtos de mobiliário residencial, in-
serindo elementos marítimos nas peças para deco-
ração de ambientes. Hoje, o faturamento anual do 
Kalmar é de R$ 1,2 milhão, sendo que 30% vêm dos 
materiais esportivos e da movelaria. Novos barcos re-
presentam 35%, e as reformas, outros 35%.

Todo o conhecimento e técnicas navais do Kalmar 
somaram-se ao conhecimento dos designers, aos 
modernos conceitos de ergonomia, funcionalidade, 
praticidade, traços curvilíneos e estética atemporal 
no mobiliário da Boá.

As técnicas utilizadas permitem a criação de uma 
linha com infinitas possibilidades de formas e pa-
drões, capaz de atender profissionais de interiores, 
decoradores, arquitetos e ainda realizar parcerias 
com importantes nomes do design brasileiro.

Sua coleção própria de peças com o DNA do mar 
inclui cadeiras, poltronas, mesas, buffets, sofás, ba-
nheiras, cubas, bancos, luminárias.

Todos os produtos são trabalhados com madei-

ras nobres, como cedro, 
freijó, louro vermelho, 
carvalho e teca, além do 
compensado naval lami-
nado. 

O uso do composto 
wood epoxi – resisten-
te e durável –, aliado ao 
tecido de fibra de vidro, 
usado para o reforço es-
trutural, garante a leveza 
necessária. Ainda é pos-
sível associar materiais 
diferenciados, como a fi-
bra de carbono, tecidos e 
acabamento em pintura 
automotiva e/ou verniz, 

elementos de personalização singular que minimi-
zam a possibilidade de sua reprodução.

Três anos após iniciar suas atividades e com a 
crescente aceitação do mobiliário de vanguarda da 
moveleira da Boá, já é possível verificar o êxito da 
empresa, que foi vencedora do 27º Prêmio Museu da 
Casa Brasileira em 2013, com o banco Osso, dos de-
signers Rafic Farah e Otávio Coelho, cujas vendas ex-
clusivas são feitas nas lojas da Dpot em São Paulo. A 
mesa K2 executada pela Boá e criada pelos mesmos 
profissionais recebeu menção honrosa nessa mesma 
edição do Museu da Casa Brasileira.

lINHas DE ProDUTos
kALmAR yACHTS 

Consiste na linha de barcos do Kalmar, que con-
templa os barcos clássicos em madeira, barcos em 
composites (casco de fibra e convés e acabamentos 
em madeira) e as embarcações one off, únicas e ex-
clusivas. A grande maioria das embarcações é perso-
nalizável e pode ter o layout interno, assim como a 
casaria, modificados conforme o desejo do cliente. 

kALmAR SERVICES 

Para as embarcações (inclusive barcos de fibra e 
de metal) que necessitam de serviços de manuten-
ção ou restauro. Recuperação de decks, pintura, res-

O faturamento 
anual do Kalmar é 
de R$ 1,2 milhão, 
sendo que 30% 
vêm dos materiais 
esportivos e 
da movelaria. 
Novos barcos 
representam 35%, 
e as reformas, 
outros 35%
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tauros de embarcações antigas, interiores e moder-
nizações, entre outros, são os serviços que o Kalmar 
apresenta em seu portfólio.

kALmAR SPORTS 

Opções para esporte e lazer. São canoas, caiaques, 
pranchas de SUP construídas com todo o charme 
que só uma embarcação em madeira pode propor-
cionar.  Os remos das canoas são esculpidos à mão, 
garantindo ótimo desempenho das pás e uma pega-
da ergonômica. Aplicamos verniz PU em toda a em-
barcação para concluir o acabamento e, para maior 
conforto dos navegantes, os modelos possuem ban-
cos estofados para que os passeios sejam sempre 
confortáveis. 

PrINCIPaIs ProDUTos 
VELEIRO CLÁSSICO k8

O veleiro clássico K8 é um day sailer inspirado nos 
conceituados desenhos da década de 1950. É indica-
do para passeios diurnos e pode ser usado também 
em pequenas travessias. Tem um amplo cockpit, o 
que o torna ideal para passeio com crianças e não 
praticantes da vela, comportando confortavelmente 
quatro ou cinco pessoas.

É um barco simples de velejar, com fácil controle 
das velas e regulagens. Pode-se navegar tranquila-
mente em duas pessoas, e até fazer passeios solo, 
com pequenas adaptações no layout.

Outra vantagem está no seu motor de centro, uma 
solução que torna a velejada confortável e segura. 
As linhas clássicas da proa lançada e do espelho de 
popa laminado e envernizado garantem o charme da 
velejada em um K8. Abaixo da linha d’água, um casco 
moderno, de quilha longa e leme leve o tornam um 
veleiro marinheiro, rápido e com boa performance 
nas ondas.

LOBSTER L35

O Lobster L35 é um modelo de trawler inspirado 
nos rápidos barcos de pesca de lagosta da região do 
estado do Maine – costa leste norte-americana – da 
década de 1950. Além de ser indicado para a pesca 
esportiva e mergulho, tornou-se uma opção requisi-

tada também para longos passeios, sendo bastante 
procurado pelos entusiastas dos mares. Possui uma 
espaçosa praça de popa, bom aproveitamento do es-
paço interno, cozinha equipada e um comando com 
modernos instrumentos de navegação. Pode ser en-
contrado nas versões Classic e Sport.

A construção em madeira laminada garante um 
casco forte e leve, que alinhado ao design apresen-
ta um andamento firme em mar aberto. A economia 
de combustível é também uma forte vantagem des-
sa embarcação. A fabricação artesanal permite que 
o interior do L35 seja totalmente customizável, de 
modo que  se possa atender às preferências de cada 
proprietário. O acabamento em marcenaria dos arte-
sãos do Kalmar tornam essa embarcação uma exclu-
sividade nos mares do Brasil.

LANCHA RUNABOUT IT22

Para os apreciadores do estilo clássico, velocidade 
e momentos relaxantes, a lancha Runabout IT22 é in-
dicada para os passeios diurnos em águas abrigadas. 
Essa lancha tem um clássico desenho inspirado nas 
lanchas dos anos 1950, especialmente as produzidas 
na Itália.

Projetada para águas calmas, a lancha apresenta 
ótima performance e velocidade graças ao seu casco 
em V, que é inteiramente envernizado. Com traços 
clássicos, a estética da Runabout IT22 garante mo-
mentos prazerosos em companhia de amigos, pos-
suindo capacidade para até seis ocupantes navega-
rem ao ar livre.

O estilo da lancha Runabout IT22 é único, com 
belas ferragens cromadas, típicas do estilo retrô das 
Runabouts italianas. Painel de comando, bancos e 
para-brisa dão o toque final para essa lancha, que 
atrai olhares por onde passa. Suas ferragens e de-
mais peças são importadas da Itália e montadas pelo 
Kalmar.

O casco e o convés da lancha IT22 são construí-
dos com a técnica de madeira laminada, impregnada 
e colada com resina epóxi. O casco, feito em strip 
planking, recebe externamente uma fina camada de 
fibra de vidro para garantir a durabilidade do casco e 
a resistência a umidade.

eSTaleIro Kalmar       CoNsTrUÇÃo NaVal
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PRANCHA DE STAND UP PADDLE – SUP

O  stand up paddle  (SUP) é um pranchão em que o 
atleta permanece de pé, locomovendo-se com a aju-
da de um remo. A prancha de stand up paddle surgiu 
no Havaí, nos anos 1940, inspirada no surfe e na ca-
noagem. No esporte, o principal desafio é manter-se 
em pé em uma prancha, remando constantemente e 
buscando o equilíbrio do corpo e da mente, além da 
satisfação do contato com a natureza.

Em parceria com o shaper Gregório Motta, da Ae-
rofish, o Estaleiro Kalmar desenvolveu uma prancha 
de SUP retrô, com shape de EPS e laminada em ma-
deira, imprimindo toda a bossa inspirada nos anos 

1940. Essa prancha é ideal para rios, lagos e mar, 
proporcionando longas e divertidas remadas. São 
três tamanhos oferecidos: 9, 10 e 11 pés. O menor ta-
manho da prancha de stand up paddle é destinado às 
pessoas mais experientes e com habilidades no sur-
fe. A prancha de 10 pés é recomendada àqueles que 
possuem mais agilidade e um pouco de experiência, 
e a maior, de 11 pés, é ideal para iniciantes, por ser 
mais larga e possuir maior estabilidade.

Os remos do stand up paddle, em madeira,  são es-
culpidos a mão, sendo leves e resistentes. Reforçado 
com fibra de vidro, o remo possui pega ergonômica, 
além de 120 de inclinação da pá, facilitando a remada.

Lorena Kreuger é presidente do estaleiro Kalmar.
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raUMak MÁQUINas

Raulino Kreis Junior

O Grupo Raumak, composto pelas empresas Raumak, Raumak Robotics, Raumak Export e 

Raumak Metal, completou 33 anos em março deste ano e está consolidado como referência 

mundial em acondicionamento e movimentação de produto. O grupo produz soluções 

em equipamentos e robótica para diversos setores da indústria nacional e exporta para 

35 países. No ano passado, iniciou investimento em nova fábrica e este ano abriu filial em 

Atlanta, nos Estados Unidos.

Cresci dentro da Raumak, uma empresa de má-
quinas, de controle familiar, fundada por meu pai e 
meu avô em 1981, na cidade de Jaraguá do Sul, em 
Santa Catarina. Aos 28 anos assumi a gestão da Rau-
mak, comprando a parte de meu pai e tornando-me 
presidente.

Na Raumak fiz de tudo um pouco. Meu interesse 
pela empresa sempre foi presente e crescente. Por 
esse motivo fui estudar técnica em eletrônica. Aos 
poucos fui me aprofundando nos negócios da famí-
lia, até que em 1999 meus pais se separaram e meu 
pai quis deixar a sociedade. Foi aí que tive a oportuni-
dade de adquirir a parte dele e gerir um negócio que 
cresce anualmente. 

Hoje, lidero uma competente equipe de 136 co-
laboradores focada em oferecer soluções para a in-
dústria, com ênfase em operações ligadas à alta pro-
dutividade. Nossa carteira de clientes inclui grandes 
multinacionais no setor de alimentos e química. O 
Grupo Raumak obteve em 2013 faturamento de R$ 
40 milhões, um acréscimo de 30% com relação a 

rEFErÊNCIa EM aCoNDICIoNaMENTo
E MoVIMENTaÇÃo DE ProDUTos
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2012. Nos últimos dois anos, crescemos 67%, 
uma rápida evolução.  

Muitos são os avanços alcançados duran-
te estes 15 anos de minha gestão. Em 2001, 
a Raumak foi a primeira empresa de seu seg-
mento no Brasil a conquistar o certificado ISO 
9001, reforçando, assim, os atributos de alta 
qualidade e segurança dos seus equipamen-
tos. Essa excelência, somada à praticidade de 
suporte e atendimento de uma empresa sedia-
da no Brasil, contribui decisivamente para que-
brar o paradigma da indústria nacional de que 
bons equipamentos no segmento de armaze-
nagem de produtos só podem ser encontra-
dos no exterior.

Contando com a reconhecida qualidade e 
alta durabilidade da parte mecânica dos equi-
pamentos, os setores de engenharia de apli-
cação, produto e desenvolvimento da Raumak 
trabalham na linha de frente das inovações 
tecnológicas do setor, de modo a oferecer aos 
seus clientes a possibilidade de montagem de uma 
linha completa de produção, desde a coleta do pro-
duto a granel até a sua completa paletização.

Hoje existem mais de 5 mil equipamentos da Rau-
mak em funcionamento pelo mundo, que contam 
não apenas com o suporte mecânico da empresa, 
mas também com o gerenciamento completo de 
programação, sincronismo e suporte on-line – pro-
porcionando a customização e o planejamento siste-
mático de todas as etapas da produção. 

Estamos na trilha de uma empresa de engenha-
ria e tecnologia, oferecendo soluções completas e 
customizadas aos nossos clientes. Sempre ressalto 
aos meus colaboradores a importância de se pen-
sar o sistema industrial como um todo, na união do 
hardware com o software, a partir do conceito smart 
machine.

Nesse sentido, em 2012 adquirimos a RN Robo-
tics, uma das cinco melhores empresas de robótica 
do Brasil, como parte da nossa estratégia de investir 
cada vez mais em inteligência para o gerenciamento 
e o suporte técnico dos equipamentos. A partir da 
criação da Raumak Robotics, hoje oferecemos a pre-

cisão e a alta produtivida-
de de robôs de última ge-
ração para a realização de 
tarefas essenciais aos pro-
cessos industriais, como a 
paletização dos produtos.

Estamos em busca 
constante de novas tec-
nologias e tendências de 
mercado para que a Rau-
mak esteja na vanguarda 
do segmento de empa-
cotadoras, enfardadoras 
e encaixotadoras – com 
a ampliação constante de 
seu portfolio de equipa-
mentos.

NoVa FÁBrICa
Em 2013, fizemos um 

investimento de R$ 10 mi-
lhões em uma nova unidade fabril em Jaraguá do Sul 
(SC), que deve ficar pronta até 2017 e poderá dobrar o 
faturamento da empresa. Assim, a Raumak se prepara 
para em 2020 tornar-se uma das maiores empresas 
em acondicionamento e movimentação de produtos 
no mundo, competindo em excelentes condições 
com relação aos nossos qualificados concorrentes 
europeus e norte-americanos.

A nova fábrica, localizada em uma área de 10 mil m2 
às margens da BR 280, com livre acesso aos princi-
pais portos catarinenses, abrigará um centro tecno-
lógico, áreas de produção e montagem, área admi-
nistrativa, área de recreação, refeitório e ambulatório. 

Além de criar 100 novos empregos na cidade, a 
iniciativa visa desenvolver o lançamento de novos 
equipamentos, alinhados com as necessidades de 
mercado e em sintonia com a robótica, capazes de 
acelerar e beneficiar a capacidade produtiva em pro-
cessos de eficácia e ganho de escala nas indústrias. 

EXPorTaÇÕEs E FIlIal Nos EUa
Credito parte de nosso sucesso ao investimen-

to nas exportações. Esse processo foi iniciado logo 

Em 2001, a 
Raumak foi a 
primeira empresa 
de seu segmento 
no Brasil a 
conquistar o 
certificado ISO 
9001, reforçando, 
assim, os 
atributos de 
alta qualidade 
e segurança 
dos seus 
equipamentos
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que assumi a empresa, em 1999, e ampliado com a 
criação da Raumak Export. Atualmente, as exporta-
ções representam 52% do nosso mercado, algo raro 
para uma empresa de médio porte. Essa expansão 
foi alcançada a partir da participação consistente em 
feiras internacionais, nas quais faço questão de estar 
presente, como Pack Expo EUA, Expopack México, 
Propak África do Sul e Fispal São Paulo, e resultou na 
conquista de clientes em quatro continentes. 

No início deste ano, mais uma etapa rumo à ex-
pansão do crescimento foi consolidada com a inau-
guração de nossa primeira filial no exterior, visando 
ampliar as exportações. Localizada em Atlanta, nos 
EUA, a nova operação, que teve investimento inicial 
de U$ 1 milhão, visa estreitar os laços estabelecidos 
desde 2003 com o mercado norte-americano, maior 
consumidor mundial no segmento de atuação da 
Raumak. 

A escolha pela filial em Atlanta foi fruto de estudos 
que levaram em conta alguns fatores, como a malha 
aérea, o custo de operação, os eventos climáticos e a 
proximidade com o México e com importantes feiras 
do setor. 

A proposta de termos profissionais da Raumak nos 
EUA visa propiciar um atendimento mais específico e 
completo aos clientes, com respostas rápidas e so-
luções adequadas na automação de sua linha pro-
dutiva. 

Nos EUA, teremos profissionais de administração, 
vendas e área técnica para atender toda a América do 
Norte. As expectativas são de que em dois anos este 
seja o mercado com maior volume de exportação.

 
aCElEraNDo DENTro E Fora Da INDÚsTrIa
A prática esportiva proporciona um ambiente de 

socialização que sempre atrai as empresas em busca 
de uma exposição positiva de suas marcas. Melhor 
ainda quando essa divulgação passa pelo apoio dire-
to ao esporte praticado profissionalmente pelo pró-
prio comandante da empresa patrocinadora.

Sou um apaixonado por esportes, e em espe-
cial pelo automobilismo; então, por que não aliar a 
marca Raumak ao meu hobby predileto? Foi pen-
sando assim que há 15 anos comecei a estampar a 
logomarca da empresa pelas pistas e autódromos 
do Brasil.

Para minha grata surpresa, ao longo destes anos 
já efetivamos alguns milhões em negociações graças 
a essas ações de marketing esportivo, pois, além de 
a marca estar estampada no carro de competição, 
temos grande divulgação através da TV, que cobre 
esses eventos.

Além da exposição direta da marca na mídia, es-
tampada no carro de corrida, o universo do automo-
bilismo oferece a possibilidade de um valioso mar-
keting de relacionamento. A Raumak proporciona a 
alguns de seus clientes estratégicos a oportunidade 
de passar um fim de semana com o piloto, no caso 
eu, e minha equipe – uma iniciativa que inclui visitas 
ao box no autódromo, além de presentes ligados ao 
automobilismo.

Depois de correr em categorias como a Copa 
Renault e Stock Car, em 2014 estou participando da 
Porsche GT3 Cup Challenge, um evento interna-
cional que casa bem com a política de expansão da 
Raumak para outros países. Hoje sou o líder isolado 
da competição, que se encontra no meio da tempo-
rada e se encerra no fim de 2014.

Como venci a primeira e a terceira prova, que 
foram disputadas em Estoril (Portugal) e Interlagos 
(Brasil), a repercussão para a marca foi imediata, e 
vários clientes que assistiram à corrida pela televisão 
me enviaram e-mails parabenizando a Raumak pela 
conquista.

Sucesso dentro e fora das pistas, com direito até a 
superstição.  A minha é de usar o número 71, ano de 
meu nascimento, como número da sorte durante as 
corridas. O automobilismo me ajudou como gestor. 
Aprendi a tomar decisões rápidas e ser o mais preciso 
possível.
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Encaixotadora Boxer Line
Equipamento monobloco, desenvolvido para armar, alimentar, agrupar e fechar caixas automaticamente. 
utilizado para encaixotar pacotes rígidos (caixas, café a vácuo, medicamentos, cosméticos). o equipamento 
funciona com material cartonado corrugado pré-formado e utiliza sistema de fechamento por cola quente 
(hot melt).

Encaixotadora Boxer Line Latas
Equipamento monobloco, desenvolvido para armar, alimentar, agrupar e fechar caixas automaticamente. 
utilizado para encaixotar potes plásticos e latas metálicas (milho, ervilha, café solúvel, lácteos, 
medicamentos, cosméticos). o equipamento funciona com material tipo cartonado corrugado pré-formado 
e utiliza sistema de fechamento por fita adesiva.

Encartuchadora Carton Line
Encartuchadora automática vertical ou horizontal que possibilita a introdução do produto em caixas tipo 
cartão, em várias unidades ou caixa, de maneira individual, atendendo os mais diversos segmentos do 
mercado. o fechamento pode ser com cola hot melt ou aba encaixada.

Enfardadora Multi Blaster 300
a Multi blaster 300 é uma enfardadora automática que possibilita maior controle sobre o processo produtivo 
e, dependendo do volume, é capaz de receber produtos de duas empacotadoras simultaneamente. a Raumak 
é pioneira na fabricação de máquinas de enfardamento, detendo, assim, a posse da patente industrial do 
equipamento.

Enfardadora Fast Baler Gold
Enfardadora automática que pode ser interligada a uma ou duas empacotadoras, dependendo do produto e 
velocidade. CE que comprova a qualidade do equipamento segundo as mais rigorosas exigências do mercado 
europeu.

Empacotadora Big Line
o desenvolvimento da big Line evidencia a constante busca da Raumak pela mais avançada tecnologia 
disponível para atender à demanda do mercado.
Esse equipamento foi projetado com a finalidade de empacotar vários produtos em embalagens de até 25kg.

Empacotadora Speed Bag Gold
Empacotadora automática vertical, em várias configurações de dosadores, para uma variedade de produtos 
e dosagens, com embalagens de até 2 quilos e produção de até 80 pacotes por minuto, dependendo do 
produto e pacote.

Paletizadora Pallet Line
Equipamento para a operação de movimentação e empilhamento de caixas, fardos, pacotes, peças, 
cabos, tambores e bombonas, entre outros produtos, sobre uma superfície  predeterminada. Sistema de 

PRodutoS RauMaK
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movimentação do produto sob a forma de garras, pinças, ventosas ou conforme a necessidade. Reposição 
do pallet vazio sem contato manual, bem como a saída do pallet completo.

Robô Fanuc
o robô de quatro eixos para sistema de paletização é adequado a operações de movimentação e empilhamento 
de caixas, fardos, pacotes, peças, cabos, tambores, bombonas, entre outros produtos, sobre uma superfície  
predeterminada. Sistema de movimentação do produto sob a forma de garras, pinças, ventosas ou conforme 
a necessidade. 

Balança com Múltiplos Cabeçotes
dosador de balança (múltiplos cabeçotes) para produtos de formas irregulares, como: balas, biscoitos, 
ração para cães/gatos, batata palha/frita.

Dosador Volumétrico de Canecas
dosador de canecas para produtos de forma regular, como: cereais, açúcar cristal e salgadinhos, entre 
outros.

Produtos Unitários
dosador para produtos unitários, como: brinquedos, algodão e frascos, entre outros.

Raulino Kreis Junior é presidente da Raumak.
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Nos anos 1990, mais precisamente entre 1995 (ano do IPO da Netscape) e 2001, os mercados, 

em especial o norte-americano, efervesciam e vibravam com negócios envolvendo as empresas 

“ponto com”, momento esse que todos conhecemos como tendo sido o da bolha da internet. 

Nesse período, os grandes escândalos ocasionados por abusos, fraudes contábeis, negligência na 

gestão de riscos, falta de controles e de supervisão que provocaram perdas de vários bilhões de 

dólares aos seus acionistas e à sociedade foram ofuscados pela fase de grande otimismo que então 

vivia o mercado.

Entretanto, a partir da virada do século, as coisas se 
inverteram e os diversos escândalos financeiros que 
provocaram perdas vultosas e falências de grandes 
empresas não conseguiram passar despercebidos.  
Foi a partir de então e, mais recentemente, depois da 
crise financeira global de 2008, que o tema Gover-
nança Corporativa e, consequentemente, a questão 
da necessidade de maior atenção ao gerenciamento 
de riscos ganharam ainda mais notoriedade e reve-
laram-se dramáticos e visivelmente importantes aos 
olhos do mundo, estarrecidos com os escândalos e 
intrigados com o fato de os mecanismos de controle 
interno das companhias (checks & balances) terem 
todos falhado ao mesmo tempo.

A sucessão e a frequência cada vez maior de even-
tos de toda sorte decorrentes de catástrofes naturais 
e de desastres corporativos provocados por fraudes, 

GEsTÃo DE rIsCos – UM PaNoraMa 
Dos DEsaFIos E oPorTUNIDaDEs

Mercedes Stinco 
arnaldo bonoldi dutra

EsPECIal IBGC

ganância e negligência de administradores têm pro-
vocado, direta ou indiretamente, uma mudança sig-
nificativa na visão e concepção do risco nas organi-
zações em geral.  

Além disso, as sociedades modernas, informati-
zadas e globalizadas, que operam em distintos am-
bientes socioeconômicos e culturais, defrontam-se, 
cada vez mais, com novos riscos decorrentes de 
suas atividades, que, pela sua extensão e profundi-
dade, vêm também demandando um novo posicio-
namento em face do tema gerenciamento de riscos. 
Com investidores cada vez mais exigentes, parece-
-nos que o mercado está consolidando uma visão 
muito clara de que a imprevisibilidade no mundo 
dos negócios é algo que pode ser administrada, não 
sendo mais aceita a postura de se justificarem per-
das de oportunidades ou fracassos pela ocorrência 
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de eventos externos não previstos ou por obras do 
acaso.

Nessa linha, notamos que um número cada vez 
maior de empresários e executivos de empresas não 
reguladas e não sujeitas à supervisão de um regula-
dor (como é o caso, por exemplo, das instituições fi-
nanceiras), têm demonstrado interesse em conhecer 
mais sobre gerenciamento de riscos e seus benefícios 
para os negócios. Um exemplo disso é o crescente 
aumento da oferta, pelo mercado, de cursos ligados 
ao tema de riscos, tendo o próprio IBGC conduzido, 
desde 2009, inúmeras edições de cursos voltados ao 
Gerenciamento de Riscos Corporativos. 

Para corroborar essa tendência, reproduzimos a 
seguir o resultado de uma pesquisa interativa leva-
da a efeito no 14º Congresso IBGC de Governan-
ça Corporativa ocorrido em 2013, que mostra com 
muita clareza o que a maioria dos participantes es-
pera das empresas e de seus administradores. (Ver 
Figura 1)

Notamos que, no mais das vezes, quando con-
troles de fato existem, estes tendem a concentrar-
-se na área financeira das organizações, não atingin-
do, de maneira integrada, outras áreas ou atividades 
igualmente importantes para a realização de seus 
negócios e implementação de suas estratégias. E é 
justamente na integração da construção da estraté-
gia que a gestão de riscos pode trazer suas maiores 
contribuições, especialmente no que diz respeito à 
perenidade dos negócios. 

GErENCIaMENTo DE rIsCos No âMBITo 
Da GoVErNaNÇa CorPoraTIVa No BrasIl
Nos termos do Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC, 4ª Edição – 2009, 
Governança Corporativa “é o sistema pelo qual as or-
ganizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 
Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 
controle. As boas práticas de Governança Corpora-

EsPECIal IBGC

Fazer com que conselhos de administração venham a
ser também integrados por membros versados em
governança de riscos

Implicar na criação de áreas de governança de riscos
ou, quando já existem, no seu fortalecimento

Resultar na criação da função ou de área de compliance
e de sistema que possibilite o monitoramento de áreas
ou atividades consideradas críticas e/ou sensíveis, de
maneira a evitar a – ou mitigar os impactos da – 
materialização de situações de não conformidade legal
e de não aderência às políticas, normas e códigos da
companhia

Todas as alternativas anteriores

1)

3%

2)

3)

4)

8%

32%

57%

FIGURA 1

na Sua viSão, o JuLgaMEnto da aÇão PEnaL 470/Mg E a RECEntE LEi nº 12.846 dE 1/8/2013

(a ChaMada LEi antiCoRRuPÇão), QuE EntRou EM vigoR no FiM dE JanEiRo dE 2014, dEvERá:
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tiva convertem princípios em recomendações obje-
tivas, alinhando interesses com a finalidade de pre-
servar e otimizar o valor da organização, facilitando 
seu acesso a recursos e contribuindo para sua lon-
gevidade”.

Entre suas diversas responsabilidades, o Conselho 
deve discutir, aprovar e monitorar as decisões relativas 
a apetite e tolerância de riscos. Tendo em vista que vá-
rias atividades do Conselho de Administração deman-
dam muito mais tempo do que o disponível em suas 
reuniões, este deverá criar comitês específicos que 
possam dar a atenção necessária àquelas atividades. 
Referidos comitês, vale dizer, são órgãos acessórios 
ao Conselho, e sua existência não implica a delegação 
de responsabilidades que competem ao colegiado.

Dentre os comitês de assessoramento ao Con-
selho, temos o Comitê de Auditoria, cuja principal 

responsabilidade, nos termos do Guia de Orientação 
para Melhores Práticas de Comitês de Auditoria do 
IBGC, “é assegurar uma efetiva supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações financeiras, 
com foco nos controles internos e riscos”. 

Como vimos, o Código do IBGC estabelece que 
o Conselho de Administração deve assegurar-se de 
que a diretoria identifica preventivamente os riscos 
e adota medidas para sua prevenção ou mitigação. 
Foi a partir desse apontamento, ou por ele inspirado, 
que em 2007 o IBGC editou o Guia de Orientação 
para Gerenciamento de Riscos Corporativos (Guia de 
Gerenciamento de Riscos), com o propósito de auxi-
liar conselheiros e demais administradores a melhor 
desempenhar suas funções.

Existem várias alternativas para a construção do 
gerenciamento de riscos, e cada organização deverá 

 

 

 

19%

81%

Sua organização possui foco em 
objetivo estratégico?

Não Sim

A abordagem para gerir os riscos 
estratégicos mudou nos últimos 

três anos?

6%

94%

 Não Sim

Segundo a pesquisa global “Exploring Strategic Risc”, realizada pela Deloitte, 

as empresas estão adotando uma visão cada vez mais ampla da gestão de riscos 

estratégicos, voltada para não apenas aos fatores que podem levar uma estratégia 

a falhar, mas nos principais riscos que podem afetar o posicionamento e o desempenho 

da organização no longo prazo. 

GRÁFICO

a CRESCEntE iMPoRtânCia da gEStão dE RiSCoS EStRatÉgiCoS
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desenhar aquela mais adequada ao seu perfil de ne-
gócio, modelo de gestão e nível de maturidade em 
relação às suas práticas de gestão de riscos corpora-
tivos. Porém, é essencial garantir clareza dos papéis 
e responsabilidades de todos os agentes (conselho, 
comitês, executivos e colaboradores), bem como re-
servar tempo suficiente nas respectivas agendas para 
discussão do tema e seu monitoramento.

Mas por que falar sobre riscos ainda parece ser um 
tabu na maioria das organizações? 

GErENCIaMENTo DE rIsCos 
CoMo FUNÇÃo EsTraTÉGICa
A palavra risco deriva do Latim, riscu, que significa 

ousar. É sobre essa ousadia que surgem novos negó-
cios resultantes do empreendedorismo, da ação e do 
processo de tomada de decisão. 

Entendemos que riscos estão presentes em todas 
as atividades, na vida pessoal, profissional e nas or-
ganizações de qualquer natureza, podendo, como 
vimos, envolver perdas e, também, oportunidades. 
Exemplo típico está nos negócios financeiros, na re-
lação risco-retorno: quanto maior o risco que deci-
dimos correr, maior o retorno que esperamos ter dos 
investimentos que fizermos.

Empreender, por sua vez, significa buscar um re-
torno econômico-financeiro adequado ao nível de 
risco associado à atividade. Ou seja, “o risco é ine-
rente à atividade de negócios, na qual a consciên-
cia do risco e a capacidade de administrá-lo, aliadas 
à disposição de correr riscos e tomar decisões, são 
elementos-chave. Assumir riscos diferencia empre-
sas líderes, mas também pode levá-las a estrondosos 
fracassos” (Guia de Gerenciamento de Riscos).

Em recente pesquisa, “O Estágio atual da gestão de 
riscos – Estratégias e ações para o crescimento sus-
tentável”, realizada pela Deloitte com 84 empresas 
no Brasil, confirmou-se que, cada vez mais, o obje-
tivo das organizações é integrar e aculturar a função 
de riscos às áreas de negócios, oferecendo pontos 
de vista consolidados e confiáveis que apoiam as 
mais importantes tomadas de decisão das empresas. 
Integra a pesquisa o Gráfico 2, que representa a mes-
ma tendência do ponto de vista global. 

O gerenciamento de riscos corporativos, por sua 
vez, pode ser definido como a função estratégica 
que objetiva a identificação e o tratamento das cau-
sas e efeitos de incertezas e riscos em uma organiza-
ção, tendo como propósito habilitá-la a caminhar na 
direção de seus objetivos estratégicos e negociais da 
maneira mais direta, eficiente e eficaz possível. Sendo 
assim, determinar a origem de um risco é fator de-
terminante para conduzir a melhor forma de mitigá-
-lo. Dois grandes fatores que influenciam os riscos, 
devem ser avaliados: os de origem externa e os de 
origem interna.

Para os riscos de origem externa – que não es-
tão sob controle da gestão (concorrência, demanda, 
ambiente político e regulatório, catástrofes naturais 
etc.) – recomenda-se uma postura aberta ao diálo-
go e explícita ao risco (especialmente no tocante às 
situações de baixíssima probabilidade de ocorrência, 
mas de alto impacto adverso). 

Os riscos de origem interna se subdividem em ris-
cos derivados de algum tipo de falha operacional, 
como, por exemplo, falha humana, de controles, 
de processos etc., e riscos assumidos na busca da 
otimização de resultados e construção da estraté-
gia. Ambos são controláveis, devendo a administra-
ção adotar ações que objetivem eliminar ou reduzir 
a probabilidade de sua ocorrência, assim como de 
mitigar seus impactos e limitar suas consequências 
adversas.

Riscos estratégicos estão “associados à tomada 
de decisão da alta administração e podem gerar per-
da substancial no valor econômico da organização” 
(Guia de Gerenciamento de Riscos, fls. 18). De fato, 
já em 2006 a Deloitte, em seu estudo “Disarming the 
Value Killers” concluíra que o risco estratégico fora o 
principal motivador para a perda de valor das ações 
do grupo de 100 empresas, entre as mil maiores or-
ganizações globais que registraram as maiores que-
das nos preços das ações em períodos de um mês 
entre 1994 e 2003.

Mais recentemente, a Deloitte publicou nova pes-
quisa denominada “The Value Killers Revisited – A 
Risk Management Study” (2014). Esse estudo (i) com-
preendeu uma análise abrangente das mil maiores 

EsPECIal IBGC
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empresas públicas globais no período entre 2003 e 
2012; (ii) concluiu que desde 2003 quase 38% dessas 
empresas sofreram quedas abruptas (no período de 
até um mês) de mais de 20% no preço de suas ações, 
quando comparado com o índice MSCI Global em 
igual período; (iii) qualificou como destruidoras de 
valor (value-killer losses) as causas que implicaram as 
perdas significativas em um curto período de tem-
po; (iv) informou que até o fim de 2012 cerca de 
18% dessas empresas ainda não tinham recuperado 
seus valores, e outros 18% levaram mais de um ano 
para recuperar os preços de suas ações. Embora tais 
ocorrências tenham se verificado em grande parte 
nos setores financeiro, de seguros, da construção e 
de manufaturas, a destruição de valor também ocor-
reu em várias outras indústrias.

os DEsaFIos Da GEsTÃo DE rIsCos 
Como já mencionado, parece que ainda estamos 

nos estágios iniciais de uma importante mudança a 
respeito de como a Gestão de Riscos deve ser en-
carada na maioria das organizações. Com efeito, nas 
várias discussões que temos mantido na Comissão 
de Gerenciamento de Riscos no IBGC, as questões 
dos desafios sempre estão na pauta. A maioria de 
seus membros entende que, de forma geral, na ges-
tão de riscos, o principal desafio é a criação de uma 
função de gerenciamento de riscos integrada às es-
tratégias da organização que possa, ao mesmo tem-
po, preservar o valor da empresa e contribuir para sua 
perenidade. 

A partir das questões e desafios mencionados, 
buscamos encontrar parâmetros e referências em 
organizações com níveis de maturidade avançado. A 
Ernst & Young, em trabalho divulgado em 2012 sob o 
título “Transformando Riscos em Resultados”, divul-
gou os resultados de uma pesquisa feita com empre-
sas estrangeiras e brasileiras sobre suas práticas de 
gestão de riscos, e logo na introdução de seu traba-
lho, comenta:

“Os eventos ocorridos na última década, que vão 
desde os casos Enron e WorldCom até a mais re-
cente crise financeira mundial, mudaram significati-
vamente a concepção de risco por parte das orga-

nizações. Empresas ao redor do mundo investiram 
intensamente em pessoal, processos e tecnologia 
para mitigar e controlar riscos em seus negócios. 
Historicamente, esses investimentos em risco con-
centraram-se principalmente nos controles financei-
ros e conformidade regulatória (compliance).

No entanto, esses investimentos não atingiam 
áreas consideradas estratégicas do ponto de vista de 
riscos de negócio. Consequentemente, a alta admi-
nistração pode não ter percebido a gestão de riscos 
como uma função estratégica para a empresa. A alta 
administração também não tinha confiança suficien-
te na habilidade de identificar e responder aos riscos 
que podem impactar o desempenho financeiro de 
sua organização. 

Eis que surge uma questão estratégica: “As orga-
nizações com nível de maturidade elevada em suas 
práticas de gestão de riscos apresentam desempe-
nho financeiro melhor que outras do mesmo porte e 
ramo de atuação?”

De acordo com a pesquisa e experiência, concluí-
mos que “sim!”.

Em seu trabalho, a Ernst & Young informa que “a 
maturidade da gestão de riscos direciona os resulta-
dos financeiros”, conforme Figura 2.

E, ao sumarizar suas principais descobertas, a 
Ernst & Young comenta que “utilizando uma pesquisa 
quantitativa realizada em âmbito global”, os princi-
pais pontos identificados foram:

> “As empresas com melhor desempenho (top-
-performers – do ponto de vista de maturidade) im-
plementaram, em média, duas vezes mais iniciativas 
de gestão de riscos que aquelas com desempenho 
inferior.

> Empresas inseridas no grupo de maturidade ele-
vada (Top 20%) geraram um EBITDA três vezes maior 
em relação às empresas inseridas no grupo de matu-
ridade inferior (Bottom 20%).

> O desempenho financeiro está diretamente rela-
cionado ao nível de integração e coordenação entre 
as funções de risco, controle e conformidade (com-
pliance).

> Uma efetiva utilização de tecnologia para sus-
tentar a gestão de riscos apresenta-se como a maior 
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fraqueza ou oportunidade para a maioria das organi-
zações.”

Vemos, assim, que tanto a pesquisa da Deloitte 
como a da Ernst & Young são bastante contundentes 
e que suas conclusões trazem forte indício de que 
organizações com maior maturidade na gestão de 
riscos e, consequentemente, mais bem-sucedidas 
na transformação de riscos em resultados adquirem 
vantagem competitiva com relação às demais. Além 
da valorização do negócio, o desempenho financeiro 
dessas organizações parece ter melhorado de forma 
espetacular por conta,  por exemplo, da adoção cri-
teriosa e abrangente de sistemas de gerenciamento 
integrado de riscos.

Não obstante todas as evidências que vêm de-

monstrando os benefícios da gestão de riscos para o 
sucesso dos negócios, muitos são ainda os desafios 
para que ela seja efetiva e eficazmente adotada pelas 
empresas, e os motivos são os mais variados, come-
çando pela (total ou quase total) falta de conheci-
mento do tema por parte de muitos empresários e 
executivos, até a falsa ideia de que sua implementa-
ção tirará a liberdade de empreender e que resultará 
em injustificado aumento de custos para a organiza-
ção.

Assim sendo, nossas principais recomendações 
para que os tais desafios sejam vencidos e para que 
o gerenciamento de riscos corporativos passe a ser 
adotado pelas organizações são as seguintes:

> Realização de apresentações por especialistas 
ao Conselho de Administração e à diretoria acerca 
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Nossa pesquisa sugere que uma maior maturidade na gestão de risco se 

traduz em vantagem competitiva: observamos que empresas que adota-

ram práticas de gestão de riscos mais maduras apresentaram os maiores 

crescimentos em receita, EBITDA e EBITDA/EV. 

FIGURA 2
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do tema, de forma a desmistificá-lo, para motivar 
maior conhecimento a seu respeito e, principalmen-
te, acerca de seus benefícios; 

> Inclusão, na pauta das reuniões do Conselho de 
Administração e da diretoria, do tema gerenciamento 
de riscos como recorrente e principalmente integra-
do aos indicadores de performance dos processos e 
das metas estratégicas;

> Integrar visão ampla no desenvolvimento da es-
tratégia, considerando fatores que podem influen-
ciar negativamente o atingimento dos objetivos, 
construindo mapas de riscos que permitam diálogos 
abertos na busca dos limites de riscos que a organi-
zação está disposta a correr;

> Desenvolvimento de eventos para conscientiza-
ção e educação de todos os administradores sobre o 
tema, para esclarecer que não é possível eles exerce-
rem suas funções diligentemente sem antes conhe-
cerem os riscos que permeiam seus negócios;

> Criação de mecanismos de mapeamento e 

quantificação de perdas decorrentes da materializa-
ção de todo e qualquer risco adverso das atividades 
da empresa (perdas em consequência de litígios judi-
ciais, fraudes, erros, processos operacionais, redução 
de market share, inovações tecnológicas da concor-
rência etc.);

> Definição dos diretores responsáveis pelas per-
das citadas, que por elas serão “debitados”, bem 
como de mecanismos de avaliação que considerem 
não apenas as metas atingidas, mas, também, os ris-
cos incorridos, assim como se estes estavam dentro 
dos limites estabelecidos.

Por fim, registramos nossos agradecimentos aos 
membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos 
do IBGC que, com suas ideias e opiniões, contribuí-
ram muito neste trabalho, assim como, em especial, 
aos membros Luciana Bacci, Lucia Casasanta, Rober-
to Lamb, Ricardo Lemos, Mario Filipini, Marcus Lan-
zalotti, Erico Torres e Alex Borges.

Mercedes Stinco é coordenadora da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC).  

arnaldo bonoldi dutra é vice-coordenador da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC).
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as PlaCas QUE lIMPaM soZINHas

CasEs & CaUsos

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

Nunca me esqueci de minha avó Maria, uma mu-
lher forte, de frases curtas e sábias. Ela conseguia 
explicar em poucos segundos tudo o que outras 
pessoas levam horas para explicar. Lembrei-me dela 
porque suas frases eram curtas e claras, parecendo 
até as frases atuais dos mais criativos anúncios do 
mundo.

Lembrei-me dela porque a cada dia que passa vejo 
os rios Tietê e Pinheiros virarem verdadeiros esgotos 
a céu aberto, agora mais do que nunca devido à forte 
seca que assola São Paulo e que, segundo especialis-
tas, é a maior dos últimos 89 anos. Aliás, vai ser espe-
cialista assim lá na China; duvido que alguém tenha 
dados estatísticos daquela época.

Mas, voltando aos rios paulistanos, antes de expli-
car por que citei a minha avó nesta crônica. Do alto 
de meus atuais 60 anos e sempre vivendo em São 
Paulo, em todo esse tempo sempre vi dragas retiran-
do entulhos de nossos rios e muitas placas de diver-
sos governos afirmando que estão limpando os nos-
sos rios; mas a verdade é que em São Paulo o odor 
atual está se tornando cada vez mais insuportável. A 
impressão que tenho é de estar respirando estafilo-
cocos vivos. O cheiro de esgoto é insuportável, e há 
anos é assim. Em qualquer falta de chuva, o que corre 
por ali é outra coisa, menos água.

Se levarmos em conta o número de vezes que di-
versos políticos anunciaram em placas estar limpan-
do esses rios e o dinheiro que já foi investido com 
esse fim, deveríamos ter águas para passear de barco, 
pescar e nadar à vontade. 

Um desses anúncios, se me lembro bem, foi de 
que o Japão estava financiando uma obra gigantes-
ca para colocação de dutos ao longo desses rios para 
que o esgoto vindo de todos os lugares não caísse nas 
águas. Foram meses de obras. Os anúncios espalha-
dos pela cidade, com grandes assinaturas de gover-
nos estaduais e municipais, mostravam águas azuis 
cristalinas com gigantescas frases dizendo “estamos 
limpando nossas águas”. Tudo mentira. Acho até que 
aqueles dutos estão lá até hoje, mas totalmente secos. 
A infraestrutura para que o esgoto passasse por ali an-
tes de ser tratado não foi feita. A grana dos japoneses 
deve ter ido para os bolsos dos corruptos de sempre.

Mas, agora, voltando a minha avó, ela faz parte 
dessa história, por ser mulher de meu avô, um fer-
renho admirador e amigo pessoal do finado ex-go-
vernador de São Paulo Ademar de Barros, cuja admi-
nistração jamais escapava de elogios. Ao passar de 
carro pela marginal do rio Tietê e ver uma placa que 
dizia “estamos limpando o rio” com a assinatura do 
seu amigo Ademar, meu avô fez um elogio rasgado 
ao político pela grande atitude. 

Na hora em que meu avô terminou de falar, minha 
avó, resmungando e olhando a placa com desdém, 
sentenciou: “Rio não precisa limpar, rio se limpa so-
zinho, é só não sujar.” Pena que nenhum prefeito ou 
governador de São Paulo dos últimos 60 anos tenha 
tido a inteligência e o raciocínio de minha avó. Se fi-
zessem isso, os rios já estariam limpos há muitos e 
muitos anos. Acho que se minha avó fosse publicitá-
ria, faria inveja ao Washington Olivetto.
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