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EDITORIAL

A rede mexicana Cinépolis chegou ao Brasil há quatro anos e meio e já abriu 300 salas de cinema. Ocupa hoje
o segundo lugar no setor, atrás da Cinemark, que abriu 500 salas em 17 anos. Pela façanha, o presidente da
Cinépolis Brasil, Eduardo Acuña, acaba de receber, em Hollywood, o prêmio “Exibidor Internacional do Ano”.
Ele é o Personal Case desta edição.
O primeiro dos cases deste número detalha o bem-sucedido lançamento, pela Cyrela Goldsztein, do primeiro
empreendimento imobiliário back to back do Brasil, o Axis Nova Carlos Gomes. Localizado em Porto Alegre,
ele foi totalmente comercializado em tempo recorde.
O case da Six Sigma Brasil mostra como uma empresa que começou com um portal na web conseguiu
expandir rapidamente o negócio por meio de um Congresso Internacional e de treinamentos presenciais e
de EAD.
Contamos também como a Ultragaz concebeu e vem executando desde 2012 o projeto “Desenvolvimento de
cooperativas de reciclagem”, que incluiu a capacitação dos cooperados para gerir o negócio e gerar emprego
e renda.
Os demais cases abordam iniciativas das seguintes empresas:
A Suco Jandaia tem se valido da inovação, com o lançamento constante de novos produtos, para conseguir
manter-se como uma das líderes nacionais na produção de sucos, néctares, chás e água de coco.
A Sherman Filmes Ópticos do Brasil, criada há apenas oito anos com a ideia de desenvolver estruturas capazes
de gerenciar a luz, obteve grande sucesso com o lançamento do Faixa Ouro, um filme refletivo para identificação de veículos.
A CI – Central de Intercâmbio e Viagens tornou-se a maior empresa de intercâmbio e turismo jovem do país.
Em 2014, ela resolveu fazer também o inverso: trazer estrangeiros para intercâmbio no Brasil.
A Escola Superior de Propaganda e Marketing criou em 2005 o Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda. Gerido pela ESPM Social, o prêmio vem se ampliando a cada ano.
A Casa do Construtor surgiu em 1993 como uma simples loja de materiais de construção. Mas logo detectou
um nicho de mercado não atendido: a locação de equipamentos de pequeno e médio portes. Em 1998, optou
pelo franchising e passou a registrar um crescimento vertiginoso.
A Taschibra, uma das maiores indústrias de iluminação da América Latina, implantou um Sistema de Gestão da
Qualidade que atua em todas as áreas que tenham ligação direta com a qualidade dos produtos ou satisfação
dos clientes e abrange alguns setores que dão apoio a essas atividades.
Ao fim, nosso impagável colunista Decio Clemente conta em seus Cases & Causos como um homérico porre
de saquê rendeu um fantástico negócio a um vendedor de anúncios.

João Penido

editor
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personal case
Eduardo Acuña

Presidente da Cinépolis Brasil

No Brasil, os gestores
pecisam ser equilibristas
Nascido na Cidade do México, Eduardo Acuña, de 39 anos, recebeu em outubro
passado, em Hollywood, o prêmio “Exibidor Internacional do Ano”. A honraria se deveu
ao rápido crescimento da Cinépolis Brasil, da qual é presidente. A rede mexicana, que
aposta em salas VIP, chegou ao país há quatro anos e meio e já abriu 300. A empresa já
é o segundo grupo exibidor do país, atrás do Cinemark, que abriu 500 salas em 17 anos.
De acordo com Eduardo, no Brasil, um país difícil para se fazer negócios, os gestores
têm que ser equilibristas.

A FORMAÇÃO
“Nasci na Cidade do México, em uma família de
classe média. Meu pai era funcionário da prefeitura
e minha mãe fazia trabalhos free lancer de marketing. Aos 17 anos, entrei para o Instituto Tecnológico Autónomo do México (Itam), uma universidade
muito conceituada, de difícil ingresso, onde estudei
economia. O próprio presidente do México, Carlos
Salinas, havia dado aulas lá. O ministro da Fazenda,
Pedro Aspe, havia estudado lá. Na época, durante o
governo de Salinas, o México estava na moda. Havia
enriquecido e entrado para a OCDE.”

trabalhar no Departamento de Pesquisas Econômicas
da instituição. Eu tinha 19 anos e fazia equações o dia
inteiro. Ia à faculdade para uma aula das sete às oito e
meia, seguia para o BC e voltava às 19 horas para novas aulas, até 22h. Depois de passar dois anos no BC
fui recrutado pela McKinsey & Company para fazer
projetos de consultoria. Fiz três projetos no México
e me enviaram para a Argentina, onde fiquei quatro
meses. Deixei a McKinsey para fazer dois mestrados:
MBA na Harvard Business School e Mestrado em Políticas Públicas (MPP) na Harvard University, John F.
Kennedy School of Government.”

INÍCIO DA CARREIRA
“Um dos meus professores, Francisco Gil, era vice-governador do Banco Central. Ele me convidou para

NOS EUA E NA ÍNDIA
“Fiquei nos EUA três anos. Nas primeiras férias de
verão, que duram três meses, trabalhei no Goldman
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Sachs, em Nova York. Na segunda, participei
de um projeto conjunto de Harvard com o
MIT Media Lab e o Instituto Indiano de Tecnologia (IIT). Fomos elaborar um projeto de
combate à pobreza nas zonas rurais do sul
da Índia. Descobri na Índia que queria dedicar
mais tempo a projetos sociais.”
NO GOVERNO
“Em 2002, me ofereceram um cargo no Ministério do Desenvolvimento Social do México. Trabalhei lá três anos como diretor de Desenhos de Programas Sociais. No fim, já estava
de saco cheio. O governo não é aquela coisa
que todo mundo acha que é. Há coisas que
você não consegue fazer, mesmo querendo.”

“Em 2008
tomamos a
decisão de
internacionalizar
formalmente a
Cinépolis, que
já tinha algumas
salas na América
Central. Abrimos
salas na Índia
(2009), no Brasil
(2010) e nos
EUA (2012)”

IDA PARA A CINÉPOLIS
“Em 2005, mudei totalmente. Um amigo
meu de Harvard, Alejandro Ramírez, que também trabalhava com desenvolvimento social, me
convidou a trabalhar na Cinépolis. Ele era da família
dona da empresa e havia sido chamado para dirigi-la.
O Alejandro transformou a Cinépolis em uma empresa profissional. Entrei para criar a área de planejamento financeiro. Era responsável por orçamentos,
planejamento estratégico e supply chain, lidando
com a entrega de produtos no cinema, compras
e logística.”

CRESCIMENTO ACELERADO
“Naquele momento, a Cinépolis era a sétima ou
oitava empresa exibidora mundial. Hoje, é a maior da
América Latina e a quarta do mundo, com 3.500 salas em todo o mundo. O crescimento da Cinépolis
nos últimos anos não tem paralelo na indústria cinematográfica. Levou 33 anos, de 1970 a 2003, para
abrir mil salas e apenas cinco anos, de 2004 a 2008,
para abrir mais mil. No Brasil, em quatro anos e meio
abrimos 300 salas em 40 cinemas. É algo que nunca
havia sido feito na América do Sul. Esse crescimento
deve-se a uma política muito forte de reinvestimento
dos lucros. Mais de 90% dos lucros gerados são aplicados na abertura de novas salas.”

A VINDA PARA O BRASIL
“Em 2008 tomamos a
decisão de internacionalizar formalmente a Cinépolis, que já tinha algumas
salas na América Central.
Abrimos salas na Índia
(2009), no Brasil (2010) e
nos EUA (2012). O México
tem o melhor padrão de
cinemas do mundo. Nós
inventamos o conceito de
sala VIP há 15 anos. Foi no
fim de 2009 que decidimos
abrir uma empresa no Brasil. Fui escolhido para vir, e
vim sozinho. Minha mulher
estava grávida de sete meses e não falávamos uma
palavra de português. Por
sorte, pegamos o boom dos shopping centers.”
O CUSTO BRASIL
“Foi então que descobrimos o Custo Brasil. O
Brasil é um país bem difícil para se fazer negócios.
A energia e o crédito são dos mais caros no mundo
e a burocracia é enorme. Tudo no Brasil, incluindo
roupas, alimentos e transporte, é mais caro. Construir um cinema de oito salas aqui custa 80% mais
que no México. Há muito imposto e muita ineficiência. A meia-entrada, que nunca vi em outra parte do
mundo, distorce os preços, encarecendo o da inteira.
De 60% a 70% dos frequentadores pagam meia entrada; há muita fraude em carteiras de estudantes. No
Brasil, 2,5% da receita vão para o Ecad, enquanto no
México paga-se 0,5% de direito autoral. A lei trabalhista não permite a contratação de funcionários por
hora. E os cinemas são obrigados a deixar os clientes
entrarem com comida de fora.”

OPORTUNIDADES
“Por outro lado, no Brasil há oportunidades enormes. Em cinema, por exemplo, o México tem 120
milhões de habitantes e 5.600 salas, enquanto o Bra-
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sil tem 200 milhões de habitantes, quase o dobro, e
apenas 2.500 salas, menos da metade. E, apesar de
o preço da inteira ser alto, o preço médio do ingresso (soma das receitas de todos os cinemas do país
dividida pelo número total de frequentadores) é de
R$ 11, enquanto nos Estados Unidos é de US$ 9, quase o dobro. O cinema no Brasil é o entretenimento
mais barato.”
EQUILIBRISMO
“O grande desafio de qualquer gestor no Brasil é

ser um equilibrista. É preciso equilibrar uma grande
burocracia e regulação com uma grande oportunidade de fazer negócios. No Brasil, para o seu negócio dar certo, você tem que fazer mais com menos.
Tem que manter os custos baixos e as receitas altas.
Tem que pagar bem aos funcionários, para mantê-los
motivados, mas ao mesmo tempo não pode estourar
a folha de pagamento. Tem que vender muito, mas
o preço não pode ser muito alto, senão muita gente
deixa de consumir. O Brasil é um país que exige grande equilibrismo de empresários e gestores.”
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Quando tradição e
caminham lado a la
Quem sai ganhando

Eranovembro/dezembro
1944, e Stephan Zweig
havia escritoStudies
o livro
2014 jáINSIGHTCase
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

inovação
do,
é o Brasil.

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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CYRELA GOLDSZTEIN
Ricardo Jornada
Valéria Arruk de Souza

O PRIMEIRO EMPREENDIMENTO
BACK TO BACK NO BRASIL
A Cyrela Goldsztein lançou em dezembro de 2013, em Porto Alegre, o Axis Nova Carlos Gomes,
o primeiro empreendimento imobiliário back to back no Brasil, que une em uma mesma torre
um empreendimento residencial (Axis Home) e outro comercial (Axis Office), um de costas para
o outro, com entradas, espaços de convivência e lazer independentes, unidos por um sistema
inteligente de estacionamento e serviços. O empreendimento, com previsão de entrega para
fevereiro de 2017, foi totalmente comercializado em tempo recorde.

Uma Porto Alegre com mais traçados, composições e desafios vem sendo revelada pelo setor da
construção civil. A cidade ganhou novos epicentros
de transformação urbana e testemunhou a retomada
de antigas áreas degradadas – uma tendência que,
segundo especialistas, não apenas se manterá como
se intensificará nos próximos anos. O setor imobiliário, em desenvolvimento, ascendente, demanda
produtos diferenciados e as corporações têm um
desafio prioritário: inovar continuamente para atrair
e manter investidores e clientes.
Em um mercado altamente competitivo, com empresas qualificadas e bem estruturadas, a diferenciação encontra-se no inusitado. Até porque a vida
atual, com múltiplas e singulares especificações,
exige das empresas de construção uma capacidade
focada e precisa para compreender e se antecipar às
tendências comportamentais. Portanto, é essencial
desenvolver produtos que maximizem o potencial e
a vocação da localização e ainda estejam de acordo
com o perfil de um cliente com os hábitos de vida
contemporâneos. Criar, comunicar e entregar pro-

CYRELA GOLDSZTEIN

IMÓVEIS
11

dutos de valor para o mercado tornou-se imprescindível.
A Cyrela Goldsztein transforma terrenos em
projetos de vida. Para isso, busca entender o
que é importante para as pessoas, de modo
a oferecer imóveis que surpreendam – não
só pelos empreendimentos, mas com inovações. Um exemplo disso é o Axis Nova Carlos
Gomes, o primeiro empreendimento back to
back do Brasil, que já no primeiro mês de lançamento, teve mais de 90% de suas 304 unidades comercializadas. Isso comprova que o Axis
trouxe, além de um conceito admirável para o
mercado gaúcho, investidores para um novo nicho.

Já no primeiro
mês de
lançamento, o
Axis Nova Carlos
Gomes teve mais
de 90% de suas
304 unidades
comercializadas

NOVOS COMPORTAMENTOS
DO CONSUMIDOR
A população busca maior qualidade para seu cotidiano, evita grandes locomoções entre casa e trabalho. Pesquisas da Cyrela Goldsztein indicam que um
terço do tempo das pessoas é perdido com deslocamentos, e o estresse no trânsito das grandes cidades
tem sido inclusive um forte motivador na redução
da venda de automóveis no país. Hoje é observado,
em termos demográficos, a “diminuição de ninhos”,
com a tendência de famílias menores e novas concepções do lar. Há um número expressivo de casais
sem filhos, de separados e daqueles que entendem
que é possível reduzir o tamanho e aumentar a funcionalidade para melhorar o dia a dia. Esse panorama
sinaliza que apartamentos com conceito de serviços
integrados com espaços de trabalho são muito bem-vindos. O desafio é obter projetos inovadores e ao
mesmo tempo racionais, ambientalmente corretos e
com áreas perfeitamente aproveitadas.
CRIANDO UM PRODUTO SINGULAR
Estudos do mercado imobiliário são tratados com
deferência pela Cyrela Goldsztein, priorizam a macroeconomia, as tendências e as necessidades reais
das comunidades onde a empresa atua. Um terreno, com uma vista espetacular da capital e em um
local em processo de consolidação e crescimento,
foi identificado na Av. Senador Tarso Dutra, também

chamada de Nova Carlos
Gomes, um polo com vocação comercial e residencial.
Por suas características e
localização, o terreno despertava grande interesse
entre os players do mercado imobiliário. A disputa foi
vencida pela Cyrela Goldsztein, que passou de imediato
a trabalhar na elaboração de
um produto que fosse inovador o suficiente para ter
um resultado que justificasse o grande investimento
na obtenção do terreno.
A pesquisa de mercado realizada apontava duas
oportunidades mercadológicas distintas para o local:
uma vocação residencial, apoiada, sobretudo nos
atributos da vista espetacular que a área proporciona
e outra comercial, já que o terreno tem frente para a
Avenida Senador Tarso Dutra, novo eixo de negócios
da cidade, decorrente da proximidade com inúmeras
empresas e do fluxo facilitado para os demais bairros
de Porto Alegre.
O mercado e, principalmente, a região avaliada
apresentavam excesso de oferta de empreendimentos do tipo mixed use (prédios comerciais e residenciais no mesmo terreno). Portanto, fazer a diferença, nesse cenário, era uma oportunidade ímpar, pois
aliava um desafio mercadológico a uma possibilidade
importante de inovação de produto.
Essas constatações levavam a empresa a um árduo
impasse: conjugar em uma mesma região e em um
mesmo terreno duas vocações distintas. Somava-se
a isso a necessidade de ter um produto que se diferenciasse dos demais. Uma grande inovação para o
setor imobiliário gaúcho e nacional começava a ser
concebida.
Era essencial agregar valor ao novo produto planejado. Ele precisava ser concebido de uma maneira
singular para que fosse desejado e valorizado. Principalmente, por estar localizado em uma região de
intensa concorrência, com oferta de mais de 1.000
unidades residenciais e comerciais de grandes incor-
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poradoras e de investidores, muitos deles disponíveis a preços promocionais.
Era primordial planejar minuciosamente a
concepção do novo produto, bem como sua
implementação, a fim de que a aceitação do
projeto fosse integral, abrangendo forma, conteúdo e preço. A velocidade de venda era um
fator importante para o aumento da rentabilidade do negócio e para a sua valorização. O
objetivo era vender 100% do empreendimento
em até seis meses, investindo, no máximo, o
padrão de 4% do VGV (Valor Geral de Venda)
em verba de marketing.

A Cyrela
Goldsztein decidiu
unir residencial
e comercial em
uma única torre,
com entradas
e conceitos
independentes

MODELO DE NEGÓCIO E ESTRATÉGIAS
Nada poderia dar errado. Era preciso desenvolver
um produto e um modelo de negócio qualificado e
inovador, criar um processo de introdução efetivo e
elaborar uma agressiva estratégia comercial para as
vendas. Surpreender o mercado seria a meta. Tudo
deveria ocorrer uniformemente: o planejamento, o
produto, a comunicação e as vendas.
A estratégia deveria agregar valor, com alta rentabilidade. Para isso era preciso ter um produto imobiliário ímpar, um empreendimento singular que estimulasse os investidores/compradores. Para justificar
o grande valor investido na obtenção do terreno, seria importante montar um modelo de negócio que
rentabilizasse o empreendimento.
O terreno tinha um bom diferencial: sua localização de frente para a av. Senador Tarso Dutra, também chamada de Nova Carlos Gomes, um dos locais mais valorizados da cidade. A frente do terreno
contemplava a avenida, com alto fluxo de veículos
e com grande potencial comercial; já nos fundos,
descortinava uma das mais lindas vistas de Porto
Alegre. Como não aproveitar essas duas potencialidades? As dimensões da área não favoreciam a
construção de duas torres. Mas como superar esse
impasse?
A Cyrela Goldsztein decidiu unir residencial e comercial em uma única torre, com entradas e conceitos independentes, garantindo conforto, segurança e
privacidade, no sentido de criar um produto que ma-

ximizasse o seu potencial.
Nascia, assim, o Axis Nova
Carlos Gomes, unindo
em uma única torre duas
vocações habitualmente distintas. O empreendimento tornou-se, por
meio de um projeto integrado, inovador, conectado, contemporâneo e
exclusivo, o primeiro back
to back do Brasil.
Não existia, até então,
um conceito que unisse, de forma única, o mixed
use em uma só torre. O back to back, dessa forma,
cria uma nova categoria de produto no mercado
nacional.

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA
O Axis Nova Carlos Gomes inovou com os conceitos de smart parking e smart services. O smart
parking é um sistema inteligente que otimiza as vagas de estacionamento. Uma solução sustentável
e atual, que, por se constituir em edifício-garagem
compartilhado, diminui o custo de implantação
do terreno e otimiza espaços com a utilização do
estacionamento condominial. O Axis é o primeiro
empreendimento do mercado a oferecer, de forma
inovadora, smart parking também para o segmento
residencial. Já o smart services se constitui em um
conjunto de serviços pay-per-use, que facilitam a
vida dos proprietários.
PREPARANDO O LANÇAMENTO
Para lançar o empreendimento era necessário distinguir e gerar uma grande expectativa e motivação,
para depois estabelecer um processo de comunicação, e de relacionamento, um plano que deveria estar associado a uma estratégia agressiva de vendas e
de alto impacto.
A Cyrela Goldsztein aliou-se a importantes parceiros do setor imobiliário para edificar os canais
para a concepção do produto inédito, visando
proporcionar interesse de compra imediato pe-
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los investidores e clientes finais. Para transmitir
às equipes comerciais toda a expertise essencial
à comercialização de um novo conceito, a Cyrela
Goldsztein investiu em um treinamento comercial
e técnico revolucionário.
Aliado a isso, foi desenvolvido um posicionamento adequado, uma linha de comunicação que vendia explicitamente a ideia, preços de acordo com a
expectativa e um atraente marketing de incentivo
para as vendas. A sintonia de todas essas ações deveria oportunizar o sucesso do Axis. O produto e seus
atrativos, as opções de preço e de condições de pagamento e as estratégias de comunicação deveriam
e mereciam ser validadas e percebidas por vendedores e compradores.
Introduzir ações que viabilizassem alcançar os
objetivos conforme as estratégias estabelecidas era
primordial. Os detalhes e a busca de um padrão de
excelência em suas realizações se mostravam determinantes para atingir os resultados almejados. O perfil, o planejamento e o lançamento de um produto
imobiliário diferenciado para Porto Alegre começaram a ser idealizados.
PROJETO MERCADOLÓGICO
A Cyrela Goldsztein passou a construir um projeto
mercadológico para ser percebido e valorado como
um produto diferenciado, reforçando os atributos de
inovação, qualidade e exclusividade. Os objetivos e
estratégias de marketing passaram a ser o foco de
todas as ações realizadas.
A criação do nome para o empreendimento, a
elaboração da logomarca e do conceito de comunicação também permearam o conceito de inovação.
A concepção do back to back, que remete aos dois
empreendimentos de costas um para o outro em
uma mesma torre, levou à criação de um nome e de
uma marca que transmitissem, com fidelidade, a essência do conceito.
Uma vista panorâmica da região confirma o cruzamento de duas artérias viárias da cidade que formam
um “X”. Esse foi o mote para a criação da marca, que
reflete uma imagem espelhada. O nome, Axis, traz
consigo toda a força do eixo de crescimento, viário,

de mobilidade, de conexão e de vida que a Nova Carlos Gomes representa.
Como solução arquitetônica, o Axis Nova Carlos
Gomes une, em uma única torre, residencial e comercial com entradas, espaços de convivência e lazer
independentes e unidos por um sistema inteligente
de estacionamento e serviços. Trata-se de um projeto racional, ambientalmente correto e com áreas
perfeitamente aproveitadas. Para dar às fachadas,
tanto do Axis Home como do Axis Office, uma única
identidade, foram usados recursos de arquitetura que
representam a mesma linguagem, respeitando o caráter de cada uso.
COMUNICAÇÃO
FOCADA EM DIFERENCIAIS
A campanha de comunicação consolidou o lançamento do conceito back to back. Incluía anúncios,
assessoria de comunicação, vídeo de lançamento
(para promoção dirigida e disseminação nas mídias
sociais e elemídia), outdoors em grandes dimensões,
hotsite e utilização de mídias sociais. Os formatos
sempre priorizaram a ideia de espelho, de back to
back, de inovação de um lado e de outro.
MOTIVAÇÃO PARA AS VENDAS
Por ser uma nova categoria de produto, o treinamento da equipe de vendas foi essencial para que se
entendessem os novos conceitos e diferenciais. Primeiro, era preciso compreender e comprar o conceito para então vendê-lo mais adequadamente.
O investimento em treinamento e motivação comercial foi incrementado, gerando a expertise necessária para ofertar algo inovador. Práticas para
realimentar o processo comercial por meio do
feedback constante e reforço para gerar venda dupla (residencial + comercial) foram implantadas. Os
corretores foram treinados para a venda do exclusivo conceito back to back – muito diferente do usual
mixed use que estavam acostumados. Um trabalho
de inteligência de marketing, com constante monitoramento do desempenho dos corretores, foi
adicionado à estratégia, criando um instrumento específico de feedback para avaliação/ajuste de argu-
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O AXIS NOVA CARLOS GOMES
AXIS HOME
Localizado com entrada independente na Rua Curvelo, 135, tem 144 unidades em 18 pavimentos,
sendo estúdios de 45 m2 de área privativa, apartamentos de um dormitório de 60 m2 de área privativa e
apartamentos de duas suítes de 80 m2 de área privativa. A opção por conceber o Axis Home no lado do
terreno correspondente à Rua Curvelo foi por ser este o lado do terreno mais tranquilo, com praça em
frente, menos fluxo de veículos, com uma panorâmica impressionante de Porto Alegre: todos os andares têm
vista permanente para o pôr do sol.
AXIS OFFICE
Com entrada independente na Avenida Senador Tarso Dutra, 161, tem 160 unidades em 16 pavimentos
acima do térreo/mezanino, sendo conjuntos de uma sala com 35 m2 de área privativa, de três salas com
105 m2 de área privativa e de andar inteiro com 305 m2 de área privativa. Localizado de frente para a Nova
Carlos Gomes, em um eixo de negócios em consolidação.

mentos de venda conforme estivessem funcionando
ou não junto aos clientes.
MARKETING INTEGRADO
O marketing foi trabalhado de forma integrada.
Um grupo coeso foi formado, coordenado pela área
de marketing e incorporado por empresas capacitadas em múltiplas ferramentas (pesquisa, promoção,
campanha publicitária multimídia, merchandising,
ponto de venda, marketing direto, endomarketing,
mídia digital, eventos, relações públicas, assessoria
de imprensa, brindes, venda pessoal, premiações
pré e pós-venda). A sinergia entre as diferentes ferramentas possibilitou não só o alinhamento dos
conteúdos e formas, como o aperfeiçoamento dos
resultados.
As ações de pré-lançamento contemplaram treinamentos direcionados às imobiliárias parceiras;
abertura do Plantão de Vendas situado no terreno do
empreendimento; produção e distribuição de material gráfico e de apoio à venda, tais como folders,
cartilha do corretor, memorial descritivo de acabamentos, caderno de vistas, caderno de plantas, flyers
e e-mails semanais com argumentos de venda para
o produto.
Desafios foram estabelecidos e vencidos desde
o início. Da compra de um terreno bem disputado;

a capacidade de compreender a principal vocação
para a região; do desenho correto de um produto
inovador; as soluções arquitetônicas e de mercado
capazes de vencer limitações; e ainda o investimento em pessoas — treinamentos, ações motivacionais, premiação acima da média, monitoramento e
feedback constante do desempenho de vendedores.
Tudo para que o Axis Nova Carlos Gomes fosse traduzido em grandes resultados
RESULTADOS OBTIDOS
A Cyrela Goldsztein introduziu um produto inédito
no Brasil. No entanto, a rapidez da resposta ao Axis,
mais que surpreendente, foi extraordinária. Os objetivos estratégicos, inovar no setor imobiliário gaúcho,
agregando valor ao produto, com a concepção e o
lançamento de um empreendimento que proporcionasse alta velocidade de vendas e rentabilidade,
foram plenamente alcançados. O mercado gaúcho
percebeu a proposta de valor do Axis.
No primeiro mês do lançamento foi vendido 90%
do empreendimento (304 unidades) e, ao fim do
quarto mês, o Axis estava totalmente comercializado.
Bem antes do tempo previsto e com uma das mais
altas taxas de rentabilidade da história da Cyrela. E
mais, com uma verba de marketing 25% menor que
a prevista inicialmente em função da velocidade de
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vendas alcançada. Um dos projetos mais rentáveis da
história da Cyrela.
O Axis legitimou um conceito que não tinha sido
concretizado antes, que, além de surpreender o mercado gaúcho, trouxe com sucesso o investidor para
um novo nicho. Tanto é que aproximadamente 97%
da compra das unidades foi realizada por esse público. Até então, poucos empreendimentos residenciais
atraíam tanto a atenção dos investidores e, no caso
do Axis, a reação foi ainda mais impressionante: em

muitos casos, unidades comerciais e residenciais foram vendidas para o mesmo cliente.
O Axis Nova Carlos Gomes foi reconhecido pelo
setor da construção civil gaúcha como o melhor lançamento do ano. Na edição 2013/2014 do Sinduscon
Premium, recebeu o Ouro nas categorias Empreendimento de Grande Porte e Inovação Mercadológica;
a Cyrela Goldsztein, na mesma premiação, foi eleita a
Empresa do Ano pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

Ricardo Jornada é Diretor de Negócios da Cyrela Goldsztein.
Valéria Arruk de Souza é Coordenadora de Incorporação da Cyrela Goldsztein.
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Six Sigma Brasil
Clovis Bergamo Filho

A GESTÃO DE CONHECIMENTOS
A Six Sigma Brasil foi criada em 2007 para acolher em uma comunidade brasileira todas as
pessoas interessadas em discutir, compartilhar e fomentar conhecimentos, buscar oportunidades
de trabalho e aprimorar sua compreensão sobre as metodologias de Seis Sigma, Gerenciamento
de Projetos, Processos, Qualidade e Excelência Operacional. Começou com um portal na web
que hoje reúne 11 mil profissionais associados e expandiu sua atuação por meio de um Congresso
Internacional e de treinamentos presenciais e de EAD.
Alimentada por essas três frentes de negócios, a Six
Sigma Brasil já é referência na área e na comunidade
de profissionais do ramo. Com esses três canais de
contato com seu público, a empresa busca conceber
novos pontos de vista, oferecendo a oportunidade de
se criarem laços entre os profissionais do segmento,
discutir iniciativas, tendências e cases e aumentar o
networking da área.
Apostando na ideia de compartilhar artigos, opiniões, resenhas e materiais de estudo, os canais da
Six Sigma Brasil oportunizam a troca de conhecimentos e criam um ambiente favorável à discussão e
troca de experiências, estimulando parcerias e projetos e consolidando ideias e fundamentos.
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Criamos a Six Sigma Brasil a partir de um grupo de
discussão na internet, que identificou a necessidade
de um canal integrado e flexível para que os profissionais tivessem a possibilidade de trocar informações sobre as metodologias aplicadas em projetos e
processos, buscando aumentar a qualidade das entregas oferecidas.
Para atender a essa necessidade, o primeiro ca-

Six Sigma Brasil

SEIS SIGMA
17

nal que criamos foi o portal da empresa, que
e a nossa missão, utiliApostando na ideia
surgiu com o objetivo de fomentar conhecizamos:
de
compartilhar
mentos entre os profissionais do segmento de
> Discussão, pela
artigos,
opiniões,
gestão.
internet, de questões
Como todo início de negócio, a empresa
em busca de novos
resenhas e materiais
ultrapassou grandes barreiras e desafios, mas
pontos de vista, alide
estudo,
os
canais
com persistência, conseguimos com que os
mentando o fórum
da
Six
Sigma
Brasil
profissionais da área fossem confiando e se inpara associados.
teressando pelos conteúdos divulgados. Hoje,
> Compartilhamenoportunizam a troca
o portal conta com mais de 11 mil profissionais
to de diferentes ponde
conhecimentos
associados. Por meio de acesso livre ao site,
tos de vista, arquivos,
e
criam
um
todos os associados podem publicar artigos e
artigos e materiais de
opiniões sobre assuntos, metodologias e prátiestudo.
ambiente favorável à
cas que envolvem o meio em que atuam.
> Fomento do codiscussão
e
troca
de
No início, porém, fez-se necessária uma
nhecimento. Diferenexperiências
profunda discussão para a definição do códites profissionais com
go de acesso ao portal, pois naquele momento
vários pontos de vista
existiam vários outros que utilizavam o e-mail
podem incentivar nodo profissional para autenticar o acesso, o que comvos projetos, consolidar ideias e concretizar fundaprometia a propriedade intelectual do portal. Para
mentos.
garantir a veracidade da origem da informação sobre
o profissional, decidimos que o acesso se daria pelo
UMA EMPRESA DIGITAL
CPF ou passaporte, garantindo a idoneidade do site.
A discussão e troca de ideias é muito comum em
Outro grande desafio foi definir o modelo de nenosso ambiente. Com uma visão do cenário ecogócios, pois estávamos entrando em um mundo em
nômico em plena transformação e rápido desenque os portais de conhecimento cobram de seus
volvimento, tivemos uma preocupação especial em
membros uma taxa mensal. Diferentemente dos ouacompanhar o novo processo de relacionamento
tros sites do ramo, definimos que o modelo de neentre os profissionais e as empresas, com novos congócios inovador para o segmento que estávamos
ceitos de valores entre os atores envolvidos.
criando não iria depender da contribuição dos proNo cenário atual, temos uma clara evolução no
fissionais, mas sim de patrocínio de empresas.
perfil das empresas, pois antigamente estas tinham
Para integrar empresas e profissionais, surgia enprofissionais (empregados) responsáveis por tarefas
tão o primeiro canal da Six Sigma Brasil, que logo foi
e, posteriormente, tivemos uma evolução para emacompanhado pelo Congresso Internacional anual e
presas “Ltda.”, nas quais os profissionais (funcionádos treinamentos presenciais e EAD.
rios) passaram a ser responsáveis por funções. Após
esse marco, num estágio seguinte, tivemos as emA RAZÃO DE EXISTIR
presas “S.A.”, com profissionais (colaboradores) resNossa missão é agregar em uma comunidade
ponsáveis por funções e compartilhamento do cobrasileira todas as pessoas interessadas em discunhecimento.
tir, compartilhar e fomentar conhecimento, buscar
No estágio em que as empresas digitais se enconoportunidades de trabalho e aprimorar relacionatravam, o modelo era totalmente novo, pois a emmentos por meio das metodologias da Seis Sigma e
presa tem 100% dos profissionais como colaboradoGerenciamento de Projetos.
res de conhecimento, que usufruem dos benefícios
Como estratégia para alcançar os nossos objetivos
gerados pela rede social gerida pela empresa. Toda a
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estratégia da empresa digital segue na linha de
ditório que comportava
Os clientes podem
conhecimento, em que o importante é poder
400 pessoas. Com um
ser
internos
ou
relacionar e instruir, agregando valores a todos
sucesso inacreditável, o
externos.
São
envolvidos.
Congresso contou com
É possível falar, portanto, que no futuro hauma participação de
as pessoas que
verá empresas que exercerão o papel de inte100%, o que resultou na
utilizam
as
saídas
gradoras de conhecimento, pois este é cada
imediata definição de
de
um
processo.
vez mais valorizado pelo mercado como um
um novo desafio: fazer
diferencial e gerador de economia. Os profiso Congresso no Centro
São para esses
sionais que participam dessa integração tamUniversitário do Senac,
“consumidores”
bém são beneficiados.
com mais de 2.000 m2
de nosso trabalho
de área útil. Em 2010 o
A chave desse processo é o conhecimento.
desafio foi vencido, e
E é exatamente por isso que os profissionais
que o realizamos
até hoje o evento condevem estar sempre atentos ao seu planeda
melhor
forma
ta com mais de 100
jamento de carreira, capacitação e preparapossível
empresas participantes,
ção diante do novo contexto do mercado de
mais de 45 palestrantes
trabalho.
e uma média de 600
Tudo isso torna-se ainda mais flexível e
profissionais por dia de evento.
acessível devido à nova infraestrutura de comunicaAgregando inovação a cada ano, o Congresso se
ção disponível (internet, blog, celular, banda larga,
consolidou como um agente de fomento do conheetc.), gerando uma ruptura no processo coloquial.
cimento, com uma união entre as empresas que o
Sem essa infraestrutura, não seria possível o surgidisseminam e profissionais que buscam exatamente
mento da empresa digital. As empresas digitais têm
esse conhecimento.
entre seus objetivos disseminar conhecimento, geDefinimos uma parceria estratégica com as editorando um bem para a sociedade, sempre focando
ras, para divulgação de bibliografias de interesse do
no resultado do negócio e aprimorando o relacionapúblico, bem como com empresas de consultoria e
mento entre as empresas e os profissionais.
treinamento, que também são agentes de disseminação do conhecimento. Conseguimos fazer com que
A EVOLUÇÃO
várias empresas do segmento participassem e expuCom base nesse processo digital e nesse pensasessem seus programas para os congressistas, que
mento global, novos desafios foram sendo incorpotêm a possibilidade de analisar o que é mais aprorados à nossa empresa, e um deles surgiu em 2009,
priado para aplicação em seu dia a dia.
com a realização do primeiro Congresso.
Para que o conhecimento seja estendido para
Estávamos em meio à crise mundial, e as empresas
além dos dois dias de evento, ao fim do ano geramos
sofrendo com a economia e geração de negócios. Os
o Congresso Virtual, que apresenta as palestras para
ares para a Six Sigma Brasil, porém, foram bastante
serem novamente assistidas pelos profissionais, e a
favoráveis, pois tínhamos os profissionais associados
Revista Digital, que já está em sua 4ª edição e traz
do site, as empresas patrocinadoras e uma excelente
um resumo de tudo que aconteceu no evento, com
oportunidade de fechar a parceria com o Senac, que
entrevistas feitas com os profissionais.
passou a nos disponibilizar suas instalações para reaA Six Sigma Brasil busca ser um agente transformalização de nosso congresso anual.
dor da sociedade brasileira, pois em todos os canais
Os resultados do primeiro ano do Congresso poem que atua, seja no Congresso, na Revista Digital,
dem ser observados:
em palestras e treinamentos ou no portal, realiza a
A primeira edição do evento foi feita em um au-
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integração de informação, pessoas, projetos e metodologias para incrementar a eficiência e excelência
nas organizações.
Todas as ações da Six Sigma Brasil mostram que
pulverizar conhecimentos para o público associado é
mais do que uma missão – é nosso objetivo de vida!
O CONGRESSO INTERNACIONAL
Em 2014, o Congresso Internacional completou o
sexto ano de prosperidade e sucesso. Como diferencial, realizamos um debate ao fim dos dois dias, que
reuniu reconhecidos profissionais da área, que levantaram temas sobre Gestão de Projetos, Processos,
Qualidade e Excelência Operacional. Ricos em conteúdo e percepções, os debates agregaram novos
pontos de vista aos congressistas. Posso dizer que os
profissionais que compareceram ao evento, ávidos
por novos conhecimentos, foram ao lugar certo!
As diferentes realidades e experiências ajudam a
trabalhar obstáculos encontrados no dia a dia e nos
modelos utilizados na gestão, já que os temas e exposições apresentados para a disseminação da metodologia Six Sigma ajudam o público a ver a aplicação dessa metodologia nos projetos dos quais
participam.
Pelas apresentações, houve exemplos de aplicações que trouxeram resultados e que apresentaram
a percepção da importância de agregar o Lean Seis
Sigma como ferramenta de qualidade para grandes
organizações.
Nós acreditamos que ter pessoas preparadas e
desenvolvidas é apostar em um time de sucesso. O
evento agrega na troca de experiências e apresenta
cases de sucesso, que abrem novas oportunidades
de atuação. Isso contribui para que os participantes

levem para as organizações um novo olhar para a
gestão vigente.
As empresas mais bem posicionadas no mercado
já descobriram que a chave para o sucesso de seus
negócios está no desenvolvimento de seu capital humano. Investir no treinamento e no desenvolvimento dos profissionais que fazem a empresa acontecer
proporciona satisfação, melhor desempenho, fidelidade e, mais do que isso, utilização das novas práticas para alavancar a própria organização.
O MOMENTO ATUAL
Com o sucesso do portal, do Congresso Internacional e dos treinamentos on-line e presenciais, tentamos sempre nos adaptar às necessidades de nosso
público, cultivando o senso crítico analítico sobre a
economia e sobre os cenários de projetos. Posso dizer que a evolução da Six Sigma Brasil acompanha a
transformação global, já que hoje o mundo corporativo passa por uma transformação drástica.
Antes, havia o processo de gestão baseado na experiência dos profissionais e não em metodologias
claras e efetivas. A estrutura organizacional está revolucionando de forma silenciosa o modelo hierárquico tradicional das empresas, pois, cada vez mais,
profissionais estão alocados em projetos. Esse cenário leva a uma dicotomia administrativa, visto que
os profissionais das áreas passam muitas vezes a ter
que reportar aos líderes de projetos antes mesmo de
prestarem conta aos seus chefes de departamento.
Esse é o nosso pensamento e o direcionamento
que faz com que a empresa foque cada vez mais
nos conhecimentos ao redor de projetos, metodologias de qualidade e atendimento ao cliente.
Os clientes podem ser internos ou externos. São

Figura 1
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Figura 2

eVOLUÇÃO DO PERFIL DAS EMPRESAS
Novas Empresas
SIX SIGMA BRASIL
Conhecimento

o trabalho é focado na cadeia de
valor. Trata-se de uma exigência
alta, pois a maioria dos profissionais do mercado está imersa
em um contexto departamental
que, muitas vezes, impede a visão integrada e abrangente da
cadeia de valor estendida.

Empresas S.A.
Colaborador
Empresas Ltda.
Funcionário

Funções

Empresas antigas
Empregado

Tarefas

as pessoas que utilizam as saídas de um processo.
São para esses “consumidores” de nosso trabalho
que o realizamos da melhor forma possível. Toda
vez que um processo é otimizado para um cliente
interno, há uma redução no custo da empresa e,
consequentemente, é gerado um benefício para o
cliente externo (pode ser o acionista ou o próprio
consumidor). Logo, a redução do custo administrativo pode ser traduzida em aumento de produtividade e competitividade.
O órgão “empresa” vem sendo tratado de uma forma muito fragmentada e setorial, em que os profissionais encontram dificuldades em obter referências
para análises e comparações. A introdução de uma
metodologia sistêmica para o gerenciamento possibilita que todos tenham a mesma visão da realidade
e, consequentemente, isso facilita as comparações.
Quando a empresa é analisada a partir da visão dos
processos, é possível dizer que as corporações são
compostas de diversos processos comuns, que independem do seu segmento de atuação.
O profissional responsável pela liderança dos projetos precisa ter uma visão integrada da empresa,
pois muitas vezes os resultados só aparecem quando

Funções &
Conhecimento

ANÁLISE DE MERCADO
O escritório de projetos em
planejamento estratégico é a
abordagem e a aposta da Six
Sigma Brasil nesses próximos
anos. Acreditamos que, nas
grandes empresas, 80% dos
projetos estratégicos não chegam ao fim dentro dos prazos
e custos estabelecidos. Essa
estatística prova que, se uma
empresa gera em seu plano estratégico de dez a 20
projetos-chave, responsáveis por uma expectativa de
salto de rentabilidade, que não chegam ao fim, estará
perdendo dinheiro e mercado.
Esse problema está sendo tratado com a utilização
de metodologias sistêmicas, como Lean Six Sigma e
PMBOK, e a criação formal do escritório de projeto
dentro das organizações. Por esse motivo, a Six Sigma Brasil vem oferecendo diversas grades e turmas
para treinamento dos profissionais atuantes em projetos ou que desejam atuar no segmento.
Advindos de uma demanda de mercado, os treinamentos apostam em capacitar os profissionais a
manterem uma visão integrada do plano estratégico
para garantir a sua implementação dentro do prazo e
custo definidos.
A utilização de metodologias possibilita um monitoramento sistêmico e eficaz da condução dos
projetos. Todas as metodologias se complementam
e devem ser vistas como uma caixa de ferramentas
a serem utilizadas conforme a necessidade do negócio. Por isso, um dos temas de maior sucesso de
nossa grade são os cursos voltados à ferramenta
DMAIC. O Dmaic ajuda as empresas a sistematizarem
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a abordagem dos projetos, reduzindo as incertezas
e os riscos e aumentando a probabilidade de sucesso dos projetos, gerando uma documentação clara
e objetiva.
A Six Sigma Brasil acredita que o foco do profissional deve ser o resultado do negócio e não a meto-

dologia ou ferramenta que utiliza. Visando alcançar
todos os públicos, a nossa empresa oferece treinamentos e discussões de diversas metodologias. O
importante é atingir o público que atua nas empresas, cujo foco é o conhecimento, e não simples tarefas ou operações.

six sigma – o que é
Seis Sigma ou Six Sigma é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para melhorar
sistematicamente os processos ao eliminar defeitos. Um defeito é definido como a não conformidade de um
produto ou serviço com suas especificações.
Seis Sigma também é definido como uma estratégia gerencial para promover mudanças nas organizações,
fazendo com que se cheguem a melhorias nos processos, produtos e serviços para a satisfação dos
clientes. Diferentemente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos ou administrativos,
o Six Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma planejada e clara, tanto de qualidade
como, principalmente, financeiros.
A razão principal para a adoção do Seis Sigma prende-se ao aumento das margens de lucro. Parte desse
propósito é obtido por meio da redução contínua da variação nos processos, eliminando defeitos ou falhas
nos produtos e serviços.
Hoje em dia, o Seis Sigma é visto como uma prática de gestão voltada para melhorar a lucratividade
de qualquer empresa, independentemente do seu porte. Atualmente, o Seis Sigma tem a finalidade de
aumentar a participação de mercado, reduzir custos e otimizar as operações da empresa que o utiliza.
A qualidade não é vista pelo Seis Sigma na sua forma mais tradicional, isto é, a simples conformidade com
normas e requisitos da organização. A esse respeito, e como diz Mikel Harry, conhecido por ser o arquiteto
e o padrinho do Seis Sigma, uma coisa é estar no negócio da qualidade, outra é estar na qualidade do
negócio. A Seis Sigma é definida como o valor agregado por um amplo esforço de produção com a finalidade
de atingir objetivos definidos na estratégia organizacional.

Clovis Bergamo Filho é presidente da Six Sigma Brasil.
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ULTRAGAZ
Equipe de Sustentabilidade da Ultragaz

DESENVOLVENDO
COOPERATIVAS DE RECICLAGEM
A Ultragaz executa, desde 2012, o projeto “Desenvolvimento de cooperativas de reciclagem”,
cujo objetivo é expandir a cultura da seletividade do lixo na sociedade e ampliar, dessa
maneira, a geração de emprego e renda de associados de cooperativas de recicláveis.

Como empresa socialmente responsável, a Ultragaz desenvolve ações com base em seus pilares de
sustentabilidade, priorizando projetos que possam
trazer benefícios diretos para o meio ambiente e para
a esfera social. A missão de sustentabilidade da companhia é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, investindo em projetos
educativos, culturais e de preservação ambiental,
com foco na sustentabilidade do negócio.
Alinhada com esses objetivos, desde 2010 a Ultragaz vem estudando as comunidades no entorno de
suas plantas por meio de diagnóstico externo para
o levantamento de necessidades. Foram escolhidas
seis cooperativas em seis estados para a implementação de projetos de infraestrutura e capacitação
realizados de 2012 a 2014. Além dos aspectos estruturais, o projeto incluiu ainda um amplo programa
de capacitação dos cooperados para fazer a gestão
do negócio.
Os municípios escolhidos foram os mais carentes
de estrutura e os que demonstraram maior potencial
de aproveitamento do programa de capacitação. As
cooperativas escolhidas estão localizadas nas cidades de Goiânia, Brumadinho, Aracajú, Rio de Janeiro,
Ribeirão Pires e Salvador.
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PROFISSIONALIZAÇÃO
tituto com foco em meio
A Ultragaz
A profissionalização desses cidadãos é uma
ambiente,
responsável
acredita
que
alternativa para uma parcela da população que
pela capacitação, teve o
colaborar
com
sobrevive da coleta de materiais reciclados. É
papel de desenvolver ao
um caminho para torná-los protagonistas no
longo desses 24 meses
os processos de
mundo do trabalho, resgatando seu respeito
os treinamentos necessáorganização
e
e dignidade com a melhoria das condições de
rios que resultaram nesse
viabilização
das
trabalho e de vida.
comprometimento.
A Ultragaz foi responsável pela realização
Os temas abordados
cooperativas
das obras de ampliação e/ou reformas das uniincluíram tópicos como
contribui
para
um
dades, além da profissionalização dos coopesegurança no trabalho,
futuro
mais
limpo
rados por meio de capacitação em gestão, área
gestão da cooperativa e
que sofria grave carência no setor. O processo
processos burocráticos e
e sustentável
de desenvolvimento possibilitou o fortalecium estudo mais aprofunmento, a autonomia e a competência para o
dado dos materiais colegerenciamento das cooperativas, promovendo
tados por cada grupo. A
uma melhoria geral das condições de trabalho.
formação foi realizada em um espectro interdisciplinar
Por meio dessas ações, a Ultragaz contribui direpara abordar todos os procedimentos necessários para
tamente para a profissionalização e organização da
a segurança e o bom desempenho dos cooperados.
categoria, possibilitando a esses trabalhadores o deO engajamento externo, que impacta a reputação
senvolvimento de suas tarefas em um ambiente adeda companhia junto ao público geral e parceiros de
quado, seguro e sustentável.
negócios, é sugerido por meio de um trabalho de diAs etapas do projeto relacionadas à infraestrutura
vulgação para a imprensa sobre cada ação, de modo
foram idealizadas em parceria com uma construtoa se conseguir uma exposição dos projetos em todo
ra, responsável pelos os aspectos técnicos das obras.
o período de sua execução.
Já a etapa de capacitação vem sendo realizada em
Além disso, houve a proposta de criação de parparceria com o Instituto de Educação Ambiental, que
cerias, em que foi acordado um esquema especial de
realizou cursos desenvolvidos especificamente para
coleta de eletrônicos, com uma faculdade da região.
cada cooperativa, atendendo às necessidades prinCom a preparação, os cooperados ganharam mais
cipais levantadas na etapa de diagnóstico e, em esrepertório acerca de sua atividade e de sua importânpecial, em atenção aos desejos e interesses do grupo
cia. A reciclagem é tema prioritário nas agendas de
beneficiário, com foco na autogestão.
todos os setores. A Ultragaz acredita que colaborar
O projeto visou impactar de forma direta os coocom os processos de sua organização e viabilização
perados, e também a comunidade do entorno, com
contribui para um futuro mais limpo e sustentável.
a conscientização do descarte adequado de lixo eletrônico, por exemplo.
EXECUÇÃO
No total, foram seis obras/reformas e capacitação
PLANO
realizadas pela Ultragaz, em seis estados. Além desPara atingir os objetivos propostos no curto e no
sas iniciativas, os cooperados também receberam:
longo prazo, era imprescindível que os cooperados
curso sobre forma correta de se fazer reciclagem de
estivessem altamente comprometidos com o proeletrônicos, uma vez que as cooperativas recebem
jeto. O engajamento interno é fundamental para a
muito material desse tipo; e treinamento gerencial
identificação externa e a viabilização de projetos
sobre logística reversa, de modo que eles entendam
socialmente sustentáveis. A consultoria de um inse passem a inserir em seus procedimentos habituais
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os controles e documentos que garantam a rastreabilidade dos resíduos eletrônicos. Isso é importante
para que eles continuem recebendo doações de eletrônicos das empresas locais.
A proposta para as cooperativas foi elaborada de
acordo com as necessidades específicas de cada
uma, visando aos objetivos principais de construir
um ambiente seguro e capacitar os cooperados para
uma gestão eficiente. As obras foram iniciadas no
primeiro semestre de 2013, com o projeto de melhoria da Cooperpires. Em cada uma, foram realizadas as
ações prioritárias anteriormente identificadas.
Cooperpires, Ribeirão Pires/SP

Foi realizada a reforma completa da doca, contribuindo para a produção da cooperativa. A reforma
incluiu remoção do piso de cimento, colocação de
laje, brocas, vigas de travamento em concreto e caixa
de esgoto.
Care – Cooperativa dos Agentes
Autônomos de Reciclagem, Aracaju/SE

Nessa cooperativa foi feita uma nova cobertura
para o galpão de triagem, que permitiu a ampliação
da capacidade de recebimento e armazenagem de
materiais, impactando diretamente no aumento de
produção dos cooperados.
Cooper-rama – Cooperativa Reciclamos
e Amamos o Meio Ambiente, Goiânia/GO

Nessa cooperativa, foi realizada a reforma da cobertura do galpão de triagem, além da construção de
banheiros e de nova escada. O projeto impactou diretamente na segurança dos cooperados.
Coopama – Cooperativa Popular Amigos
do Meio Ambiente, Rio de Janeiro/RJ

A entidade do Rio foi beneficiada com a substituição
das telhas e calhas da guarita, do revestimento e pintura das paredes, além do banheiro, que recebeu novo
revestimento de piso e parede, teve as louças substituídas e ganhou a instalação de um chuveiro com boxe.
No térreo, o vestiário recebeu novos revestimentos de
piso, janela e lavatório. As portas foram substituídas e o

vestiário foi pintado. Também foi reformado o espaço
infantil destinado aos filhos dos cooperados.
Ascavape – Associação dos Catadores
do Vale do Paraopeba, Brumadinho/MG

A cooperativa foi contemplada com a implementação de uma gaiola para facilitar a seleção de materiais e com a reforma da bancada fixa de separação
de resíduo reciclável.
Coopmarc – Cooperativa de
Materiais de Camaçari, Camaçari/BA

O projeto realizou a reforma da área do galpão
para transformá-la em uma sala exclusiva para o tratamento de resíduos eletrônicos, de forma a ampliá-la para esse procedimento, já que o material é sensível à contaminação.
Além das reformas físicas, os temas abordados nas
capacitações foram elaborados para que os cooperados se comprometam como empreendedores e
transmitam valores positivos para o fortalecimento
dos grupos e do negócio. Em cada entidade, foram
realizadas dinâmicas de grupo com temas relacionados à gestão de negócios de pessoas e temas específicos para cada material reciclado de cada local.
RESULTADOS
As cooperativas selecionadas receberam reformas
apropriadas para suas estruturas, garantindo a segurança e a produtividade dos cooperados. Avaliaram-se as prioridades para cada caso, tendo em vista criar
condições para que cada entidade, a partir do que
lhes foi entregue, continuasse a realizar as melhorias
estruturais necessárias para o seu desenvolvimento.
Alguns bons exemplos de resultados podem ser
destacados, como, por exemplo, em Brumadinho
(MG) onde, além das obras de melhorias no depósito
de triagem de eletrônicos, foi realizada a construção
de silo de armazenamento de recicláveis. Em Ribeirão Pires (SP), foi feito um acordo com a prefeitura
para realização da limpeza do galpão e melhoria da
segurança para a colocação de eletrônicos, além da
confecção de folhetos para a divulgação da coleta
seletiva nos bairros.
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As oficinas de capacitação, por sua vez, geraram materiais de divulgação e informação criados
durante os cursos com sugestões e direcionamentos dos cooperados. Os materiais criados são
o principal meio de engajamento da comunidade
com a cooperativa e devem ser uma iniciativa da
entidade.
Os materiais produzidos informam o público externo e o aproximam dos cooperados, gerando
maior interatividade, troca de experiências e fluxo de
informações. Os folhetos ilustram o que a população

deve fazer com cada tipo de lixo – de acordo com as
necessidades de cada cooperativa – e o modo correto de descarte.
O envolvimento dos grupos com o projeto foi tão
satisfatório que permitiu mudanças profundas, que
impactaram no sucesso dos empreendimentos do
grupo. Na Coopama, do Rio de Janeiro/RJ, houve,
durante as oficinas, uma mudança no organograma
da cooperativa, deixando as relações mais horizontais, ampliando o espírito de cooperativa e abrangendo de forma uniforme todos os envolvidos.

PERFIL
A fundação da Ultragaz, há mais de 76 anos, marcou o surgimento da comercialização do gás engarrafado
no país. Uma história que teve início no Rio de Janeiro, em 1937, a partir da capacidade criativa e
empreendedora de Ernesto Igel, um imigrante austríaco que vislumbrou a oportunidade de usar o gás
liquefeito de petróleo em fogões e aquecedores, negócio que apresentava bons resultados nos países
desenvolvidos. Assim, em setembro daquele ano, a Empresa Brasileira de Gaz a Domicílio começou a
engarrafar e a distribuir o produto no Brasil. Porém, o grande crescimento veio somente em 1954, com
a inauguração da primeira refinaria de petróleo do Brasil, em Mataripe, no Estado da Bahia. Com o
abastecimento regular, houve uma revolução nos hábitos do país. Foi o fim da predominância dos fogões a
lenha e o início de uma nova fase, resultando em um mercado que consome hoje 6,7 milhões de toneladas
de Gás LP anualmente.

A ULTRAGAZ EM NÚMEROS
> Primeira empresa de Gás LP no Brasil
> Faturamento: aproximadamente R$ 4 bilhões em 2013
> Quantidade de Gás LP distribuído: 1,7 milhão de toneladas/ano
> Bases de engarrafamento: 17
> Bases de estocagem e distribuição: 21 (bases satélites)
> Domicílios atendidos: aproximadamente 11 milhões
> Clientes empresariais: cerca de 45.700
> Funcionários: 3.700
> Revendedores: cerca de 5.000
> Lojas próprias: 15

Este case foi um dos vencedores do Prêmio Marketing Best Sustentabilidade 2014.
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SUCO JANDAIA
Eduardo Figueiredo

APOSTA EM NOVAS
LINHAS DE PRODUTOS
A Suco Jandaia é uma empresa genuinamente brasileira, com sede na cidade de Pacajus, no Ceará,
distante 54 quilômetros de Fortaleza. Fundada em 1941, em seus 73 anos de atuação tornou-se
uma das líderes nacionais na produção de sucos, néctares, chás, água de coco e caldo de cana. Seu
foco está na inovação, com o lançamento constante de novos produtos.

Foi a Jandaia quem lançou no Brasil o suco de
caju integral. Atualmente, a linha de sucos integrais e
prontos para beber ultrapassa 45 produtos. Além do
suco de caju, fruta nativa da região e cultivada numa
área de 3 mil hectares, produzimos sucos de abacaxi,
acerola, goiaba, manga, uva e outras frutas. Processamos a incrível quantia de 40 mil toneladas de frutas
por ano. Recentemente, nossa produção foi incrementada com as linhas Jandaia Premium, Jandaia
Coco+ e o Caldo de Cana Jandaia, o que intensifica
a característica inovadora da empresa.
O nosso plano é nos mantermos em crescimento ano após ano. Para isso, temos adotado uma série de ações; entre elas, o aumento do número de
pontos de vendas, já espalhados de norte a sul do
Brasil, tais como: Rede Assaí Atacadista e Atacadista
Roldão (SP); Mundial e Prezunic (RJ); Super Maia (DF);
Supermercados DB (AM); Supermercados Líder e Y.
Yamada (PA); Mateus (MA); Comercial Carvalho (PI);
Super Rede (CE); Pão de Açúcar e Atacadão (NE); Maxxi Walmart (Brasil); Bretas (MG) e EPA (ES).
Trabalhamos com tecnologia de ponta, e o investimento em novos processos não tem fronteiras. Os
equipamentos usados na produção de nossos sucos
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são o que há de mais moderno no mundo, tendo sido
importados da Suécia, Itália, Alemanha e outros países. A área do processo produtivo da empresa funciona dentro das mais rígidas normas de segurança e
higiene impostas em todo o território nacional.
INOVAÇÕES
No competitivo mercado de sucos, a Jandaia se
destaca com DNA inovador. Neste ano, a empresa trouxe ao mercado nacional novos produtos que
atendem as necessidades dos consumidores, como
a linha Premium. Os produtos desse segmento têm
40% de polpa. Com isso, o consumidor leva para casa
um produto mais concentrado, com maior valor nutricional e mais vitamina C, presente nos sabores uva
e laranja dos sucos da linha Premium.
Além disso, a embalagem foi criada para surpreender o mercado, em sofisticada combinação do
branco com o preto e o logo da Jandaia Premuim,
destacando-se nas prateleiras de qualquer estabelecimento – nos mercados nacional e internacional
– pela extraordinária aparência, em caixas Tetra Pak
de 200 ml e de 1 litro. Queremos passar ao consumidor um conceito novo e diferenciado de embalagem. Perfeitamente adequado a um produto Premium. Cores contrastantes, comunicação direta e
um design moderno garantem à embalagem Jandaia
Premium maior atrativo nas prateleiras.
Também em 2014, o mercado nacional foi contemplado com a Água de Coco com toque de frutas,
o Jandaia Coco+, composta por três sabores: coco
+ limão, coco + tangerina e coco + maracujá, disponíveis em embalagens Tetra Pak de 200 ml e 1 litro.
Antes de apresentar mais essa novidade ao mercado, a Jandaia investiu durante 15 meses em pesquisas qualitativas, focando os mercados interno e
externo e, dentre suas descobertas, confirmou que a
sociedade anseia por alimentos saudáveis, qualidade
de vida e bem-estar. A Água de Coco com toque de
frutas tem em sua composição 35% de água de coco
e frutas, apresentadas nos sabores limão, tangerina e
maracujá, conferindo à bebida um suave paladar de
frutas, com refrescância, leveza e hidratação.
Queremos dar opções ao consumidor que tem o

hábito de consumir água de coco, diversificando deu
portfólio com produtos refrescantes e com um toque
de fruta, preservando o sabor e os benefícios da água
de coco. Será feito um trabalho de conscientização
com nutricionistas e preparadores físicos, inclusive
em academias, para que as pessoas fiquem atentas
ao lançamento, que busca ressaltar os benefícios nutricionais e de hidratação da linha, voltada não apenas para atletas e praticantes de atividades físicas,
mas para todos que buscam bem-estar e qualidade
de vida. Nossa estratégia de marketing será voltada
para eventos esportivos, como ciclismo, vôlei, corrida de rua, natação e demais eventos.
Além de abastecer o mercado interno, os sucos da
Linha Premium serão exportados para EUA, Portugal,
Dubai, Rússia e Benin, países que já compram produtos da Jandaia.
Não é possível falar dos produtos inovadores sem
mencionar o Caldo de Cana, que progressivamente
vem conquistanto maior número de consumidores
em todo o território nacional. Com seu lançamento,
ocorrido em 2013, ficam evidenciadas duas características fortes dos produtos apresentados ao mercagráfico 1

Faturamento –
quantidade de caixas vendidas em 2013
Total: 1.147.843
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do pela Jandaia. A primeira delas é a inovação; afinal,
o caldo de cana – ou garapa, como é chamado em
algumas regiões – é habitualmente consumido em
feiras e pastelarias de todo o país, mas só ganhou as
gôndolas dos supermercados pela Jandaia. A preocupação com a saúde do consumidor é também
evidenciada nesse produto. O caldo de cana é considerado uma bebida energética e, por isso, muito
consumida por atletas. Possui diversas propriedades
nutricionais, que proporcionam muitos benefícios
para a saúde.
EXPORTAÇÕES
No Brasil, os sucos da Jandaia são encontrados
em supermercados, panificadoras, escolas e outros
pontos de comercialização. A empresa também é
fornecedora de sucos em caixinha de 200 ml para o
Governo do Estado de São Paulo.
Mas não são apenas os brasileiros que têm o prazer de saborear os produtos Jandaia. Americanos,
europeus e africanos já conhecem os nossos sabores. Atualmente, exportamos para onze países, entre
eles Estados Unidos, Portugal, e Espanha.
QUALIDADE CERTIFICADA
A Suco Jandaia tem sua qualidade reconheci-

2012

2013

da desde 2008 pela ISO 22000 (certificado da TÜV
Rheinland – empresa alemã, criada em 1872, presente em 62 países, de todos os continentes, reconhecida como uma das mais renomadas certificadoras
do mundo).
A Jandaia conseguiu essa certificação porque
sempre primou pela qualidade de seus produtos e
demonstra isso no cuidado que tem, seja no cultivo,
na aquisição das frutas e matérias-primas de fornecedores responsáveis ou no envase dos sucos, utilizando tecnologia de ponta.
A certificação é a garantia de que os produtos
Jandaia são fabricados sob os mais rígidos padrões
internacionais de controle de qualidade, além de
a empresa possuir uma administração mais ágil e
eficiente em todos os seus processos organizacionais.
Com o Suco de Caju, principal produto da empresa, a Jandaia atua em todo o ciclo produtivo, plantando o cajueiro, processando o caju, transformando-o em suco e embalando-o. O cuidado constante
com os produtos também está presente na análise
do setor de qualidade. Além da ISO 22000, a empresa
possui a certificação ISO 9001, que qualifica os processos da empresa como um todo, como o de gestão e o administrativo.

suco jandaia
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CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA
A Jandaia conquistou a Certificação Orgânica para
o plantio, industrialização e distribuição do caju. Essa
certificação, que garante a procedência (origem) e
a qualidade de seus produtos, somente é concedida após uma ampla avaliação, que vai desde a fonte
de produção agrícola – plantio e colheita de frutos,
feitos na fazenda Tabajara – até os procedimentos
industriais – o processamento de frutos é feito na
unidade BR Juice.
A IMO Control, certificadora que fez o processo
de auditoria nas fazendas da Jandaia, é devidamente
credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), e o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) assegura por escrito que determinado produto, processo
ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica.
A auditoria de certificação orgânica foi realizada
nas fazendas da Jandaia. Foram avaliados os processos de plantio e colheita nas fazendas, verificando-se
como ocorre cada etapa, e se elas não tinham qualquer tipo de contaminação química, seja por agrotóxicos, por fertilizantes ou adubos químicos. Amostras
do solo, em pontos distintos da fazenda, foram coletadas para análise de ausência desses componentes.
Na unidade de processamento de frutos – BR Jui-

gráfico 3
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ce –, foram avaliados todos os processos produtivos,
desde a origem do fruto até a expedição do produto
final, garantindo que não há, durante essas etapas,
contaminação cruzada entre um produto orgânico e
um produto convencional.
Nosso objetivo com a certificação é garantir ao
consumidor total segurança quanto à qualidade dos
nossos produtos, passando a ele a certeza de que
são livres de organismos geneticamente modificados, têm mais sabor, são mais nutritivos e que nosso
plantio é feito em harmonia com o meio ambiente.
É importante ressaltar que a diferença nos produtos orgânicos ocorre com base em suas qualidades
físicas – decorrentes principalmente da ausência de
agrotóxicos e adubos químicos, por exemplo –, as
quais estão mais diretamente relacionadas à forma
como eles foram produzidos. O detalhe é que essas
características não são facilmente identificadas pelo
consumidor na hora da compra; no entanto, a certificação é uma garantia de que os produtos rotulados
como orgânicos tenham sido, realmente, produzidos
dentro dos padrões da agricultura orgânica.
Quando os consumidores decidem pela compra
de produtos orgânicos e pelo pagamento de um ágio
por efeitos positivos à saúde e na redução do impacto
ambiental, entre outros atributos, eles esperam obter,
em troca, um produto de origem orgânica garantida.
VALORIZAÇÃO DO PESSOAL
Nossa sede em Pacajus une bom gosto, modernidade e sustentabilidade. O escritório fica num grande
espaço, com uma ampla, moderna e agradável recepção. Todos os funcionários são tratados de forma generosa, porque entendemos a importância de
cada um no resultado global de nossas ações. A Jandaia foi classificada entre as Melhores Empresas Para
Trabalhar no Ceará, em pesquisa realizada pelo Great
Place To Work, em Parceria com o Grupo de Comunicação O Povo.
A conquista do prêmio se deve principalmente ao
sistema de gestão da empresa, que proporciona aos
seus colaboradores benefícios materiais e sociais e
trabalha cotidianamente na construção de um ambiente sustentável, que possibilita o desenvolvimento
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profissional e a valorização do espírito coletivo, resultando num ambiente harmônico para que todos
possam mostrar suas potencialidades nos aspectos
profissional e humano.
PREOCUPAÇÃO COM O AMBIENTE
A Jandaia utiliza a água do açude de Pacajus. A tubulação de seis quilômetros do açude até a empresa
foi feita pela própria Jandaia, que mantém uma estação de tratamento em sua sede e um reservatório
com capacidade de armazenamento de um milhão
de litros de água. A Jandaia trata mensalmente 14 milhões de litros de água.
Desde 2011, com o plantio de 30 hectares de coqueiros, a Jandaia se compromete a reutilizar a água
tratada em sua estação. Essa água é devolvida com
níveis estabelecidos pela legislação e enviada através
de um riacho até ao reservatório para irrigação dos
coqueiros. A reutilização chega a 50%.
Recentemente, teve início um projeto para minimizar o consumo de água do manancial superficial
(Açude de Pacajus). Com o atual quadro de escassez
de água no Ceará e demais estados do Nordeste, esse
projeto visa minimizar os impactos ambientais oriundos do consumo exacerbado das indústrias, por meio
de uma gestão estratégica do aproveitamento da
água, o que reduz os efluentes líquidos da indústria.
Esse projeto foi estudado por quatro meses, após

gráfico 4
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execução de projetos de construção de tanques, agitadores, impermeabilizações dos tanques, instalação
de rede elétrica de alta tensão e aplicação de ar difuso para aeração. A iniciativa envolveu a compra de
novos equipamentos, como compressores e difusores de ar, e a construção de um tanque impermeabilizado com manta e de linha de energia de alta tensão.
A ação rendeu à empresa a capacidade nominal de
3.500 m³/mês de água; 100% do efluente é destinado
a irrigação. O conceito que temos é reduzir o volume de efluente líquido por meio de processos que
utilizem cada vez menos água e, por consequência,
causem menos impacto, diminuindo o custo de tratamento e economizando água, recurso de fundamental importância para nossa vida.
O cuidado com a natureza é uma constante da
Jandaia, que, além de apoiar projetos nessa área,
contribui de forma efetiva com o meio ambiente,
mantendo 300 mil árvores plantadas. Durante o ciclo
produtivo do caju, utilizamos o bagaço, que em outras empresas é transformado em lixo, como matéria-prima para ração animal. Além disso, apoiamos a
Fundação SOS Chapada do Araripe, que trabalha em
campanhas de preservação do meio ambiente.
Dentre outras ações, todas as embalagens utilizadas nos produtos da empresa – garrafas de vidro e
embalagens longa-vida (Tetra Pak) – podem ser recicladas.

AÇÃO SOCIAL
A Jandaia é fundadora do Instituto de Educação
Portal (IEP), uma entidade sem fins lucrativos criada
em 1º de dezembro de 2007. É uma Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
apoiada e incentivada por cerca de 100 parceiros,
entre empresas privadas, organismos públicos e
Caju
Caju
federações.
Maracujá
As principais ações do IEP são a educação profisMaracujá
sional de jovens e a inserção deles no mercado de
Goiaba
Goiaba
trabalho. Cerca de 70% desses jovens são contraManga
Manga
tados efetivamente pelas empresas com as quais o
Acerola
Instituto mantém contato constante, ofertando esses
Acerola
novos trabalhadores qualificados.
A ação do IEP é tão importante e tão bem execu-
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tada que seu trabalho é constantemente reconhecido por prêmios diversos. Neste ano, o Instituto teve
o ápice de suas premiações com o recebimento do
ODM Brasil. O prêmio, criado em 2004, é uma iniciativa pioneira no mundo, e sua finalidade é incentivar
ações, programas e projetos que contribuam efetivamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). É coordenado pela
Secretaria Geral da Presidência da República, em parceria com o Programa Nacional das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) e com o Movimento
Nacional pela Cidadania e Solidariedade. A coordenação técnica do Prêmio é de responsabilidade do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).
Para conquistá-lo o IEP concorreu com outras
1.090 iniciativas. As 65 mais bem avaliadas foram
visitadas in loco por um Comitê Técnico, integrado
por representantes do IPEA e da ENAP. A avaliação
foi baseada nos seguintes critérios: contribuição para

Eduardo Figueiredo é Diretor Comercial da Suco Jandaia.

o alcance dos ODM; caráter inovador; possibilidade
de tornar-se referência para outras ações similares;
perspectiva de continuidade ou replicabilidade; integração com outras políticas; participação da comunidade; existência de parcerias; e manutenção da
qualidade nos serviços prestados.
O Instituto foi um dos 30 vencedores na 5ª edição
do Prêmio ODM Brasil com o projeto “Transformando
Vidas através da Educação Integral”. Como presidente do IEP e diretor da Jandaia, recebi a condecoração
das mãos da presidente da República, Dilma Roussef.
Além do Prêmio ODM Brasil, o IEP foi agraciado
no ano de 2010 pelo Fundo Itaú de Responsabilidade Social (FIES), como um dos 20 melhores projetos
sociais do Brasil; em 2011, recebeu o Prêmio ONU/
Assembleia Legislativa do Ceará, por trabalhar com
a erradicação da pobreza; e em 2013 a metodologia
de ensino diferenciada “Espaços Mundos” recebeu
certificação como Tecnologia Social pela Fundação
Banco do Brasil.
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SHERMAN FILMES ÓPTICOS DO BRASIL
Eduardo Matos

Desenvolvendo estruturas
capazes de gerenciar a luz
A Sherman Filmes Ópticos do Brasil é uma indústria química atuante no mercado de laminados de
alta performance com propriedades ópticas, fundada em 2007, em Campinas. Na época de sua
fundação, éramos quatro sócios investidores. Começamos com a ideia de desenvolver estruturas
capazes de gerenciar a luz para obter efeitos necessários em distintos setores da indústria e
replicá-los em escala microscópica, o que permitiu a criação de soluções comercialmente viáveis.

Minha função era cuidar de todos os passos para
tornar o negócio viável no Brasil. Temos uma parceria com a Aura Optical Systems, que nos auxiliou a
desenvolver parte da tecnologia. Fizemos um mapeamento de patentes para não infringir nenhum
registro, mesmo que parcialmente, uma vez que
essa tecnologia é muito protegida. Trabalhamos
com modelos aritméticos e tentativas e erros até
chegar à versão atual.
Temos alto nível de integração na empresa devido à falta de fornecedores no Brasil: processamos
o filme, a tinta e as matrizes; a cadeia toda, minimizando, assim, a dependência de terceiros. Foram
dois anos de muita pesquisa para chegarmos ao
produto que fabricamos hoje. Iniciamos com o desenvolvimento dos retrorrefletivos por ser uma área
de maior familiaridade dos sócios e com menores
barreiras de entradas comerciais e intelectuais.
Como único fabricante de películas prismáticas
da América Latina, a Sherman reconhece a importância de investir em Pesquisa & Desenvolvimento de forma contínua. Hoje, sete anos depois, a
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Sherman conta com 32 funcionários em sua
sede de Campinas e 14 representantes em
todo o Brasil.

A Sherman realiza
atendimento
personalizado
para cada cliente
e se dispõe a
ajudar e participar
na realização de
campanhas de
vendas

PRODUTOS E SEUS CONSUMIDORES
A Sherman atua no mercado de laminados
de alta performance com propriedades ópticas. Hoje somos o único fabricante de películas prismáticas na América Latina com alto
nível de tecnologia, atuando nos setores de
sinalização, segurança e energia.
Oferecemos ao mercado produtos de
qualidade superior e de longa durabilidade.
Buscamos aprimorar nossa tecnologia e trabalhamos com alto nível de integração em todos
os segmentos em que atuamos, sempre buscando
manter valores competitivos no mercado.
Temos capacidade para desenvolver vários produtos, entre eles, filmes retrorrefletivos para sinalização, filmes e películas de segurança, filmes
refletores e de ganho para painéis solares, dutos
condutores de luz, filmes de ganho para telas de
LCD e microagulhas.
Para o setor de sinalização e segurança, produzimos e comercializamos películas para placas veiculares, películas para cones e delineadores, películas para sinalização de frotas, faixas de carroceria
e para-choque e a Faixa Ouro (dispositivo auxiliar).
As películas são homologadas e aprovadas pelo Denatran para comercialização em todo o território
nacional.
Em meio a essa gama de produtos voltados para
diferentes nichos de mercado, temos hoje três perfis de consumidores. No mercado de reposição, o
consumidor final é a transportadora ou o dono do
caminhão. Nos demais segmentos, nosso foco são
montadoras, Detrans, fabricantes de placas veiculares e empresas de sinalização.
A Sherman comercializa seus produtos para todos os estados brasileiros. Buscamos divulgar o
nosso portfólio por meio do nosso site e de materiais gráficos, folders e banners e campanhas de
vendas, além de participações em feiras internacionais, como, por exemplo, a Intertrafic, na Holanda,

que reúne cerca de 300
clientes brasileiros.

MAIOR
DURABILIDADE
Por sermos uma empresa 100% brasileira,
temos vantagens em relação aos nossos concorrentes quando falamos em valor de venda.
Além disso, a qualidade
do material é excelente.
A lei diz que as faixas refletivas devem durar cerca de sete anos. As nossas
faixas podem durar até dez anos, o que proporciona
maior confiabilidade para os clientes no momento
da venda. Quem conhece a qualidade das nossas
faixas dificilmente volta a utilizar um produto de outro fabricante.
A Sherman realiza atendimento personalizado
para cada cliente e se dispõe a ajudar e participar
na realização de campanhas de vendas. É por meio
dessas campanhas que alavancamos as vendas,
promovendo maior divulgação da marca.
O nosso maior desafio é adentrar e firmar-se nos
segmentos de sinalização, segurança e energia, por
meio da produção de películas de alta tecnologia,
com estruturas capazes de gerenciar a luz para obter efeitos necessários nos diferentes setores da
indústria.
Hoje, a área de segurança veicular representa 67%
e a área de sinalização, 28% do faturamento da empresa. Em 2013, a Sherman alcançou o faturamento
de aproximadamente R$ 20 milhões, e este ano devemos superar os R$ 25 milhões.
Nos planos a médio e longo prazos da Sherman
consta a participação no mercado de filmes solares
fotovoltaicos e de filmes especiais para segurança,
como documentos, cartões, moeda e outras aplicações similares.
FAIXA OURO – UM CASE DE SUCESSO
Fomos a primeira empresa a produzir a Faixa
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Ouro, um filme refletivo microprismático amaNossos concorrentes
A Sherman é a
relo desenvolvido para funcionar como Discomeçaram a comerúnica
empresa
positivo Auxiliar de Identificação Veicular, de
cializar o produto para
que
fabrica,
acordo com os requisitos da Resolução 370 do
atender à Resolução do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Contran apenas entre
desde 2011,
A faixa proporciona boa visibilidade e conagosto e outubro; dupelículas
refletivas
traste, necessários para a leitura dos caracterante esse período, foprismáticas
na
res em veículos de carga, por meio de disporam diversas as ligações
sitivos eletrônicos de fiscalização e, ainda, por
de clientes para nossos
América Latina,
agentes de trânsito, quando a placa veicular
vendedores
dizendo
oferecendo
ao
não estiver visível. A Faixa Ouro A145 é forneque haviam ligado para
mercado
produtos
cida em dois itens, sendo um amarelo refletirevendas de produtos
vo para ser impresso por termotransferência
concorrentes solicitande qualidade
e, o outro, laminação transparente e de prodo a Faixa Ouro e fosuperior
e
longa
teção UV e resistência química.
ram informados de que
durabilidade
Quando a Resolução 370/10 do Contran
tinham uma similar que
foi publicada, em 10 de dezembro de 2010,
atendia à mesma lei; mas
a Sherman se antecipou no desenvolvimeneles queriam a original.
to do produto em relação aos concorrentes, assim
Foi muito gratificante ter participado do desencomo no desenvolvimento de material de apoio
volvimento de um produto e planejado uma estratépara as vendas e na qualificação dos equipamentos
gia de marketing que permitiu, ao fim, ser o produde impressão e laminação, necessários para atender
to líder de mercado e referência de marca, mesmo
à resolução.
sendo a Sherman uma empresa nova e de pequeno
No dia 27 de janeiro de 2011 enviamos os priporte comparada às multinacionais concorrentes.
meiros kits de amostras para os distribuidores, juntamente com material publicitário, esclarecendo
FAIXAS REFLETIVAS SÃO O CARRO-CHEFE
como utilizar o produto para atender aos requisitos
Obrigatória em todos os caminhões novos desdo Denatran.
de 2001 e determinada pelo Conselho Nacional
Ao mesmo tempo, fizemos o registro do nome
de Trânsito (Contran), a faixa refletiva passou a ser
Faixa Ouro junto ao Instituto Nacional de Propriedaum item de segurança tanto para os caminhoneide Industrial (INPI), no intuito de aproveitar o fato de
ros quanto para os outros motoristas que trafegam
que éramos os primeiros a comercializar o produto
na pista.
e estabelecer forte associação da lei com o nome
Em 2013, foram registrados pela Polícia RodoFaixa Ouro, ou seja, nossa marca virou sinônimo
viária Federal (PRF) 186.673 acidentes nas rodovias
de produto.
federais do Brasil. Desses acidentes, 34,5% (64.426)
As vendas começaram tímidas em fevereiro e
tinham caminhões envolvidos no sinistro.
março, por conta do desconhecimento da lei, mas,
Os tipos de acidentes mais frequentes envolem abril e maio de 2011, já atingiam o dobro do esvendo caminhões em 2013, segundo a PRF, foram
perado, e ambas as marcas – Sherman e Faixa Ouro
colisões laterais e traseiras, representando mais de
– passaram a ser divulgadas de forma muito intensa
57,8% das ocorrências registradas. As causas pronos meios de sinalização e autopeças, até atingirváveis mais citadas nesses acidentes foram falta de
mos a associação total da lei com o produto - os
atenção de um dos condutores envolvidos, responclientes começaram a chamar a resolução de “a lei
sável por 36% do total, e não guardar a distância de
da faixa ouro”.
segurança entre os veículos, que correspondeu a
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10,8% do total de acidentes com caminhões registrados em 2013.
Atualmente, segundo dados do Contran, a frota
de caminhão no país é de 2.535.225 unidades, o que
representa 3,02% da frota total de veículos no país,
que é de 84.063.191. Até julho de 2014, os acidentes
com caminhões representam 33,9%.
Muitos desses acidentes poderiam ser evitados
se os motoristas cumprissem com o uso dos equipamentos obrigatórios do caminhão, entre elas, as
faixas refletivas, que devem ser utilizadas para a delineação dos contornos dos veículos longos e/ou
pesados e do para-choque traseiro. A proporção
das faixas é de um módulo refletivo para um espaço
vazio. As faixas refletem a luz, tornando o caminhão
mais visível, principalmente à noite e em dias de
chuva e neblina, prevenindo um número significativo de acidentes.

A Sherman é a única empresa que fabrica, desde
2011, películas refletivas prismáticas na América Latina, oferecendo ao mercado produtos de qualidade
superior e longa durabilidade. Buscamos aprimorar
nossa tecnologia e trabalhamos com alto nível de
integração em todos os segmentos que atuamos,
sempre buscando manter valores competitivos
no mercado.
A Faixa Refletiva da Sherman é autoadesiva permanente, mas também está disponível em base de
alumínio para carrocerias de madeira. Nosso material possui mais de 6.500 microprismas, permitindo
maior refletividade e boa angularidade. As películas
são homologadas e aprovadas pelo Denatran para
comercialização em todo o território nacional. Outro diferencial é a faixa de para-choque em peça
única, o que facilita a aplicação. O material não descola, não delamina e não descasca.

Eduardo Matos, engenheiro mecânico, é diretor-presidente da Sherman Filmes Ópticos do Brasil.
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CI – CENTRAL DE INTERCÂMBIO E VIAGENS
Celso Luiz Garcia

A EXPANSÃO DO SEGMENTO DE
PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO
Em 26 anos de atuação, a CI – Central de Intercâmbio e Viagens tornou-se a maior empresa de
intercâmbio e turismo jovem do país, já tendo embarcado mais de meio milhão de pessoas para o
exterior. Em 2014, desenvolveu o primeiro programa de incoming para estrangeiros que querem
estudar português, praticar esporte ou fazer estágios remunerados no Brasil.

Cada vez mais, as pessoas valorizam, e até priorizam, uma formação educacional internacional a
fim de desenvolver outras competências, como o
domínio de um segundo ou até terceiro idioma. O
inglês, por exemplo, deixou de ser um diferencial no
currículo e passou a ser uma exigência. Atualmente, as grandes empresas pedem o conhecimento de
outro idioma.
Com o aumento do poder aquisitivo dos brasileiros, estimulado pela estabilização econômica conquistada nas últimas décadas, esse tipo de programa
passou a caber no orçamento de famílias de diferentes classes sociais. As facilidades de pagamento
colaboraram para o aumento da demanda. Alguns
destinos ficaram em destaque, como os EUA, o Canadá e a Irlanda.
As opções para estudar no exterior estão cada vez
mais democráticas, principalmente no que tange às
faixas etárias. As idades dos interessados hoje variam de 7 a 70 anos. No caso dos mais jovens, os
pais já verificaram a necessidade de proporcionar
aos filhos alternativas, como cursos de idiomas no
exterior ou um semestre letivo em outro país. O objetivo é prepará-los o quanto antes para os desafios
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do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo
e globalizado. No caso dos mais velhos, os cursos
ou programas diferenciados, que aliam o estudo de
um idioma com outra atividade – como dança e artes – são bastante atrativos.
Embalado por esse cenário, o setor de intercâmbio promete continuar crescendo, alcançando diversos grupos sociais. O foco de atuação da CI –
Central de Intercâmbio e Viagens é trabalhar com
adolescentes, jovens e adultos que desejam ter uma
experiência única em outro país. A CI é o lugar certo quando o assunto é viagem para qualquer lugar
do globo ou roteiros personalizados. Mochilão pelas capitais dos países europeus, intercâmbio para
o Havaí e estudar em uma universidade no Canadá
são algumas das experiências proporcionadas pela
empresa. Somente em 2013, a CI foi responsável por
mais de 70 mil embarques para o exterior.
Entre os principais programas, estão cursos de
idiomas em mais de 100 destinos, High School em
13 países, trabalho voluntário em nove localidades
e mochilão em vários continentes, com roteiros
tabela 1

Dados de envio de brasileiros
para estudar no exterior

temáticos ou totalmente personalizados. A CI também trabalha com produtos relacionados com viagem e turismo, como passagens aéreas (é a emissora oficial de passagens aéreas com desconto para
estudantes), hospedagens e assistência de saúde
internacional.
PROGRAMA DE INCOMING
Além dos programas de intercâmbio e viagem
voltados para brasileiros que querem estudar ou
trabalhar no exterior, torna-se cada vez mais significativa a demanda de estrangeiros que desejam vir
ao Brasil para aprender o português, fazer estágio
remunerado, participar de um programa de esporte
ou realizar um trabalho voluntário nas áreas social e
ambiental. Atenta a esse mercado, a CI desenvolveu
em 2014 o CI Experience, o primeiro programa de
incoming voltado para estrangeiros que querem fazer programas de intercâmbio no Brasil .
A estabilização da economia brasileira nos últimos anos e, mais recentemente, a realização
da Copa do Mundo, colocaram definitivamente o
Brasil na rota do turismo internacional. Muitos estrangeiros passaram a elencar o país como um dos
principais destinos para viajar e também para fazer
programas de intercâmbio. A CI Experience oferece uma variedade de atividades para os intercambistas. Para quem pretende trabalhar, por exemplo,
os estágios são remunerados e direcionados para
quem deseja ficar entre um e 12 meses no Brasil. A
ideia é que o intercambista estrangeiro vivencie a

2003

As agências enviaram 34 mil estudantes

2004

42 mil

2005

54 mil

2006

71 mil

2007

85 mil

2008

120 mil

2009

140 mil

2010

167 mil

2011

Não tem dados oficiais

2012

175 mil

2012

US$ 1.027.775.065,26

2012

202.127 mil (projeções feitas em 2013)

2013

US$ 1.181.941.325,05

2014

Projeção de envio de até 232.447 mil estudantes

2014

US$ 1.359.232.523,81

tabela 2

Movimentação do Mercado Financeiro
de educação internacional do Brasil

Obs.: Estes dados refletem o número de estudantes brasileiros
enviados por agências de intercâmbio associadas e não associadas
à Belta para os mais diferentes destinos de intercâmbio.

Obs.: Estes dados refletem a movimentação financeira de agências
de intercâmbio associadas e não associadas à Belta.

Fonte: BELTA

Fonte: BELTA
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LINHA DO TEMPO
1988
A CI surge na rua Bahia, bairro Higienópolis, em São Paulo, para atender à crescente demanda de estudantes e jovens
brasileiros interessados em viajar ao exterior para estudar e aprender com o mundo.
1990
A CI organiza em São Paulo a Conferência Geral da IAESTE, que tem como principal objetivo intercambiar as vagas
de estágios para estudantes universitários inscritos no programa em todo o mundo. Pela primeira vez, esse evento foi
realizado em um país do hemisfério Sul.
1992
A abertura do Brasil para a economia mundial também contribuiu para a expansão do segmento de intercâmbio. O cenário
favorável propiciou uma rápida expansão da CI com o aumento do número de brasileiros viajando.
1992
Início do processo de expansão da CI. A empresa tornou-se associada da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e
assumiu seu papel de franqueadora.
1992
Nesse ano, a CI já contava com três lojas. As duas primeiras unidades franqueadas foram abertas em Campinas, no
interior de São Paulo, e em Porto Alegre, por meio do modelo de franchising.
1994
A CI trouxe para o Brasil a passagem aérea para estudantes (com um preço diferenciado e maior flexibilidade para jovens
em viagem de estudo).
1994
Com a adoção do Plano Real e a estabilização da economia brasileira, a CI começou a ter um crescimento significativo,
acompanhando a inserção do país no mercado mundial e o aumento do poder aquisitivo dos brasileiros.
1995
A CI adota, pela primeira vez, a nova identidade visual da marca.
1998
A CI completa dez anos e chega a 15 unidades.
1999
É lançado o primeiro website da empresa.
2001
No mês de maio, a CI mudou a sede para a praça Charles Miller, no bairro Pacaembu, em São Paulo, capital, onde continua
até hoje.
2005
Foi realizada a 1ª Mostra CI: a primeira feira independente, promovida por uma empresa de intercâmbio e turismo,
realizada no Brasil.
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2007
A Central de Intercâmbio muda pela segunda vez a sua identidade visual e também o nome, passando a se chamar CI.
2008
A CI completa 20 anos no mercado, já como líder do segmento de intercâmbio e viagens no país, por ter realizado
mais de 300 mil embarques.
2010
A CI ganha pela 1ª vez o prêmio da revista Viagem e Turismo, da editora Abril, como Melhor Empresa de Cursos no
Exterior do país, sendo a pioneira nessa premiação do setor.
2012
Criação da Amaze Travel, empresa ligada à CI, especializada em viagens de formatura para estudantes dos ensinos
Fundamental e Médio.
2013
A CI comemora 25 anos e atinge a marca de meio milhão de pessoas embarcadas. É elaborado o novo Plano
Estratégico, visando os próximos 25 anos. O faturamento chega a R$ 242 milhões.
2013
A CI desenvolve planos para entrar na área de e-commerce, reforçando o objetivo de ser uma empresa multicanal.
2014
Criação do CI Experience, primeiro programa incoming da CI, que traz estrangeiros para estudar ou trabalhar no
Brasil. A CI é eleita pela 5ª vez a Melhor Empresa de Cursos no Exterior do Brasil pela revista Viagem e Turismo, da
editora Abril.

rotina do mercado brasileiro e aprenda com a cultura local.
Para aqueles que querem conhecer diferentes
destinos e as belezas naturais do Brasil, cidades
como Florianópolis, Curitiba e Salvador estão entre as alternativas. O CI Experience também oferece
programas ligados ao esporte, como capoeira, surfe e mergulho, aliados a um curso de duas semanas voltado ao aprendizado da língua portuguesa.
Como o futebol é o esporte mais popular do país, a
empresa oferece um programa exclusivo, o Football
Training Program, que promove a vivência no idioma por meio da prática desse esporte.
Os adolescentes estrangeiros também têm a
oportunidade de cursar um semestre do ensino

médio aqui no Brasil. Outra vivência interessante no
país é o trabalho voluntário em instituições sociais
ou ligadas ao meio ambiente. O estrangeiro entra
em contato com uma realidade muito diferente da
sua, que pode transformá-lo como pessoa e torná-lo cidadão do mundo.
FRANQUIAS
Em 2013, quando completou um quarto de século, foi elaborado o plano estratégico da empresa para os próximos 25 anos. As franquias estão no
centro desse processo, já que empreender é uma
opção cada vez mais acessível, seja para dar uma
virada na carreira profissional, seja para aumentar a
renda familiar.
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É fato que muitos brasileiros almejam seA vantagem de ser
A primeira unidade
guir por esse caminho, mas poucos concreum franqueado da CI
da
CI
foi
criada
em
tizam a ideia. Segundo pesquisa da Endeaé que a empresa tem
1988,
no
bairro
vor, 76% dos brasileiros querem ser donos do
o know-how na área,
próprio negócio. É a segunda maior taxa do
oferece todo o suporte
Higienópolis,
mundo, perdendo apenas para a Turquia, com
necessário para o franem
São
Paulo.
82%. Mas apenas 19% têm planos concretos
queado, e ainda, junEm
1992,
foi
de empreender nos próximos cinco anos.
to aos fornecedores,
No entanto, para escolher o negócio certo,
consegue as melhores
aberta a primeira
o futuro empreendedor deve fazer muito placondições de negócio.
franquia,
na
cidade
nejamento e tomar alguns cuidados essenA CI ainda fornece treide
Campinas.
ciais, como pesquisar muito para identificar
namento contínuo e
qual projeto está mais alinhado ao seu perfil,
uma marca que repreDesde então, já
estudar sobre o mercado e as necessidades
senta tradição nesse
são
88
unidades
do segmento em que deseja empreender, ter
mercado. Os planos de
contratadas
conhecimentos jurídicos e administrativos
expansão da rede são
básicos, saber se o valor e o tipo de investiaudaciosos e contemmento cabem no seu bolso e o tempo necesplam cidades brasileisário para obtenção do retorno financeiro.
ras com mais de 100 mil habitantes.
Adquirir uma franquia pode ser uma boa opção.
O mercado de intercâmbio continua em cresciA expectativa da Associação Brasileira de Franchising
mento porque a educação internacional já faz par(ABF) é que em 2014 haverá um crescimento de 10%
te dos planos de brasileiros de diferentes classes
em faturamento, 8% em novas redes e 9% em novas
sociais. Hoje, são 88 lojas contratadas. Em 2015,
unidades.
pretende-se chegar a 100 unidades. E para invesCom a estabilização da economia brasileira, um
tir o empreendedor não tem apenas uma opção de
segmento específico – o setor de intercâmbio – semodelo de franquia; ele pode abrir uma franquia
gue um ritmo constante de crescimento. De acordo
convencional, como também pode escolher uma
com a Brazilian Educational & Languade Travel Asmicrofranquia ou apenas trabalhar em parceria com
sociation (Belta), o mercado de intercâmbio e edua CI. Isso depende dos recursos disponíveis.
cação internacional vem se expandido, em média,
20% ao ano. A CI acompanha esse ritmo.
CRESCIMENTO
Para escolher a franquia mais adequada, a pessoa
A primeira unidade da CI foi criada em 1988, no
deve estar atenta às características do empreendibairro Higienópolis, em São Paulo. Em 1992, foi
mento e, sobretudo, à sua idoneidade. Em alguns caaberta a primeira franquia, na cidade de Campinas.
sos, o negócio possibilita certa independência para o
Desde então, já são 88 unidades contratadas – engestor, mas é mais arriscado. No caso da CI, os riscos
tre lojas próprias, postos de atendimento e franquias
são baixos, mas é necessário que o empreendedor
– espalhadas por 21 estados brasileiros.
siga fielmente as regras estabelecidas pela marca. A
O crescimento da empresa acompanhou a aberempresa presta auxílio não só no momento da abertura da economia brasileira e o aumento das conditura da franquia, mas também na hora de administráções para o brasileiro viajar para o exterior. Em 2013,
-la. O investimento inicial varia entre R$ 45 mil e R$
o faturamento foi de R$ 242 milhões.
150 mil (contando o custo de instalação da unidade,
Na equipe, estão cerca de 700 especialistas precapital de giro e taxa de franquia). O prazo de retorno
parados para organizar roteiros originais com todos
financeiro não ultrapassa dois anos e meio.
os detalhes de uma viagem. O atendimento é in-
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dividual e personalizado, para que as expectativas
sejam atendidas e as dúvidas, sanadas. Durante a
viagem, o intercambista recebe todo o suporte necessário. O SAC da empresa está disponível sete dias
por semana, durante os 365 dias do ano, para resolver qualquer problema do viajante.
Com esse know-how, a CI é a principal empresa
de intercâmbio e turismo jovem do país e a terceira
maior do mundo. O objetivo é expandir o número

de lojas para mais de 100 até o fim de 2015 e chegar
a 200 lojas até 2020.
Em setembro de 2014, a CI completou 26 anos
de atuação no mercado e foi eleita, pela 5ª vez, a
melhor empresa de cursos no exterior do Brasil pela
revista Viagem e Turismo, da editora Abril, a principal publicação brasileira sobre o segmento. Os outros prêmios foram nas edições de 2009, 2011, 2012
e 2013.

Celso Luiz Garcia é sócio-diretor da CI – Central de Intercâmbio e Viagens.
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ESPM
Equipe ESPM Social

Incentivo à responsabilidade
socioambiental na propaganda
A Escola Superior de Propaganda e Marketing criou em 2005 o Prêmio Renato Castelo
Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda. Gerido pela ESPM Social,
o prêmio vem se ampliando a cada ano. Na categoria Empresas, por exemplo, foram
selecionadas 16 campanhas em 2006, número que saltou para 77 em 2010 e 105 em 2013.

As questões relativas a responsabilidade social
e ambiental ganham cada vez mais importância na
contribuição para uma convivência pacífica, harmoniosa e saudável dos habitantes do nosso planeta. A
ESPM Social, instituição sem fins lucrativos, fundada
em 2001 por alunos de todos os cursos e professores da ESPM/SP, ciente de sua responsabilidade e do
papel que lhe cabe no processo de se alcançar uma
sociedade cada vez mais justa e melhor, procura assumir os desafios que permearam a sua criação.
Em seus 13 anos de história, a entidade procura
conscientizar estudantes e a comunidade interna
da ESPM por meio de palestras, projetos e eventos
que façam com que todos possam ter contato com
realidades diferentes das vividas em seu cotidiano. A
partir desse trabalho de base realizado na formação
de futuros executivos, a ESPM Social pretende fazer
com que os membros possam realizar projetos inovadores relacionados à visão da entidade em suas
futuras funções. Nesse contexto, a ESPM criou em
2005 o Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda, coordenado
inicialmente pelo seu Instituto Cultural, e a partir do
ano seguinte pela ESPM Social.
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O nome do prêmio é uma homenagem a
mestre. O mesmo aconA ESPM criou em
Renato Castelo Branco, um dos maiores puteceu com a área PROMO
2005
o
Prêmio
blicitários que o Brasil já conheceu. Ele ajudou
ESPM, que passou a ser o
Renato
Castelo
a criar a Associação Brasileira de Agências de
responsável pela realizaPropaganda (ABAP), e foi o primeiro brasileição de um making of e
Branco de
ro a chegar à presidência da multinacional
um DVD a ser exibido no
Responsabilidade
JW Thompson.
evento de premiação.
Socioambiental
Renato, um homem sempre à frente do
A integração de todas
seu tempo, importou-se com a comunicação
as
esferas e departamenna Propaganda,
consciente em toda sua atuação profissional.
tos da Escola envolveu
coordenado
Além de ser um dos fundadores da ESPM, é
também o núcleo de Deinicialmente
pelo
uma referência no meio empresarial quando
sign, que ficou incumbise fala de Ética, Responsabilidade Socioamdo de avaliar os detalhes
seu Instituto
biental e Sustentabilidade, tendo sido um dos
e criar o material de coCultural,
e
a
partir
pioneiros nesse campo de reflexão no meio
municação e logomardo
ano
seguinte
publicitário.
ca do evento. O Prêmio
O Prêmio Renato Castelo Branco de ResRenato Castelo Branco
pela ESPM Social
ponsabilidade Socioambiental tem como
de Responsabilidade Soobjetivo incentivar a reflexão sobre responcioambiental na Propasabilidade socioambiental na propaganda, esganda definiu como seu
timulando sua prática e propagando-a para os futupúblico-alvo anunciantes e agências que produzam
ros profissionais do mercado.
campanhas atendendo a seus critérios.
O prêmio visa homenagear, valorizar e premiar
O prêmio surgiu em 2005, apenas com a Categoempresas e agências responsáveis por campanhas
ria Empresas. Em 2009, ganhou mais uma categoria,
que, com excelência criativa, demonstrem uma
a Especial, que premia campanhas realizadas por Orpreocupação com a responsabilidade socioambienganizações não-Governamentais e pelo governo.
tal e o bem-estar do consumidor e da sociedade e
Mas, como é primordial para o prêmio, a cada ediincentivem a prática da sustentabilidade, sem que
ção se promoviam ações visando engajar cada vez
haja um caráter de prestação de contas.
mais a comunidade, formada por alunos, funcionários e colaboradores da ESPM. Com isso, uma das
DEFINIÇÃO DO FORMATO
metas da premiação é formar uma visão geral voltada
Antes do lançamento da premiação, realizou-se
para a responsabilidade socioambiental na comuniuma pesquisa a fim de avaliar os critérios de prêmios
cação. Assim, surgiu em 2012 uma nova categoria, a
de responsabilidade social da época. O objetivo era
Acadêmica.
descobrir se as empresas realmente têm preocupaA ideia inicial era integrar cada vez mais os alunos
ção com a responsabilidade social e ambiental, ou
da ESPM com o Prêmio Renato Castelo Branco. Mas
se usavam as ações apenas para incrementar sua copara que a premiação não se limitasse apenas aos
municação.
seus próprios alunos, tornando o evento restrito deA seguir, foram feitas reuniões com o objetivo de
mais, a ESPM decidiu estender o projeto para alunos
definir o formato do prêmio. O Departamento de
de todo o Brasil.
Eventos da ESPM foi incentivado a participar com
A Categoria Acadêmica veio, dessa forma, abrir eso objetivo de dividir e documentar as tarefas e respaço para os estudantes de graduação das áreas de
ponsabilidades de todos os membros que estariam
Propaganda e Publicidade e de todas as modalidaenvolvidos na organização do prêmio durante o sedes de cursos de comunicação e áreas afins, como
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Design, de todos os estados brasileiros, para
mostrarem o seu talento ao criar peças que
promovam valores semelhantes aos do Prêmio
Renato Castelo Branco.
O objetivo principal da Categoria Acadêmica passou a ser exercitar, nos futuros profissionais do mercado, a prática da sustentabilidade
e da responsabilidade social, provando que é
possível unir ambos à atividade criativa.

Todas as peças
e campanhas
concorrentes
são selecionadas
ao longo de
um semestre
por alunos e
submetidas ao
escrutínio e
pré-seleção
por professores
da ESPM

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS
O Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda
passou, assim, a ser dividido entre as Categorias Empresas, Especial e Acadêmica. A Categoria Empresas premia campanhas da iniciativa privada que comuniquem, além da venda de
seu produto, valores importantes que incentivem boas práticas de seus clientes.
São selecionadas cinco vencedoras pelo júri. A partir das campanhas vencedoras da Categoria Empresas no Julgamento Final, é escolhido ainda o Grand
Prix. A grande ganhadora é a campanha que, entre
todas as premiadas da categoria citada, proporcionar, na visão dos jurados, maior impacto e mobilização por parte do público e maior contribuição para a
construção de uma atitude positiva.
A Categoria Especial, por sua vez, seleciona as três
melhores campanhas realizadas por ONGs e pelo
governo, que, de alguma forma, incentivem atitudes socioambientais positivas. As campanhas devem
atender rigorosamente a quatro quesitos:
> A peça deve promover ganho ou benefício social
> Deve-se tratar de venda de produtos ou serviços
> Não deve ser uma prestação de contas ao público
> Não há inscrições
Uma das características únicas do prêmio é a de
que não existem inscrições, o que é considerado
algo bastante original e inovador em uma premiação.
Todas as peças e campanhas concorrentes são
selecionadas ao longo de um semestre por alunos e
submetidas ao escrutínio e pré-seleção por professores da ESPM. Como já afirmado, os alunos são res-

ponsáveis pela organização de todo o evento,
em suas três unidades,
São Paulo, Rio de Janeiro
e Porto Alegre. As peças
podem também ter indicação de terceiros.
Oficialmente, o prêmio é composto por três
etapas (pré-seleção, julgamento e premiação);
no entanto, há outras
etapas que completam
todo o processo.
1) Triagem: seleção das
campanhas pela equipe de alunos da ESPM
Social.
2) Pré-Seleção: momento em que as peças selecionadas passam por um filtro, que conta com a participação de professores.
3) Julgamento interno: evento em que professores
da ESPM escolhem as campanhas finalistas. É muito
importante que os professores presentes sejam de
áreas diferentes, para que, dessa maneira, se possa
ter visões, opiniões e análises diferentes das campanhas. Normalmente, participam professores de todos
os cursos de graduação da ESPM (Comunicação Social – Publicidade e Jornalismo, Relações Internacionais, Design e Administração de Empresas).
4) Julgamento externo/final: inclui também profissionais de comunicação e marketing/do mercado
publicitário.
5) Premiação: evento final, em que ocorre a solenidade para premiar e anunciar os vencedores.
6) Pós-Evento: quando é necessário enviar cartas de
agradecimento a todos aqueles que colaboraram para
a realização do evento, avaliação de desempenho e organização dos indicadores, entre outras atividades.
Durante esse processo, as campanhas pré-selecionadas que vão para o julgamento final são repassadas em alta definição ao Marketing Institucional
para que sejam colocadas no hotsite da premiação,

ESPM

PROPAGANDA
45

prcb.espm.br, ao qual qualquer pessoa pode ter acesso e votar em sua campanha favorita. É o chamado
Voto Popular, em que as campanhas mais votadas nas
categorias Empresas e Especial são premiadas.
CATEGORIA ACADÊMICA
Com sua primeira versão em 2012, a Categoria
Acadêmica objetiva aproximar cada vez mais os estudantes, futuros profissionais da área da Publicidade e do Marketing, das agências de comunicação
e empresas, além de mostrar a eles que a responsabilidade socioambiental na propaganda é muito
importante.
A Categoria Acadêmica se caracteriza por ser
aquela na qual os próprios alunos de graduação,
de universidades de todo o Brasil, sozinhos ou em
grupos de até três pessoas, atuam no papel de uma
agência de publicidade, criando uma campanha ou
peça publicitária, de página simples ou dupla, para
uma empresa parceira, que divulgue alguma ação
sustentável da empresa ou incentive o bem-estar social. A peça criada deve ser baseada em um briefing
fornecido pela empresa parceira do projeto. Ela deve
ser sobre um produto ou serviço da empresa, sugerido por ela própria.
Para participar, os universitários se inscrevem, recebem o briefing e enviam as peças. Por ser a única
categoria cuja premiação acontece em três níveis,
primeiro, segundo e terceiro lugares, os que mais se
destacam, no entendimento do júri, sobem ao palco
e recebem seus certificados e eventuais prêmios.
Para a escolha dos premiados são observados
quesitos como criatividade, adequação ao briefing e,
sobretudo, ao target da peça.
EXECUÇÃO/ADEQUAÇÃO
O processo de triagem consiste na seleção de
campanhas a partir de diferentes mídias. A equipe de
alunos do Prêmio Renato Castelo Branco utiliza revistas, jornais, mobiliários urbanos, televisão, rádio e
internet. Durante a pesquisa, os alunos lançam mão
também do arquivo da propaganda, ferramenta que a
biblioteca disponibiliza, onde consta um vasto banco
de dados para consulta.

Além dos locais citados, durante todo o tempo a
equipe observa no cotidiano as campanhas que podem entrar na seleção. Milhares de peças veiculadas
no período de aproximadamente um ano são avaliadas e cuidadosamente escolhidas.
O controle sobre a triagem das revistas é feito a
partir de uma planilha impressa para cada revista, que
contém o mês, o número de campanhas que foram
encontradas em cada revista e a data de veiculação
da edição.
Para organizar as peças em arquivos específicos, a
equipe cria um Dropbox para salvar todo o material
coletado nas revistas e no Arquivo da Propaganda.
O processo de triagem das campanhas em vídeo
foi realizado nas bases de dados do arquivo propaganda e em sites e blogs de propaganda.
A partir disso, toda campanha de vídeo encontrada
é catalogada em um documento enumerado no Facebook, para que a equipe possa atualizar a qualquer
momento.
A equipe também faz o download dos arquivos
nos computadores da Social e também nos pessoais,
para evitar a perda de arquivos caso a URL saia do
ar. Os arquivos de vídeo salvos são armazenados
no Dropbox de acordo com a ordem numérica do
Facebook.
Os veículos digitais são utilizados como base de
pesquisa para os vídeos e também para armazenar
campanhas em outros formatos, como mídia impressa, mobiliário urbano e vídeos com ações de marketing, também selecionados e salvos no Dropbox.
Todas as campanhas selecionadas são registradas em uma planilha geral do Excel, dividida em
duas abas.
Na primeira aba ficam as campanhas de mídia impressa, com informações sobre a data em que foi
veiculada, o veículo, a agência, o anunciante, a categoria pertencente, o objetivo geral e o objetivo específico.
Já na segunda aba, ficam as campanhas em vídeo
com informações sobre a data que foi veiculada, o
veículo, a agência, o anunciante, a categoria pertencente, o objetivo geral, o objetivo específico e o respectivo link no YouTube.
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AÇÕES
Com referência à Categoria Acadêmica, a divulgação é feita por meio de mídias on-line (Facebook,
e-mail) e contatos via telefone com integrantes de
entidades estudantis de outras faculdades do Brasil.
Já o Marketing Institucional da ESPM é responsável pela criação de todas as peças de divulgação e
pelo e-mail para todos os alunos das ESPMs de São
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A partir daí, a
assessoria de imprensa recebe o briefing para enviar
o material aos jornalistas.
Durante as várias edições do prêmio também são
criadas ações internas com vista a estabelecer o primeiro contato entre os alunos da ESPM com o PRCB
e aproximá-los.
As peças vencedoras são expostas na Sala de Estudos do Campus Francisco Gracioso, com o objetivo
de divulgar o evento para o público interno e despertar o interesse dos alunos para a responsabilidade
social e ambiental na propaganda.
O evento “Um dia de publicitário”, por exemplo,
consiste em levar alguns alunos da ESPM para conhecer, por meio de sorteio, alguma grande agência
de publicidade de São Paulo. Para concorrer à visita,
os alunos devem compartilhar uma imagem que tenha sido postada, divulgando o evento por meio da
fanpage do PRCB e curti-la.
Outro projeto pontual, desenvolvido em parceria
com o Núcleo de Imagem e Som da ESPM, foi “60
ideias para mudar o Brasil”.
Para a divulgação do projeto, foi feito um vídeo
pela TV Pixel ESPM exibido no início das aulas. Além
disso, foram enviados e-mails para todos os professores convidando-os a participar e incentivar seus
alunos a fazer o mesmo. Também foram afixados
cartazes de divulgação.
A ideia principal do projeto é incentivar a reflexão
sobre os problemas socioambientais. A partir daí, o
aluno cria ideias que, segundo eles, possam mudar o
cenário brasileiro para melhor. Os depoimentos são
gravados em cabines instaladas na Escola.
Foram escolhidas 60 ideias diferentes relativas ao
tema dos 60 anos da faculdade. Algumas foram selecionadas para serem apresentadas no dia da premia-

ção. Outras foram divulgadas na faculdade, no site
do PRBC e na página do Facebook.
Mais uma ideia colocada em prática para atrair a
atenção dos alunos foi a utilização de QR Codes colocados em caixas espalhadas pela Faculdade. Percebeu-se, com ações interativas, que muitas vezes
os alunos são alcançados de maneira mais eficaz do
que com vídeos.
A ideia foi fazer com que os alunos soubessem da
existência do PRCB e se interessassem em participar
da Categoria Acadêmica.
Ao passar o leitor de QR Code pelas caixas, os
alunos são direcionados para o canal da ESPM que
armazena os vídeos. O conteúdo destes são as campanhas vencedoras do ano anterior, editadas. A elas
são adicionadas frases que instigam os alunos a continuarem assistindo aos vídeos, remetendo-os ao
universo da faculdade.
Outra iniciativa para atrair a atenção dos alunos
para o prêmio foi à instituição do “Dia social”, quando se oferece uma breve explicação sobre a premiação. São abordados aspectos como o surgimento
do evento, seu objetivo, categorias e etapas para sua
organização, além de edições passadas. Um vídeo da
cobertura do PRCB do ano anterior, realizada pelo
programa Reclame, do Multishow, também é apresentado.
Algumas postagens na página do Facebook também foram criadas para gerar interesse dos alunos
pelo Prêmio. Como, por exemplo:
> Curiosidade: VOCÊ NEM IMAGINAVA...
Algo que desperta o interesse do público, mas
não se encaixa em nenhuma das outras categorias.
Exemplo: Existe uma balada para a qual se você for
de transporte público ganha desconto.
> Faça você mesmo: SUSTENTABILIDADE COM AS
PRÓPRIAS MÃOS
Atitudes simples que ajudam a melhorar a qualidade de vida do planeta.
> Propagandas: ESTÁ NA MÍDIA
Propagandas que têm um fundo relacionado a
sustentabilidade.
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> Notícias: ACONTECE POR AÍ
Notícias que abordam temas relacionados à
sustentabilidade.

O Prêmio Renato
Castelo Branco de
Responsabilidade
Socioambiental
na Propaganda
alcançou um de
seus maiores
destaques na
edição de 2011

BUSCANDO UMA EMPRESA PARCEIRA
Uma das etapas mais importantes para a realização da Categoria Acadêmica é a procura por
uma empresa que aceite ser parceira do prêmio.
Ela deve de alguma maneira estar ligada a sustentabilidade ou bem-estar social e deve prezar
esses valores. Para isso, é preciso fazer um levantamento de companhias cujos valores estão
alinhados aos do prêmio, e começar a entrar em
contato com elas. O processo é iniciado fazendo-se pesquisas sobre as ações de sustentabilidade das
empresas e levantando informações sobre elas.
Em 2012 a empresa escolhida foi a Trip Linhas Aéreas, que forneceu um bom material para os alunos
criarem. Após a premiação, a empresa deu passagens
de avião aos vencedores, com trechos a serem escolhidos dentro do Brasil.
A edição de 2013 teve a Porto Seguro como parceira, e o objeto do briefing foi a Casa Campos Elíseos Melhor. Cada membro da equipe vencedora ganhou um mini-iPad.
A partir da edição de 2012, os gestores do evento
conseguiram uma importante parceria com o prêmio
internacional Ethic Mark Awards. Graças a essa parceria, os ganhadores do PRCB têm a possibilidade de
serem inscritos no Ethic Mark sem a necessidade de
passar por um filtro.
60 ANOS DE HISTÓRIA
O Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda alcançou um de
seus maiores destaques na edição de 2011. Foi uma
edição bastante diferenciada das anteriores em função de acontecer no ano em que a ESPM completava
60 anos de história. Pela primeira vez, e também nos
anos seguintes, ela passou a ser realizada no MASP.
A preparação do Evento de Premiação ficou nas
mãos do departamento de Marketing da ESPM e
também das empresas contratadas para auxiliar na
organização.

A comunicação elaborada pela área de Marketing Institucional da
ESPM contemplou um
mix de comunicação,
utilizado desde a captação até a divulgação dos
resultados do evento.
Como estratégia, a
comunicação foi dividida
em três momentos:
1º) divulgação dos finalistas do prêmio, estimulando a votação no hotsite;
2º) convites para o evento;
3º) divulgação dos resultados.

Para dar maior abrangência e cobertura ao evento,
e, consequentemente, ao patrocinador, a solenidade foi transmitida ao vivo pela Internet, possibilitando
que interessados pudessem assistir de outros países.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Após uma listagem de mais de 35 empresas e veículos que se identificam com o contexto do evento,
foram fechadas as seguintes parcerias: estratégica
com O Estado de S. Paulo e de patrocínio com a Credicard (valor R$ 60 mil) e apoio do Meio & Mensagem, Propmark e Monkey Business.
Os convites impressos foram enviados para um
mailing organizado pelo comitê dos 60 Anos da
ESPM, que reuniu nomes indicados pelas agências
finalistas do PRCB; patrocinador e parceiros estratégicos, conselheiros, jornalistas, entidades de classe e
formadores de opinião em geral.
Para os endereços de São Paulo (Centro) foi fechada uma parceria com a Carbono Zero Courier,
que realizou as entregas de convite com sua equipe
de ciclistas, dentro do contexto do evento.
A equipe da ESPM Social teve uma participação assídua em todos os detalhes da produção do evento e
divulgação interna. Para haver maior divulgação, foi utilizado também o mailing da base de assinantes da Revista ESPM (aproximadamente duas mil e 300 pessoas).
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O RSVP adotou dois links de confirmação, uma
para o público externo e outro para o público interno.
O evento foi dividido em dois blocos. No primeiro,
foi realizada uma palestra com o publicitário Márcio
Moreira, além de debate com profissionais de comunicação e do terceiro setor para ampliar a discussão
sobre o tema Responsabilidade Social na Propaganda. No segundo bloco houve a apresentação do
PRCB por seu coordenador e, posteriormente, a entrega dos prêmios.
O mestre de cerimônias foi Wellington Nogueira,
ator formado pela Academia Americana de Teatro
Dramático e Musical de Nova York, fundador e coordenador da ONG Doutores da Alegria. O show e trilha
musical ficaram por conta do Grupo Arte na Lata, da
ONG Meninos da Lata.
Toda a ambientação, cenografia, serviço de Buffet,
atrações e recepção buscaram respeitar o contexto
de responsabilidade socioambiental do evento.
RESULTADOS
O Prêmio Renato Castelo Branco é um dos que
valorizam não só a excelência criativa, mas também

o impacto positivo que a propaganda pode ter na
vida das pessoas.
Além disso, tem como objetivo incentivar a mudança
da mentalidade, o bem-estar e a ética na sociedade.
A ESPM, por meio da ESPM Social, acredita na
proposta desse prêmio e em sua importância para o
ambiente acadêmico, para o ambiente profissional e,
também para a sociedade.
A cada ano, seu prestígio no meio publicitário por
parte das agências de comunicação vem crescendo, e
seu reconhecimento também é cada vez maior devido ao destaque crescente na mídia e nas redes sociais.
O seu crescimento a cada edição também é uma
prova inequívoca do seu sucesso. Em 2006, por
exemplo, na Categoria Empresas, foram selecionadas 16 campanhas. No ano seguinte, o total de campanhas selecionadas na Categoria Empresas atingiu a
marca de 36, e em 2010 saltou para 77.
Outra marca expressiva que vem crescendo ano a
ano é o número de estudantes envolvidos no prêmio.
Em 2013, participaram diretamente de sua organização cerca de 600 alunos e, indiretamente, mais de 10
mil universitários de todo o Brasil.
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Este case foi um dos vencedores do Prêmio Marketing Best Sustentabilidade 2014.
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Gás LP.
A energia de todo o Brasil.
O gás liquefeito para
todos os brasileiros.

Sindigás

Presente no dia a dia dos brasileiros, o Gás LP*
é uma fonte versátil de energia que impulsiona
o crescimento e o bem-estar de todo o País.
Confira as vantagens que o Gás LP traz
para empresas, indústrias, agronegócios,
restaurantes, comércios e, principalmente,
a sua casa:
• Presença em 100% dos municípios
brasileiros.
• Até 70% mais econômico
que o gás natural.**
• Até 25% mais econômico
que o chuveiro elétrico.**
• Energia limpa.
• Energia versátil: soluções sob medida.

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.

** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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CASA DO CONSTRUTOR
Altino Cristofoletti Junior
Expedito Arena

Explorando um novo nicho
no mercado de construção civil
A rede Casa do Construtor, maior franquia no segmento de locação de equipamentos de pequeno
e médio portes para a construção civil, aposta no estilo de negócio estruturado, com suporte
em tecnologia e inovação, ações de governança corporativa, crescimento sustentável, alto nível
de qualificação de equipamentos, credibilidade crescente perante fornecedores e atendimento
personalizado para conquistar novos franqueados e, por consequência, mercados locais.

A Casa do Construtor surgiu em 1993 como uma
simples loja de materiais de construção em Rio Claro, no interior de São Paulo. Mas, gradativamente,
percebemos que havia um nicho de mercado não
atendido no setor de construção civil: a locação de
equipamentos de pequeno e médio portes, comum
nos Estados Unidos e na Europa. Em 1998, optamos
pelo franchising como novo modelo de negócio.
Atualmente, temos 200 lojas espalhadas pelo país, e
nossa meta é chegar a mil unidades até 2020.
Sempre sonhamos em um dia criar um negócio
juntos. Algumas das nossas tentativas acabaram
não dando certo, por estarmos em momentos diferentes de nossas vidas. A loja de Rio Claro foi a
primeira Casa do Construtor. A crise econômica e a
inflação da época nos tiraram da zona de conforto,
e aos poucos fomos entendendo o mercado para
formatar o negócio e atingir o equilíbrio. Gradativamente, ao perceber o nicho da construção civil
não atendido – para alugar um equipamento era
tudo muito burocratizado –, queríamos nos transformar em uma facilitadora na questão de locação
desses produtos.
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Com muito estudo, e entre erros e acertos, em
1997 conquistamos nossa segunda unidade, em
Araras, também no interior paulista. Na sequência,
apostamos num canal para disseminar um novo
modelo de negócio, o canal do franchising. E, assim, a primeira loja no formato de franquia foi inaugurada em Americana (SP), em 1998. No decorrer
do tempo, ingressamos na Associação Brasileira de
Franchising (ABF) e, com participação em feiras e
eventos, os interessados logo começaram a aparecer. Em 2009, já possuíamos 48 lojas no país e, durante nosso trajeto, tivemos vários ajustes e mudanças; mas, no fim, conseguimos mostrar ao mercado
que o aluguel de máquinas é algo positivo e nos tornamos uma referência. Nosso objetivo sempre será
oferecer produtos seguros, de qualidade, e ajudar o
cliente a encontrar a solução certa para a sua obra.
Outro detalhe muito importante foi pensar na
aparência das lojas da rede. A intenção era que não
tivessem um aspecto de depósito, e, sim, de lojas de
conveniência, com ambientes limpos e organizados
e funcionários uniformizados. Nascia então o conceito de saber atender e vender. Entre os diversos
perfis de clientes estão construtoras, comércio, indústrias, empresas, condomínios, profissionais que
executam obras e pessoas comuns que necessitam
de algum equipamento. Esses públicos podem lo-

car equipamentos e máquinas de pequeno e médio
portes, como ferramentas elétricas, rompedores,
compactadores, betoneiras e andaimes, além de
equipamentos para limpeza e jardinagem.
A rede busca o que há de mais moderno em
equipamento nos mercados nacional e internacional. Todos os produtos passam por testes antes de
serem disponibilizados para locação. Eles são avaliados em uma série de diretrizes, por intermédio
de um comitê de produtos, formado por membros
da franqueadora e franqueados, e os aprovados ganham o Selo de Excelência, que atesta a qualidade
do produto. O anúncio de novos produtos homologados é feito anualmente durante a nossa Convenção de Franqueados.
A lucratividade da marca, que hoje possui 18 unidades próprias, é uma das maiores do segmento,
com taxa de 45% e retorno do investimento entre 24
e 36 meses. O investimento inicial é de R$ 550 mil,
e mais de 40% dos franqueados têm uma segunda
loja da rede.
Nosso crescimento é constante. Ano a ano, a
Casa do Construtor vem registrando um crescimento médio de 20% no faturamento. Encerramos 2013
com a marca de R$ 137,5 milhões, e a previsão é fecharmos 2014 com faturamento de R$ 180 milhões.
Estamos com um forte plano de crescimento de

Gráfico 1
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nossas franquias nas regiões Sul e Nordeste, onde a
demanda é alta e existem boas oportunidades para
crescer. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o Nordeste é a segunda região
com maior peso na construção nacional, respondendo por 14,2% do valor total de incorporações,
obras e serviços. O Sul vem logo depois, com 13,3%.
Para continuar crescendo, apostamos nossas fichas em estratégias, como: conversão de bandeira,
personalização do atendimento, governança corporativa atuante, franqueados colaborativos e equipamentos de alta qualidade para o cliente. Acreditamos
que por meio de nosso negócio é possível aumentar
a produtividade e reduzir custos no segmento.
Nosso trabalho resultou no título de maior rede
de franquias do segmento de aluguel de equipamentos, e com muito orgulho fomos reconhecidos

por mais de 20 prêmios ao longo de anos. Em 2013,
a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em parceria com a organização do Best Franchisee of the
World, inscreveu cases de franqueados brasileiros.
O objetivo é reconhecer internacionalmente o “melhor franqueado do mundo”, e a Casa do Construtor
foi uma delas, ganhando em segundo lugar, com a
unidade de Americana.
O case de sucesso foi um projeto de manutenção e conservação de andaimes, que acabou sendo aplicado em toda a rede. A premiação ocorreu
no fim de 2013, em Florença, na Itália. Já em 2012
a Casa do Construtor foi eleita a “Melhor Franquia
do Brasil” pela ABF. No mesmo ano, foi certificada
como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work. Em 2011, a Casa do
Construtor tornava-se Empreendedor do Ano, pela

Gráfico 2

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS EM COMPRAS EM 2014 (EM MILHÕES DE R$)

TOTAL DE COMPRAS EM 2013: R$ 48.569.000,00
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Por atuarmos
Consultoria Ernest & Young, passando ainda a
próprio, que facilita
figurar como Empreendedor Endeavor.
toda a comunicação
em um segmento
Temos como filosofia prestar o melhor
e organização com
tradicional,
serviço aos nossos clientes. Percebemos que
os franqueados. Desnosso principal
o acesso a informação era uma carência no
sa forma, o próprio
segmento, principalmente quando nos refefranqueado consepolo gerador de
rimos a pedreiros e mestres de obra. Dessa
guirá pensar em novas
demandas ainda é
forma, criamos a Jornada da Segurança, com
ideias para seu negóa loja física. Mas
foco na segurança do trabalho na construção
cio e aplicá-las para
civil. Trazemos especialistas para mostrar as
que a loja tenha maior
acreditamos que a
melhores práticas e normas do setor, incluinvisibilidade onde atua.
venda porta a porta
do demonstrações. Ainda pensando em proA última versão do
ainda nos traz bons
mover o acesso à informação, criamos este
software,
intitulada
ano o Guia Colecionável, uma série com quaMultilojas, é utilizada
retornos
tro revistas, disponibilizadas em nossos ponpor aquele franqueatos de venda, as quais abordam temas como
do que hoje tem mais
dicas para as reformas mais comuns realizade uma loja da Casa do Construtor, seja em qualdas em residência, comércio e indústria, além de
quer região do território nacional.
falar sobre segurança, produtividade e todas as faPor atuarmos em um segmento tradicional, nosses de uma obra.
so principal polo gerador de demandas ainda é a loja
Outra preocupação da Casa do Construtor é com
física. Mas acreditamos que a venda porta a porta
a transferência de conhecimento para os novos
ainda nos traz bons retornos. Dessa forma, ensinaparceiros e seus colaboradores. Para isso, criamos a
mos o nosso franqueado a criar um relacionamento
Universidade Corporativa, com sede própria em Rio
dentro da comunidade em que está inserido e coClaro (SP). É um espaço para o treinamento de frannhecer as necessidades do público da região, para
queados, onde os cursos são ministrados em duas
sempre trazer a melhor solução.
etapas. A primeira é por meio de uma plataforma de
Embora essa estratégia ainda seja muito eficaz
ensino a distância e a segunda é presencial, incluno ramo da construção civil, a Casa do Construtor
sive com um modelo itinerante, que vai até a loja,
também desenvolveu uma estrutura de contato na
quando necessário. Com instrutores dedicados, a
internet. Hoje, o nosso site tornou-se uma imporUniversidade oferece salas de aula para simulação
tante porta de coleta de orçamentos e uma forma
do ambiente de loja, oficina de treinamento técnico
de mostrar nosso portfólio. As redes sociais também
para mecânicos e showroom permanente, dividido
nos permitem ter mais um canal de comunicação
de acordo com a fase da obra. Nesses ambientes
com nosso público.
são passados todos os detalhes do dia a dia e dos
Ao atingir maturidade de mercado, percebemos
equipamentos de uma unidade.
que era o momento de apostar em uma comuniO compromisso de querer vencer e criar uma
cação de massa e lançamos, neste ano, a nossa
empresa brasileira, focada em um nicho até então
primeira campanha publicitária nacional para rádio,
inexplorado no país, fez nascer um modelo de gestelevisão e outros meios eletrônicos. Investimos
tão empresarial de destaque. Ao longo dos anos,
R$ 3 milhões em todo o processo e criamos três peobservamos que era necessário investir em tecnoças, que foram veiculadas em programas esportivos
logia para se ter maior controle de todos os aspecde emissoras nacionais, alcançando uma gama de
tos operacionais da unidade. Nos últimos anos, inpessoas importantes para o nosso negócio. São três
vestimos R$ 1,5 milhão em um software de gestão
vídeos que mostram os problemas que impedem o
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cumprimento do cronograma de obra e reforçam
os principais conceitos da Casa do Construtor: no
primeiro, um grupo bem-humorado de pedreiros
canta em ritmo de pagode; no segundo, tem heavy
metal, com os problemas ocasionados pela quebra
de uma betoneira e o atraso de um equipamento,
mostrando o quanto essas questões tiram o sono de
qualquer profissional; no terceiro vídeo, é apresen-

tada a solução da Casa do Construtor, que valoriza
a entrega no prazo, equipamentos de qualidade e
sempre limpos, ao som de um funk ostentação.
Já para o rádio, a campanha foi voltada às cidades onde a rede possui franquias, sendo personalizada com endereço e telefone local. Os spots valorizaram o slogan “Locação garantida, só a Casa do
Construtor oferece”.

Altino Cristofoletti Junior e Expedito Arena, engenheiros civis, são sócios-fundadores da rede Casa do Construtor.

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

ASSINE
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
www.relatorioreservado.com.br

www.facebook.com/relatorio.reservado
@relatorio
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TASCHIBRA
Alexandre Felippi

IMPLANTANDO UM SISTEMA
DE GESTÃO DE QUALIDADE
Fundada em janeiro de 1995, em Indaial, Santa Catarina, a Taschibra é uma das maiores
indústrias de iluminação da América Latina. Fabrica um mix de 5 mil produtos, distribuídos
nos segmentos de home center, material de construção, material elétrico, loja especializada,
supermercado, bazar e B2B corporativo. Nestes 20 anos de atuação, a empresa tem mostrado
força com a penetração de seus produtos em todo o país e na América Latina.

A indústria trabalha com diversas ferramentas e
técnicas de qualidade implantadas e um sistema
de gestão da qualidade certificado na norma ISO
9001:2007. Essas melhorias foram implementadas
buscando a padronização de processos na empresa
nas áreas de desenvolvimento, fabricação, importação e comercialização de artigos de iluminação, incluindo artigos natalinos, seguindo a seguinte política de qualidade: “fornecer produtos de iluminação
com qualidade e responsabilidade socioambiental,
visando à satisfação dos clientes, tendo como meios:
melhoria contínua, parceria com fornecedores, desenvolvimento de produtos e aperfeiçoamento dos
colaboradores”.
O Sistema de Gestão da Qualidade atua em todas
as áreas que tenham ligação direta com a qualidade
dos produtos ou satisfação dos clientes e abrange alguns setores que dão apoio a essas atividades.
No ano de 2007 também foi iniciado o Programa
Paex (Parceiros para a Excelência) com a Fundação
Fritz Muller e, em 2011, com a Fundação Dom Cabral. O objetivo desses programas foi traçar um planejamento estratégico de gestão, com metodologias
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aplicadas por profissionais em busca de um modelo
que combinasse benefícios para a saúde financeira,
junto com o crescimento profissional da Taschibra.
Com isso, foram implementadas diversas mudanças,
principalmente na área comercial.
A empresa também dispõe de uma equipe própria na China, composta por engenheiros eletricistas
e demais profissionais brasileiros capacitados. Esse
grupo atua junto às fábricas parceiras no desenvolvimento e controle da qualidade dos produtos. Os materiais produzidos na China, assim como os fabricados no Brasil, atendem o mercado brasileiro, países
da América Latina (Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e
Peru) e da África (Moçambique).
Um dos objetivos da Taschibra é nacionalizar ao
máximo sua produção. Para isso, a empresa investe
parte significativa de seus lucros em seu parque fabril
no Brasil. Atualmente, a produção nacional já representa cerca de 40% de suas vendas anuais.
A partir do ano 2000, a Taschibra apostou em estratégias para se destacar no mercado nacional, participando das principais feiras de iluminação e construção civil. Uma das feiras de participação garantida
da Taschibra é a Feicon Batimat, voltada para a cons-

trução civil, na qual são apresentados os principais
lançamentos para cada ano.
Em 2011, a indústria passou a trabalhar efetivamente com os pontos de venda, projetando e executando showrooms em cada cliente, os chamados store in store. Além disso, em 2013 houve uma
redivisão de áreas; a comercial se dividiu em canais
de venda, como B2B, construção, home center e
bazar.
Em 2014, a empresa contratou o primeiro garoto-propaganda da marca, o ex-jogador Cafu, capitão
do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Cafu representou a Taschibra em duas feiras, movimentando
ainda mais os estandes. Além disso, foi inaugurado o
primeiro showroom de iluminação para atendimento personalizado aos clientes do Brasil inteiro. “Uma
grande vitrine, para grandes negócios”, assim foi denominado o espaço de 300 m² situado na avenida
Pacaembu, em São Paulo.
Toda essa reestruturação contempla uma estratégia de negócios que busca atender segmentos do
mercado com precisão. A intenção da Taschibra é
tornar a marca cada vez mais onipresente e competitiva no mercado, por intermédio dos atributos po-

tabela 1

os ambientes de aplicação e as funcionalidades apresentadas
Ambientes
de aplicação
Parede
Área externa
Mesa
Decoração

Funcionalidade
Os produtos de parede podem dar um toque especial ao ambiente, complementando a
iluminação, servindo de guia, otimizando a decoração e/ou destacando algo no local.
Opções diversas podem ser utilizadas nos quintais, varandas ou mesmo na entrada das
residências e comércios, tornando o espaço ainda mais bonito à noite.
As luminárias de mesa são funcionais, práticas e disponíveis em várias cores, e também
têm a finalidade de complementar a iluminação do ambiente e decorá-lo.
A Taschibra possui ainda outros produtos e soluções em iluminação, além de acessórios
e uma linha natalina completa.
A iluminação proveniente do teto é a principal fonte de um ambiente, sendo responsável

Teto

por dar ao local a característica que você deseja, levando em conta a funcionalidade do
ambiente.
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sitivos dos seus produtos e diferencial na prestação
de serviços.

Tabela 2 compara os atributos das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED:

SEGMENTAÇÃO
A variedade de produtos é um dos diferenciais da
Taschibra. Há linhas voltadas a itens de LED, lâmpadas, luminárias, lustres, pendentes, cordas e fitas luminosas, artigos de Natal e acessórios para aplicação
em diversos ambientes. Na Tabela 1, destacam-se os
ambientes de aplicação e as funcionalidades apresentadas.
SUSTENTABILIDADE
A preocupação com a implementação de práticas
socioambientais modernas é um dos pilares da Taschibra, mostrando o comprometimento da indústria
com a natureza e com o desenvolvimento sustentável. Há constante busca por alternativas, para tornar
os produtos da marca cada vez mais ecologicamente
corretos e com a mesma eficiência e durabilidade.
A tecnologia LED (Light Emitting Diode ou Diodo
Emissor de Luz) vai ao encontro desse objetivo, com
o uso de um componente eletrônico semicondutor
com propriedade de transformar energia elétrica em
luz com excelente efeito visual, graças ao bom índice
de reprodução de cor.
Alguns dos benefícios do LED são baixo consumo
de energia, longa durabilidade, baixa manutenção e
resistência a impactos e vibrações, além de ser um
material ecologicamente correto, que não emite radiação infravermelho e UV e não possui mercúrio. A

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
A iniciativa dos ODM – 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, no Brasil conhecido como “8
Jeitos de Mudar o Mundo” –, estabelecida em 2000
pela Organização das Nações Unidas (ONU), é a base
de orientação da Taschibra para desenvolver os seus
projetos socioambientais.
A implantação de programas de organização e
sustentabilidade foi o passo inicial para a conscientização dos colaboradores da importância dos cuidados com o bem-estar no ambiente de trabalho e com
o meio ambiente. Em 2010, iniciou-se o processo de
implantação do Programa 5’S, o qual, atualmente, já
está em um ciclo avançado, seguindo os cinco sensos: Seiri (utilização), Seiton (ordenação), Seiso (limpeza), Seiketsu (saúde) e Shitsuke (autodisciplina).
As atividades do projeto envolvem práticas de redução do desperdício, otimização do tempo, maior
satisfação dos colaboradores no asseio do ambiente
de trabalho, saúde, segurança e bem-estar, focando
no desenvolvimento de estratégias para melhoria na
qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela
Taschibra.
Paralelamente, o Programa 3R’s está estritamente ligado ao conceito de sustentabilidade a partir da
prática de redução, reutilização e reciclagem consciente. Dentro da indústria, todo lixo é reaproveitado,

tabela 2

Comparativo dos atributos das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED

Potência
Durabilidade
Consumo
Economia

Lâmpada incandescente

Lâmpada fluorescente

Lâmpada de LED

40 W

11 W

9W

10 vezes maior que a

33 vezes maior que a

incandescente

incandescente

5% Luz

15% Luz

30% Luz

95% Calor

85% Calor

70% Calor

–

75%

85%

750 horas

TASCHIBRA

ILUMINAÇÃO
59

tabela 3

oito jeitos de mudar o mundo
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
2. Atingir o ensino básico universal
3. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o HIV / AIDS, a malária e outras doenças
7. Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

inclusive os resíduos orgânicos do refeitório, que são
armazenados no centro de compostagem para passar pelo processo de decomposição, transformando-se em adubo a ser reutilizado no cultivo da horta
localizada na própria área da fábrica, em gramados,
canteiros e jardins.
RECICLAGEM COM “DESTINO CERTO”
A Taschibra se orgulha de ser referência pelo tratamento de 100% dos resíduos que produz e do material recebido das residências dos colaboradores e da
Unidade de Educação Infantil Elsa Schreiber, situada
próxima à empresa. Todos os resíduos recebidos passam por uma triagem de lixo para serem separados,
classificados e, por fim, destinados às empresas especializadas para reaproveitamento ou para um aterro sanitário controlado e devidamente licenciado, no
caso de o material não ter uma utilidade futura.
Os expressivos números de tempo de decomposição e quantidade de produtos separados em um
ano para reciclagem comprovam a importância e a
eficácia do trabalho realizado pela empresa. Entre os
campeões em tempo de decomposição, segundo
pesquisa da Unicamp, estão as garrafas plásticas, que
levam mais de 500 anos para se decompor; os pneus,
que podem permanecer por cerca de 600 anos; e os
vidros, que podem demorar mais de mil anos para
deixar a natureza.
As práticas de reciclagem e compostagem fazem

parte de um programa de reaproveitamento que engloba diversas frentes de ações de sustentabilidade e
foi intitulado “Destino Certo”. Fruto do entendimento
do processo de produção como uma ação sustentável, a implantação do programa foi um marco na
empresa, que hoje não recebe mais o caminhão de
lixo tradicional para retirada dos descartes.
PREOCUPAÇÃO COM O COLABORADOR
A satisfação dos colaboradores também é uma
tabela 4

reciclagem na taschibra
Aço

174.179 kg

Alumínio

19.386 kg

Baterias e fios

5.129 kg

Isopor

210 kg

Lâmpada

12.920

Lixo eletrônico

230 kg

Mangueira luminosa

66.581m

Óleo de cozinha e
lubrificante

1.200 litros

Papel

116.985 kg

Plástico

17.914 kg

Vidro

11.800
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máxima da Taschibra, que investe em ações diferenciadas para melhorar a qualidade de vida e saúde, visando ao aumento do desempenho nas atividades do
dia a dia. Estão entre essas ações acompanhamento
nutricional e atendimento médico na empresa semanalmente, além de campanhas de vacinação, combate a doenças e incentivo a práticas de atividades
físicas.
Retrato da preocupação com a alimentação do
colaborador, o restaurante da fábrica é preparado por
uma equipe especializada e tem o cardápio supervisionado por uma nutricionista. As verduras são cultivadas em uma horta orgânica na própria empresa,
garantindo produtos sem agrotóxicos, e os alimentos
são preparados com a utilização de gás natural, que
reduz o consumo de gás de origem fóssil e gera economia de água na limpeza dos utensílios.
Os colaboradores da empresa também podem
usufruir da Associação Recreativa Taschibra, um espaço de 600 m² destinado aos associados, para prática
de esportes, como vôlei de areia, futebol de campo,
bocha e sinuca. A estrutura ainda conta com churrasqueiras e amplo espaço para confraternizações.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Há mais de seis anos, a Taschibra adquiriu uma área
para preservação ambiental no município de Benedito
Novo, vizinho da fábrica. A área preservada possui 204
mil m² e teve 60% da área reflorestada com árvores
nativas, como Aroeiras, Araçás e Pitangueiras. Os outros 40% da área são destinados para a plantação de
eucalipto, minimizando a extração de madeira na natureza. A Taschibra também reconstruiu e conservou a
mata ciliar na encosta do ribeirão que corta o terreno.
Para preservação, a fábrica mantém vários projetos, como um reservatório próprio, com capacidade
para 1,8 milhão de litros de água, para armazenamento de água da chuva, reaproveitada no abastecimento de hidrantes, lavações, limpeza externa e irrigação
de plantas. A empresa também realiza o tratamento
de afluentes com a correção dos líquidos poluentes
que sobram do processo de fabricação dos produtos
para que estes possam ser despejados no rio Itajaí
Açú sem causar danos ao meio ambiente.

Estão sendo testadas ações de geração de economia de energia elétrica para serem implantadas na
fábrica, e foi iniciado um processo de reformulação
do parque fabril com aplicação de telhas translúcidas
nas coberturas, com o intuito de melhor aproveitar a
luz natural.
Em parceria com o Zoológico de Pomerode, a
empresa aderiu ao projeto Arca de Noé a partir da
adoção de duas espécies ameaçadas de extinção: o
lobo guará e o tamanduá-bandeira, auxiliando nas
despesas com os animais e possibilitando o aumento
do número de espécies protegidas.
INCENTIVO AO ESPORTE E À QUALIFICAÇÃO
Acreditando que o esporte pode criar cidadãos
melhores, com valores aprendidos na prática diária,
como ética, disciplina e companheirismo, a Taschibra
tem apoiado atletas em diferentes frentes esportivas,
a começar pela paixão nacional, o futebol. A marca
está entre os patrocinadores de três times de futebol
de Santa Catarina, estado de origem da empresa, o
Figueirense Esporte Clube, de Florianópolis, o Criciúma Esporte Clube, de Criciúma, e o Clube Atlético
Metropolitano, de Blumenau. O apoio se estende a
outros esportes, com a equipe Soul Cycle e o Clube
Náutico América.
A Taschibra compreende que o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores representa desenvolvimento para a empresa com qualificação de
mão de obra e aperfeiçoamento na produção dos
itens da marca. Por isso, investe em parcerias e programas com subsídio financeiro que incentivam os
funcionários a buscar complementação escolar, a
partir do Programa de Auxílio à Educação, e especialização, com o Programa de Treinamentos e a Escola
de Vendas da Anamaco – Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção.
A Taschibra acredita que o trabalho em equipe
continua sendo o grande diferencial de uma organização. A Tabela 5 destaca as diversas equipes que
compõem a Grande Equipe Taschibra, mostrando
como é a aplicação desse princípio na prática.
Internamente, a Taschibra se preocupa em realizar anualmente uma avaliação sobre o desempenho
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tabela 5

Divisão de equipes e responsabilidades
Avaliação de conformidade e eficácia dos procedimentos e processos
Equipe de Auditores da Qualidade da empresa, de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008 e do
Programa 5´S.
Equipe PAEX
Comitê Comercial

Implementação, manutenção e aprimoramento do modelo de gestão da
empresa, incluindo o planejamento estratégico.
Discussão e desenvolvimento de práticas eficazes de vendas direta e
indireta, avaliação do mercado e desempenho comercial.

Equipe de Redatores

Organização e redação dos procedimentos internos, aplicando os

de Procedimentos

princípios da padronização.

CIPA
Equipe da Associação Recreativa
Comitê de Qualidade
Comitê de Endomarketing

Apresentação e promoção das práticas de prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho.
Manutenção do espaço destinado a colaboradores associados para prática
de esportes e confraternização.
Manutenção e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade e
demais ferramentas da qualidade.
Coordenação de projetos voltados a melhoria da qualidade dos
colaboradores e da comunicação eficaz no âmbito da empresa.
Auxílio aos colaboradores em casos de acidentes de trabalho a partir

Brigada de Emergência

de conhecimentos obtidos em treinamentos, bem como no combate aos
princípios de incêndio.

Comitê Administrativo

Monitoramento e gerenciamento dos procedimentos administrativos da
empresa, zelando pelo seu desenvolvimento.

do colaborador para dar um feedback, identificando
as competências e habilidades, além das carências
funcionais de cada setor, a partir do Programa Gestão por Competências. Com o Programa de Reconhecimento das Equipes Internas, a empresa ainda
controla o trabalho dos projetos específicos com as
equipes multidisciplinares, trocando informações
sobre as atividades e reconhecendo os feitos de
cada grupo.
O TRABALHO QUE REACENDE
Em 2008, a Taschibra realizou um convênio com
a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Indaial. A parceria com o Governo do Estado deu início ao projeto

“O Trabalho Que Reacende”, com o objetivo principal de proporcionar oportunidade de trabalho aos
detentos, com a montagem de componentes usados
na fabricação de luminárias.
O projeto superou as deficiências de infraestrutura, de transporte e de qualificação de pessoal e aumentou os índices de ressocialização dos detentos.
A construção de uma área coberta, colocação de
mesas e bancos, reforma do telhado, alocação de
maquinário, reestruturação da rede elétrica e compra
de uniformes estão entre as mudanças realizadas na
UPA com o investimento da Taschibra.
A parceria, que já dura quase seis anos, com a participação de 95% dos detentos da unidade prisional,
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também gerou melhorias para a empresa, com a
produção de 1,5 milhão de peças por mês.
Tido como projeto modelo, “O Trabalho Que Reacende” recebeu, em 2013, terceiro lugar no Prêmio
Ser Humano da ABRH Nacional – Associação Brasileira de Recursos Humanos – como Empresa Cidadã na Modalidade de Desenvolvimento Sustentável e
Responsabilidade Social e o primeiro lugar estadual
da mesma associação.
Além do convênio com a UPA, a Taschibra desenvolve outras parcerias com o município, no intuito de
valorizar a comunidade local, amparar o desenvolvimento do município e auxiliar na formação de uma
estrutura eficiente de educação. É o caso da contribuição para a construção, juntamente com o Gover-

Alexandre Felippi é diretor de Marketing da Taschibra.

no Municipal de Indaial, da Unidade de Educação Infantil (UEI) Elsa Schreiber, que levou o nome da mãe
do presidente da empresa.
A manutenção e coleta de lixo da escola também
fazem parte do compromisso da Taschibra em relação à UEI Elsa Schreiber. A unidade, localizada nas
proximidades da fábrica, atende às necessidades dos
colaboradores da empresa e à comunidade em geral,
oferecendo mais de 80 vagas.
Universidades e escolas da região também aproveitam a disponibilidade da empresa para a realização de visitas técnicas, com o objetivo de apresentar
aos alunos desde os processos de produção às iniciativas socioambientais, servindo como referencial
prático para o aprendizado dos estudantes.
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cases & causos
Décio Clemente

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

Carvalho, o grande
vendedor de anúncios
No inÍcio da década de 1970, trabalhei no grupo DCI, que fazia os jornais City News e Shopping
News. Foi uma época romântica do jornalismo. Éramos todos um pouco amadores e fazíamos as coisas mais na disposição do que na técnica, mas o que
nunca faltava no trabalho era vontade e criatividade.
Na época, a área comercial desses jornais era muito
forte e ativa, com pessoas batalhadoras, que tiravam
água de pedra. Na verdade, eram eles que seguravam
o faturamento da empresa.
Houve um profissional da área comercial que além
de exímio vendedor adorava bebidas de toda espécie. Vou chamá-lo pelo nome fictício de Carvalho.
Um dia, nosso herói foi intimado pelo diretor comercial a se encontrar com um grupo de empresários
japoneses que estava entrando no Brasil para lançar
uma indústria automobilística. Se os cativássemos,
teríamos grandes possibilidades de fazer campanhas
publicitárias em nossos jornais. O nosso amigo teria
que ir até um bar, encontrar o grupo de japoneses e
fazer de tudo para se enturmar. O problema é que
ele não falava inglês e muito menos japonês, mas
torcia para que alguém daquele grupo pudesse servir
de intérprete. O encontro foi marcado no bairro da
Liberdade, em São Paulo, e lá se foi nosso amigo para
o desafio.
Chegando lá, o bar era de strip-tease e estava lotado de japoneses. Não dava para saber quem era
quem. Nosso herói foi de grupo em grupo para tentar

descobrir qual deles era da tal multinacional automobilística. Como era do ramo, a cada passo ele tomava
um gole de saquê que serviam a todo momento. Depois de uma hora e meia, ele já estava num porre de
dar inveja a qualquer bebum profissional. Nessa hora,
ele encontrou um grupo de executivos que riam por
qualquer coisa, sem entender absolutamente nada.
Aproveitando que todos estavam alegres, ele começou a se enturmar e fazer gracinhas justamente no
início de um show de strip-tease. Depois de 10 minutos, o Carvalho já estava em cima do palco apresentando o show e incentivando os amigos a participarem da festa tirando a roupa. Depois disso ninguém
sabe o que aconteceu.
Nosso amigo acordou na manhã seguinte com uma
terrível dor de cabeça em um hotel do bairro, que ele
não conhecia. Tomou um banho rápido e foi para o
trabalho. Quando chegou, a japonesada já estava toda
lá, todos inteiros e sem ressaca alguma, fazendo reverências a todos os que passavam pela sala de espera
e querendo fazer negócios com o novo amigo brasileiro. Quando o Carvalho chegou, foi uma festa. Com
a ajuda de um intérprete, fez um negócio fantástico,
e só aí descobriu que esse grupo que cativara não era
de nenhuma multinacional automobilística, e sim do
ramo financeiro. Como ele conseguiu isso, ninguém
sabe. Como ele perdeu o grupo que tinha de achar,
também ninguém sabe. Mas não importa, o negócio
foi feito, e todos ficaram felizes.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.
Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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