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EDITORIAL

No Brasil, há pouca administração sobre a rotina do trabalho. É o que afirma André Corte Real, diretor comercial da ADT Security Services, empresa da multinacional americana Tyco International. Ele é o Personal
Case desta edição.
A Gafisa executa, desde 2011, a ação Open House, que premia clientes com uma festa de inauguração do
apartamento. Inédita no mercado, seu objetivo é agregar valor à marca e criar a percepção de proximidade
do cliente com a empresa.
A Senior, uma das maiores desenvolvedoras nacionais de sistemas de gestão, criou uma universidade corporativa e implantou um modelo de gestão colaborativa, voltado à participação de todos na elaboração do
seu Planejamento Estratégico.
Por sua vez, a Vagas.com implantou um modelo de gestão horizontal, sem chefes, no qual o processo decisório é baseado na construção de consensos. Naturalmente, esse modelo só é adequado a empresas com
quadro de pessoal enxuto.
A Faber-Castell mantém, desde setembro de 2012, um programa de logística reversa que está inserido no
modelo de negócio de “resíduo patrocinado”, criado pela TerraCycle. O programa mobiliza mais de 150 mil
pessoas em todo o Brasil.
A Reciclanip, entidade constituída em 2007 pelas fabricantes de pneus, é responsável por um dos maiores
processos de logística reversa do país. Já foram recolhidas mais de 3 milhões de toneladas de pneus inservíveis.
A Brasilcap aproveitou a Copa do Mundo para renovar o portfólio de produtos Ourocap, vendidos em todas
as agências do Banco do Brasil no país. O último título de pagamento mensal lançado havia sido em 2010.
Fundada em 1978, a Procave passou a desenvolver projetos residenciais para o mercado de luxo e se consolidou com o crescimento da região litorânea de Santa Catarina, tornando-se uma das maiores incorporadoras do Sul do país.
A Quantum Engenharia Elétrica completa 25 anos de atuação em 2015. Há um ano e meio, iniciou um processo de diversificação, passando a atuar nos mercados de energias solar e eólica, que já respondem por
10% do faturamento.
Ao fim, Decio Clemente conta que Roberto Duailibi é um grande colecionador de irreverentes frases alheias,
como “Uma ex-mulher é para sempre” e “O único homem que não pode viver sem mulheres é o ginecologista”.

João Penido

editor
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personal case
André Corte Real

Diretor Comercial da ADT Security Services

ENTRE O URGENTE E O EMERGENCIAL
Com larga experiência em empresas de telefonia, André Corte Real assumiu em
junho de 2014 o cargo de diretor comercial da ADT Security Services, empresa de
monitoramento de alarmes da multinacional norte-americana Tyco International,
líder em soluções de segurança e proteção contra incêndio. Para ele, o maior
desafio de um gestor é, entre o urgente e o emergencial, priorizar o que lhe permita
focar em ações que dão resultado.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“Nasci em 1975, no Rio de Janeiro. Meus pais são
arquitetos, têm lojas de móveis. Aos 16 anos, fui
para Portugal, onde fiz o ensino médio e metade da
graduação em economia. Voltei ao Brasil e concluí
a graduação na PUC-RJ. A escolha foi muito direcionada para o entendimento das dinâmicas dos
mercados. A economia permite entender o contexto macroeconômico do país e entender um pouco
mais como funciona a teoria dos jogos, esse negócio de compra e venda, de guerra de preços, de
negociação. A base matemática e analítica de mercado das indústrias me interessa muito. A escolha
foi minha, e não por influência de alguém. Gostava
muito de matemática, mas não queria fazer engenharia para ser técnico. Queria juntar a matemática com a parte de negócios. Preferi a economia à
administração porque essa última é muito focada
na empresa. A economia propicia uma análise mais
ampla, com visão de mercado.”

INÍCIO DA CARREIRA
“Em 1999, com 23 anos, comecei a trabalhar como
estagiário na Coca-Cola, no Rio de Janeiro. Ou seja,
na fábrica da Rio de Janeiro Refrescos, em Jacarepaguá, na área de remuneração e benefícios. Minha missão era trabalhar na área de orçamento de
recursos humanos, de gerenciamento das despesas
de RH. Fazia cálculo de comissão de vendedores e
coisas do gênero. Em seguida, recebi uma proposta
para ser trainee da Iridium, uma empresa de telefonia
por satélite criada na década de 1990 pela Motorola.
Eu trabalhava na área de planejamento financeiro. Foi
onde associei a economia, minha formação, com a
atividade. Trabalhava com análise financeira e impostos e fazia análise de rentabilidade dos negócios. Mas
ficar o dia inteiro fazendo planilha com Excel não era
bem a minha praia. Fiquei lá um ano.”
IPIRANGA
“Comecei a procurar uma coisa mais dinâmica e

janeiro/fevereiro 2015

INSIGHTCase Studies
5

tive uma proposta para trabalhar na Ipiranga,
para ser assessor comercial, cuidando de vendas de combustíveis e lubrificantes. Também
fazia telemarketing para poder incrementar as
vendas. Foi a primeira vez que me dediquei a
vendas e me apaixonei por isso. Gostava de
estar com clientes, me relacionando, fazendo
análise de mercado para poder desenvolver os
nossos parceiros e clientes. Saí de vendas e fui
para a área de planejamento de marketing. Desenhava as políticas comerciais, as políticas de
preço e de negociação de venda, analisando a
concorrência e a rentabilidade. Fiquei na Ipiranga durante dois anos e meio.”

“O gestor
brasileiro consegue
ter um jogo de
cintura maior
para administrar
situações críticas e
adversas. Por outro
lado, o que lhe
falta é conseguir
trabalhar de forma
mais eficiente.
Perde-se muito
tempo em reuniões
com pouco
resultado prático”

OI CELULAR
“Em seguida, recebi uma proposta para trabalhar na área de vendas corporativas da Oi, no
Rio de Janeiro. A Oi estava fazendo o start up
da empresa de celular com chip, o GSM. Minha
função era estruturar todo o canal comercial,
os processos comerciais, as políticas de remuneração. Tratava-se de preparar a empresa para o
lançamento dos produtos. Foi uma experiência muito boa. Não tinha processo nenhum. A gente tinha de
estruturar tudo, montar uma empresa, alinhar produto, estrutura, preço, os processos de venda, a parte
de crédito e as políticas de remuneração. Fiquei na Oi
de 2002 a agosto de 2004.”

VIVO
“Saí da Oi porque recebi um convite para trabalhar na Vivo, em São Paulo. Naquele momento, havia
uma fusão com várias empresas, como a Telefônica Celular, no Rio, que virou Vivo, e a Telesp Celular,
em São Paulo, que também virou Vivo. Minha função
era estruturar e desenvolver a área de canais de venda, desenhar a estratégia do canal direto e do canal
indireto, a política de remuneração desses canais e
também tocar toda a parte de vendas por telefone,
bem como capacitar a área de vendas em todo o
país. Exerci essa função até março de 2008, quando
recebi um convite para trabalhar na área de varejo da
Vivo, no Rio de Janeiro. Tocava toda a operação das

lojas próprias da Vivo, que
eram quase 400 no país,
com quase 5 mil funcionários. Tinha de gerar um
movimento de vendas de
muita expressão nesse
canal premium da empresa. Foi preciso expandir a
rede de lojas, fechando as
pouco rentáveis e abrindo
outras capazes de gerar
maior rentabilidade. Dentro desse processo, era
preciso estabelecer parcerias com outras empresas para incrementar as
vendas. Por exemplo, uma
parceria com a Mapfre
para oferecer seguro contra furto de aparelho celular. Minha área também
fazia a interface interna
com a área de TI e a área de marketing, de modo a
melhorar o processo.”
NEXTEL
“De novembro de 2011 a abril de 2013 trabalhei na
Nextel. Minha missão era fazer o start up da Nextel no
mercado de 3G, de tecnologia de dados, construindo
canais de vendas, para expandir a venda dos novos
produtos. Como eu era head da regional de São Paulo e da região Sul no Brasil, minha responsabilidade
era a gestão direta de colaboradores. Havia quase 90
pessoas na minha operação. Quando assumi, havia
90 pontos de venda em São Paulo. Depois de um
ano, eram 220. Foram colocados quiosques e lojas
em shoppings.”
TYCO
“Em junho de 2014, o pessoal da Tyco International
me convidou para ser diretor comercial na ADT Security Services, que faz monitoramento de alarmes.
A ADT instala em casas, comércios ou fábricas um
conjunto de sensores e câmeras. Qualquer tipo de
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intrusão ou tentativa de assalto é acusada na central
de monitoramento. A empresa avisa ao cliente, ou, se
não achá-lo, aciona a polícia. Recentemente, a ADT
comprou a operação de monitoramento da Siemens.
Minha função é integrar a ADT com a Siemens e preparar a empresa para o crescimento.”
EXPERIÊNCIAS MARCANTES
“As experiências mais marcantes em minha trajetória profissional foram três: na start up de celulares
da Oi, quando tivemos de montar uma empresa do
zero; na Vivo, em que os 5 mil funcionários eram terceirizados, de empresas que não estavam em boas
condições financeiras, e precisaram ser internalizados em dois meses e meio; e na Nextel, numa fase
de expansão dos canais de vendas, que deu certo,
pois hoje a empresa vende cinco vezes mais linhas
celulares no varejo.”
INFLUÊNCIAS
“Minhas influências são mais de profissionais do
mercado. Aprendi muito com as pessoas que estavam acima de mim e ao meu redor. Tive na Vivo
uma diretora excelente, Luciene Dias, que me ajudou muito a dar um direcionamento, a olhar o todo e
ter muita preocupação com a exigência do que você
está entregando. Na Nextel, o COO Claudio Hidalgo,
um chileno muito focado em fazer as coisas acontecerem e que é um líder inspirador.”
MODELO DE GESTÃO
“O modelo de gestão da Tyco é por resultados,
uma coisa bem americana. Você tem que entregar
a receita, a despesa e a rentabilidade que a empresa

espera. Mesmo focado em resultados, é um modelo
aberto a discutir ideias e inovação.”
DESAFIOS DO GESTOR
“O maior desafio de um gestor é priorizar entre o
urgente e o emergencial, para conseguir trabalhar
focado em ações que dão resultado. Há milhões de
coisas para entregar. O que você prioriza primeiro?
Agradar a todo mundo não dá. É preciso distinguir,
entre as demandas que são urgentes e emergenciais,
o que é fundamental para você conseguir entregar o
resultado. Às vezes você acaba envolvido em questões que são urgentes e não faz o emergencial, não
entrega o que tem de entregar. O emergencial é o
que você tem de entregar na hora; o urgente é o que
você precisa entregar no mesmo dia. É preciso balancear os dois. Ambos são fundamentais.
O Brasil é um país muito problemático, de crises,
complicado para fazer negócios. O gestor brasileiro
consegue ter um jogo de cintura maior para administrar situações críticas e adversas. Por outro lado,
o que falta no gestor brasileiro é conseguir trabalhar
de forma mais eficiente. Perde-se muito tempo em
reuniões com pouco resultado prático. No Brasil,
há pouca administração sobre a rotina do trabalho.
Lá fora há uma preocupação muito grande com a
eficiência do trabalho no trabalho. Aqui as pessoas
perdem muito tempo em bate-papo. É preciso, sim,
haver uma relação entre as pessoas, e gostamos
de calor humano. Mas fazemos isso demais. O desafio é trabalhar de forma mais eficiente e também
estar bem com as pessoas. O brasileiro tem a tendência de discutir a circunstância, sem partir para a
resolução.”
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Toda vez
que olhamos
para estatísticas,
queremos ver
uma criança
vivendo melhor.

53,7

24,7

Taxa de mortalidade
no Brasil em menores
de 5 anos para 1.000
nascidos vivos.*

17,7

1990

2000

*Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM (2011)

2011
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Quando tradição e
caminham lado a la
Quem sai ganhando
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GAFISA
André Chagas

UMA AÇÃO DE RELACIONAMENTO
INÉDITA NO MERCADO IMOBILIÁRIO
Pioneira na criação, em 2005, do Programa Viver Bem, de relacionamento no segmento
imobiliário, a Gafisa S.A. desenvolve desde agosto de 2011, quando foi executado o projeto-piloto,
a ação Open House Gafisa, que premia clientes com uma festa de inauguração do apartamento.
Essa ação inédita no mercado já está na sua 27ª edição e foi uma solução estratégica para agregar
valor e criar a percepção de proximidade do cliente em relação à empresa.

A Gafisa é uma das maiores incorporadoras e
construtoras do país. A empresa, nascida em 1954
no Rio de Janeiro, tornou-se reconhecida pela
credibilidade, solidez e inovação em cada projeto
desenvolvido; valores construídos ao longo de 60
anos de mercado, que estão presentes nos mais de
mil empreendimentos entregues com sua marca, 14
milhões de metros quadrados construídos em mais
de 30 cidades de 19 estados brasileiros.
A Gafisa possui ações negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo desde 2006, e foi a primeira
companhia do mercado imobiliário brasileiro com
ações negociadas na Bolsa de Nova York, em 2007.
A companhia se relaciona com famílias de alto poder aquisitivo em um momento muito especial:
a compra da sua casa própria e o início de uma
nova vida.
Independentemente de quão satisfeito o cliente
esteja, essa compra envolve alto investimento e risco, e a Gafisa se propõe a estar com ele em todos os
momentos. Além de ser pioneira na criação de um
programa de relacionamento no segmento imobiliário, a Gafisa sentiu a necessidade de conhecer

gafisa
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seus consumidores para desenvolver ações
que os ajudassem em fases específicas de
sua vida.
PROBLEMA/DESAFIO/OPORTUNIDADE
O século XXI veio marcado por profundas
mudanças no perfil do consumidor, que se
tornou mais exigente e infiel. Além disso, um
dos grandes diferenciais desse novo consumidor é o fato de ele estar conectado o tempo todo, interagindo com os mais diferentes
públicos. Esse comportamento nos provoca a
ficar mais atentos a dois fatores primordiais: o
cliente pode ser um defensor imbatível da sua
marca/serviço ou um opositor hostil, contando ainda com os mais diversos meios de comunicação para expressar sua opinião.
Cenário
Pontos Fortes

> Área de relacionamento própria e bem estruturada, que é referência no mercado de construção
civil, com profissionais e ações focados na satisfação do cliente;
> Programa de relacionamento único e exclusivo.
Pontos Fracos

> Insatisfação dos clientes;
> Falta de confiança na marca/empresa;
> Falta de comunicação/interação com os clientes; clientes não fidelizados.
Oportunidades

> A Gafisa é pioneira na criação de um programa
de relacionamento no segmento imobiliário;
> A Companhia vive novo momento, no qual é
possível conversar de igual para igual com o cliente
e criar ações de relacionamento para reforçar/melhorar a presença da marca e oferecer-lhes experiências exclusivas.
Ameaças

> Dificuldades na contratação de mão de obra
com o boom imobiliário comprometiam a data de

A ação de
relacionamento
Open House
Gafisa foi
uma solução
estratégica para
agregar valor à
marca e mudar
a percepção do
cliente

entrega do empreendimento, e, consequentemente, a
confiança do consumidor
na marca ficava abalada;
> Mudança no perfil do
consumidor (mais exigente
e menos fiel).
PLANO
Objetivos

> Entregar uma experiência única aos clientes;
> Diferenciar a marca Gafisa de seus concorrentes;
> Agregar valor à marca;
> Melhorar a percepção
da marca pelos clientes;
> Aproximar cliente e marca após a entrega do
empreendimento;
> Ponto de ativação da régua de relacionamento;
> Fidelizar.
A ação de relacionamento Open House Gafisa foi
uma solução estratégica para agregar valor à marca e mudar a percepção do cliente. Após a correria
da mudança, surge o desejo de inaugurar o novo
apartamento com a presença de familiares e amigos, mas muitas vezes o cliente não consegue, por
falta de tempo ou mesmo pelo orçamento, muitas
vezes limitado devido ao pagamento das chaves e
decoração do apartamento.
Então, por que não participar desse momento tão
especial e que tem total relação com o negócio da
Gafisa? Assim, criou-se o Open House Gafisa; os
clientes participam de um concurso cultural no qual
o autor da melhor frase é premiado com uma festa
de inauguração do apartamento novo.
O projeto-piloto do Open House Gafisa aconteceu em agosto de 2011, no empreendimento Gafisa Campo Belo. A ação repercutiu de tal forma que
hoje já faz parte do cronograma da companhia, que
realiza oito edições com mais de 60 mil clientes impactados por ano.
A funcionalidade da ação Open House Gafisa está
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em aproximar a marca dos clientes, ofereEXECUÇÃO/
Na busca pela
cendo uma experiência diferenciada com a
ATIVAÇÃO
qualidade
de
vida
inauguração do apartamento de um cliente.
O Open House Gafie
de
participar
da
Na Gafisa, o período de relacionamento com
sa é realizado, em méo cliente dura cerca de oito anos: três anos
dia, após seis meses
comemoração dos
do lançamento até a entrega do empreendicontados da entrega do
bons
momentos
mento e mais cinco anos de garantia deste.
empreendimento. Esse
com
os
seus
O Open House funciona como um increprazo leva em conta o
mento na estratégia de pós-venda da Gafisa
tempo médio que os
clientes, a Gafisa
e proporciona uma experiência única para os
clientes usam para pecriou
o
primeiro
clientes vencedores do concurso. A repercusgar suas chaves e deprograma
de
são dessa ação impacta não apenas o cliente,
corar seus respectivos
mas também muitas pessoas do seu círculo
apartamentos. Trata-se
relacionamento do
de relacionamento além de outros clientes
de uma festa de Open
setor
da
construção
Gafisa, pela divulgação da ação na internet,
House para o cliente
civil,
o
Programa
na revista Gafisa Way e em outros canais, geapresentar seu aparrando até novos leads de vendas e admiração
tamento novo para as
Viver Bem
pela marca.
pessoas de que mais
Na busca pela qualidade de vida e de pargosta. A festa, para 20
ticipar da comemoração dos bons momenpessoas, é oferecida
tos com os seus clientes, a Gafisa criou o primeiro
pelas marcas parceiras da Gafisa. A ação é realizada
programa de relacionamento do setor da construem empreendimentos selecionados, que se enquação civil, o Programa Viver Bem. O que no início era
dram dentro do prazo de entrega estabelecido para
apenas um programa de vantagens com forneceo concurso cultural, no qual um só proprietário será
dores, parceiros de produtos e serviços, tornou-se
contemplado.
uma plataforma muito maior com ações de relacionamento inovadoras e inéditas no mercado.
MECÂNICA DO CONCURSO
Além disso, a Gafisa oferece para os clientes uma
O cliente recebe um kit convidando-o para se inscentral de relacionamento diferenciada, no formato
crever no concurso pelo site: www.openhousegafisa.
platinum, com atendimento bilíngue e atendentes
com.br/(nomedoempreendimento). Além do kit, o
com nível universitário. Outra ação implementada
cliente também é impactado por uma comunicação
foi uma nova cultura interna, com o foco no cliente,
no elevador do seu empreendimento, incentivando
para fazer com que todas as áreas da companhia
sua participação. Para se inscrever, ele deve mandar
entendam a importância dele. No quesito relacioduas fotos do seu apartamento e responder à pergunnamento com o cliente, a Gafisa está à frente do
ta “Por que você merece ganhar um Open House?”
mercado. O Open House Gafisa é uma ferramenA premiação se estende também aos vizinhos
ta do programa de relacionamento Viver Bem que
(apartamentos localizados acima, abaixo e ao lado
entrega uma experiência única para seus clientes,
da unidade vencedora) que são presenteados com
com a oferta de uma festa de inauguração do aparum jantar ou outro voucher de lazer e entretenitamento com DJ, iluminação, decoração, comida e
mento para se divertirem enquanto o vencedor
bebida, tudo por conta da Gafisa e seus parceiros. O
desfruta de seu Open House. A comissão julgadora
importante não é apenas fazer uma festa, mais sim
escolhida pela Gafisa pré-seleciona os finalistas. É
um evento único e sensorial, no qual cada detalhe
marcada uma visita técnica nos apartamentos finase torna inesquecível.
listas para a comissão conferir se o ambiente condiz
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com o que foi inscrito e se está apto para receber a
estrutura da festa.
RESULTADOS
O Open House Gafisa já está na sua 27ª edição.
A ação é realizada desde 2011, quando foi feito o
projeto-piloto, que hoje já é utilizado como argumento de venda e exemplo diferenciado de ação
de relacionamento com o cliente. O setor de construção/incorporação não é reconhecido por ter um
pós-venda forte, e a Gafisa, por meio de ações inovadoras, é vista como um referencial na área de relacionamento pós-venda.
A Gafisa reverteu a situação da falta de interatividade com seus clientes e, atualmente, a partici-

Este case foi um dos vencedores do Prêmio Marketing Best 2014.

André Chagas é gerente de Marketing Institucional da Gafisa.

pação, tanto em ações promocionais como no dia
a dia da área de relacionamento com o cliente, aumentou, já que, além de participar das promoções,
os clientes pedem dicas de decoração, compartilham informações e buscam novidades dentro do
portal Viver Bem.
Em pesquisa realizada em outubro de 2014, todos os respondentes avaliaram a ação como positiva e diferencial, tanto os impactados diretamente
quanto os não impactados pela ação. O que se pode
constatar hoje é que o contato direto com os clientes na área de relacionamento aumentou substancialmente e que a empresa está em outro cenário,
muito diferente, no qual os clientes buscam a Gafisa
para dividir suas experiências e participar de ações.
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SENIOR
Carlênio Castelo Branco

Implantando um modelo
de gestão colaborativa
A Senior, fundada em 1988 em Blumenau (SC), é hoje uma das maiores desenvolvedoras
nacionais de sistemas de gestão. Para contornar a falta de profissionais especializados em
uma área que se modifica tão rapidamente, a empresa criou uma universidade corporativa
que atende também clientes, parceiros e consultores credenciados. Além disso, desenvolveu
o projeto Páginas do Futuro, voltado à participação de todos na elaboração do Planejamento
Estratégico.
Para sobreviver no século XXI é preciso estar conectado: 95% das empresas brasileiras já possuem
computadores, de acordo com o Ibope. Portanto,
é difícil imaginar vivermos esta época sem as ferramentas que conectam o mundo. E vejam que o
mercado de TI começou a se desenvolver no Brasil
somente a partir da década de 1990, em meio a uma
economia ainda instável, por conta da superinflação
dos anos anteriores. Nessa conjuntura, a necessidade
das empresas por tecnologia estimulou estudantes e
profissionais do setor a buscarem novas ferramentas
que permitissem o avanço do mercado brasileiro.
A história da Senior tem início nessa época, em
que o acesso à tecnologia era privilégio de poucos,
mas a necessidade por ferramentas que permitissem
o avanço rápido e ordenado das empresas era grande. Essa necessidade foi percebida com intensidade
em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, em Santa
Catarina. O município, de colonização predominantemente alemã, desenvolveu sua economia quase
que inteiramente em torno do setor têxtil, que, diante
de uma conjuntura econômica positiva, viu-se limi-
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tado pelo trabalho cansativo e moroso de coem São Paulo e uma no Rio
Hoje, a Senior é
leta de dados dentro das empresas, até então
de Janeiro, Rio Grande do
uma
das
maiores
feito manualmente.
Sul, Mato Grosso do Sul e
desenvolvedoras
À procura por alternativas que facilitassem
Pernambuco). Tem duas
os processos internos das organizações, as
Unidades de Negócios em
nacionais de
próprias empresas se uniram para criar alterSão Paulo (uma especialisistemas
de
nativas que apoiassem o desenvolvimento do
zada em desenvolvimengestão
mercado de softwares na cidade. Com um ceto e execução de projetos
nário regional aquecido e aberto para o merde segurança e automação
cado de tecnologia, o empreendedorismo torpredial e uma fabricante
nou-se uma alternativa atrativa para os profissionais
de softwares para o segmento logístico) e cerca de
que desejavam ir além dos escritórios e explorar o
100 distribuidores em todo o Brasil, totalizando 3 mil
setor em pleno crescimento. Foi com essa visão que
pessoas envolvidas – entre colaboradores, parceiros
o jovem Guido Heinzen, recém-formado no curso
comerciais, unidades de negócios e canais de distritécnico de Processamento de Dados da Universidabuição.
de Regional de Blumenau (Furb), resolveu apostar no
Assumi a presidência da companhia em 2012,
nascente potencial de popularização dos microcomquando o último dos três fundadores estava prestes a
putadores (PCs) para dedicar tempo e conhecimento
sair da operação, e me vi à frente de metas arrojadas,
ao desenvolvimento de um sistema de folha de pao que me incentivou a traçar planos audaciosos. Engamento. E foi assim que a Senior foi criada.
contrar profissionais especializados, no entanto, tem
A empresa ganhou corpo com a entrada do sócio
sido uma tarefa difícil, especialmente em uma área
Nésio Gilberto Roskowski, que incorporou tendênque se modifica tão rapidamente. Enfrentar esse procias e ajudou a ampliar o leque de possibilidades do
blema é uma questão de sobrevivência e exige não
negócio, principalmente com o lançamento do sistesomente investimentos, mas também força de vonma de ponto eletrônico um ano depois – que atraiu
tade para encontrar uma solução duradoura.
a atenção de grandes empresas e se tornou uma verdadeira vitrine para a Senior –, mesmo período em
UNIVERSIDADE CORPORATIVA
que o terceiro sócio, Jorge José Cenci, assumiu o
Ciente dessa realidade, investimos na criação de
comando da comercialização dos produtos. Os três
uma universidade corporativa para atender colabosócios enxergaram o potencial dos sistemas para reradores, clientes, parceiros e consultores credenciacursos humanos e investiram no desenvolvimento de
dos, criando uma cadeia de conhecimento. Criada
novos produtos para atender às demandas do setor.
com a missão de desenvolver e manter um programa
Hoje, a Senior é uma das maiores desenvolvedoras
de educação continuada, a Universidade Corporativa
nacionais de sistemas de gestão. Além de entregar
Senior incentiva o desenvolvimento das competênuma das mais completas soluções do mercado para
cias estratégicas por meio de soluções de aprendizagestão de pessoas, disponibiliza produtos e serviços
gem formais (treinamentos in-company, presenciais
integrados para gestão empresarial, gestão de acesso
ou a distância) e informais (social learning, indicações
e segurança e um pacote completo de implantação,
informativas e práticas) para a convergência entre
consultoria e suporte em TI. Também disponíveis na
conhecimento e prática. Tudo isso por meio de um
modalidade Cloud Computing, nossas soluções –
portal na internet que agrupa os cursos em instituflexíveis e confiáveis – atendem empresas de todos
cionais e de produtos.
os portes, dos mais diversos segmentos econômicos
Já no primeiro ano de atividade, contabilizamos
e localizadas em várias regiões do País.
mais de 60 mil horas de treinamento. Além disso, no
Fundada em 1988, a Senior possui seis filiais (duas
incentivo ao aperfeiçoamento dos colaboradores, foi
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concedido apoio a 71 cursos de Pós/MBA e 36 novos
benefícios de auxílio-educação para cursos de graduação. Se mensurarmos apenas os colaboradores,
chegamos a uma média de 76 horas de treinamento
por pessoa.
Entre outros números que merecem destaque
nesse primeiro ano de Universidade Corporativa, temos 244 cursos ministrados ao vivo; 90 novos cursos gravados; 32 turmas (com a participação de 1.610

profissionais da Senior e de canais de distribuição)
capacitadas no projeto “Sexta das Soluções” – que
consiste na apresentação de vantagens e benefícios
das ofertas da companhia para a área comercial, no
intuito de ampliar os argumentos de vendas desses
profissionais; participação de 641 colaboradores em
cinco palestras, com especialistas do mercado de
áreas correlatas ao negócio da Senior; e realização
de 24 treinamentos in-company para clientes e ca-

Figura

As soluções da Senior são integradas e fornecem ferramentas para gestões
empresarial, de recursos humanos e de acesso e segurança patrimonial

.
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nais de distribuição, com destaque para o tema eSocial, projeto do Governo que promete transformar
as relações trabalhistas no Brasil e que exige grande
adaptação de rotinas corporativas.
Criar um ambiente de aprendizagem continuada,
com incentivo à autogestão do desenvolvimento e
à inovação foram os desafios lançados na estruturação da Universidade Corporativa Senior. Passado o
primeiro ano, podemos avaliar o quão positiva foi a
implantação desse projeto, que vem ao encontro de
um importante direcionador da companhia: ter pessoas engajadas e de alto desempenho.
O portal da Universidade é um instrumento de
aproximação com o mercado. Por meio dele, o núcleo EAD, localizado na matriz, semanalmente divulga os cursos on-line disponíveis, assim como as
demais oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento. Os participantes acessam a sala de aula do
seu local de trabalho, necessitando apenas de acesso
à internet e kit multimídia (fone/microfone). Também
no portal são disponibilizados treinamentos gravados
e, quando programados, presenciais. É um ambiente
informal, com posts ricos e diversificados, que busca
levar de forma leve e objetiva conteúdos relevantes
para quem busca novas oportunidades de desenvolvimento.
APROXIMAÇÃO COM CLIENTES
A Senior enxerga o futuro como uma oportunidade constante de inovar para crescer e sustentar. A
ampliação da nossa presença de mercado com a instalação de novas filiais e novos parceiros comerciais
tem nos motivado a trabalhar para nos aproximarmos
ainda mais de nossos clientes. Em todos os aspectos,
o que buscamos é amplificar o nosso conhecimento
– sobre o mercado, os clientes e nós mesmos –, para
evoluir constantemente e assumir novos desafios.
Temos preocupação em criar uma consciência sobre a responsabilidade de todos com a informação
que circula dentro e fora da empresa e, ao mesmo
tempo, aproveitar todas as oportunidades de ouvir,
perguntar e endereçar a contribuição. Nossas ações
estão voltadas a cooperação, inovação e redução de
incertezas, pois a base está no aumento de troca de

todas as formas de conhecimento e requer a participação de todos no processo de inovação.
Com isso em mente, temos investido em ações de
empreendedorismo e de intraempreendedorismo. O
intuito é tanto manter talentos como abrir as portas
da empresa para profissionais do mercado visando
promover um crescimento sustentável com a ampliação do nosso portfólio de ofertas. Atuamos dessa
maneira porque acreditamos que as ideias precisam
circular. Caso contrário, a empresa ficaria estagnada; e figurar entre as mais influentes desenvolvedoras brasileiras de softwares para gestão não garante
estabilidade, ainda mais no atual cenário da tecnologia da informação, que muda a passos velozes e
exige das empresas posturas inovadoras, audaciosas
e criativas.
PROJETO PÁGINAS DO FUTURO
Na Senior, somos conhecidos por fomentar o conhecimento e acreditar nas pessoas. Assim, trabalhar
de uma forma colaborativa é muito mais do que uma
prática cotidiana; é uma proposta de valor. O projeto
Páginas do Futuro, por exemplo, nasceu da nossa inquietação em relação à construção do Planejamento
Estratégico. Não queríamos que nossas metas, sonhos e anseios ficassem restritos ao grupo de diretores, mas sim que potencializassem a inteligência
coletiva e os talentos individuais da companhia.
Por mais que as decisões fossem partilhadas entre
o alto escalão, muitas ideias, sentimentos e necessidades dos colaboradores de todos os níveis da organização poderiam estar sendo desperdiçados pela
falta de oportunidade de se expressar colaborativamente, já que contribuições importantes poderiam
ser perdidas por conta do filtro exercido pelos líderes.
Desde o desenho do projeto, passando pela sensibilização dos colaboradores e finalizando com a visibilidade das contribuições – ainda em processo –,
os desafios sempre estiveram presentes. E o trabalho
não acabou: envolver e responsabilizar as pessoas na
implantação do que foi proposto exige muito cuidado, principalmente para que haja reconhecimento e
participação na construção do futuro da Senior.
No primeiro ano do Páginas do Futuro, aprova-
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mos 15 projetos para execução nos dois anos
seguintes (2014 e 2015), todos com contribuições vindas dos colaboradores, e também
tivemos a oportunidade de inserir novas propostas com três ideias integralmente inéditas.
Em 2014, revisitamos projetos – executados e
novos – e aprovamos 39 para execução nos
anos de 2015 e 2016, com dez ideias inéditas.
Um ponto muito interessante dessa iniciativa é
a quantidade de horas economizadas em discussões, pesquisas e reuniões. Um processo
normal de estudos para a construção de um
Planejamento Estratégico (PE) de dois anos
aqui na Senior demandaria cerca de duas semanas de trabalho do Comitê Executivo da
empresa. Ao compartilharmos o trabalho com
os colaboradores, além de trazermos ao topo
as demandas mais singulares de cada área,
sentamos por apenas 16 horas para construir e
validar todo o PE.

Um processo
normal de
estudos para a
construção de
um Planejamento
Estratégico (PE)
de dois anos
aqui na Senior
demandaria cerca
de duas semanas
de trabalho do
Comitê Executivo
da empresa

PROJETO DESAFIOS DA INOVAÇÃO
Além do Páginas do Futuro, duas outras grandes
iniciativas da Senior incentivam o intraempreendedorismo e o empreendedorismo. A primeira é o projeto Desafios da Inovação. As soluções provenientes
das duas edições do projeto revelaram que também
possuímos grandes talentos aqui dentro. Em 2013
implantamos três ideias vindas da 1ª edição do projeto para incrementar a produtividade dos colaboradores (Sempre em ponto: aplicativo para celular para
controle de ponto; Quer que eu desenhe: paredes de
vidro para desenhar, distribuídas pelas áreas; e Documentação colaborativa: ambiente web que transforma a gestão atual de documentação da Senior em
colaboração, baseado no conceito wiki e considerando todos os envolvidos no desenvolvimento de
software, inclusive o cliente). São propostas diferenciadas que têm em comum a livre participação e os
bons frutos colhidos para todos.
Já a 2ª edição do Desafios da Inovação se revelou
uma verdadeira oportunidade para transformar uma
grande ideia em um case de sucesso. Unindo o intraempreendedorismo, a geração de novas soluções

e o lançamento de produtos audaciosos, o projeto recebeu propostas de
modelos de negócios para
atender B2B (Business to
Business) e segmentos estratégicos da Senior. Concedemos recursos para
garantir a implementação
da ideia da equipe vencedora; oferecemos suporte e, durante quatro anos,
uma porcentagem da receita gerada pela solução.
No momento, estamos
em fase de testes com um
cliente-piloto e em breve
instalaremos o produto na
matriz da Senior, em Blumenau. Nossa expectativa
é lançar no mercado uma solução inédita complementar ao nosso atual portfólio de ofertas diferente
de tudo o que já entregamos. Apresentada por dois
colaboradores, o projeto envolve tecnologia NFC
(que permite a troca de informações sem fio e de
forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro) e otimiza o processo
de vigilância patrimonial.
A segunda iniciativa é o programa Inove Senior. É
um programa de aceleração de startups que vai oferecer aporte, know-how e acesso ao mercado para
até dez ideias inovadoras nas áreas de software e
aplicativos, para que se desenvolvam e atinjam valor de R$ 1 milhão em até nove meses. Lançado em
2014, teve inscrições abertas até o início de fevereiro
de 2015. A ideia é abrir oportunidades para que os
talentos disponíveis no mercado interajam conosco
e desenvolvam soluções em TI capazes de contribuir
com a gestão das empresas brasileiras.
Acredito que exista uma capacidade de evolução
inerente ao ser humano que nos mova em direção
ao aprendizado contínuo, ao conhecimento e ao
crescimento. E é essa capacidade que buscamos
em nossos colaboradores, fornecedores, clientes,
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parceiros de negócios, distribuidores e por aí vai. É
essa capacidade que permitiu a criação desse novo
produto e, ainda, contribuiu com nossa escolha para
a aquisição da Sythex, uma das empresas nacionais
líderes na fabricação de WMS – sigla para Warehouse
Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém –, solução voltada para o segmento
logístico, que representa uma das mais importantes
etapas da cadeia de suprimentos (ou supply chain).
SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS
Nosso objetivo é fortalecer nossos negócios com
o fornecimento de sistemas de gestão cada vez mais
integrados, complementar nossas soluções e contribuir para que possamos atender ainda mais às demandas de nossos clientes com projetos capazes de
reduzir custos operacionais e promover ganhos de
produtividade. A aquisição deverá, ainda, intensificar
nossa presença em um dos segmentos mais exigentes do cenário nacional.
Sabemos que o processo decisório está cada vez
mais espremido em janelas curtas de tempo, e os
prazos de ação/reação são cada vez mais exíguos.
Por isso, quem conseguir pensar em uma forma de
maximizar os recursos existentes para que a organização alcance o melhor resultado terá espaço na

Carlênio Castelo Branco é CEO da Senior.

evolução das empresas e dos negócios. É nessa postura que investimos para manter nosso crescimento
sustentado e alinhado aos nossos valores.
Ainda temos muito que aprender sobre como potencializar a participação de talentos do mercado,
ainda mais num cenário no qual a informação atinge
grandes velocidades e impacta em todas as esferas
sociais. E a tecnologia representa papel fundamental nesse contexto, integrando pensamento e ação,
contribuindo com a capacidade de comunicação, a
criatividade e a flexibilidade. Entendemos que uma
empresa criadora de conhecimentos baseia-se na interação organizacional entre os conhecimentos explícitos e os conhecimentos tácitos para atuar como
fonte de inovação.
Assim, adaptar-se às circunstâncias presentes e
instantâneas da realidade mundial é questão de sobrevivência para as organizações. E no nosso caso
não é diferente. Temos a meta de faturar R$ 1 bilhão
até 2022 e só conseguiremos alcançar esse resultado se tivermos pessoas engajadas e comprometidas. Precisamos entender que quase nunca teremos
todos os recursos disponíveis em mãos, e o grande
desafio é justamente saber contornar as limitações,
gerando resultados extraordinários. Nisso temos
expertise. Nisso acreditamos.
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VAGAS.COM
Mário Kaphan

Por que implantamos
a gestão horizontal
Este case apresenta o modelo de gestão horizontal da Vagas.com, resultado de um contínuo
processo de construção e aprendizado em seus 15 anos de vida. Trata-se de um modelo de
gestão sem chefes, no qual o processo decisório é baseado na construção de consensos.

A Vagas.com é a empresa líder do mercado brasileiro de soluções para e-recruitment. A sua missão
é “ser a ferramenta tecnológica para que as empresas encontrem e selecionem as pessoas certas”, por
meio de uma proposta de valor baseada em dois pilares: ferramentas para a gestão do processo de recrutamento e seleção e captação de candidatos. A
Vagas vislumbra um mundo em que as pessoas possam escolher as melhores empresas para trabalhar e
as empresas possam escolher as melhores pessoas
para trabalhar com elas.
A solução integrada desenvolvida para entregar a
proposta de valor às empresas baseia-se no software
VAGAS e-partner de gestão de processos seletivos,
distribuído na nuvem, e no VAGAS.com.br, um dos
maiores e mais conceituados sites de empregos do
Brasil.
Embora o cliente corporativo seja responsável por
97% de toda a sua receita, é importante ressaltar que
prover a melhor experiência aos candidatos, direta
ou indiretamente, por meio de seus clientes, é um
fator-chave de sucesso para a Vagas. Uma importante parcela de seus investimentos é direcionada a eles,
para prover conteúdo e serviços relevantes, sempre
a custo zero.
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Um exemplo é o Vagas Profissões, site volnamente engajada em
A Vagas cresce a
tado à discussão das profissões no Brasil. Oufazer a diferença para os
uma
taxa
média
tro serviço inovador, lançado em 2014, é o
seus clientes.
superior
a
30%
Mapa Vagas de Carreiras, um retrato vivo das
O processo de gescarreiras no Brasil que reflete a composição do
tão
da Vagas funcionaao ano e, desde
banco de currículos do Vagas.com.br. As inforva bem: muito antes de
2009,
consta
todo
mações – como cargos, conexões, salários e
compreender os beneano
entre
as
100
formações – são facilmente acessíveis através
fícios de ser horizontal,
da navegação em um mapa, e visam contribuir
apesar de ser ainda uma
pequenas e médias
para que pessoas conheçam melhor as suas
empresa muito pequena
empresas
que
mais
possibilidades de carreira e para que profisem um mercado altacrescem
no
Brasil
sionais de RH possam realizar melhor as suas
mente competitivo e de
atividades.
alocar verba zero a marCom 2.900 clientes, que incluem 72 das 100
keting (os poucos recurmaiores companhias no Brasil (segundo o ranking
sos eram direcionados ao desenvolvimento de seus
das Maiores e Melhores Empresas de 2014 da revista
produtos), a Vagas “naturalmente” começou a trilhar
Exame), a Vagas é líder absoluta no segmento de eo seu caminho de crescimento rápido, apoiado prin-recruitment no Brasil.
cipalmente na divulgação boca a boca de clientes
O ecossistema Vagas recebe uma média superior
que a reconheceram como parceira digna de cona 400 mil visitantes únicos por dia, segundo o Alexa,
fiança, engajada em seu sucesso.
posicionando o domínio vagas.com.br entre os 150
À medida que foi crescendo, a preocupação era de
maiores do Brasil e 6 mil maiores do mundo e como
preservar esse “espírito de empresa pequena” que a
o site de empregos mais visitado no Brasil.
Vagas percebia como uma de suas principais vantaA Vagas conta ainda com o maior canal de carreira
gens competitivas, responsável pelos resultados exdo Twitter no mundo, a maior página de carreiras do
cepcionalmente fortes que vinha alcançando. A priFacebook no Brasil e o maior grupo de discussão do
meira ameaça foi identificada quando, com cerca de
LinkedIn no Brasil (nono do mundo).
30 pessoas, fez-se a experiência de alçar os principais
A Vagas cresce a uma taxa média superior a 30%
líderes a cargos gerenciais: as decisões começaram a
ao ano e, desde 2009, consta todo ano entre as 100
se concentrar nesses novos gestores e a equipe foi
pequenas e médias empresas que mais crescem no
se distanciando de uma vivência mais abrangente e
Brasil, segundo a pesquisa realizada pela revista Exaestratégica do dia a dia da empresa.
me PME em parceria com a Deloitte.
Buscou-se então desenvolver um ambiente de
A equipe Vagas conta com 160 pessoas.
trabalho “tão aberto quanto possível”, onde as pessoas pudessem ter voz ativa e compartilhar a responPOR QUE HORIZONTAL?
sabilidade pelas decisões, com alto grau de liberdade
Primeiro, deve-se dizer que a palavra “horizontal”
e autonomia. Isso requeria uma estrutura de gestão
só passou a fazer parte do vocabulário da Vagas mui“leve”; os gerentes perderam o seu poder de comanto depois que a empresa foi fundada. No começo, a
do e as decisões, como regra, eram negociadas com
equipe era pequena e não havia nenhuma necessidaas suas equipes.
de de hierarquia. Todos assumiam responsabilidades
Talvez tenha sido nesse momento que a palavra
e tomavam decisões de forma proativa. O prazer de
“horizontal” se afirmou na Vagas para descrever o
– às vezes, enfaticamente – discutir ideias até alcanmodelo de gestão que estava emergindo, embora
çar o consenso era parte da cultura da empresa. A
ainda longe de estar completamente compreendido,
equipe compartilhava valores fortes e estava genuidesenvolvido e adotado. Essa construção foi - e ain-
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da é - um processo longo de invenção, experimentação e aprendizado a partir de erros e realizações. Ela
foi acontecendo sob a pressão de um ritmo muito
rápido de crescimento e – quase todo o tempo –
com mais de metade da equipe com menos de um
ano de casa.
UMA QUESTÃO DE VALORES
Paulatinamente, a Vagas foi tomando consciência
do que almejava ao perseguir um modelo próprio de
gestão: que cada pessoa pudesse ser uma autêntica
representante dos propósitos e valores da empresa.
Estava claro que a trajetória de sucesso se devia, em
grande medida, à confiança conquistada junto aos
clientes, consequência do reconhecimento do genuíno engajamento da Vagas – de suas pessoas! em fazer a diferença.
A Vagas aprendeu que o “espírito de empresa pequena” que buscava preservar – como um de seus
principais diferenciais competitivos – estava associado à manutenção de um ambiente profissional propício à vivência de valores compartilhados pelos seus
integrantes na realização de um propósito comum.
Mais: que era no processo de tomada de decisão
que essa vivência se concretizava. Ou seja, que era
nas boas discussões que os valores inerentes a cada
questão tinham a oportunidade de aflorar, de serem

gráfico 1

entendidos, exercitados, confrontados, fortalecidos e
até transformados, dando corpo à autêntica ética da
empresa.
Se o objetivo era a vivência de valores compartilhados e se esta se dava primordialmente no processo decisório, então esse ambiente só podia ser
horizontal. Caso fosse hierarquizado, quanto mais
complexas as decisões, mais elas – e seus valores intrínsecos – seriam naturalmente delegadas a níveis
mais elevados da organização. Como ocorre nas empresas verticais, a responsabilidade pela vivência dos
valores se concentraria na cúpula, enquanto, quanto
mais próximos à base, o papel preponderante dos
funcionários seria apenas funcional. Essa compreensão acabou levando à “radicalização” do modelo horizontal da Vagas, e todas as delegações de liderança
ou de autoridade remanescentes foram abolidas.
Assim, a Vagas é horizontal porque esse é o ambiente mais favorável para uma organização que se
pretende regida pela vivência de valores compartilhados. Diariamente, as pessoas são naturalmente
confrontadas com a responsabilidade – individual
ou compartilhada – de discutir e tomar decisões
que muitas vezes seriam delegadas a níveis gerenciais superiores em estruturas hierarquizadas. Elas
demandam a prática, e o prazer, da boa controvérsia, com a necessária atitude de desapego, como
instrumentos para a construção dos consensos que
as embasam. Esses são os alicerces do modelo horizontal da Vagas.

número de clientes

2.900
2.400

2013

2014

METODOLOGIA DE GESTÃO
A necessidade de uma metodologia abrangente
para sustentar seu modelo horizontal em face do
crescimento de sua equipe já estava clara havia alguns anos, mas foi só no início de 2013 que a primeira versão foi considerada apta para ser implantada em toda a empresa. Antes disso, cada equipe da
Vagas interpretava o modelo horizontal a seu modo,
gerando uma rica seleção de experiências, algumas
mais e outras menos bem-sucedidas.
Essas histórias, juntamente com informação de
várias outras fontes – inclusive benchmarks com outras experiências horizontais – foram usadas em um
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longo processo de discussão, invenção e depuração
para criar a metodologia mais adequada à cultura
Vagas. Mesmo lidando com toda a complexidade
de uma empresa, ela tinha que ser simples, prática
e eficiente, e o resultado foi o seguinte enunciado:
“Cada equipe se reúne quinzenalmente para analisar
a evolução (dos indicadores da realização) de seus
propósitos e conceber formas de melhorá-la.”
Em seu processo de amadurecimento, a implementação dessa metodologia está agora a caminho
de sua quarta versão. Essa evolução está fortemente
ligada ao aprimoramento contínuo das ferramentas
de apoio, baseadas na intranet da empresa. Cabe
mencionar a presença de um consultor externo em
praticamente todas as reuniões de gestão nas fases
iniciais de implantação, para enfatizar a sua perspectiva empreendedora e aprimorar a visão estratégica e
o foco em resultados das equipes.
Desnecessário dizer que a Vagas é absolutamente
imperfeita na concretização de seu modelo de gestão e isso é naturalmente aceito como oportunidade
para, coerentemente, “conceber formas de melhorar
a sua evolução”.

sensos. Isso pressupõe que elas valorizem o processo de discussão de ideias e mantenham uma atitude
de desapego, percebendo o privilégio de ter outras
pessoas se importando com as suas ideias e a satisfação de vê-las fortalecidas, “vencendo ou perdendo
uma boa discussão”.
Uma definição muito sucinta do modelo de gestão
é que “a Vagas é um lugar onde as pessoas fazem o
que querem, mas todos têm tudo a ver com isso”. E
o modelo de empresa subjacente é o de “uma comunidade engajada na realização de um propósito
comum – a missão e visão da organização – em um
ambiente de realização profissional e prazer no trabalho”.
SEM METAS PREDEFINIDAS
A Vagas é estruturada em áreas funcionais (por
exemplo, Vendas, RH, P&D) e em comitês multifuncionais, que vêm ganhando importância crescente
na empresa, sendo responsáveis, por exemplo, pelas
principais linhas de produtos.
Algumas áreas funcionais chegam a ter todos os
seus integrantes permanentemente alocados a comitês nos quais efetivamente exercem as suas funções.
Nesses casos, sem atribuições operacionais, elas têm
como objetivo servir como espaço de encontro dos
respectivos profissionais para cuidar de seus assuntos comuns e do alinhamento de suas atividades.

MODELO E METODOLOGIAS
A Vagas é estruturada como uma organização “radicalmente” horizontal, sem hierarquia e sem voz de
comando entre seus integrantes, em um ambiente
participativo, com alto grau de liberdade e
autonomia, de pessoas engajadas na realigráfico 2
zação de um propósito comum.
audiência
O processo decisório, independentemente de ocorrer em reuniões formais ou
125.000.000
em outras situações, é baseado na cons110.000.000
trução de consensos. Não se trata de uma
democracia. As decisões nunca são tomadas por maioria de votos: o consenso, ou
seja, a concordância de todos os participantes, precisa ser alcançado.
Espera-se das pessoas que assumam a
19.000.000
responsabilidade de criar e de participar
12.000.000
ativamente de controvérsias dentro e fora
das suas áreas, e que se envolvam nos res2013
2014
pectivos processos de construção de con-

INSIGHTCase Studies

janeiro/fevereiro 2015

24

Não há regras ou limites formais, mas procura-se
limitar as equipes a oito pessoas. Também é comum
que pessoas dediquem parte de seu tempo a atividades externas às suas equipes principais, como a participação em reuniões de gestão de outras equipes
ou em comitês. Pressupõe-se que esse envolvimento não comprometa as suas atribuições principais ou
o desempenho de sua equipe, da qual se espera que
“tenha tudo a ver com isso” e abra controvérsias para
resolver eventuais questões que aflorem.
Cada equipe é responsável pela sua própria gestão,
com olhar empreendedor e foco em resultados, e
utiliza a metodologia mencionada. Assim, cada equipe se reúne quinzenalmente para analisar a evolução
dos indicadores da realização de seus propósitos e
conceber formas de melhorá-la. Uma equipe precisa,
portanto, ter clareza de seus propósitos, que são as
funções que precisa realizar para o projeto comum

da empresa. Em outras palavras, é como se ela tivesse sido subcontratada pela Vagas para realizar determinadas funções, cujas entregas são os indicadores
que ela buscará melhorar continuamente, segundo a
metodologia de gestão.
As reuniões quinzenais de gestão têm duas horas
de duração e contam sempre com “cadeiras vazias” a
serem ocupadas por pessoas interessadas em participar dos consensos (“terem tudo a ver com tudo isto”)
por iniciativa individual ou representando outra área.
Essas reuniões começam com uma breve análise de
gráficos que representam a evolução de indicadores
dos seus propósitos e prosseguem com a discussão
de ideias que possam ter um impacto positivo no seu
crescimento. A maior parte das decisões estratégicas
é tomada nessas reuniões.
Embora as equipes sejam fortemente movidas por
resultados, não há metas predefinidas para elas. Nem
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mesmo a área comercial – que teve desempenho
excepcionalmente bom nos 15 anos da Vagas – opera com metas financeiras previamente estabelecidas.
Como as demais, ela analisa a evolução das vendas
dos vários produtos e concebe formas de melhorá-las. O foco está no processo e os resultados são colhidos como consequência.
A intranet da empresa – atualmente em fase de
reprojeto – tem papel central na sistematização da
metodologia, sendo usada como guia para a condução das reuniões de gestão e como suporte para
o registro e disseminação das informações geradas
pelas equipes.
LIDERANÇA
A Vagas não é uma organização sem líderes. Embora ninguém ostente um título – não haja liderança
delegada –, os líderes emergem naturalmente ao se
tornarem referências em suas áreas, seus campos de
conhecimento, sua visão estratégica etc. Um levantamento recente mostrou que 94% da equipe reconhece
pelo menos uma pessoa como referência para o seu
trabalho.
Isso é reforçado pelo próprio processo de recrutamento e seleção da Vagas, que tem como objetivo
trazer sempre pessoas que tenham algo para ensinar
ao grupo. Nesse sentido, não há limites à quantidade
de líderes na Vagas.
CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES
As equipes são responsáveis por contratar os seus
membros e também por eventuais desligamentos.
Esses processos podem ser exigentes, já que é primordial para a Vagas não só selecionar talentos que
se destaquem, mas também procurar assegurar-se
de que eles compartilham os mesmos valores básicos e endossam o modelo horizontal da empresa.
O processo de contratação é “convencional” em
suas fases iniciais, envolvendo a equipe de RH e alguns especialistas da equipe contratante. Um esforço
considerável é feito para situar o candidato no ambiente Vagas, na tentativa de identificar a compatibilidade cultural entre ambos. Os finalistas (geralmente
três) são então entrevistados pela equipe contratan-

te e outras pessoas (inclusive um dos fundadores), e
a decisão final tomada por consenso em um fórum
com todos que interagiram com os candidatos durante o processo seletivo.
Processos de demissão também pressupõem a
construção de consensos e, exceto quando motivados por forte desalinhamento com a cultura Vagas,
são precedidos por feedbacks informais e formais.
Eles podem envolver também processos especiais,
além de outras iniciativas de desenvolvimento –
como coaching – com a ajuda da equipe de RH.
REMUNERAÇÃO
Na Vagas, a política de remuneração visa à criação de um ambiente de salários justos em face das
contribuições individuais à realização da missão da
empresa.
A metodologia de avaliação e remuneração parte
de um levantamento 3600 em que cada integrante
é avaliado segundo quatro eixos: a compreensão e
visão estratégica do negócio da Vagas; o foco em
resultados; a compreensão e vivência da cultura da
empresa; e as suas competências técnicas. Cada pessoa avalia a si própria, todos os membros das equipes
das quais participe e qualquer outra pessoa da organização que queira avaliar. Em 2013, cada membro
da Vagas recebeu uma média de 17 avaliações.
Todo o processo tem o suporte de um software
especialmente desenvolvido para a função. Os resultados – as avaliações individuais das pessoas em
cada um dos quatro eixos pela comunidade Vagas
– são inicialmente processados pela equipe de RH
que prepara e realiza as “devolutivas” para todas as
pessoas da empresa. Assim, cada integrante da equipe tem a oportunidade de conhecer a sua avaliação
média, compará-la com a sua autoavaliação e com
as médias da Vagas, receber feedbacks redigidos pelos seus “avaliadores”, analisar aspectos específicos
de seu desempenho no período e perspectivas para
o próximo, em um encontro individual de uma hora
com um profissional de RH.
Todas essas informações e outras (como pesquisas
salariais, por exemplo) são então tratadas pelo Comitê de Remuneração para, finalmente, proceder à re-
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visão dos salários da empresa. Esse processo ocorre
com periodicidade anual.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico da Vagas, assim como
a sua execução e acompanhamentos bimestrais, são
também processos participativos. Ele foi desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de mais de cinco anos,
com a ajuda do Dr. Pedro Zanni, da Fundação Getulio
Vargas.
O processo inicia-se no fim de novembro, com
uma detalhada retrospectiva do ano e discussão dos
principais tópicos do planejamento entre membros
de cada equipe e em grupos multidisciplinares, presenciais e on-line. Eventualmente, usam-se técnicas,
como World Café, para facilitar o processo de discussão. Os resultados alimentam a “semana de imersão”,
que ocorre no início de janeiro, em que uma equipe
de 16 pessoas, escolhidas com a ajuda de uma enquete interna, se isola para aprofundar a análise dos resultados da empresa, propostas de valor, clientes e concorrência, tendências, alternativas estratégicas etc.
A semana resulta finalmente na construção dos direcionadores estratégicos da empresa, com os seus
respectivos objetivos estratégicos, cada qual com
indicações qualitativas das suas expectativas para o
ano. Porém, diferentemente do resultado habitual de
processos de planejamento estratégico, os objetivos
não são desmembrados em iniciativas ou projetos a
serem desenvolvidos no período. Portanto, também
não se elabora o orçamento (budget) para o ano.
Esses resultados são então apresentados e discutidos com toda a organização, e a responsabilidade
pela realização dos objetivos estratégicos é delegada
às respectivas áreas funcionais ou comitês, ou mesmo a novos comitês formados especificamente para
a missão.
Assim, a gestão do planejamento estratégico é
um processo dinâmico e flexível, que ocorre durante
todo o ano nas reuniões de gestão das equipes. Os
projetos e iniciativas para cada objetivo estratégico –
juntamente com seus respectivos budgets – são discutidos e decididos nas reuniões quinzenais a partir
da análise da evolução dos respectivos indicadores.

A cada dois meses, a Vagas realiza reuniões de
dois dias para o acompanhamento dos resultados da
empresa e da evolução dos direcionadores estratégicos e seus respectivos objetivos. Esses encontros
são abertos a toda a equipe e o nível de participação
é digno de nota.
SOBRE O CONSENSO
“Consenso” talvez seja o aspecto mais controverso
da cultura Vagas: não é difícil encontrar artigos sobre
gestão horizontal que classificam processos decisórios baseados no consenso como ineficientes e mesmo impraticáveis, pelo poder que qualquer pessoa
teria de bloquear uma decisão.
A Vagas talvez tenha encontrado uma solução
peculiar para lidar com essas questões: no dia a dia,
um grupo de pessoas – ou até mesmo uma pessoa
sozinha – pode pressupor consenso e tomar uma
decisão. É necessário dar visibilidade a ela, de forma
que qualquer outra pessoa ou grupo possa criar uma
controvérsia e reabrir a discussão que, com desapego de ambos os lados, precisa então ser levada a um
novo (pressuposto de) consenso. Outro cuidado é de
procurar envolver mais pessoas ou de dar mais tempo para o surgimento prévio de controvérsias, em
casos em que as decisões sejam irreversíveis.
Esse processo tende a ser autorregulado: é natural
que as equipes já busquem envolver mais pessoas/visões na tomada de decisões mais complexas, e assim
abordar antecipadamente possíveis questionamentos; no outro extremo, alguém que envolva pessoas
demais na tomada de decisões simples provavelmente será instado a “decidir sozinho”.
Dessa forma, ganha-se agilidade enquanto o processo decisório permanece regido pelo consenso.
Claro que pode ocorrer que uma decisão simples
demande horas de tempo precioso para alcançar o
consenso. Mesmo assim, essas decisões podem ser
até mais rápidas e eficientes do que em empresas verticais, que dependem do funcionamento da cadeia
hierárquica, além de resultar em maior engajamento
das pessoas nas decisões que elas próprias tomaram.
Mas e se um consenso não é alcançado? Primeiramente, pode acontecer que, nessa hora, pessoas
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exercitem o desapego e decidam consentir com uma
decisão na qual acreditem, embora prefiram outra.
Se ainda assim a discussão chegar a um impasse, o
grupo pode convidar novos participantes para trazer
luz à discussão. E se o impasse se mantiver, bem, na
Vagas há decisões que são adiadas, esperam para
amadurecer, até finalmente alcançarem o consenso.
Cabe destacar a presença proativa do time de RH
nas reuniões de gestão, para identificar dificuldades
e reiterar os benefícios de um mindset de “controvérsia com uma atitude de desapego para obter o
consenso”.
DESAFIOS E SOLUÇÕES
Para algumas pessoas, não é fácil assumir a responsabilidade de gerir sua própria área, de abrir controvérsias, ser questionado por alguém que não tem
tanta experiência quanto elas, ou até ter de decidir
o que fazer em vez de receber ordens de seu chefe.
Para outras, talvez seja difícil responsabilizar-se pelo
seu próprio plano de carreira (na Vagas, cada um é
gestor do seu próprio desenvolvimento profissional)
ou não ter uma perspectiva de subir na hierarquia.
Para essas pessoas, o modelo horizontal da Vagas
pode não ser adequado.
Outras pessoas podem interpretar o lema “Eu faço
o que quero, mas todos têm tudo a ver com isso”,

Mario Kaphan é fundador da Vagas.com

trocando-o por “Eu faço o que quero e ninguém tem
nada a ver com isso”. Essa é a razão mais frequente
para uma equipe dispensar um integrante.
Em suma, os aspectos culturais da gestão horizontal, tais como o prazer do bom debate e da construção de consensos, ou o correto entendimento dos
limites da autonomia, talvez sejam os aspectos mais
desafiadores do modelo horizontal.
CÍRCULO VIRTUOSO
A Vagas é horizontal por ser o ambiente propício
à vivência de valores compartilhados, que ela situa
como fator-chave para o seu sucesso na realização
de seu propósito.
Mas o modelo horizontal traz muitos outros benefícios tangíveis, tais como redução de custos – a
estrutura de comando e controle, os efeitos da competição entre pessoas para ascensão na hierarquia,
os programas motivacionais etc. –, que tornam a
empresa mais forte, competitiva e eficiente. Ao mesmo tempo, por construção, o modelo pressupõe um
ambiente de confiança, responsabilidade, liberdade,
autonomia e realização profissional para as pessoas,
engajadas na realização de um propósito comum.
Esse círculo virtuoso, forte e duradouro, é a principal motivação da Vagas.com para perseguir a realização prática de seu modelo horizontal de gestão.
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FABER-CASTELL E TERRACYCLE
Elaine Mandado
Felipe Cabral
Mônica Pirrongelli

UM PROGRAMA INOVADOR
DE LOGÍSTICA REVERSA
A Faber-Castell mantém, desde setembro de 2012, em parceria com a TerraCycle, um programa de
logística reversa chamado “Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell”, que mobiliza mais de
150 mil pessoas em todo o Brasil. Já foram coletados e reciclados mais de 370 mil materiais, como
lápis, lapiseiras, canetas, marca-textos, apontadores e borrachas. O programa está inserido no
modelo de negócio de “resíduo patrocinado”, criado pela TerraCycle.

Criar novas soluções de descarte é fundamental
para diminuirmos impactos que causam danos ao
meio ambiente, como poluição do ar, água, solo
e subsolo, liberação de gases nocivos à atmosfera
e contaminação dos lençóis freáticos e aquíferos
com a produção de chorume. Desse modo, repensar o modelo de gestão de resíduos sólidos é a única
maneira de gerarmos economia de energia e pouparmos o meio ambiente da extração de novos recursos naturais, garantindo assim a preservação do
planeta e o crescimento sustentável.
Nesse sentido, a reciclagem, além de uma alternativa a lixões e aterros sanitários – grandes produtores de gás carbônico (CO2) e gás metano (CH4),
ambos causadores do efeito estufa – também nos
traz a possibilidade de construir uma consciência
ambiental coletiva, em que todos da cadeia, do fornecedor ao consumidor, possam dividir as responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos. Reciclar
significa fomentar a educação ambiental a partir da
criação e fortalecimento de um vínculo afetivo entre as pessoas e o meio ambiente, cultivando em
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cada indivíduo o poder de transformar positodos os consumidoA Brigada de
tivamente o meio em que vive.
res, empresas, escolas,
Instrumentos
de
Justamente por se preocupar em oferecer
organizações sociais,
Escrita
Faber-Castell
aos seus produtos uma destinação ambientalescritórios etc., sem
mente adequada, a Faber-Castell, pioneira em
nenhuma
restrição,
é aberta a todos
ações de sustentabilidade, mantém desde sebastando efetuar, graos
consumidores,
tembro de 2012 parceria com a TerraCycle, lítuitamente, o cadastro
empresas,
escolas,
der global no segmento de gestão de resíduos
no site da TerraCycle
de difícil reciclabilidade. Com esse acordo, a
Brasil para participar.
organizações sociais,
empresa patrocina a “Brigada de Instrumentos
Uma vez cadastraescritórios
etc.,
sem
de Escrita Faber-Castell”, programa contínuo
dos, o próximo passo
nenhuma
restrição,
de coleta e reciclagem de lápis, lapiseiras, capara os participantes é
netas, canetinhas, marca-textos, apontadores
formar times de coleta,
bastando efetuar,
e borrachas, entre outros materiais.
convidando amigos,
gratuitamente,
o
Os itens coletados são enviados à TerraCyfamiliares, colegas de
cadastro
no
site
da
cle, responsável pelo processamento e transtrabalho, de escola e
formação desses objetos em resina industrial
de universidade e deTerraCycle Brasil
(pellets), matéria-prima a ser reintroduzida na
mais interessados, de
para
participar
cadeia produtiva. O processo envolve, priforma a juntar o maior
meiramente, a recepção dos instrumentos
número possível de
de escrita e sua triagem em quatro diferentes
itens.
categorias: i) lápis, ii) canetas esferográficas, iii) caApós reunir uma quantidade considerável – peso
netinhas e marcadores, iv) apontadores e borrachas,
mínimo de 1.020 gramas, considerando que cada
entre outros. Feita a separação, os resíduos são subunidade de resíduo equivale a 12 gramas –, o resmetidos a moagem, micronização e extrusão, até a
ponsável pelo time de coleta deve acessar a sua
formação dos pellets, que são por sua vez comerconta no site da TerraCycle, imprimir uma etiquecializados com empresas interessadas em injetá-los
ta pré-paga dos Correios, afixá-la em uma caixa
na estrutura de novos produtos, como lixeiras, pás
com os instrumentos de escrita não mais utilizados
de lixo etc.
e enviar a remessa para a TerraCycle. Para reforçar
Desde sua criação, em 2012, o programa respona preocupação ambiental, recomenda-se juntar o
de pela reciclagem de mais de 370 mil unidades de
máximo possível de itens antes de encaminhá-los
instrumentos de escrita, mobilizando mais de 150
para a empresa – respeitando o limite de 30 kg –,
mil pessoas em todo o Brasil. Antes da parceria, esbem como a utilização de caixas usadas para enviar
ses resíduos, por serem compostos de diferentes
seus resíduos.
tipos de materiais, como plásticos e metais, não tiA missão da Brigada de Instrumentos de Escrita
nham uma opção de descarte ecologicamente corFaber-Castell é mobilizar as pessoas a eliminar a
reta. Como consequência, eram encaminhados ao
ideia do lixo a partir do reaproveitamento das matélixo comum, aterrados ou incinerados.
rias-primas que compõem esses produtos. Além do
A coleta estruturada em um programa direcionapropósito ambiental, o programa alimenta um modo à reciclagem específica dos instrumentos de esdelo de negócios ao promover doações com base
crita proporciona a transformação desses materiais,
nos resíduos enviados. Para cada 12 gramas de maindependentemente da marca, em novos produtos,
terial recebido pela TerraCycle – peso médio de um
fechando assim o ciclo da logística reversa. A Brigada
lápis, uma caneta, lapiseira etc. –, o time de coleta
de Instrumentos de Escrita Faber-Castell é aberta a
responsável pelo envio soma dois pontos TerraCy-
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cle, equivalentes a R$ 0,02 (1 ponto = R$ 0,01). O valor poderá ser doado a uma escola ou instituição de
assistência social, à escolha do próprio participante.
A oportunidade de participar gratuitamente da
Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell,
além de gerar impacto positivo na percepção dos
consumidores perante a marca, também contribui
para promover a educação ambiental e fortalecer a
importância da reciclagem. O programa é um excelente exemplo de como a sustentabilidade pode se
consolidar como prática coletiva de todos os envolvidos na cadeia de produção, do fabricante ao
consumidor.
Com o programa, a Faber-Castell e a TerraCycle
não só consagram a prática de medidas sustentáveis
– que ajudam os fabricantes a oferecer uma solução
adequada aos resíduos gerados com o consumo de
seus produtos – como também exercem um papel
de compromissos social e educacional, engajando a
população em uma ação conjunta de reciclar mate-

riais de difícil reaproveitamento e movimentar doações com o valor gerado a partir da coleta.
Trata-se de um modelo que alia preservação do
planeta, compromisso com a inclusão social e incentivo à educação ambiental, ao mesmo tempo
em que proporciona ao participante a oportunidade de aprender sobre a importância das ações de
reciclagem e de direcionar o valor obtido com os
resíduos a entidades educacionais ou filantrópicas.
As doações incentivam as coletas, que por sua vez
incentivam as doações, em um ciclo que fecha com
harmonia, tal como acontece com a logística reversa dos materiais contemplados pela Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell.
As ações de sustentabilidade da Faber-Castell são
parte dos pilares de atuação da própria companhia.
A Faber-Castell acredita que a educação ambiental
de jovens e crianças começa com pequenas atitudes no dia a dia. Além de ajudar o meio ambiente,
a coleta de produtos é uma maneira divertida para

Figura

detalhamento da triagem
Após a operação de check-in, cada remessa
é triada em 4 diferentes categorias. O
objetivo dessa etapa é a separação por tipo
de material. Por exemplo: madeira, metal e
plástico. Após isso, as canetas esferográficas
são encaminhadas para lavagem, garantindo
a eliminação dos metais.
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teriais escolares; é justamente nesevolução anual de coleta de resíduos de escrita –
se contexto que surge a iniciativa,
Brigada de instrumentos de escrita faber-castell
propondo uma solução para os
resíduos desses produtos, alinhada
173.813
com as boas práticas ecológicas. A
participação dos alunos na coleta e
152.300
toda a motivação com a expectativa de premiação foram tão expressivas que a ação se repetiu em 2014
e volta agora em 2015.
Em sua primeira edição, foram
arrecadadas, de fevereiro a abril
47.370
de 2013, 35.565 unidades de instrumentos de escrita, sendo que
o primeiro lugar, o Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal, em Ita2012*
2013
2014
jaí (SC), respondeu pelo envio de
*2012: setembro a dezembro
5.844 desses itens. A inscrição da
escola na Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell coincidiu
com
o
início
da ação “Faxina nos Armários”,
pais, professores e educadores incentivarem as
em março de 2013. Os professores e funcionários
crianças a aprender sobre a importância da reciclabuscavam uma maneira de descartar corretamente
gem e reutilização de materiais.
as dezenas de marcadores de quadro branco usados pelos docentes.
FAXINA NOS ARMÁRIOS
Segundo Jair Mello, coordenador da área de EduA partir da Brigada de Instrumentos de Escrita
cação Física, a adesão ao programa foi positiva desde
Faber-Castell, a empresa ainda realiza anualmente
o início do período letivo, quando a mobilização em
a ação “Faxina nos Armários”, cujo objetivo é moprol da coleta passou a contar com a ajuda dos alubilizar todos na limpeza de seus armários, gavetas e
nos. Uma gincana interna, que premiaria com pontos
salas de aula, juntando o maior número possível de
a sala que mais juntasse esses resíduos, também coitens, como: lápis de cor, lápis grafite, lapiseiras, calaborou para a ação ganhar força dentro do colégio,
netas, canetinhas, borrachas, apontadores, marcaengajando ainda mais as crianças. Os três primeiros
dores para quadro branco e marca-textos, tudo sem
colocados foram premiados com um display cheio
condições de uso, de qualquer marca. Feito isso, o
de produtos Faber-Castell, e o Colégio de Itajaí tampróximo passo é enviar todo o material à TerraCycle,
bém ganhou 10 mil pontos TerraCycle, convertidos
que se responsabiliza pelo processo de reciclagem,
em doações para uma organização de apoio social
crédito dos pontos para doação e premiações aos
da região.
que mais coletarem.
Em 2014, a ação se repetiu, movimentando a coleta
Criada em 2013 e inédita nesse segmento, a ação
de 65.922 unidades – um resultado 85% maior em relareafirma o interesse da empresa em fomentar prátição ao ano anterior. Novamente, o vencedor foi o Cocas de proteção ao meio ambiente, sobretudo em
légio Cenecista Pedro Antônio Fayal; em segundo lugar
épocas de aumento do consumo de seus produtos.
ficou a Calçados Ramarim Nordeste, de Jequié (BA); e,
Estudantes do Brasil inteiro ficam animados com o
em terceiro, a ONG Recicla Tapira, de Tapira (PR).
clima de volta às aulas e com a compra de novos maUnidades coletadas

gráfico 1
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A terceira edição da “Faxina nos Armários” irá
premiar os dez times que mais coletarem entre os
dias 1º de fevereiro e 30 de abril de 2015. Além de
prêmios especiais, estão disponíveis 55 mil pontos
bônus, que podem ser revertidos em doações (cada
ponto equivale a R$ 0,01) para uma escola ou instituição sem fins lucrativos. O primeiro lugar receberá
10 mil pontos.
A FABER-CASTELL
A Faber-Castell é um grupo internacional de empresas com raízes na Alemanha, fundado por Kaspar
Faber em 1761, na cidade de Stein, próxima a Nuremberg. Com 254 anos de atuação no mundo, é o
mais antigo fabricante de instrumentos de escrita e
uma das empresas líderes na fabricação de produtos de alta qualidade para escrever, desenhar, pintar
e estimular a criatividade.
A companhia deve tal posição de liderança à estratégia internacional que vem utilizando há várias
gerações, tradicional compromisso com a qualidade e consistentes esforços para o desenvolvimento
de novos produtos, sempre buscando inovações e
criando novas tendências de mercado. Hoje, é ad-

gráfico 2

evolução anual de arrecadação de
resíduos de escrita – ação faxina nos
armários

Unidades coletadas

65.922

35.565

2013

2014

ministrada pelo conde Anton Wolfgang von Faber-Castell, membro da oitava geração da família. A
Faber-Castell está presente nos cinco continentes,
empregando cerca de 7 mil pessoas.
A história da Faber-Castell mostra um longo caminho de fortes valores éticos. Nos seus 254 anos
de atuação no mundo e 85 anos no Brasil, a empresa nunca deixou de progredir, crescer e se modernizar, com práticas sempre focadas no futuro e
no respeito ao talento e à competência das pessoas.
Esses princípios estão alinhados às diretrizes internacionais do grupo e a uma política integrada, que
rege o compromisso da empresa com a qualidade,
sociedade e meio ambiente.
A Faber-Castell usa a competência com base em
sua história, experiência e aprendizado contínuo
para desenhar seu próprio futuro com espírito empreendedor. Isso garante à empresa um know-how
diferenciado para manter ou construir uma sólida
liderança, um alto grau de credibilidade e uma forte
rede global de comunicação e distribuição fundamentada nas mais justas parcerias.
No que diz respeito à responsabilidade socioambiental, a Faber-Castell está em constante obrigação e compromisso com as pessoas e com o meio
ambiente. A responsabilidade social é praticada de
forma consistente dentro da empresa, com seus
parceiros de negócios e na comunidade. A empresa está sempre pesquisando materiais e processos
amigáveis ao meio ambiente, aptos a contribuir com
a preservação do planeta. Movendo-se à frente, antecipando tendências e seus impactos, a Faber-Castell busca sempre cumprir com suas obrigações e
garantir sustentabilidade.
A SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA
Localizada em São Carlos (SP), a Faber-Castell
Brasil foi inaugurada em 1930 e hoje ocupa posição
especial entre todas as instalações de produção do
Grupo no mundo. Além de maior subsidiária, emprega cerca de 2.700 pessoas e produz 1,9 bilhão
de EcoLápis de madeira ao ano, o que a torna líder
mundial do setor.
A Faber-Castell Brasil é a única empresa no mun-
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do a fabricar 100% de seus EcoLápis a partir
200 maiores empreA Faber-Castell
de madeira proveniente de reflorestamensas do país em valor
usa
a
competência
to de pínus – árvore certificada pelo Forest
de mercado. Foi concom
base
em
sua
Stewardship Council (FSC), selo internacional
siderado o consumo
que garante a procedência ambientalmente
total de energia eléhistória, experiência
correta, socialmente benéfica e economicatrica das companhias
e
aprendizado
mente sustentável da madeira.
e o volume gerado
contínuo
para
O projeto de plantio, único no mundo, foi
por meio de fontes aliniciado em 1989 na região de Prata (MG),
ternativas renováveis,
desenhar seu
no Triângulo Mineiro, onde a empresa possui
que incluem pequenas
próprio
futuro
dez parques florestais, com cerca de 9,6 mil
centrais hidrelétricas
com
espírito
hectares, sendo, destes, aproximadamente 3
(PCHs), solar, eólica e
mil ha de área de preservação permanente.
biomassa, como canaempreendedor
A preocupação ambiental da Faber-Castell
-de-açúcar e madeira
também se estende a todos os seus procesde reflorestamento.
sos produtivos, o que lhe garantiu a certificação ISO 14001. Pela qualidade do seu trabalho,
A TERRACYCLE
a companhia vem recebendo o reconhecimento de
Fundada em 2001 pelo calouro de 19 anos da
organizações, como a Fundação Abrinq e o Instituto
Universidade de Princeton, o húngaro Tom Szaky, a
Ethos.
TerraCycle é hoje líder global no segmento de gesA Faber-Castell também controla a emissão de
tão de resíduos de difícil reciclabilidade, presente
gases de efeito estufa (GEE): o inventário de 2010
em mais de 20 países. A empresa nasceu da motivade GEE revelou que a Faber-Castell capturou 8,10
ção do jovem estudante em criar um modelo de nevezes mais do que a quantidade de CO2 emitida em
gócios que unisse as pontas ambiental e social. Para
todas as operações controladas pela matriz brasileitanto, colocou em prática a ideia de alimentar mira. O relatório aponta, ainda, um aumento de 6,3%
nhocas com resíduos orgânicos, produzindo adubo
em relação ao resultado obtido em 2008, ano do
a partir de suas fezes. No aspecto social, inseriu nesprimeiro inventário, quando a captação de gases
se modelo um mecanismo de inclusão das pessoas
nocivos ao meio ambiente chegou a 7,23 vezes a
em situação desfavorável em algumas regiões dos
quantidade de gases emitidos. Com isso, o volume
Estados Unidos, pagando dois centavos de dólar a
de gases capturados desde 2008 é suficiente para
cada um que lhe entregasse garrafas de refrigerante
cobrir as operações da empresa pelos próximos 21
vazias, que foram usadas por Tom como embalaanos – se mantidas as emissões atuais. O material
gens para o adubo a ser vendido aos grandes vareleva em consideração a norma ISO 14064-1 e segue
jistas nos Estados Unidos.
as orientações do GHG – Greenhouse Gas Protocol
Em 2003, o estudante decidiu trancar a faculdade
Initiative.
para poder se dedicar à TerraCycle em tempo inNo fim de 2012, a empresa ficou em primeiro
tegral. Nesse ano, ganhou o disputado Desafio do
lugar no Índice Corporativo de Energia Renovável
Plano Empresarial Carrot Capital, que premiava o
(CREX, da sigla em inglês), ranking que aponta as
vencedor com um milhão de dólares em dinheiro
companhias que mais utilizam fontes renováveis
para investimentos em seu negócio. Mesmo saindo
alternativas de energia consumida em 2011 na sua
vitorioso, Tom recusou o cheque, pois os investidoprodução. Elaborado pela Bloomberg New Energy
res queriam desvirtuar o propósito socioambiental
Finance (Bnef), o ranking brasileiro é inédito e tem
da TerraCycle para focar exclusivamente na producomo base um levantamento realizado com as
ção de adubo. Com isso, estaria prejudicada a mis-
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são social da empresa de incentivar a entrega
movimentando mais de
O programa
de garrafas usadas para envasar o produto,
410 mil reais em doaregular
de
coleta
em troca dos dois centavos de dólar.
ções a escolas e instituie
reciclagem
Em 2007, a TerraCycle contava com nove
ções sem fins lucrativos.
produtos diferentes no Walmart e no The
de resíduos de
Home Depot, e três opções distintas de ferCONCLUSÃO
material
de
escrita
tilizantes – pronto para usar, concentrado e
O programa regular
e
a
ação
“Faxina
sólido. Nesse ano, altera seu segmento de
de coleta e reciclagem
atuação, passando de fertilizantes para emde resíduos de matenos Armários”
presa de “lixo patrocinado”. A mudança foi
rial de escrita e a ação
consolidam
o
responsável pelo lançamento da Brigada de
“Faxina nos Armários”
papel
da
FaberRefresco, patrocinada pela Honest Tea. Nasconsolidam o papel da
cia o modelo de negócio de “resíduo patroFaber-Castell como em-Castell como
cinado”.
presa defensora de práempresa
defensora
A empresa iniciou sua expansão global em
ticas sustentáveis e que
de
práticas
2009, abrindo sua primeira filial na Amérise diferencia em relação
ca Latina com a TerraCycle Brasil. O modelo
aos demais fabricantes
sustentáveis
trabalhado com as parceiras é o de brigadas,
da categoria por assumir,
que são programas de coleta e reciclagem de
com seriedade, comproresíduos considerados não recicláveis. Cada
missos socioambientais.
brigada é patrocinada por uma empresa, que fiAs medidas também ratificam a preocupação da
nancia a gestão de todos os resíduos gerados pelo
empresa em proporcionar ao consumidor a oportuconsumo dos produtos de sua categoria, indepennidade de descartar de forma adequada os materiais
dentemente da marca. Hoje, a TerraCycle Brasil tem
de escrita inutilizados, em pleno cumprimento à Poparcerias com a Faber-Castell, Scotch-Brite, Colgalítica Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), sanciote, Coppertone, Garnier, Avon e Fast Shop.
nada em 2010, que prevê a responsabilidade comQualquer um pode participar, bastando se capartilhada entre fabricante, distribuidor, comerciante
dastrar no site da TerraCycle, escolher as brigadas,
e consumidor pelo ciclo de vida dos produtos.
juntar os materiais em desuso e enviar pelo correio.
A lei que institui a PNRS dispõe, em seu artigo
Quem se cadastra, pode formar um time de coleta
3º – Inciso XII, sobre a logística reversa, definindocom outras pessoas em casa, na empresa, na esco-a como “instrumento de desenvolvimento econôla ou com um grupo de amigos. Para cada unidade
mico e social, caracterizado por um conjunto de
residual enviada, somam-se R$ 0,02 na conta dos
ações, procedimentos e meios destinados a viabitimes de coleta, valor a ser doado a uma escola ou
lizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
entidade filantrópica, conforme a escolha dos prósetor empresarial, para reaproveitamento, em seu
prios participantes.
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra desAs brigadas estruturam um modelo que alia protinação final ambientalmente adequada”.
pósitos ambientais a sociais, oferecendo um desEssa definição deixa claro a perfeita conformidacarte ambientalmente adequado ao resíduo, ao
de entre os propósitos socioambientais exercidos
mesmo tempo em que mobilizam os participantes
pela Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Cascom a expectativa em torno das doações. No Brasil,
tell, reforçados pela ação “Faxina nos Armários”, e as
os programas mobilizam cerca de 900 mil pessoas
diretrizes normativas da PNRS, que já era aplicada
na coleta de resíduos, com mais de 26 milhões de
pela Faber-Castell em suas práticas de sustentabiunidades recolhidas e enviadas para a reciclagem,
lidade, mesmo quando suas exigências envolviam
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somente pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos.
As iniciativas da Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell e da “Faxina nos Armários” não
só mantêm os resíduos longe de destinos produtores de gases contribuintes para o aumento do efeito

estufa como também promovem a educação ambiental, sobretudo de crianças, no ambiente escolar.
Por fim, ainda movimentam doações que respaldam
entidades sem fins lucrativos em suas missões sociais e ambientais.

Elaine Mandado é gerente de Comunicação da Faber-Castell.
Felipe Cabral é diretor de Operações da TerraCycle Brasil.
Mônica Pirrongelli é assessora de Imprensa e Parcerias Estratégicas da TerraCycle Brasil e autora do texto final.

INSIGHTCase Studies

janeiro/fevereiro 2015

36

RECICLANIP
Cesar Faccio
Mario Ernesto Humberg

UMA DAS MAIORES OPERAÇÕES
DE LOGÍSTICA REVERSA DO PAÍS
A Reciclanip, entidade constituída pelas principais fabricantes de pneus, é responsável por um dos
maiores processos de logística reversa desenvolvidos no país. Até o fim de 2014 já haviam sido
instalados 834 pontos de coleta, com o recolhimento e a destinação correta de mais de 3 milhões
de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 600 milhões de pneus de passeio.

A Reciclanip, entidade sem fins lucrativos, foi constituída em março em 2007 pelas principais empresas fabricantes de pneus instaladas no país à época:
Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli, todas associadas à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), a quem a entidade ficou vinculada
administrativa e financeiramente. Mais tarde, passaram a fazer parte dessa iniciativa também os demais
produtores associados à ANIP, incluindo Continental e Dunlop (Sumitomo), que instalaram fábricas no
Brasil e se associaram, respectivamente, nos anos de
2010 e 2014.
A ANIP, criada em 1960, é uma associação empresarial que busca promover e defender os interesses
do setor de pneumáticos. É composta por 11 fabricantes – Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Levorin, Maggion, Michelin, Pirelli, Rinaldi, Titan
e Tortuga, reunindo 20 fábricas instaladas por todo
o território nacional, sendo nove no estado de São
Paulo, três no Rio de Janeiro, duas no Rio Grande
do Sul, duas no Paraná, três na Bahia e uma no Amazonas. Existem ainda pequenos produtores de pneus
de bicicleta e motocicleta e pneus especiais, que não
são associados à entidade. O mercado também re-
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cebe uma quantidade considerável de pneus
cessos de logística reO objetivo da
importados.
versa desenvolvidos no
Reciclanip
é
O objetivo da Reciclanip é realizar, em nome
país, a Reciclanip surgiu
realizar,
em
nome
dos fabricantes instalados no país, a coleta de
como continuidade e
pneus inutilizados e destiná-los de forma amprofissionalização do
dos fabricantes
bientalmente correta, de acordo com resolutrabalho iniciado em
instalados
no
país,
ções do CONAMA e supervisão do IBAMA. Isso
1999, quando a ANIP
a
coleta
de
pneus
é necessário, uma vez que o pneu é um prodeu início ao primeiduto de alta durabilidade, e sua degradação no
ro programa do país
inutilizados e
ambiente pode levar até 600 anos. Além disso,
de coleta e destinação
destiná-los
de
forma
se descartado sem os devidos cuidados com
de pneus inservíveis.
ambientalmente
a destinação, o pneu pode causar um passivo
Tendo em vista o cresambiental e de saúde, ao acumular água de
cente volume de pneus
correta, de acordo
chuva e se tornar criatório de insetos, entupir
inservíveis gerado pela
com
resoluções
ou impedir a vazão de córregos e rios etc., o
expansão da indústria
do
CONAMA
e
que obriga a lhe dar destinação ambientalmenautomotiva e a convete correta.
niência de separar os
supervisão do
Essa destinação pode ser o coprocessainteresses comerciais
IBAMA
mento com outros combustíveis nas fábricas
e institucionais dos fade cimento que disponham de sistemas antibricantes da tarefa ampoluição aprovados pelo IBAMA, ou trituração
biental não remunerada
e moagem, com separação e reaproveitamento dos
de recolhimento, concluiu-se, em 2007, que seria
três componentes do pneu: borracha, aço e tecido, o
necessária a formação de um órgão especial de gesque é feito por diversos parceiros da Reciclanip, em
tão, à parte da ANIP, embora a ela ligado.
diferentes pontos do país.
A Reciclanip foi criada com base no modelo das
organizações europeias do setor, que já detinham
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PNEUS
uma experiência consolidada de como proceder ao
A produção nacional de pneus vem crescendo com
recolhimento e à destinação de inservíveis. O que a
o setor automotivo, o que obriga a Reciclanip a amdiferencia dessas sociedades internacionais é a oripliar seu serviço permanentemente. Os fabricantes de
gem dos fundos que possibilitam seu trabalho. No
pneus do país também importam produtos de outras
Brasil, por ora, a carga recai unicamente sobre os
unidades no exterior, em geral para complementar suas
fabricantes de pneus, enquanto no modelo europeu
linhas com modelos que, pela quantidade, não justifias empresas recolhem uma taxa dos consumidores,
cam a produção local. Esses importados pelas indúschamado eurovalor, na hora da compra, para finantrias do país também são considerados na fixação das
ciar a reciclagem, deixando clara a responsabilidade
metas de recolhimento e destinação da Reciclanip.
compartilhada com os revendedores e os consumiA produção brasileira de pneus tem três destinadores. Na comparação do recolhimento com os paíções: as montadoras de veículos (25% a 30%), o merses europeus, a Reciclanip fica atrás apenas da Alecado de reposição (50% a 55%) e a exportação (15% a
manha no volume em toneladas de pneus reciclados.
20%), sendo que só o segundo destino entra no cálA criação da Reciclanip foi acompanhada de alculo do recolhimento a ser feito.
gumas medidas necessárias à qualificação do serviço realizado. Entre elas, o reconhecimento da
HISTÓRICO DA ENTIDADE
não periculosidade do produto para possibilitar seu
Considerada responsável por um dos maiores protransporte a longas distâncias (até um ponto de pro-
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cessamento), a criação de um documento autodeclaratório de transporte e o reconhecimento de que
o pneu descartado implica a perda da propriedade.

tros. Para esse procedimento, é necessário o preenchimento de dois contratos: minuta para empresa e
minuta para cidades com mais de 100 mil habitantes,
ou minuta para consórcio de municípios com menos
de 100 mil habitantes.
Uma vez atingido o limite, no ponto de coleta, de
2 mil pneus de passeio ou 300 de carga inutilizados,
o responsável se comunica com a Reciclanip, que
providencia o recolhimento por intermédio de uma
frota de caminhões contratados, que corresponde a
70 veículos circulando 24 horas por dia. Do ponto de
coleta, os caminhões levam os inservíveis para uma
das destinações aprovadas pelo IBAMA: cimenteiras,
trituradoras ou recicladoras.
Em outros países também existem empresas que
executam a pirólise do produto, aquecendo-o até a
decomposição, que produz um combustível alternativo; mas esse processo ainda não é utilizado aqui.

O SISTEMA DE RECOLHIMENTO
A Reciclanip atua por meio de parcerias com prefeituras municipais de cidades com mais de 100 mil
habitantes (como determina a regulamentação), que
estabelecem pontos de coleta dentro das especificações ambientais: locais cobertos e protegidos da
chuva. As parcerias também são feitas com consórcios de municípios menores e com empresas e outros que se dispõem a criar o ponto de coleta. Em julho de 2014 são 834 pontos de coleta estabelecidos
em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
A parceria é criada por meio de um Convênio de
Cooperação Mútua para abertura de um Ponto de
Coleta de Pneus, que é formalizado diretamente
com o Poder Público. A Prefeitura indica um local
coberto para onde são levados os pneus recolhidos
pelo serviço de Limpeza Pública, ou encaminhados
por borracheiros, lojas de pneus, particulares e ou-

O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
A partir do início do processo de recolhimento pelos fabricantes instalados no país, em 1999, até o fim
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do primeiro semestre de 2014 já foram recolhidos e
destinados corretamente 2,9 milhões de toneladas
de pneus inservíveis, o equivalente a 581 milhões de
pneus de passeio, que com o desgaste pesam, em
média, cinco quilos cada um. Ao longo desse período, os fabricantes de pneus investiram R$ 571 milhões no programa.
PROBLEMAS COM OS IMPORTADOS
Apesar de o recolhimento efetuado pela Reciclanip superar anualmente as metas estabelecidas pelo
IBAMA, ainda há número considerável de pneus não
recolhidos no país, em função das importações, que
respondem por cerca de 35% do consumo aparente.
As importações feitas pelas empresas com fábricas
no país são incluídas na meta estabelecida pelo IBAMA, como parte da tarefa anual cumprida pela Reciclanip.
Já o recolhimento e destinação dos pneus trazidos
por importadores independentes deveriam ser por
eles recolhidos, mas os dados do IBAMA mostram
que os resultados têm ficado bem abaixo da obrigação de recolhimento e destinação. Além disso, parte
da declaração de recolhimento vem sendo contestada pelos órgãos de fiscalização, por não corresponderem a instalações com capacidade para realizar o
trabalho.
Com isso, calcula-se que pelo menos 30 milhões
de pneus não tenham sido recolhidos nos últimos
anos pelos importadores independentes e estão jogados no ambiente, criando um passivo ambiental e
de saúde.
RECICLAGEM DOS PNEUS
A principal destinação dos pneus inservíveis, responsável por absorver mais de 70% do total descartado, é o coprocessamento com outros combustíveis
nos fornos de preparação do clínquer em fábricas
de cimento. A outra parcela é triturada e moída, e a
borracha é separada dos demais componentes (aço
e tecido) que também são reutilizados. Processa-se
então a desvulcanização da borracha, e o pó resultante pode ser destinado à confecção de novos artefatos. Entre os produtos que reutilizam a borracha

estão solados de sapato, materiais de vedação, dutos
pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais e tapetes para automóveis.
A borracha moída e separada também pode ser
misturada ao asfalto para uso em pavimentação,
gerando o asfalto-borracha, com importantes vantagens de segurança e durabilidade, que vem tendo
uso crescente no país e no exterior.
Embora exista artesanato e produção de artigos
decorativos e brinquedos a partir de pneus inservíveis, essa utilização não é considerada destinação final pelo IBAMA (pois mais adiante o pneu terá de ser
processado), o que impede a Reciclanip de dar esse
destino aos inservíveis recolhidos.
DESCRIÇÃO DO CASE
A - Diagnóstico

O diagnóstico começou com um levantamento
dos pontos positivos do trabalho realizado pela Reciclanip e dos que poderiam ser aprimorados. Entre
os positivos, verificou-se que o processo de recolhimento e destinação correta dos pneus inservíveis pelos fabricantes do país, que teve início em 1999, vem,
desde então, igualando ou superando os parâmetros
definidos pelo IBAMA, e a entidade ambientalista nacional reconhece a qualidade do trabalho realizado
pela indústria do setor.
Além disso, o trabalho de coleta e destinação realizado pela ANIP/ Reciclanip recebeu reconhecimento
da UNESCO, com o Prêmio-E na categoria “Economia”, entregue durante a Rio+20, realizada em junho
de 2012 no Rio de Janeiro. A premiação, em sua 1ª
edição, integrou a programação oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, com o objetivo de reconhecer as iniciativas socioambientais mais representativas dos últimos 20 anos, executadas após a ECO-92. Idealizada
por Oscar Metsavaht, embaixador da Boa Vontade
da UNESCO, o prêmio é uma parceria do Instituto-E,
Prefeitura do Rio de Janeiro e UNESCO.
Mesmo com o bom trabalho que vinha sendo realizado e com esse reconhecimento da UNESCO, um
levantamento das manifestações feitas via imprensa verificou que não havia adequada percepção da
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sociedade, da imprensa e de autoridades sobre a dimensão e a qualidade do trabalho. A existência de
pneus não recolhidos por importadores e sua presença em rios, terrenos baldios etc. chamava atenção para a questão do descarte inadequado. Com
o surgimento e a expansão de casos de dengue, os
pneus inservíveis passaram a ser vistos como responsáveis por esse problema de saúde.
As autoridades, a sociedade e a mídia se queixavam
do problema, mas a ação para corrigi-lo, que depende
de uma conscientização geral e da ação do poder público e mesmo dos consumidores, não ocorria.
B - Objetivos

Com base no diagnóstico, foram então fixados os
objetivos do trabalho integrado de relações públicas
a ser efetuado:
> Tornar amplamente conhecida a necessidade de
descartar adequadamente os pneus inservíveis.
> Mostrar como e onde esse descarte pode ser feito.

> Conscientizar as pessoas a colaborar para a correta destinação de pneus inservíveis.
> Aproveitar o clima criado pela implantação do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e destacar o trabalho realizado pela Reciclanip como a
maior operação de logística reversa do país.
> Deixar claro para os órgãos ambientais e para a
sociedade o que está sendo feito e a necessidade de
fiscalizar quem não age de forma legal e ambientalmente correta e estabelecer punições.
C – Públicos

Para atender aos objetivos fixados, o trabalho integrado de relações públicas foi planejado para atender
todos os públicos que precisavam ser motivados e
envolvidos. De modo sintético, esse universo inclui:
Público interno
A equipe da ANIP e as áreas de comunicação, sustentabilidade e outras nas onze associadas

Gráfico 2
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Imprensa
TVs, rádios, jornais, revistas e mídia eletrônica
Mídias sociais
Editores de blogs e principais canais de comunicação com o público, usuários de Facebook e Twitter
Governo
Ministros e equipes do MDIC, MAPA, Ministério da
Fazenda, Casa Civil, Presidência da República e órgãos reguladores: IBAMA, IPEM, INMETRO etc.
Autoridades
Estaduais e municipais ligadas ao meio ambiente
Movimentos, eventos e lideranças ambientais e de
reciclagem
Revendedores de pneus
Parceiros da Reciclanip
Trituradores e recuperadores de borracha, produtores e usuários de asfalto-borracha
Associações
Empresariais de setores ligados, como ANFAVEA,
CNI e outras

como proceder em relação aos pneus inservíveis
para orientar autoridades municipais, consumidores
e outros.
Criar uma sistemática de fácil acesso dos cidadãos,
autoridades, mídia regional e outros interessados
para informações sobre problemas, explicação sobre
procedimentos para o recolhimento, legislação, etc.
Multiplicar a repercussão das palestras que vinham
sendo realizadas em todo o país pelo gerente-geral
da Reciclanip e sua equipe.
Envolver os fabricantes no trabalho de divulgação,
por intermédio de suas áreas de comunicação e responsabilidade social.
Reforçar a presença do presidente da entidade
institucional (ANIP) e sua ligação com a Reciclanip,
caracterizando-a como parte do Sistema ANIP.
Mostrar que existem pneus inservíveis não recolhidos, embora a Reciclanip atenda a 100% das metas
do IBAMA, porque muitos importadores não fazem
o recolhimento para terem vantagens de custo, pois
a operação é cara (R$ 100 milhões em 2014 para a
Reciclanip).
Trabalhar com ampla transparência na informação,
não deixando sem resposta dúvidas e questionamentos de qualquer origem.
Realizar um trabalho de estímulo e informação
aos estudantes, vistos como consumidores atuais e
futuros.

Estudantes
E – Ações realizadas

Sociedade em geral
D – Estratégias

Baseados nos objetivos definidos, a ANIP, Reciclanip e a CL-A Comunicações desenvolveram estratégias para atingir todos os públicos visados, de modo
a atender aos objetivos definidos, o que exigiu a adoção de um amplo leque de ações de relações públicas, envolvendo:
Manter divulgação contínua sobre o trabalho da
Reciclanip, atingindo veículos de comunicação de
todo o país: TVs, rádios, jornais, revistas, mídia eletrônica e redes sociais, e chamar atenção para o site.
Distribuir sistematicamente informações sobre

Ao longo do período de 15 meses definido para
o projeto inicial de relações públicas, as principais
ações realizadas foram:
> Preparação de materiais sobre a entidade e o trabalho realizado, incluindo perfil institucional impresso
(que não existia), releases, sugestões de pauta, artigos,
apresentações, textos informativos e entrevistas.
> Criação de uma página no Facebook, um endereço no Twitter e acerto de várias parcerias com
entidades e lideranças de opinião na área ambiental.
> Atualização permanente dos sites da Reciclanip e
da ANIP para possibilitar a busca de informações por
autoridades, ambientalistas, jornalistas, estudantes e
internautas de todas as áreas.
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Parcerias
Foram desenvolvidas parcerias e relações com
grupos ambientais, com apoio e participação da Reciclanip em eventos e matérias ligadas à ecologia e
reciclagem em geral, como Reciclarte, Conferência de Logística Reversa, Pneu Show, RMW, Instituto BESC (Painel 2014), Borracha Natural, Green Expo
2014, Ecycle, TV Justiça, National Geographic.

> Distribuição de informações mensais à imprensa.
> Atendimento a todos aqueles que procuraram a
entidade para informações, entrevistas etc., por meio
de um endereço eletrônico especialmente criado
com essa finalidade e indicado nos sites: imprensa@
cl-a.com
> Formação de parcerias para participação em
eventos ligados a reciclagem e meio ambiente.
> Resposta rápida a todas as observações negativas ou dúvidas levantadas por autoridades, órgãos de
controle, consumidores, políticos e imprensa.

Comunidade
Visitas e palestras do gerente-geral da Reciclanip
e de seu presidente executivo foram intensificadas e
realizadas em diferentes pontos do país, em seminários, eventos técnicos e outros. Um exemplo foram
os vários seminários organizados com lideranças da
comunidade sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos nas principais cidades do Paraná, pela rede de
rádios CBN, que contaram com palestras sobre o trabalho da Reciclanip.
No site da Reciclanip, na seção Reciclanip – Fale
Conosco, foi criado o endereço imprensa@cl-a.com,
que passou a receber e responder perguntas e dúvidas encaminhadas por autoridades municipais, es-

Público interno – Fabricantes
Foram feitas reuniões bimestrais para trocar informações com as áreas de comunicação das associadas e atualizar constantemente o planejamento estratégico da entidade. A CL-A passou a encaminhar
às associadas os releases e informações distribuídos à imprensa, bem como as principais notícias, de
modo a criar uma cultura e percepção similar sobre o
descarte de pneus e a reação da imprensa. Adicionalmente, foram programadas visitas a pontos de coleta
e a trituradoras ou a recuperadoras de borracha.

Gráfico 3

Evolução de reportagens – Anip/reciclanip
100
2013
83

2014

80

76

60
52

40

46

43

42

40

47

46
40
32

30

36

29

20

20

Total de reportagens em 2013: 383 / Total de reportagens até junho de 2014: 292

br
o
ez
em
D

br
o
em
ov
N

ut
ub
ro
O

br
o
Se

te
m

to
Ag
os

o
lh
Ju

o
nh
Ju

M
ai
o

Ab
ril

ar
ço
M

Ja

ne
iro

0

7
1

Fe
ve
re
iro

4

reciclanip

LOGÍSTICA
43

tudantes, reclamantes, empresários de reciclagem
ou com planos de atuar no setor, compradores de
pneus, consumidores, grandes usuários (construtoras, transportadoras e outros), interessados em geral
– inclusive de outros países.
Mídias sociais
Foram criadas, em julho de 2013, as páginas no
Facebook e no Twitter para interação contínua e espontânea com consumidores e comunidades.
Para o Twitter, são utilizadas as mesmas vertentes,
buscando levar o internauta para o Facebook, onde
se concentra maior público e poder de interatividade.
Imprensa
A Reciclanip manteve ampla interação com jornalistas, facilitando a realização de entrevistas com o
presidente executivo da entidade, seu gerente-geral,
o secretário executivo e técnicos das empresas associadas, para esclarecimentos e informações. Durante
o período de 15 meses foram preparados e distribuídos 47 releases, com informações do trabalho da
Reciclanip, e realizadas 74 entrevistas individuais. Em
2014, deu-se início a sistemática de organizar uma
coletiva anual em janeiro, com apresentação de dados do ano anterior, e palestras informativas do presidente do Conselho e do presidente executivo.
Adicionalmente, foram organizadas visitas de jornalistas de TV e outros a pontos de coleta, trituradoras e recuperadoras em diferentes cidades.
Governo e órgãos reguladores
Em apoio aos contatos do presidente executivo e do
gerente-geral da Reciclanip, além de outros profissionais, foram preparados materiais e informações de suporte, o principal dos quais foi o Perfil/Relatório Anual.
No período, houve várias reuniões com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, IPEM, Inmetro, órgãos estaduais,
Ministério Público, Prefeituras e outros em que o material de suporte foi utilizado.
F – Resultados obtidos

O trabalho integrado de relações públicas possi-

bilitou, entre outros, os seguintes resultados mensuráveis:
Público interno
As empresas associadas fortaleceram sua atuação
junto ao mercado, estimulando o processo de coleta
e destinação de reciclagem de pneus inservíveis, ao
levar adiante a mensagem da necessidade de recolhimento aos seus clientes e aos usuários. Algumas
delas também organizaram eventos em parceria com
entidades e com prefeituras para conscientização
sobre a necessidade da destinação ambientalmente
correta. Um exemplo foram os eventos Faixa Amiga,
da Bridgestone, em Santo André e Campinas, que
contaram com palestra da Reciclanip sobre o Plano Nacional de Coletas e Destinação Ambiental de
Pneus Inservíveis.
Parcerias
A Reciclanip passou a ser considerada componente essencial em eventos ligados a reciclagem e logística reversa, sendo seu gerente-geral ou outro profissional da equipe, além do presidente, convidados
a fazer apresentações. Algumas das matérias publicadas pelos parceiros tiveram ampla repercussão na
mídia geral e nas mídias sociais. Foi o que aconteceu
com a exposição Reciclarte, no Memorial da América
Latina em São Paulo, no fim de 2013.
Foram realizadas 36 palestras para diferentes públicos em eventos organizados por entidades ambientais, governos locais, imprensa e associados da
ANIP, entre outros, pelo gerente-geral da Reciclanip
e pelo presidente executivo. O número de pessoas
participantes desses encontros em todo o Brasil superou 3 mil.
Comunidade
A direção da Reciclanip participou de eventos em
vários pontos do país sobre aspectos ligados ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como ocorreu no
Paraná, num ciclo de encontros nas principais cidades do estado, organizado pela cadeia de rádios CBN.
Por intermédio do endereço imprensa@cl-a.com
registrado no site da Reciclanip, houve nos 15 me-
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ses, de abril 2013 a junho 2014, mais de 500 atendimentos a consultas de pessoas da comunidade que
entraram em contato com dúvidas e observações. O
atendimento é feito pela equipe da CL-A Comunicações com o suporte técnico dos profissionais da Reciclanip. Independentemente do nome, que parece
se referir apenas a jornalistas, foi sendo criado o hábito, de responsáveis por áreas ambientais de empresas e municípios e também de cidadãos, de buscar
informações por meio desse e-mail, em função da
rápida resposta.
As principais dúvidas são: o que fazer com pneus
velhos estocados, como abrir um ponto de coleta e
realizar o convênio com a Reciclanip, qual o ponto
mais próximo da minha cidade, trabalhos estudantis
e descarte correto de pneus inservíveis, como abrir
uma trituradora e certificação de destinação dos
pneus inservíveis.
Em geral, as dúvidas são respondidas indicando-se
o acesso ao próprio site da entidade (www.reciclanip.org.br), que possui informações sobre legislação
e localização de pontos de coleta, além de uma atualização diária do número de pneus coletados. Nesses
casos, as pessoas são orientadas a navegar no site.
Quando a pergunta é específica, é respondida individualmente, em no máximo 48 horas.
Mídias sociais
Um ano após sua criação, a página no Facebook
possui 892 fãs e 178 postagens, e a página no Twitter possui 110 tweets, segue 110 e é seguido por 58
pessoas, entidades e empresas. Há um aumento

contínuo de perguntas e dúvidas sobre parcerias, e
também universitários procuraram a página para conhecer a entidade.
Outras comunidades na internet, inicialmente de
revendedoras de pneumáticos e de estudantes, passaram a curtir a página da ANIP. E várias lideranças
ambientais se interligaram à página da Reciclanip/
ANIP, aumentando sua repercussão, como foi o caso
de PNRS Info, Rosana Jatobá, Green Expo, web rádio
água etc.
Imprensa
Os releases, entrevistas, visitas a pontos de coleta
e outras ações resultaram em matérias e reportagens
positivas que somaram entre o ano de 2013 e o 1°
semestre de 2014 o total de 675 em jornais, rádios,
revistas e emissoras de abrangências nacional e regional. Além disso, tivemos um número representativo de repórteres que se interessaram por informações sobre os resultados e perspectivas, pontos de
coleta nas suas cidades, mecanismo de atuação da
Reciclanip etc. Não foi possível captar o resultado total dessas consultas e informações, pois o sistema de
clipping usado não abrange veículos menores.
Em resumo, após 15 meses de início do trabalho
integrado de relações públicas realizado com a Reciclanip, imprensa, comunidade, autoridades municipais e outros substituíram as reclamações sobre
pneus descartados por divulgação de como proceder, o que é a entidade e como ela trabalha, ou contato e comunicação, buscando informações e solicitando ação da Reciclanip.

Cesar Faccio é gerente-geral da Reciclanip.
Mario Ernesto Humberg é presidente e Consultor Sênior da CL-A Comunicações.
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BRASILCAP
Equipe de Marketing e Comunicação da Brasilcap

RENOVANDO O PORTFÓLIO
DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
O ano era 2012, e a Brasilcap se via na necessidade de renovar seu portfólio de produtos
Ourocap, vendidos em todas as agências do Banco do Brasil no país. O último título de
pagamento mensal lançado havia sido em 2010 – Ourocap Reserva –, com um perfil mais voltado
para clientes de menor poder aquisitivo (até por conta do atributo de oferecer descontos em
medicamentos e tíquete máximo de R$ 50). Mas a carência se dava principalmente no meio da
pirâmide de clientes da Brasilcap, cujo perfil de renda é bem maior.

Para essa faixa, a última grande novidade havia sido
o Ourocap 200 Anos, que comemorava o bicentenário do Banco do Brasil, completados em 2008. Era
preciso renovar o portfólio para continuar na dianteira do setor de capitalização. Era preciso inovar.
PORTFóLIO ANTES DO OUROCAP TORCIDA
Vale lembrar que havia um motivo para a companhia
ficar tanto tempo sem lançar produtos. O Banco do
Brasil, principal parceiro e sócio, anunciou uma reorganização societária da Brasilcap, com o marco inicial
desse processo sendo anunciado em outubro de 2009.
A orientação por parte do Banco pelo não lançamento de produtos durante boa parte desse período
trazia impactos diretos em relação à primeira posição do mercado em faturamento. Prova disso foi
que a Brasilcap fechou 2012 com uma das menores diferenças de arrecadação da história para a segunda colocada no ranking: R$ 30 milhões apenas
(R$ 3,864 bilhões da Brasilcap contra R$ 3,834 bilhões da vice-líder, com um market share de 23,2% e
23,0%, respectivamente).
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OPORTUNIDADES
A resposta precisava ser dada, o que começou a se desenhar ao longo de 2012. Com
o sinal verde dado pelo Banco do Brasil para
novos lançamentos, a Brasilcap enfim iniciava
o movimento de renovação do seu leque de
produtos.
Novo Portfólio – Motivação

O Banco do Brasil,
principal parceiro
e sócio, anunciou
uma reorganização
societária da
Brasilcap, com o
marco inicial desse
processo sendo
anunciado em
outubro de 2009

Com a proximidade do grande evento esportivo que o Brasil garantiu o direito de sediar
em 2014, a companhia viu uma oportunidade
de ouro para que o espírito de “torcida” fizesse parte do DNA do novo título, aprovado em
conjunto com o BB. O casamento era perfeito:
o mote “torcida” ia totalmente ao encontro das
características que a Brasilcap pensava para o produto. A ideia era revolucionar a distribuição de prêmios
milionários no mercado de capitalização.
Após análise das viabilidades e estudo atuarial realizado por sua área de Produtos, a Brasilcap chegava
às características finais do Ourocap Torcida:
Três títulos, adequados aos mais variados perfis de
clientes BB (correntistas ou não): Ourocap Torcida de
pagamento mensal; de pagamento único com bônus
em renda variável; e de pagamento único tradicional.
Possibilidade de mais de R$ 200 milhões em prêmios, distribuídos em 2.014 sorteios mensais (para os
clientes dos títulos de pagamento mensal) e outros
2.014 durante a vigência (para os títulos de pagamento único). Só até a Copa de 2014, seriam 36.921
prêmios; em cinco anos, 122.854 prêmios. “O nome
Torcida é perfeito. São milhares de prêmios e muitas chances de ganhar. São números sem paralelo
no mercado de capitalização brasileiro”, destacava
Maia Piñeiro, executivo de Estratégia de Negócios da
Brasilcap.
O maior prêmio do mercado, com um sorteio de
até R$ 30 milhões – R$ 10 milhões para cada um dos
três Ourocap Torcida – no dia 12 de julho de 2014,
véspera da final do Mundial de Futebol. Vale lembrar
que, depois desse sorteio especial da Copa, os clientes continuavam guardando dinheiro e participando
dos sorteios até o fim da vigência de seus títulos.

O PLANO
Ourocap Torcida
de Pagamento
Mensal

Um dos diferenciais
do Ourocap Torcida de
pagamento mensal é a
incrível quantidade de
prêmios: são 2.014 todos os meses, e podem
ser premiados até um
em cada oito títulos.
Outra inovação está
na vigência múltipla
do título de pagamento mensal. Os clientes
podem escolher de quanto será a vigência (36, 48 ou
60 meses), com os tíquetes variando em proporção ao
tempo de capitalização (de R$ 60 a R$ 1.000 por mês).
Mais um aspecto interessante é a possibilidade de
resgate parcial no caso de uma emergência. O cliente pode retirar parte de sua reserva e continuar com
o produto. Além disso, se faltar dinheiro e ele não
puder pagar aquela mensalidade, terá condições de
efetuar a transação em outro mês.
Pagamento Único e Flex

Em linhas gerais, os clientes do PM querem mais
sorteios com premiações de menor valor. Os do PU,
por sua vez, preferem sorteios mais concentrados,
mas com valores maiores. A lógica é essa: um está
baseado em 2.014 prêmios por mês e o outro, em
2.014 prêmios durante toda a vigência.
O Ourocap Torcida de pagamento único tem valores que variam de R$ 600 a R$ 5.000 e 2.014 prêmios
durante 36 meses de vigência. Quem busca mais
rentabilidade tem como opção o produto de pagamento único Flex. Parte do valor pago pelo cliente,
cerca de 8%, vai para um fundo de ações de primeira
linha. O cliente participa do mercado de ações, mas
o risco de perda é zero: ele tem garantido 100% do
valor pago. E esse valor pode ficar disponível bem
antes do fim da vigência de 58 meses, caso o desempenho das ações seja positivo.
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Responsabilidade socioambiental

Além de guardar dinheiro e concorrer a milhares
de prêmios, os clientes Ourocap Torcida ainda dão
seu apoio à sociedade, já que parte da receita adquirida com a venda do produto foi direcionada ao Programa BB Educar (de alfabetização de jovens e adultos) e a projetos de preservação de recursos hídricos,
ambos coordenados pela Fundação Banco do Brasil.
Mais uma vez, um atributo diferenciado era agregado
ao Ourocap, desta vez com um apelo de responsabilidade socioambiental.

lo, uma pesquisa qualitativa – como de praxe, sempre que um produto é lançado – foi realizada para
testar a aceitação dos atributos. As citações da pesquisa mostravam que a concepção estava mesmo
no caminho certo e contribuíram muito para a linha
criativa e mote a ser utilizado na campanha publicitária:
“Quanto mais conheço o Ourocap Torcida, mais
vejo vantagens em participar.”
“Existe uma modalidade ideal para a minha atual
condição financeira e momento de vida.”

Produtos fora da prateleira

Assim que se iniciasse a comercialização do Torcida, deixariam de ser vendidos os seguintes produtos:
Ourocap 200 Anos, Ourocap Multi Chance, Ourocap
Multi Sorte 36, Ourocap Prêmio e Ourocap Estilo
Prêmio.
EXECUÇÃO
Quando a companhia começou a desenhar o títu-

“Emocional, vibrante!”
A partir disso, a área de Marketing e Comunicação
da companhia vislumbrou que as peças da campanha deveriam passar as seguintes sensações:
Muitos prêmios = Muitas chances de ganhar!

Figura 1

PORTFóLIO ANTES DO OUROCAP TORCIDA
11 produtos: 3 PUs e 8 PMs na Rede Banco do Brasil
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PM:
Estilo Flex /
Multisorte
(24 e 36 meses)
PU: Estilo Prêmio

PM: Flex / 200 anos / Multichance
PU: Prêmio

PM: RESERVA

Legenda: PM = Pagamento Mensal
PU = Pagamento Único
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Chegou a minha vez!
Tem um Ourocap Torcida feito para você.
Em parceria com a Heads Propaganda, agência
de publicidade da companhia na época, os próprios
funcionários da Brasilcap foram protagonistas da
campanha, que seria lançada oficialmente no dia 18
de fevereiro de 2013, sendo veiculada até abril daquele mesmo ano.
Os colaboradores da empresa foram selecionados
numa ação de endomarketing, que resultou em um
diferencial excepcional para a campanha e um engajamento interno ainda maior em torno do produto.
O mote criado para a campanha – “São tantos
prêmios que você já pode comemorar” – teve como
objetivo traduzir a sensação percebida nas pesquisas
realizadas com clientes. “Concluímos que era preciso
desenvolver uma comunicação emocional e vibrante, associando as diversas chances de contemplação

com a capacidade do produto de se adequar aos diferentes perfis de clientes”, frisava Olinda Campos,
gerente executiva de Marketing e Comunicação da
Brasilcap.
Foram criadas peças de TV, rádio, internet, revista
e merchandising.
PLANO DE MÍDIA
Público-alvo

Ambos os sexos, das classes A e B, com mais de
25 anos, clientes do Banco do Brasil, correntistas ou
não.
Período da veiculação

Fevereiro, março e abril de 2013.
Mercado

Nacional e nas cidades de Brasília, Belo Horizonte,
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Figura 2

Novo Portfólio – Motivação

• 2010 último PM lançado (Reserva)

Estímulo à
venda na
Rede

• Ausência de novidade de produtos
na faixa do meio desde 2008
• Mote desatualizado (200 Anos)

Simplificação
da
comunicação
• Alta concorrência com outros
produtos na rede BB
• Melhorar o conhecimento do
produto pela força de vendas
da rede BB

Diferenciais

• Única empresa com:
> Produtos com renda variável
> Resgate parcial
> Flexibilidade de pagamentos
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Veículos

Revista
Caras
TV
Globonews, ESPN, ESPN Brasil, Sportv e Esporte
Interativo
Rádio
Bandnews FM, CBN, Rádio Globo, Rádio Tupi e
Mega 90.9 FM
Internet
Globo.com, Terra, Uol, Facebook e Google
Engajamento do Público Interno –
Endomarketing
O Ourocap Torcida trouxe benefícios que vão
além do incremento no faturamento. O novo produto permitiu integrar a comunicação, engajando
os funcionários da Brasilcap de forma inédita. A participação direta dos colaboradores como garotos-propaganda na campanha publicitária movimentou
a companhia.
Uma outra ação também serviu para os
empregados vestirem a camisa do Ourocap Torcida.
No próprio dia do lançamento do produto, o contagiante clima das arquibancadas tomou conta das
baias (todas especialmente decoradas) e as recepções se transformaram num campo para uma emocionante disputa de pênaltis entre os colaboradores.
No total, dez funcionários artilheiros do desafio do
futebol virtual – viabilizado pelo Microsoft Kinect

Este case foi um dos vencedores do Prêmio Marketing Best 2014.

– levaram para casa a Cafusa, a bola da Copa das
Confederações 2013.
RESULTADOS
A data de 21 de janeiro de 2013 entraria para a história da Brasilcap: o Ourocap Torcida enfim era lançado com premiações recordes no segmento, renovando o portfólio da companhia.
Apenas na primeira semana de comercialização, de
21 a 25 de janeiro, o Ourocap Torcida atingiu expressivas marcas de propostas vendidas: 55.063 títulos que
somaram R$ 54,567 milhões. Destaque para os estados de Minas Gerais, com 8.862 propostas; Rio de Janeiro, com 4.916, e Rio Grande do Sul, com 4.714.
De janeiro a dezembro de 2013, a família Torcida
representou 71% de todo faturamento advindo dos
produtos Ourocap, ajudando a impulsionar em 63% a
arrecadação da Brasilcap em relação ao mesmo período de 2012. O faturamento total pulou de R$ 3,7
bilhões para 6,1 bilhões em 2013.
Desde o lançamento, os títulos Torcida já foram
adquiridos por mais de 1,5 milhão de clientes. Em
2014, tivemos cerca de dez mil títulos sorteados,
ultrapassando a incrível marca de R$ 97 milhões
distribuídos.
O Ourocap Torcida é mais um exemplo de busca
permanente pelo pioneirismo por parte da Brasilcap. A
excelência dos serviços praticada pela companhia contribui para a manutenção da primeira posição do setor
e solidifica a Brasilcap como referência do mercado de
capitalização. Mais do que isso, prepara a empresa para
continuar crescendo, deixando-a pronta para enfrentar
o futuro sem temer mudanças e novos desafios.
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PROCAVE INCORPORADORA
Nivaldo Pinheiro

DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DE
LUXO AO SEGMENTO CORPORATIVO
Fundada em 1978, em Blumenau, a Procave passou a desenvolver projetos residenciais para
o mercado de luxo e se consolidou com o crescimento da região litorânea de Santa Catarina,
tornando-se uma das maiores incorporadoras do Sul do país, com 400 mil m2 de área construída.
Em janeiro deste ano, iniciou as obras do empreendimento Absolute, em Itajaí, que estará
concluído em 2017 e marcará sua entrada no segmento corporativo, com escritórios comerciais,
hotel e centro de convenções.

Nasci na cidade de Agronômica, no interior de
Santa Catarina. Até os 14 anos, trabalhei na agricultura com meus pais. Aos 16, me mudei para Blumenau, uma das maiores cidades do Vale do Itajaí (SC).
Com 18 anos, fui trabalhar em uma imobiliária local, onde adquiri os primeiros conhecimentos nessa área e onde conheci Miriam, minha mulher. Em
1978 fundamos a Procave, que atualmente está com
25 empreendimentos de alto padrão, realizados em
Balneário Camboriú e Itajaí.
Nosso crescimento foi gradual e consistente. A
empresa obteve em 2013 um crescimento de 19% –
atingindo um volume de vendas de R$ 155 milhões
– e cresceu mais 20% em 2014. Somos grandes geradores de empregos na região e contamos com mais
de 1.200 colaboradores diretos.
Sempre incentivei minha equipe a investir em tecnologia e design e acredito que isso foi o que permitiu à Procave atuar na linha de frente do seu concorrido segmento. Entregar com sucesso todos os
projetos dentro dos padrões de excelência estabe-
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lecidos, desde a planta até o acabamento final,
de serviços, onde o paisaA questão da
é nosso foco principal. Isso consolidou a imagismo cria uma atmosfera
mobilidade
gem de respeito e excelência da Procave junto
de relaxamento entre coé
um
fator
aos seus clientes e parceiros comerciais.
queiros e palmeiras.
Cada vez mais, buscamos expandir nossa
As atrações do Brava
determinante
atuação de maneira consistente, utilizando
Home Resort se iniciam no
para
o
em nossos projetos criatividade e tecnologias
Parque das Águas, comsucesso
de
um
limpas, para oferecer novidade, praticidade e
posto de piscinas externas,
conforto em cada novo espaço planejado.
aquecidas ou não, com
empreendimento
Exemplos disso são o Absolute, um emraias para natação, piscipreendimento que marca a entrada da Procanas infantil e baby, jacuzzis
ve nos segmentos corporativo e de hotelaria,
e bares molhados, e se escom a bandeira Mercure, e o Brava Home Resort,
tendem por uma diversificada gama de atividades.
um dos mais inovadores projetos residenciais de alto
As instalações incluem quadra poliesportiva, quadra
luxo do litoral brasileiro.
de tênis, campo de futebol, pistas de skate, boliche e
caminhada, academia, espaço estética, sala de jogos,
O PRIMEIRO RESIDENCIAL
cinema, sauna, garage band, espaço infantil, churrasRESORT DO LITORAL BRASILEIRO
queiras, trilha ecológica, praças e pomares, adega e
Anos atrás, um imóvel residencial diferenciado
restaurante para 250 pessoas. Trata-se de um verdafixava endereço junto aos clubes bem frequentadeiro clube com serviços especiais.
dos por esportistas e pessoas dispostas a ampliar
O principal destaque é uma praia artificial localizasuas possibilidades de relacionamento social. Hoje,
da estrategicamente no eixo central, que leva à pisos imóveis de padrão classe A já nascem dentro de
cina com marolas, garantidas pelo sistema de turbium clube de exclusividades, com incríveis e surlhões e injeção de água em alta pressão, com direito
preendentes atrações de lazer, cultura e belezas
às espreguiçadeiras e todos os mimos encontrados
naturais.
nos melhores resorts e praias.
No Brava Home Resort, a Procave inovou, apreNos últimos anos, o mercado de luxo no Brasil vem
sentando ao mercado de luxo um novo conceito já
se tornando um segmento cada vez mais especialitrabalhado no segmento hoteleiro. Trata-se de resizado, com empresas e marcas buscando atender aos
2
dencial inserido em terreno de 75 mil m , com pelo
desejos e necessidades crescentes que compõem os
2
menos 15 mil m de matas nativas, muito paisagismo
novos hábitos de consumo do público de alto poder
2
em 50 mil m de jardins e amplo espaço de entreteaquisitivo. Estima-se que hoje existam no Brasil mais
nimento e diversão raramente vistos no país.
de 130 mil pessoas classificadas na categoria dos
Escolhemos a paradisíaca praia Brava, em Itajaí,
“muito ricos”.
para a implementação do projeto desse resort resiÉ cada vez maior a necessidade de oferecer facilidencial, singular por oferecer aos futuros moradores
dades a esse público. A questão da mobilidade é um
conforto, segurança e boa vida, sem precedentes no
fator determinante para o sucesso de um empreenmercado imobiliário nacional. As obras foram iniciadimento. Todos querem fazer muitas coisas em um
das em 2010. Já foram entregues 11 das 14 torres
só local. No terreno ao lado do empreendimento
previstas. As três restantes serão entregues no fim
serão construídos uma escola bilíngue e um centro
deste ano.
de compras, que estarão prontos em 2017. Assim,
São sete pares de torres que, somadas às áreas consos filhos dos moradores poderão estudar ao lado de
2
truídas para o entretenimento, somam 142 mil m de
casa, e comerciantes poderão ter seus negócios no
área construída. Tudo integrado pela alameda central
local.
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INOVAÇÃO NA MANEIRA DE
VENDER UM IMÓVEL DE LUXO
Da observação e contato com nossos clientes,
percebemos que era crescente a procura pela compra de imóveis decorados e prontos para morar. No
reconhecimento dessa crescente demanda, a Procave inovou ao adotar estratégias ousadas de seduzir seus futuros e atuais clientes, criando um departamento de design de interiores especializado em
layouts sofisticados e funcionais, em que o requinte e a riqueza de detalhes são marca registrada. Os
apartamentos são entregues totalmente mobiliados
e decorados, inclusive com pratos, taças, talheres,

lençóis, colchas, toalhas, eletrodomésticos, eletrônicos etc.
Temos criado tendências e superado as expectativas de nossos clientes ao agilizar o processo de vendas e facilitar a aquisição de seus imóveis, encurtando
assim a grande distância entre o sonho e a realidade.
Dessa forma, os apartamentos completos, comercializados pela empresa, encontram seus compradores
– normalmente vindos de fora do estado – em somente um terço do tempo que levariam para serem
adquiridos se estivessem prontos e vazios.
A responsável por todo esse trabalho é Miriam
Pinheiro, coordenadora da equipe de designers de

Balneário Camboriú e Itajaí
Conhecida como a Capital Catarinense do Turismo, Balneário Camboriú está muito bem localizada, no
litoral norte do estado. Há praias paradisíacas, atrativos turísticos modernos e inovadores, comércio forte
e atuante em todos os dias do ano. Por toda a orla, bares e restaurantes oferecem culinária irresistível, em
ambientes agradáveis. Segurança, bem-estar e atendimento qualificado são características da cidade.
A população é de 108 mil habitantes. Na temporada de verão, esse número chega a quase um milhão de
pessoas.
Balneário Camboriú reúne beleza natural, qualidade de vida e lazer. É uma cidade que recebe turistas de
todas as idades. Mas não só do turismo vive a cidade; a construção civil solidificou a economia e atrai
investidores e novos moradores a cada ano. Os empreendimentos de alto padrão se destacam, e a valorização
desses imóveis é garantia de investimentos seguros.
Localizada no encontro do rio Itajaí-Açu com o mar, Itajaí é uma cidade portuária que chama a atenção por
sua beleza e organização, além de oferecer aos seus moradores uma ótima qualidade de vida. Vizinha de
Balneário Camboriú, a cidade tem forte ligação com a navegação e abriga o segundo maior porto brasileiro
em movimentação de cargas em contêineres.
Itajaí é uma cidade onde a natureza e o progresso convivem em perfeita harmonia: belíssimas praias,
cercadas por morros e pela exuberante vegetação subtropical da Mata Atlântica. Destaca-se, aqui, a praia
Brava, uma praia singular, com suas areias envoltas pelo mar e restinga nativa preservada... um local
paradisíaco.
A cidade investiu no turismo e ergueu o único píer turístico da região Sul do Brasil com alfândega e, portanto,
permite a atracação de navios de cruzeiros marítimos internacionais. Através das águas abrigadas do rio
Itajaí-Açú, os turistas desembarcam com segurança no centro da cidade.
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interiores da incorporadora. Ela assina todos os projetos dos apartamentos da Procave. O objetivo é primar pelo requinte, selecionando móveis, peças de
decoração exclusivas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, tendo como referências a otimização e

funcionalidade de cada apartamento decorado.
Cada layout tem uma razão de ser, é pensado no
dia a dia de quem irá habitar o imóvel, criando espaços confortáveis e integrados. O que mais atrai
nesse serviço são a comodidade e o custo/benefício

EMPREENDIMENTOS PROCAVE
ABSOLUTE BUSINESS & HOTEL
Área total: 60.223,83 m²
Área de lazer total do hotel: 820,27 m²
Área de convenções do hotel: aproximadamente 700 m²
Área de convenções corporativas: aproximadamente 360 m²
Número de unidades do hotel: 176
Número de unidades corporativas: 132
Total de vagas na garagem: 586
PROCAVE REFERENCE CENTER
Área total: 65.780,81 m²
Área total do mall: 16.522,50 m²
Área total da escola: 14.371,21 m²
Área total corporativa: 34.887,10 m²
Total de vagas na garagem: aproximadamente 800
COSTÃO DA BARRA
Área total: 64.932,05m²
Área total de lazer: aproximadamente 7.400 m²
Total de vagas na garagem: 597
Número de unidades: 130
BRAVA HOME RESORT
Área total do terreno: 74.910,50 m²
Área total construída: 142.663,80 m². Por lei, seria permitida a construção de 299.642,00 m².
Área de jardins sobre laje: 22.725 m²
Área total de lazer: aproximadamente 56.000 m²
Total de vagas na garagem: 1.106 + 79 vagas de visitantes
Número de unidades: 322 apartamentos
FISCHER’S DREAM
Área total: 70.543,91 m²
Área total de lazer: 5.963,56 m²
Área total do restaurante: 696,27 m²
Total de vagas na garagem: aproximadamente 600
Subsolo com vagas rotativas: aproximadamente 80 vagas
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ao adquirir um imóvel personalizado, com primoroso critério seletivo e preços diferenciados, além
de evitar o desgaste na administração e montagem
que um apartamento gera, evitando estresses desnecessários.
Os empreendimentos contemplados com essa
oportunidade estão localizados em Balneário Camboriú – os renomados Costão da Barra e Ibiza Towers
– e na Praia Brava de Itajaí – os fascinantes Brava
Home Resort e Quintas do Arpoador – em um local
paradisíaco, a cerca de cinco quilômetros de Balneário Camboriú.
Uma das cidades litorâneas brasileiras mais horizontalizadas, Balneário Camboriú recebeu fortalecimento em seu acesso com a duplicação da BR 101.
As facilidades se somam à proximidade do porto de
Itajaí e o acesso via aérea pelo aeroporto de Navegantes. Cada vez mais um centro cosmopolita, Balneário Camboriú tem na av. Atlântica seu principal
cartão de visitas, juntamente com o teleférico e as
marinas, atraindo cada vez mais a atenção do público
jovem e das famílias.
PROJETO INTEGRADO DE
HOTEL E CENTRO EXECUTIVO
Em 2013 iniciamos nova etapa com o empreendimento Absolute, projetando um hotel integrado a um
centro empresarial de alto padrão em Itajaí, baseado
em arquitetura moderna e funcional, voltada para receber executivos a negócios na região.
Com investimento de R$ 130 milhões, serão erguidas duas modernas torres, destinadas às áreas
corporativa e de hotelaria. O Absolute integra esses
dois segmentos, em uma área comum, com múl-

Nivaldo Pinheiro é presidente da Procave.

tiplas facilidades para os visitantes e para aqueles
que trabalham nos escritórios. Um espaço amplo,
que oferece diversos serviços, como restaurantes,
lojas e car wash, em um ambiente seguro e com estacionamento interno para aproximadamente 600
veículos.
O hotel, que traz a bandeira Mercure, será o primeiro quatro estrelas da região e terá 180 quartos,
divididos em 15 pavimentos com 12 quartos por andar. Sua operação deve gerar 220 empregos diretos
e indiretos.
A marca Mercure é a maior rede de hotéis de categoria midscale da América Latina e uma das líderes
mundiais do segmento. Presente em 50 países e com
mais de 700 unidades, os hotéis Mercure proporcionam aos hóspedes o melhor de dois mundos, oferecendo a qualidade global da marca com um ambiente inspirado nas características locais.
O empreendimento corporativo – a área Office
– abriga até 132 escritórios (área privativa de 70 m²
a 177 m²), distribuídos em 16 pavimentos, com sete
salas por andar, cada uma acomodando de 10 a 21
pessoas.
As lajes corporativas representam seis pavimentos
do empreendimento, com área total de 1.444 m2, que
podem ser divididas em até três salas por andar, com
áreas de 350 m² a 430 m².
O Absolute é o primeiro projeto de construção civil
da incorporadora Procave voltado para o segmento
de escritórios comerciais e hotelaria. Uma ideia que
se desenvolveu em sintonia com as necessidades detectadas na rede de serviços de uma região que alia a
sua vocação turística com um crescente desenvolvimento industrial e comercial.
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QUANTUM ENGENHARIA
Gilberto Vieira Filho

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ÀS ENGENHARIAS SOLAR E EÓLICA
A Quantum Engenharia Elétrica completa 25 anos de atuação em 2015. A empresa atua
nas áreas de instalações elétricas de grande porte, gestão de iluminação pública, telecom,
subestações e linhas de transmissão e redes de distribuição subterrâneas e aéreas. Há
um ano e meio, iniciou um processo de diversificação, passando a atuar nos mercados
de energias solar e eólica, por considerá-los com grande potencial de crescimento.
Atualmente, os dois segmentos representam cerca de 10% do faturamento da empresa, e a
meta é chegar a 30% nos próximos três anos.
Fundada em 1990, em Florianópolis, a Quantum
desenvolve e executa projetos predominantemente na Região Sul. É especializada em redes de distribuição subterrânea e aérea, subestações e linhas de
transmissão até 500 kV, gestão de iluminação pública
de municípios, redes de fibra ótica, manutenções e
instalações industriais e comerciais de grande porte,
atendimento às concessionárias de energia e eficientização de energia elétrica. Atua na implantação de
grandes plantas industriais, shopping centers, redes
subterrâneas em condomínios e iluminação pública.
A empresa vem ampliando sua área de atuação e
seu portfólio de serviços em todo o território nacional,
especialmente nas demandas das obras destinadas a
atender às necessidades de infraestrutura, como subestações até 500 kV, redes subterrâneas e aéreas em
parques eólicos e usinas de geração fotovoltaica de
grande porte.
Ao longo desses 25 anos, a companhia investiu na
especialização dos seus serviços e na inauguração de
filiais; na compra de equipamentos de ponta; em par-

INSIGHTCase Studies

janeiro/fevereiro 2015

56

cerias internacionais; e no aperfeiçoamento dos colaboradores, com a finalidade de manter e elevar o nível
de qualidade das obras e serviços e o atendimento aos
clientes.
As filiais estão estrategicamente distribuídas: Planalto Norte, em Canoinhas (SC); Grande Curitiba, em São
José dos Pinhais; e Paraná Sul, em São Mateus do Sul
(PR). Ainda neste ano, inaugura filial em Santa Maria,
no Rio Grande do Sul.
A Quantum foi criada em meio a um cenário econômico um tanto desfavorável, devido à recessão
econômica decorrente do então recém-implantado
“Plano Collor”. Ainda assim, sempre fez parte do dia a
dia da empresa a crença de que com trabalho árduo
e um bom produto é possível vencer, mesmo em um
mercado disputado.
Desde os primeiros anos de atuação, a empresa
investiu em equipamentos e treinamento de pessoal
para execução de obras de distribuição para concessionárias de energia elétrica e de telecomunicação,
passando a executar obras de subestação de energia
elétrica até 500 kV, assim como de linhas de transmissão.
Em 2015, a empresa segue atuando sobre dois principais pilares: a Quantum Elétrica e a Quantum Solar,
que investe na geração de energia fotovoltaica, em
parceria com grandes marcas mundiais.
Vale ressaltar que a Quantum foi uma das companhias brasileiras que participaram do primeiro Leilão
de Reserva promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no país, em 31 de outubro do ano
passado. Específico para a venda de energia solar e
eólica, o leilão contemplou os projetos que pretendem gerar energia elétrica de fontes renováveis, a partir de 1º de outubro de 2017.
O mercado brasileiro tem demonstrado resultados
positivos para a empresa, visto que as metas mensais
de faturamento têm sido alcançadas, com crescimento dos negócios em relação ao ano anterior. Hoje, a
Quantum conta com 450 colaboradores diretos e 200
terceirizados, com atuação em todo o território nacional.
Os projetos de engenharia elétrica, solar e eólica
são viabilizados com a meta de atingirem o máximo

de qualidade e custo-benefício, seja em obras públicas ou privadas.
QUANTUM ELÉTRICA
Após cinco anos no mercado, obras pesadas de
instalações elétricas para indústrias e shoppings passaram a integrar o portfólio, assim como projetos de
telecomunicação, com a execução de enlaces óticos
de grandes cidades. Entre os principais trabalhos contidos no portfólio da divisão Quantum Elétrica, podemos citar: o desenvolvimento das instalações elétricas, preventivas e hidráulicas do Floripa Shopping, um
dos principais da capital catarinense; a infraestrutura
para o pátio de contêineres refrigerados do porto de
Itajaí; a manutenção das instalações elétricas, telemática e cabeamento estruturado do aeroporto Hercílio
Luz, de Florianópolis; e a infraestrutura do aeroporto
de Joinville.
Uma das empresas mais especializadas do país em
gestão integral da iluminação pública de grandes municípios, a Quantum alcançou índices de qualidade
equivalente aos de grandes cidades do mundo. Entre
os principais projetos realizados nesse segmento está
a instalação das luminárias de LED nas pistas e nos
pilares de sustentação das pontes Pedro Ivo Campos
e Colombo Machado Sales, principal ligação entre a
parte continental e insular da ilha de Florianópolis.
A Quantum desenvolve, atualmente, o projeto de
iluminação a LED da ponte Anita Garibaldi, em Laguna
(SC), considerada a segunda maior ponte estaiada em
funcionamento no Brasil, atrás apenas da que passa
sobre o rio Negro, no Amazonas, inaugurada há dois
anos.
QUANTUM SOLAR
A Quantum mostrou ao setor de energias renováveis sua expertise na elaboração e execução também
de projetos que diversificam a matriz energética do
país, apresentando soluções adequadas para o desenvolvimento dos projetos de geração distribuída por
sistema solar fotovoltaico e eólico.
Obras para energias renováveis, como usinas e centrais fotovoltaicas, bem como para geradores eólicos,
também se incluem no portfólio da companhia.
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SERVIÇOS
Gestão integrada

Iluminação Pública
Manutenção e ampliações

Florianópolis

Santa Maria/RS

Joinville

Antônio Olinto/PR

São José

Paula Freitas/PR

São Francisco do Sul

Instalações elétricas
Fábrica da CEBRACE
em Barra Velha/SC

Iluminação de LEDs
Pontes Pedro Ivo Campos e
Colombo Salles – Florianópolis/SC
Ciclovia da BeiraMar Norte –
Florianópolis/SC
Av. Castelo Branco – Porto Alegre/RS
Av. Beira-Rio – Joinville/SC
Teatro Gomes – Blumenau/SC

Instalações Industriais e Comerciais
Instalações elétricas e
Instalações civil e
hidráulicas
telemática
Cinemark em Florianópolis/SC

Aeroporto de Joinville/SC

Floripa Shopping
em Florianópolis/SC
Kobrasol Center em
São José/SC
Supermercados Imperatriz
de Florianópolis/SC

Instalações elétricas
e lógica
Receita Federal do Paraná
em Ponta Grossa/PR
Fóruns do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina
de diversos municípios

Redes Subterrâneas e Aéreas
Redes subterrâneas
Avenida Visconde de Taunay em Joinville/SC
Avenida Presidente Kennedy em São José/SC
Rua Henrique Lage em Criciúma/SC
Centro de Lages/SC
Centro Histórico de Laguna/SC

A divisão Quantum Solar foi criada para atender à
crescente demanda de clientes focados em sustentabilidade, economia, autonomia e fornecimento de
energia de qualidade por meio dos sistemas solares
fotovoltaicos. Oferece projetos de micro e minigeração fotovoltaica com capacidade de geração de 1 kW
a 1 MW, bem como de usinas de maior porte.
Fomentando o mercado de energias renováveis, a
Quantum Solar trabalha em parceria com empresas líderes mundiais no segmento, apresentando soluções
integradas e sob medida, que agregam valor a seus
clientes.
Os serviços oferecidos são na modalidade turn-key,
tanto para clientes residenciais quanto para indústrias
e comércio. A empresa desenvolve desde o projeto
até a instalação completa do sistema de geração fotovoltaica, com monitoramento remoto de seu funcionamento. O trabalho engloba projeto executivo,
aprovação na concessionária do município, instalação

Redes aéreas
4 mil km da CELESC/SC
4 mil km da COPEL/PR

e conexões, fornecimento de materiais, comissionamento, operação, monitoramento e garantias.
Em abril de 2012, o governo federal, por meio da
agência reguladora de energia elétrica, a Aneel, aprovou regras destinadas a reduzir barreiras para instalação de geração distribuída de pequeno porte, que incluem a microgeração, com até 100 kW de potência,
e a minigeração, de 100 kW a 1 MW.
A ideia de gerar a própria energia desperta diversas percepções positivas, tais como a crença de que
seja algo favorável ao meio ambiente, a sensação de
pioneirismo e de liderança social e a expectativa de
redução de custos com energia.
PROJETOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS
Dentro das diretrizes da Resolução 482/12 da Aneel,
que “estabelece as condições gerais para o acesso de
microgeração e minigeração distribuída aos sistemas
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69 Kilovolts
Tubarão/SC
Siderópolis/SC

Subestações e Linhas de Transmissão
138 Kilovolts
230 Kilovolts
500 Kilovolts
Catanduvas/SC
Jaguariaíva/PR
Caxias/RS
Brusque/SC
Bateias/PR
Videira/SC
Herval d’Oeste/SC
Balneário Camboriú/
SC
Blumenau/SC
Guaramirim/SC
Mafra/SC
Canoinhas/SC
Concórdia/SC
Ponte Serrada/SC
Mondaí/SC
Palmitos/SC
Santa Cecília/SC
São Cristóvão/SC
Curitibanos/SC
Sarandi/PR
Colombo/PR

de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e outras providências”, a
Quantum Solar atua no mercado de projetos, comercialização, instalação e comissionamento de sistemas
de geração distribuída fotovoltaica.
Entre os principais projetos desenvolvidos e executados em Santa Catarina e no Brasil estão o sistema
de 5 kW instalado em residência de alto padrão em
Brusque (SC) e fornecimento e instalação do sistema
fotovoltaico de 3 kW em residência no norte da ilha
de Florianópolis, amparado em conceito sustentável,
com telhado verde e aproveitamento de água da chuva, entre outros itens.
Também digno de destaque é o projeto da miniusina
de geração fotovoltaica do residencial Sunset Cacupé Garden Residence, o primeiro do estado a ser totalmente autossustentável na sua geração de energia
elétrica, por meio da irradiação solar –, com painéis
solares que serão capazes de gerar até 190 kWh por residência, com uma potência total de 20 kW instalados.
USINAS SOLARES
A energia fotovoltaica começou a ser utilizada no
Brasil a partir de 2004, para abastecer comunidades
isoladas em áreas rurais sem acesso a rede elétrica.

LT 138 Kv
Catanduvas/SC
Barra Velha/SC

Atualmente, o país tem apenas 0,03 gigawatts, sendo
que a intensidade de radiação solar é muito maior que
na Europa.
A Quantum Solar está envolvida na construção da
usina solar de Alto Rodrigues (RN), com capacidade
de 1,1 MWp. Ela é uma das primeiras do país a utilizar a tecnologia trackers, que movimenta os painéis
conforme a posição do Sol. O projeto é executado em
parceria com a Petrobras e a norte-americana SunEdison, líder mundial na fabricação de fotossensores que
captam a radiação solar para transformá-la em energia elétrica.
Com o surgimento no Brasil do mercado de geração fotovoltaica, a Quantum Solar atua na execução e
implantação de usinas solares de grande porte, atendendo às demandas decorrentes dos editais de Pesquisa e Desenvolvimento aprovados nos últimos anos
pelo governo federal, bem como de investimentos
privados de grandes geradores de energia.
A empresa participa, também, da implantação dos
contratos vencedores do leilão específico de venda de
energia solar, ocorrido pela primeira vez no Brasil em
31 de outubro do ano passado. Os contratos vencedores deste leilão pretendem gerar energia elétrica de
fontes renováveis, a partir de 1º de outubro de 2017.

Gilberto Vieira Filho é engenheiro eletricista, fundador e diretor da Quantum Engenharia.
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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.

O discurso do Roberto Duailibi
O meu amigo publicitário Roberto Duailibi, o famoso D da DPZ, tem anos de janela e muitas his-

“A mentira é uma verdade que se esquece de
acontecer.”

tórias para contar. Trata-se de um dos publicitários

“A bicicleta ergométrica é uma viagem sem ida.”

mais importantes e mais premiados do Brasil; aliás,

“É impossível ser ridículo dentro de um Mercedes.”

prêmio para ele é que não falta. É também um óti-

“A lei é como uma cerca — quando é forte, a gente

mo colecionador de frases alheias, que guarda para

passa por baixo; quando é fraca, a gente passa por

utilizar em seus inúmeros livros, artigos e palestras.

cima.”

Entre essas frases, aqui vão algumas das que me lembro; mas, como não tenho a memória do Duailibi, me

Hippie é alguém que parece o Tarzan, caminha
como a Jane e cheira como a Chita.”

perdoem, pois não me recordo dos nomes dos auto-

“Salve as baleias, destrua um spa.”

res. No entanto, vamos lá:

Muito bem. Mas entre as frases que eu ouvi do Roberto Duailibi, uma foi proferida em sua premiação

“Uma ex-mulher é para sempre.”

na Guatemala. Duailibi viajou para lá com muito or-

“Amor e tosse não dá para esconder.”

gulho e também com um enorme e bonito discurso

“Quem decide pode errar. Quem não decide já

de agradecimento que levava no bolso de seu pa-

errou.”
“A lesma é lenta. Ainda bem. Já pensou se esse bicho nojento corresse?”

letó. Quando ele se apresentou para receber a homenagem, foi avisado pela produção do evento que
só teria 30 segundos para falar alguma coisa. Muito

“A meleca é a melhor amiga do motorista solitário.”

chateado, ele se levantou da cadeira, avisou a plateia

“O único homem que não pode viver sem mulhe-

sobre essa ordem estúpida e mandou bala:

res é o ginecologista.”
“Não me lembro do que ele morreu. Só me lembro
de que não era nada sério.”
“A única coisa do planejamento é que as coisas
nunca ocorrem como foram planejadas.”

“Yo me siento mui emocionado… Mui emocionado, yo me siento.”
E se sentou.
Foi aplaudido de pé por mais de dois minutos.
Grande Roberto Duailibi.
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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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