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EDITORIAL

À beira da falência, os clubes de futebol brasileiros têm como desafio prioritário tornar a gestão mais profissional para otimizar a utilização dos recursos existentes e maximizar a atração de investimentos, como já
se faz na Europa.
Nesse sentido, a Maksen Consulting e a Trevisan Escola de Negócios lançaram um estudo sobre o nível de
gestão dos principais clubes. O estudo, na verdade uma ferramenta de gestão, é um dos destaques desta
edição.
Outro assunto é abordado na seção Personal Case, que traz a impressionante trajetória de Chaim Zaher. De
porteiro em uma escola no interior de SP, ele tornou-se dono de um dos maiores grupos educacionais do
país, o Sistema Educacional Brasileiro (SEB).
Esta edição traz ainda três cases que têm como denominador comum a logística.
O primeiro, da Ativa Logística, mostra como um dos maiores operadores logísticos do país nos segmentos
de medicamentos e cosméticos conseguiu elevar o faturamento em 30% com a adoção de um processo
de diversificação.
No segundo, a Bosch Brasil detalha o Projeto Fênix, que trouxe de volta à empresa a gestão da logística física
de armazenagem e distribuição.
O terceiro conta como a JadLog, em apenas dez anos de atuação, consolidou-se como uma das maiores
empresas de transportes e logística de cargas fracionadas do País.
Publicamos também os cases de duas empresas totalmente comprometidas com a preservação ambiental.
A primeira é a Docol, líder na fabricação de produtos que garantem o uso consciente da água, cuja atuação
é marcada pelo empreendedorismo sustentável.
A segunda é a Guardian, cujo modelo de negócios é estruturado com foco na responsabilidade ambiental,
desde o momento em que o projeto de construção de uma fábrica é definido, um produto é desenvolvido
ou a logística é desenhada.
Outros três cases completam a edição.
Lançada em 2013, a Amazing Pixel, network credenciada pelo YouTube, tornou-se rapidamente um case de
sucesso da era digital.
Maior rede de franquias de cervejas especiais do país, a Mr. Beer assumiu em 2013 novo posicionamento,
para alcançar consumidores atraídos por novidades.
A Termotécnica desenvolve, desde 2007, o Programa Reciclar EPS, que já reciclou mais de 30 mil toneladas
de isopor pós-consumo.
Ao final, Décio Clemente conta nos seus Cases & Causos um mirabolante episódio ocorrido durante a gravação de um comercial pelo amigo Lula Vieira.

JOÃO PENIDO

EDITOR
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PERSONAL CASE
Chaim Zaher

Presidente do Grupo SEB

A IMPORTÂNCIA DE SABER
NADAR CONTRA A MARÉ
De porteiro em uma escola de Araçatuba (SP) a dono de um dos maiores grupos
educacionais do país. Essa é a impressionante trajetória de Chaim Zaher, presidente do
Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Nascido no Líbano, ele veio para o Brasil ainda
menino e ajudava o pai a vender calendários. Hoje, com mais de 50 anos de experiência
no setor educacional, costuma dizer que, com maré a favor, até peixe morto nada. Por
isso, alerta para a importância cada vez maior de saber nadar contra a maré.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
“Minha formação é em Direito, pelo Centro Universitário Toledo, em Araçatuba. Na época, os cursos
de direito, medicina e engenharia eram as principais
– se não as únicas – opções para as carreiras de
maior destaque. Apesar de nunca ter exercido a profissão de advogado, percebo que minha formação foi
fundamental para as funções de liderança que exerci
ao longo de toda a vida: a profundidade na análise
crítica, a capacidade de negociação e, principalmente, a atenção aos princípios morais e éticos em tudo
que sempre fiz.”
O INÍCIO
“Ainda bem jovem, trabalhei com meu pai, na época comerciante, e meus irmãos vendendo calendários. Mesmo sendo o mais novo entre eles, conseguia

superar suas vendas. Não revelava minha estratégia
para isso, mas um dia descobriram. Quando morávamos em Pereira Bueno, ia todos os dias até a praça
e oferecia a operação do negócio aos garotos da cidade que trabalhavam como engraxate, ficando com
suas caixas de engraxataria como garantia. E, claro,
colocava uma margem de lucro sobre suas vendas.
Foi minha primeira experiência com a gestão de negócios – e já aplicava ali o conceito de terceirização.
Quando voltei para Araçatuba, fui convidado por um
dos meus irmãos, que estudava pedagogia na época,
a trabalhar em curso pré-vestibular. Nessa experiência, passei de porteiro a bedel e vendedor de matrículas, inclusive em outras cidades. Enfim, meu jeito
de encarar todos os desafios profissionais sempre foi
o do empreendedor, quer fosse nas minhas empresas, quer fosse trabalhando para outras pessoas.”
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DESAFIOS PESSOAIS
“Uma grande rede de cursos pré-vestibulares estava chegando à cidade. Então propus
ao dono da escola onde eu trabalhava que investisse no seu negócio para que se tornasse
mais competitivo. E ele me demitiu! Isso foi
algo libertador e, ao mesmo tempo, incentivador, pois me levou à decisão de montar o meu
próprio cursinho, o Convequipe, em 1976. De
uma parceria com o grupo Objetivo, surgiu,
em 1978, a amizade com João Carlos Di Genio, o proprietário da marca, que se tornou
meu mentor e padrinho. Após algum tempo,
fui convidado por ele a comandar uma unidade do grupo em Ribeirão Preto. Dois anos mais
tarde, com o negócio já bem estabelecido,
voltei a assumir minha escola em Araçatuba.”

Com a IPO
ganhamos ainda
mais fôlego e
musculatura
financeira para
crescer: em dois
anos, foram
investidos cerca
de R$ 200 milhões
em diversas
aquisições, e
o Grupo SEB
triplicou de
tamanho

REDE COC
“Nessa época, já me sentia preparado para
encarar o desafio de uma escola maior. Fui
procurado pelos donos da rede Curso Oswaldo Cruz
(COC) para adquirir o negócio. Pensei muito sobre recusar a proposta, em respeito ao Di Genio, mas ao final
dessa reflexão me desliguei do Objetivo para adquirir
o COC, em 1986. Havia 1.800 alunos matriculados,
sendo 900 bolsistas. Para reverter o resultado apostei
todas as fichas no fortalecimento da marca, investindo
tudo o que tinha. Obtivemos o payback no primeiro
ano e, desde então, temos crescido continuamente.”
GOVERNANÇA
“Em 2007, realizamos a abertura de capital. A instabilidade do mercado financeiro global quase nos
fez desistir da operação, mas seguimos acreditando
que o segmento de educação se tornaria, como se
tornou, um dos mais pujantes do país. Com a IPO
ganhamos ainda mais fôlego e musculatura financeira para crescer: em dois anos, foram investidos
cerca de R$ 200 milhões em diversas aquisições, e o
Grupo SEB triplicou de tamanho. Quando vendemos
nossas operações de sistema de ensino ao maior
grupo de educação do mundo, a Pearson Education, fechamos o capital. No entanto, mantivemos

as melhores práticas de
governança e gestão, com
negócios organizados e
estruturados em formato de holding. O que ganhamos com isso foi uma
rápida e intensa profissionalização da nossa estrutura, mas podendo manter
a flexibilidade necessária
para gerenciarmos nossas
metas de modo bastante
alinhado à nossa cultura,
altamente empreendedora, inovadora e focada no
cliente – e não tanto nos
analistas de mercado e nos
resultados de curto prazo.”

GESTÃO DE PESSOAS
“Ainda em relação à
gestão, vale destacar que somos uma empresa de
pessoas com foco em transformar pessoas. Essa é
nossa missão e também nosso legado. Sendo assim,
é natural que tanto nossos custos e despesas quanto
nossas alavancas de resultado estejam diretamente
ligados à gestão de gente. Por isso, temos investido
de maneira cada vez mais ampla em capacitação e
vimos inovando em processos de gestão de pessoas.”
INFLUÊNCIAS
“A pessoa que primeiro e mais me influenciou no
negócio de Educação Básica e de cursos Pré-vestibulares foi o João Carlos Di Genio, como já citei. Ele
é um grande amigo e meu padrinho, por quem tenho muito respeito e admiração, e foi fundamental
ao me mostrar o papel da excelência, ousadia, inovação, do empreendedorismo e, especialmente, do
foco na melhor experiência para os alunos na busca
pelo sucesso na gestão de negócios educacionais.
Há, claro, outros gurus da administração que admiro
e que me influenciaram. Warren Buffet, por exemplo,
é um dos maiores e mais respeitados financistas do
mundo, e admiro seu dom de buscar e investir em
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negócios ainda em crescimento e transformá-los em grandes e valiosas operações. Também carrego comigo uma frase de Jack Welch
como lição diária de pragmatismo e foco em
resultado: “Se você não é número um ou dois
em um mercado, conserte, feche ou venda”.

Acredito que o
déficit histórico
da educação
no Brasil foi
fortemente – e
positivamente
– afetado pela
estabilização
da economia e,
posteriormente,
pela ascensão da
nova classe média

O MERCADO
“O mercado de educação no Brasil é um
dos mais pujantes e desafiadores do país no
momento, o que se comprova não só pelo
fato de abrigarmos alguns dos maiores players do mundo, mas também por acompanharmos os maiores negócios mundiais do
setor acontecendo por aqui. Acredito que
o déficit histórico da educação no Brasil foi
fortemente – e positivamente – afetado pela
estabilização da economia e, posteriormente, pela ascensão da nova classe média. Esse movimento impulsionou, inicialmente o Ensino Superior, chegando também a Educação Básica, com a
ampliação da oferta de vagas na rede privada. E,
claro, isso atrai competição. Mas estamos seguros
de que poucos players têm a musculatura, experiência e o foco que o Grupo SEB possui, com seus
mais de 50 anos de história totalmente dedicados
à educação.”

TENDÊNCIAS
“Trata-se de um mercado altamente pulverizado e
ainda não totalmente profissionalizado, o que o torna propício à consolidação – movimento que já vem
se concretizando no Ensino Superior, mas que também move importantes players na Educação Básica,
e nós estamos entre eles. Por se tratar de um setor
estratégico para o poder público, é também alvo de
medidas constantes, o que muitas vezes prejudica o
planejamento de longo prazo. Com as novas diretrizes de priorização da educação por parte do Governo Federal, podemos esperar mais mudanças em
todos os elos da cadeia. Mudanças como as que já se
avizinham do Ensino Médio e do Enem, por exemplo,
exigem grande velocidade adaptativa. Mas estamos
preparados para isso.”

PERSPECTIVAS
“Agora é a vez da Educação Básica. Não à toa,
o Grupo SEB focou toda
a sua atuação nesse segmento, que vai da Educação Infantil ao Ensino
Médio e aos cursos Pré-vestibulares. Como disse,
acredito que as características que tornaram o mercado de Ensino Superior
propício à consolidação
(a pulverização das operações e a falta de profissionalização inicial) se repetem na Educação Básica.
Mas há características mais
atraentes em nosso segmento: o ciclo de vida do
aluno é, em média, quatro vezes mais longo, e o ticket médio também se mostra superior. Mas isso também aumenta a exigência e, claro, a competitividade.
Nossos clientes não querem fábricas de alunos. Eles
buscam, cada vez mais, diferenciais reais e tangíveis
que afetem positivamente a vida de seus filhos: boas
aprovações nas principais provas seletivas, boa formação humanista que os prepare para desafios amplos de um mundo em mutação e alinhamento com
as novas tecnologias que geram tendências comportamentais muito relevantes, entre outros. Nesse
contexto, o nome do jogo é excelência. E nós temos
a convicção de que iremos liderar o mercado não só
do ponto de vista de penetração e recall, mas também do ponto de vista pedagógico e das inovações
significativas pelas quais a Educação Básica precisa
passar.”
DESAFIOS DO SETOR
“Estão todos ligados a uma exigência cada vez
maior de pais e alunos por um ensino de excelência,
alicerçado por uma formação humana diferenciada
e que esteja alinhada às profundas mudanças que os
novos meios e tecnologias já têm gerado, não só no
mercado de trabalho, mas também no comporta-
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mento das pessoas. Tenho um carinho especial pelos
cursos Pré-vestibulares, segmento no qual o Grupo
SEB iniciou suas operações. Acredito que nele resida um desafio específico. As provas nacionais, como
o Enem, que ganha força em todo o Brasil e deve
se tornar em breve a porta de entrada para todas as
Universidades Federais, mudaram as regras do jogo
para os cursinhos. Entendo que ainda há muito espaço para esse formato, mas estamos tendo de nos
reinventar diariamente para encontrar os melhores
caminhos – e nossos resultados no Enem em todo o
Brasil têm mostrado que estamos acertando.”
RESULTADOS
“O Grupo SEB conta com uma trajetória de mais
de 50 anos como especialista em educação. Considerado um dos maiores grupos educacionais do país,
nossa atuação hoje está totalmente focada na Educação Básica, segmento no qual somos líderes em
número de escolas próprias, contabilizando cerca de
45 mil alunos distribuídos em 35 unidades. Estamos
presentes em oito estados e 15 cidades, incluindo
importantes capitais como Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba, João Pessoa, Maceió, São Paulo, Salvador e
Vitória, atuando sob tradicionais bandeiras como SEB
COC, Pueri Domus, Dom Bosco, Sartre COC, SEB
Global, Unimaster e SEB Dínatos, entre outras. Como
disse, temos planos de nos tornarmos os consolidadores do mercado de Educação Básica no país, por
isso queremos crescer de maneira exponencial nos
próximos anos; nossa meta é atingir 100 mil alunos
até 2020. Esse crescimento deve ocorrer de maneira orgânica em nossas unidades atuais, mas também
por meio do investimento em operações green field
e aquisições, mirando todas as capitais do país e, inclusive, a internacionalização do Grupo.
AQUISIÇÕES
“No segundo semestre de 2014 três aquisições
se concretizaram: o Colégio GEO, maior escola da
Paraíba, com cerca de 5 mil alunos; o CECAN, em
Brasília, marca tradicional do Distrito Federal, por
meio da qual o Grupo SEB vai atuar com suas operações premium naquela praça; e a Escola do Amanhã,

tradicional escola de Ribeirão Preto, que servirá de
base para a implantação em nossa cidade-sede da
operação bilíngue do Grupo, uma de nossas principais apostas para o futuro. Algo que nos motiva é ver
que os resultados nos negócios vêm acompanhados de uma entrega pedagógica diferenciada. Além
de projetos inovadores e premiados, que dão o tom
do ensino em nossas unidades desde a Educação Infantil, nossas escolas são primeiro lugar no Enem em
muitos dos mercados nos quais atuamos, incluindo
praças altamente competitivas como Curitiba, onde
somos campeões há dois anos seguidos, e o interior
de São Paulo, onde acumulamos o título por quatro
anos consecutivos. São mais de 2 mil primeiros lugares nos principais vestibulares, incluindo as principais
Universidades Federais de todo o Brasil. Também nos
saímos bem nas principais Olimpíadas de Ensino do
país, inclusive por meio de algumas das nossas novas operações, caso do Colégio GEO, de João Pessoa, que apresentou alguns dos melhores resultados
do Nordeste nesse tipo de competição. Essa, aliás, é
uma das diretrizes da nossa estratégia de aquisição:
não compramos alunos, queremos verdadeiras parcerias com ótimas escolas.”
DESAFIOS DO MANAGEMENT
“O maior desafio da gestão, para mim, sempre
foi e sempre será a capacidade de se diferenciar em
mercados competitivos. Muitas empresas se rendem
às demandas correntes do mercado e tornam-se
reféns da concorrência. Eu não acredito nisso, mas
sim na capacidade de antecipação, na velocidade e
na inovação como molas propulsoras para lidar com
os desafios de mercados cada vez mais dinâmicos,
exigentes e competitivos. Costumo dizer que, com
maré a favor, até peixe morto nada. Por isso, acredito
na importância cada vez maior de saber nadar contra
a maré. Para isso, conhecer profundamente o mercado, o negócio-foco e manter-se altamente comprometido com o resultado são características fundamentais na gestão. Isso me leva a uma importante
reflexão sobre o que tenho acompanhado nas tendências do management: a valorização das empresas
gerenciadas por seus fundadores ou controladores.
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Como empreendedor, sempre tive essa visão, uma
vez que o fundador ou o controlador são sempre os
stakeholders mais interessados no crescimento do
negócio. É com grande satisfação que vejo alguns
dos maiores nomes do mercado de capitais, como
Warren Buffet, por exemplo, fazerem coro com essa
tendência. Trata-se de algo que está ocorrendo ao
redor do mundo, não só no Brasil, e alguns importan-

tes indicadores internacionais apontam nesse sentido. Um terço das 50 empresas com melhor desempenho na Nasdaq, por exemplo, são administradas
por seus fundadores. Embora empresas que tenham
à frente CEOs capacitados possam ter um excelente
desempenho a curto prazo, acredito muito que os
fundadores são focados no crescimento sólido de
seus negócios.”
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MAKSEN CONSULTING
Fernando Ruiz
Rodrigo Miranda

UMA FERRAMENTA DE GESTÃO
PARA O ESPORTE BRASILEIRO
No fim de 2014, a Maksen Consulting e a Trevisan Escola de Negócios lançaram no Brasil a primeira
edição do Índice de Desenvolvimento Esportivo (IDE) – Clubes de Futebol. O objetivo é oferecer
ao mercado um mapa sobre o nível de gestão dos principais clubes do futebol brasileiro. Os clubes
foram avaliados segundo dez pilares, o que permitiu observá-los a partir de diferentes perspectivas
de gestão moderna.

Um Brasil, reconhecido mundialmente pelo excelente futebol, foi marcado pela famigerada derrota na
Copa do Mundo em casa e por times de futebol à
beira da falência. Esse cenário demanda que os clubes tenham um desafio prioritário: tornar a gestão
mais profissional para poder tomar melhores decisões e atrair investidores e torcedores.
Com receitas de patrocínios e mídia cada vez mais
elevadas e despesas com salários muitas vezes estratosféricas, os grandes clubes, muitas vezes, parecem
se equilibrar entre dois mundos. Portanto, é essencial
desenvolver mais a profissionalização do futebol e do
esporte no país, como pode ser visto na Europa, otimizando a utilização dos recursos existentes e maximizando a atração de investimentos.
Com esse projeto pioneiro, a Maksen e a Trevisan pretenderam contribuir para o desenvolvimento
da gestão das entidades esportivas no Brasil. O IDE
2014 – Clubes de Futebol foi apenas o primeiro passo nesse sentido. Com o IDE, foram trazidos para o
ambiente esportivo conceitos de gestão e métricas
de desempenho utilizados pelas melhores empresas
do mercado corporativo.
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NECESSIDADE DE PROFISSIONALIZAÇÃO
trou em contato com
O fato de ser sede
A indústria esportiva é muito recente no
a diretoria da Trevisan
da
Copa
do
Mundo
Brasil. Foi apenas na última década que o
Escola de Negócios,
de
2014
obrigou
o
setor, em especial o futebol, passou a atrair
e, entre as conversas,
altos valores de patrocínio, negociar somas
surgiu a necessidade
país a atualizar boa
importantes em compra e venda de direitos
de se conhecer a gesparte
dos
estádios,
econômicos de atletas e receber volumes extão dos clubes, federatransformando-os
pressivos pelos direitos de transmissão dos
ções e confederações
campeonatos. Em paralelo, o fato de ser sede
esportivas.
em arenas multiuso,
da Copa do Mundo de 2014 obrigou o país a
Foi ressaltado que já
com
pelo
menos
15
atualizar boa parte dos estádios, transformanexistiam muitos índices
anos
de
atraso
em
do-os em arenas multiuso, com pelo menos
esportivos no mundo,
15 anos de atraso em relação aos países mais
mas poucos conserelação aos países
avançados, abrindo um novo segmento de
guiam ser algo além
mais
avançados
negócios.
de meros rankings teO forte crescimento da receita dos clubes
máticos. O IDE deveria
de futebol nesse período não foi acompanhaagregar valor ao clube,
do, no entanto, de um processo de modernização
por isso deveria ter características únicas. Assim, o
das suas práticas gerenciais. A grande maioria ainda
IDE foi montado de forma a permitir a comparação
gasta mais do que arrecada, resultando em déficits
de entidades e/ou modalidades esportivas e inteem seus demonstrativos, aumentando o nível de engrar variáveis de tendência e de resultado, além de
dividamento e gerando dúvidas quanto a sua capacisinalizar pontos de desenvolvimento para os clubes
dade de se autossustentar ao longo do tempo.
e times avaliados, mapeando forças e fraquezas e
Por isso, a sociedade tem exigido maior transcomparando-as a benchmarks.
parência nesse mercado e o aumento da profissioA ideia foi rapidamente posta em prática, pois
nalização na gestão esportiva. Quase a totalidade
era necessário terminar os trabalhos ainda em
das entidades esportivas recebe benefícios fiscais e,
2014. Seriam apenas seis meses desde as converportanto, tem o dever de deixar os seus números
sas iniciais até o término dos cálculos de todos os
claros e administrar os recursos de forma responindicadores e a montagem dos relatórios. Para tansável. O governo tem respondido com tentativas de
to, as frentes de trabalho foram divididas: a Maksen
regulamentação do setor, mas os resultados têm se
ficaria com a estruturação e os cálculos do IDE e
mostrado ainda incipientes. Faz-se necessário, pora Trevisan com a coleta das informações com os
tanto, um movimento mais amplo e profundo de
clubes escolhidos.
todos os atores envolvidos nessa indústria, para o
desenvolvimento de melhores práticas gerenciais.
DESAFIOS INICIAIS
Soma-se a esse contexto o baixo rendimento esAmbas as frentes de trabalho possuíam desafios
portivo do Brasil em Olimpíadas e Mundiais, culmiúnicos. Pelo lado da Maksen, o primeiro foi a esconando com o fraco desempenho na Copa do Munlha dos clubes. Era necessário representar os maiores
do de 2014, em casa.
clubes de futebol do Brasil sem ser tendencioso para
nenhum estado específico ou por escolha arbitrária
INÍCIO DO ÍNDICE
dos envolvidos. Apesar de alguns impasses iniciais, a
A Maksen faz contatos com universidades para
metodologia foi montada e aprovada pelos responaproximar o conhecimento acadêmico do profissiosáveis da Maksen e da Trevisan. A escolha dos times
nal na resolução de problemas. Nesse sentido, enlevou em consideração a posição no Campeonato
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Brasileiro, o tamanho da torcida e a receita dos clubes brasileiros. Os 30 maiores clubes foram selecionados, e a eles foi enviado um convite para a participação no IDE.
Foi elaborado um questionário envolvendo modernas práticas de gestão utilizadas no mundo corporativo. Ao mesmo tempo, o questionário foi amplo
o suficiente para poder ser utilizado em pesquisas
com clubes de diferentes modalidades esportivas e
com suas federações e confederações. Dessa forma,
seria possível comparar as práticas de gestão entre as
diferentes entidades do esporte e encontrar melhores práticas que pudessem ser utilizadas por todas.
A partir desses parâmetros, foi montado um questionário com mais de 100 perguntas que compreendiam três Subíndices – Ativos, Gestão e Resultados
– divididos em dez Pilares: Infraestrutura, Recursos

humanos, Governança, Organização, Captação e
gestão de elenco, Desenvolvimento de elenco e
Marca, além dos Resultados esportivos, financeiros e
sociais da entidade.
Um questionário com esse número de perguntas
foi necessário para poder enxergar os clubes a partir
de diferentes ângulos, mas, ao mesmo tempo, poderia dificultar a participação deles na pesquisa.
O PROCESSO DE COLETA DE DADOS
O segundo desafio ocorreu pelo lado da Trevisan:
convencer os clubes a participar do IDE.
A maior parte dos dados não é pública, por isso foi
necessário que o próprio clube fornecesse as informações. As pesquisas foram conduzidas por alunos
de MBA da Trevisan que se ofereceram para o trabalho. Esses alunos foram treinados para conhecer

ESTRUTURA DO IDE

Subíndice

Pilar

Indicador

Subindicador

Infraestrutura

3 indicadores

41 subindicadores

Recursos humanos

4 indicadores

18 subindicadores

Governança

8 indicadores

9 subindicadores

Organização

2 indicadores

14 subindicadores

Captação e
manutenção do elenco

3 indicadores

5 subindicadores

Desenvolvimento
do elenco

4 indicadores

14 subindicadores

Marca

2 indicadores

4 subindicadores

Resultado esportivo

1 indicador

Ativos

IDE
Índice de
Desenvolvimento
Esportivo

Gestão

Resultados

Resultado financeiro
Resultado social

1 subindicador

3 indicadores

13 subindicadores

6 indicadores

6 subindicadores
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bem o questionário e eles mesmos escolheram os
clubes com os quais gostariam de trabalhar.
Para realizar a coleta de dados, o projeto foi apresentado para os dirigentes dos clubes, os quais direcionaram o questionário da pesquisa internamente
para os respectivos gestores.
A partir daí os alunos da Trevisan se comunicavam
diretamente com os gestores apontados para o IDE.
Os alunos deveriam cobrar as informações não respondidas, identificar inconsistências nos dados e tirar
dúvidas do clube na hora do preenchimento. Contudo, nem todos os clubes enviaram as informações a
tempo.
Alguns clubes passavam por eleições e mudanças
na diretoria e outros realmente não quiseram divulgar informações muitas vezes consideradas confidenciais. Assim, entre os 30 clubes selecionados para
essa primeira edição, 15 enviaram as informações
dentro do prazo e foram incluídos no estudo.
A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
Tendo em vista o prazo apertado para o estudo,
todas as informações eram repassadas para a Maksen
semanalmente, que já ajustava os dados e verificava
quais estavam dentro dos padrões do sistema.
As notas do IDE foram calculadas para que variassem de zero a cem (0–100) pontos, e os pesos de
cada critério variavam conforme a quantidade de Indicadores e Subindicadores de cada Pilar.
Foram realizados milhares de cálculos para todos
os itens analisados. E para cada time foi entregue um
relatório analítico completo com a pontuação e a
colocação de todos os Indicadores e Subindicadores. Nesse relatório também havia os pontos a desenvolver no clube e um guia para priorização das
ações. Na parte do cálculo dos pontos a desenvolver,
foi feita a diferença entre as notas obtidas em cada
Pilar e o quanto faltava para o clube conseguir a melhor pontuação atingida no ano. Essa parte foi chamada de Análise de Gap. Além da quantificação dos
gaps, para cada um dos Pilares foram apontados os
principais problemas, a recomendação de ação e os
resultados esperados.
O guia de priorização das ações foi feito a partir de

um mapa confrontando o impacto de cada Pilar nos
resultados e a sua facilidade de implantação. Dessa
forma, com o chamado roadmap de priorização é
possível ter uma ideia de por onde começar. O que
deve ser feito e quais ações devem ser priorizadas
depende do contexto do clube. Às vezes o clube
quer começar por um Pilar determinado porque o
Conselho Diretivo acha mais importante, mas com
essa ferramenta o clube pode ver que esse Pilar terá
um impacto menor nos seus resultados do que outro,
apesar de ser bem mais fácil de ser implementado.
A GESTÃO ORGANIZACIONAL DOS CLUBES
Foi constatado que a nota média do IDE entre todos os participantes foi de 54,5 pontos. Apesar do
Subindicador Gestão ter tido uma maior nota média
(61,3) em comparação com Ativos (61,0) e Resultados
(41,3), fica evidente que existe ainda muito espaço
para utilizar melhores práticas de gestão empresarial
nessas entidades. Poucos clubes fazem planejamento
estratégico, com objetivos de médio e longo prazos
e planos de ação, ou mesmo possuem remuneração
por resultados, políticas salariais e planos de carreira
para a área administrativa. A adoção de ferramentas
formais com uma gestão mais profissionalizada pode
minimizar as fraquezas de cada clube, trazer maior
produtividade, eficiência no uso de recursos e, consequentemente, gerar mais resultados, separando o
gestor do torcedor.
Basicamente, a gestão de um clube de futebol
brasileiro é mais amadora do que profissional, sobrevivendo até hoje sem muita responsabilidade orçamentária. Por um lado, pressões políticas e de torcedores pedem por equipes mais competitivas, e os
endividamentos tornam-se recorrentes. Por outro, a
falta de investimento leva a pioras nos resultados e ao
aumento das pressões. Esse ambiente político conturbado deixa pouco espaço de manobra gerencial
para os clubes, fazendo com que eles pensem mais
nos resultados de curto prazo. Algumas descobertas
desse projeto fundamentaram alguns dos pontos já
destacados pela mídia especializada.
A captação e a gestão do elenco tiveram nota baixa, demonstrando um problema na base da pirâmide,
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ou seja, na capacidade de promover talentos. Assim, os
clubes estão muito mais voltados para o futebol profissional e de alto rendimento. O desequilíbrio financeiro também é evidente, especialmente pelas dívidas
crescentes. Ao mesmo tempo, as receitas poderiam ser
muito maiores se houvesse uma gestão da marca mais
profissional, algo muito visto na Europa, e uma maior
transparência, o que atrairia mais patrocinadores.
O conceito de governança, uma moderna prática
de gestão, ainda é incipiente para os clubes de futebol brasileiros. Planejamento estratégico, independência do conselho, comitê de governança corporativa, representatividade do voto, entre outros itens,
ficaram com nota relativamente baixa, mostrando
que os clubes brasileiros ainda não fazem gestão
com pensamento de longo prazo.
Os clubes também não fazem uso de remuneração
por resultado, políticas de recrutamento, medição da
satisfação e utilização de ferramentas de controle e
monitoramento, evidenciando o gap na gestão profissional dos clubes.
Ao mesmo tempo, alguns clubes reviram seu modelo de gestão e fazem uso de ferramentas de governança e estratégia, mostrando por que ficaram entre
os primeiros no IDE e por que seus resultados esportivos, financeiros e sociais estão equilibrados.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Foi divulgado o ranking com os dez primeiros lugares; mesmo assim, todos os 15 participantes receberam o relatório analítico e sua posição em todos
os indicadores.
O Atlético-PR ficou em primeiro lugar no IDE 2014:
Clubes de Futebol e também ficou em primeiro lugar no
Subíndice Resultados. Logo a seguir está o Internacional e, em terceiro, o Vitória, primeiro lugar no Subíndice
Gestão. O São Paulo ficou em primeiro lugar no Subíndice Ativos, conquistando a quarta posição no IDE.
Cada um dos primeiros colocados obteve um destaque diferente, evidenciando o foco de gestão de
cada clube. O Atlético-PR alcançou a primeira posição destacando-se no Subíndice Resultados. Vale
ressaltar o seu desempenho em Infraestrutura e Desenvolvimento do Elenco, e, em especial, o seu desempenho em Resultado Social, tópico pouco observado pelos outros clubes.
Apesar de o Internacional não ficar em primeiro lugar no IDE e em nenhum dos Subíndices, ele alcançou a segunda posição graças ao seu desempenho
em todos os Pilares. O clube só não esteve entre os
cinco primeiros em apenas dois Pilares, mostrando a
importância de uma gestão equilibrada e estruturada
em diversas frentes.

CLUBES DE FUTEBOL NO IDE - TOP TEN
IDE 2014

ATIVOS

GESTÃO

RESULTADOS

Posição

Time

Nota

Posição

Nota

Posição

Nota

Posição

Nota

1º

Atlético-PR

68,3

6º

64,2

2º

76,4

1º

64,4

2º

Internacional

65,1

5º

64,5

5º

68,5

2º

62,5

3º

Vitória

63,4

2º

66,9

1º

76,9

7º

46,3

4º

São Paulo

63,0

1º

70,5

10º

58,7

3º

59,7

5º

Cruzeiro

60,7

10º

61,7

3º

71,9

6º

48,7

6º

Santos

58,5

8º

61,8

9º

60,5

5º

53,2

7º

Palmeiras

58,1

4º

64,9

4º

69,4

8º

40,0

8º

Flamengo

58,0

11º

60,3

11º

57,2

4º

56,6

9º

Ceará

51,6

12º

56,2

8º

61,6

9º

37,0

10º

Avaí

51,0

13º

66,9

7º

62,9

14º

23,2
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O único clube fora do eixo Sul-Sudeste a conquistar uma primeira posição, em Gestão, o Vitória, ficou
em terceiro no ranking geral do IDE. Observando
mais em detalhe, o Vitória esteve entre as primeiras
colocações em diversos Pilares; entretanto, o maior
destaque foi Governança. O clube possui um comitê de governança corporativa, e todos os seus conselheiros são independentes. Além disso, possui um
processo estruturado de planejamento estratégico,
algo que poucos clubes fazem no Brasil.
Quarto colocado no cômputo geral, o São Paulo
ficou em primeiro na gestão de Ativos, que envolve a Infraestrutura e os Recursos Humanos. O maior
destaque em Infraestrutura ficou por conta do seu
Centro de Treinamento, ou melhor, dos três centros
específicos que o clube possui: um centro de formação, um centro de treinamento e um centro de
avaliação. Em conjunto, eles se tornam bem completos, inclusive com centro de reabilitação de lesões,
centro de fisiologia do esporte e equipamentos para
análise de desempenho dos atletas. Os resultados financeiros também foram destaque no São Paulo, especialmente pela venda de atletas em 2013.

Fernando Ruiz é Associate Partner da Maksen Consulting
Rodrigo Miranda é Senior Consultant da Maksen Consulting

IDE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
A Maksen e a Trevisan introduziram uma ferramenta de gestão inédita no esporte brasileiro. Independentemente da posição do clube no ranking, o
IDE tem o intuito de auxiliar a tomada de decisões,
apoiando a evolução da gestão do clube e de seus
resultados.
A falta de controles formais e de mecanismos de
governança dificultam a rentabilização e a sustentabilidade dos clubes brasileiros. Eles ainda possuem
um longo caminho pela frente, pois o melhor clube
brasileiro conquistou apenas 68,3% dos pontos possíveis. E o IDE pode ajudar nesse caminho; afinal, um
dos seus objetivos é também servir como ferramenta
gerencial para os clubes saberem onde podem melhorar.
Em 2015 a segunda edição do IDE para clubes de
futebol será lançada e mostrará a evolução da gestão, as diferenças entre um ano e outro e por que
elas ocorreram. O plano é também lançar o IDE para
confederações esportivas, comparando e analisando a gestão e os resultados entre diferentes modalidades.
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ATIVA LOGÍSTICA
Clóvis Gil

A CONQUISTA DE
NOVOS SEGMENTOS
Fundada em 1996, a Ativa Logística é um dos maiores operadores logísticos brasileiros nos
segmentos de medicamentos e cosméticos. Em 2014 a empresa deu início a um processo
de diversificação e começou a atender também companhias dos segmentos de brinquedos,
autopeças e têxtil. No início deste ano, incluiu no portfólio empresas do setor hospitalar.

Com uma frota de mais de 500 veículos, a Ativa realiza operações para todo o Brasil por meio de sites logísticos e pelas 22 filiais nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Além
disso, dispõe de uma equipe altamente treinada e capacitada que a impulsiona para constante expansão.
A Ativa atende integralmente a todas as normas
e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a armazenagem e o transporte
de medicamentos, inclusive as constantes na portaria 344/98. Essa portaria estabeleceu normas rígidas
para a distribuição e transporte de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
Referência em transportes de produtos farmacêuticos, a empresa, que completou 19 anos de fundação, registra índice médio de 98% de eficiência nas
operações. A excelência reflete-se na conquista de
vários prêmios e, principalmente, na confiança e no
alto índice de retenção de clientes.
Atualmente, 45% dos mais de 700 clientes atendidos pertencem ao segmento farmacêutico, responsável pela movimentação de 14 mil toneladas de
produtos mensalmente. Para a totalidade das com-
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panhias atendidas, a Ativa realiza, em média,
A promoção e a contraA Ativa investiu
130 mil entregas mensais, ou seja, 15 a cada
tação de profissionais caem
novos
minuto.
pacitados para atender as
equipamentos
de
O segmento hospitalar é um dos que mais
expectativas e necessidades
exigem atenção e cuidado no transporte, lodos clientes em todo o país
gerenciamento
gística e manuseio de material, além de urgêntambém contribuíram sode
risco
para
cia nas entregas diretamente para hospitais. De
bremaneira para o sucesso
garantir
o
acordo com dados da Associação Brasileira da
da empresa em 2014. Em
Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para
2015, a meta é investir ainda
rastreamento
Saúde (Abimed), o setor responde por 0,4% do
mais em pessoas e estrutura,
de
100%
de
PIB brasileiro, tendo movimentado US$ 11 bipor exemplo, com a ampliasua
frota
lhões em 2013.
ção das unidades de Itapevi
A Ativa já atende a dez clientes na área hos(SP), Curitiba (PR) e Rio de
pitalar, entre eles a Smiths Medical, líder munJaneiro (RJ).
dial no fornecimento de dispositivos para ambientes
hospitalares e de emergência, e a RTS Rio, especialiGERENCIAMENTO DE RISCO
zada na venda, locação e assistência técnica de equiA Ativa investiu em novos equipamentos de gepamentos hospitalares produzidos em vários países.
renciamento de risco para garantir o rastreamento
Para ambas, a Ativa realiza a logística e o transporte
de 100% de sua frota. A renovação e a compra de
de equipamentos, como máscaras, reguladores de
equipamentos, como rastreadores e câmeras novas,
válvulas, cateteres e agulhas, entre outros. A sinergia
contribuem para que a companhia garanta a rastreacom a Smiths Medical e a RTS Rio está diretamente
bilidade de todos os produtos armazenados e transrelacionada à expertise da Ativa na área da saúde.
portados.
A carga de medicamentos requer cuidados espeMERCADO PROMISSOR
ciais, o que torna a logística muito delicada. Algumas
As operações logísticas são essenciais para o bom
categorias, como a dos medicamentos constantes na
desempenho de qualquer setor. Por esse motivo, reresolução da portaria 344/98, necessitam de rastreapresentam um mercado promissor para as emprebilidade rigorosa na armazenagem e transporte. Por
sas que oferecem excelência e qualidade. O setor
isso mesmo, a Ativa investe em equipamentos e na
promete crescimento e, de acordo com estudo do
implantação de eficientes sistemas de segurança.
BNDES, os investimentos em logística poderão alAlém disso, a empresa investiu em uma nova escançar 22,2% do PIB nacional em 2018.
trutura operacional. As mudanças incluem a moderAproveitando esse cenário, a Ativa cresceu 30%
nização do Centro de Distribuição em São Paulo,
em 2014, principalmente com a expansão dos serviresponsável pela movimentação de 60% da carga
ços para outras áreas. Para 2015 as perspectivas são
das operações cross docking da empresa. Os invesde aumentar o faturamento em 18%.
timentos serão direcionados também para aquisição
Em 2014, a Ativa investiu em um novo Centro de
de sistemas de TI, treinamento de pessoas e ampliaDistribuição (CD) em Viana, no Espírito Santo, para
ção e renovação da frota de veículos.
ampliar a movimentação e atender ao aumento da
demanda na região. O CD possui uma área de mais
A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE
de 5 mil metros quadrados, 1,2 mil posições-paletes
Nos últimos anos, a logística farmacêutica é tema
e outras mil para operações de cross docking (propresente em vários fóruns de discussão por todo o
cesso de distribuição em que a mercadoria recebida
país. Na pauta, o principal foco hoje é a qualidade
é redirecionada sem uma armazenagem prévia).
na prestação de serviços logísticos oferecidos pelo
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mercado. Mas o que seria verdadeiramente a qualidade requerida pela indústria para garantir a segurança e integridade do produto até sua entrega ao
usuário final?
Para o segmento, esse conceito começa com as
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e termina com as
mesmas boas práticas de dispensação, na farmácia
ou hospital, de forma a garantir a eficácia do uso do
medicamento pelo paciente, atendendo os requisitos voltados ao controle de processos logísticos, que
incluem a expedição, armazenamento e o transporte
em todas as suas etapas, até a entrega do produto ao
destinatário final.
Para efetuar esses controles, a Ativa segue as diretrizes da Resolução 17/10 da Anvisa, que estabelecem como compor o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma empresa que deseja implementar
ou implantar as boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte, filosofia resultante das BPF
aplicadas às empresas importadoras, distribuidoras,
armazenadoras e transportadoras.
O processo de implantação do SGQ requer, principalmente, a vontade da direção da empresa em desenvolver um planejamento a curto, médio e longo
prazos, além do comprometimento dos seus gestores. Por isso, as exigências regulatórias tornam a logística farmacêutica uma especialidade no ramo.
GESTÃO DE QUALIDADE
Um dos desafios e desejos em logística e transporte é o reconhecimento da eficiência do serviço
prestado. Para se atingir a eficiência, a alta qualidade é um pré-requisito. No entanto, é necessário que
haja integração entre os setores da empresa e que
a cadeia de suprimentos trabalhe de forma coordenada. Satisfazer o cliente, prevenindo e recuperando
defeitos e possíveis desvios, é missão da qualidade, e
ações corretivas e preventivas podem ser utilizadas
como ferramentas para a melhoria contínua.
Na área da qualidade é possível identificarmos as
não conformidades, que traduzem o não atendimento a um determinado requisito previamente especificado. Ou seja, estão relacionadas a processos que
geram resultados insatisfatórios ou a produtos que

não atendam todas as exigências e características
técnicas necessárias para seu uso.
A não conformidade é um resultado indesejado,
porém, a possibilidade da identificação assertiva do
motivo de sua ocorrência pode representar, por meio
da adoção de medidas corretivas, a melhoria de um
processo e do relacionamento com o cliente, e o desenvolvimento dos profissionais envolvidos. A ação
preventiva caracteriza-se por atitudes tomadas para
garantir que uma potencial falha não venha a ocorrer. Quando identificada, é vista com bons olhos, afinal melhor do que corrigir uma falha é evitar que ela
ocorra.
Os resultados de trabalho previsível, organização
no ambiente, revisão e melhoria dos procedimentos
e rotina internos, redução de desvios, maior participação dos funcionários e a melhoria do relacionamento com o cliente são características de uma gestão de qualidade eficiente.
A qualidade precisa ser administrada, e não há outra
forma de prestar esse serviço a não ser pela conscientização das pessoas. Por meio delas são identificadas
as causas das ocorrências e adotadas as ações corretivas. Além disso, para esse sucesso é fundamental que
haja comprometimento de todos os colaboradores, a
começar pela alta direção, gerando assim uma liderança eficaz, um bom trabalho em equipe, qualidade e
eficiência no serviço prestado.
PRÊMIOS
Em novembro de 2014, a Ativa foi eleita a melhor
empresa na categoria “Produtos Veterinários” do
Prêmio Top do Transporte, promovido pelas revistas
Logweb e Frota&Cia, em seleção feita pelas companhias contratantes dos serviços. No mesmo prêmio,
ela também foi destaque em “Indústria Têxtil”, “Indústria Farmacêutica” e “Indústria de Cosméticos, Perfumaria e Higiene Pessoal”.
Na edição de 2013, a empresa já havia sido reconhecida em sete das 14 categorias. Foi campeã na
categoria “Indústria Farmacêutica” e segunda colocada em “Produtos Veterinários”, além de ser destaque
em “Indústria de Cosméticos, Perfumaria e Higiene
Pessoal” e “Indústria Química/Petroquímica (matéria-
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-prima)”. Na ocasião, recebeu também o selo e o
troféu referentes ao Programa de Qualificações de
Fornecedores da Abihpec.
Os reconhecimentos não param por aí. Neste ano,
a empresa já obteve duas conquistas por sua eficiência e performance. A primeira foi o Prêmio Fox, da
Hypermarcas, maior empresa nacional de saúde e
bem-estar, líder no mercado farmacêutico brasileiro e uma das maiores empresas de bens de consumo do Brasil. A Ativa conquistou seis prêmios, três
de ouro, como a melhor empresa de transportes de
medicamentos dos Centros de Distribuição de Cajamar (SP), Contagem (MG) e Duque de Caxias (RJ),
além de três méritos para os seus conferentes que
prestam serviços para essas três unidades. Em 2014,
a Hypermarcas já havia reconhecido a Ativa com prêmio pela eficiência e performance das operações de
transporte.
A Ativa recebeu ainda menções honrosas nas categorias “Armazenagem e Distribuição de Medicamentos” e “Transporte Terrestre de Medicamentos”
do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2015. Essa foi
a quinta vez consecutiva que a empresa recebeu o
prêmio do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, concedido aos
melhores fornecedores e prestadores de serviços do
setor.
AÇÃO SOCIAL
Está comprovado que a leitura auxilia em diversos
campos da atividade humana, além de ser um ótimo hábito para qualquer pessoa. A terceira e mais
recente edição da pesquisa “Retratos da Leitura no
Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro, com apoio
da Associação Brasileira dos Editores de Livros (Abrelivros), Associação Brasileira de Livro (ABL) e Sindi-

Clóvis Gil é presidente da Ativa Logística

cato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), mostra
uma significativa melhora na quantidade de leitores
de livros no país. Em 2001, ano da primeira edição
da pesquisa, o Brasil tinha 26 milhões de leitores. Em
2007, o número aumentou para 66,5 milhões e, em
2011, ano da terceira edição do estudo, saltou para
71,9 milhões.
Nesse cenário, a Ativa criou um espaço no qual
seus colaboradores podem obter mais conhecimento por meio da leitura. Com mais de 700 livros dos
mais variados temas, resultado de uma campanha
de doação, a biblioteca possui 80 metros quadrados,
mesa para desenvolvimento de trabalhos, computador com acesso à internet e área de descanso com
amplo portfólio de títulos de revistas à disposição dos
funcionários.
Além de incentivá-los a se apaixonar pelo mundo
dos livros, a Ativa também pretende utilizar o espaço
para promover ações sociais, como oficinas culturais
e cursos de inclusão social ministrados pelos talentos
encontrados na própria empresa. A ideia é possibilitar
que os colaboradores, e futuramente a comunidade
próxima à companhia, tenham acesso à informação
e à cultura e que isso possa gerar novas oportunidades.
SUSTENTABILIDADE
Ao longo de 2014, a importância dedicada à consciência ambiental também foi destaque entre as
ações da Ativa Logística. De janeiro a dezembro, a
empresa reciclou mais de 12 toneladas de papelão,
quase 14 mil de plástico e 3,5 mil de alumínio. Esse
volume ajudou a preservar mais de 255 mil litros de
água, 13,7 mil litros de petróleo e 447 metros quadrados de floresta. A companhia também recicla paletes,
pneus e óleo diesel utilizados pelos veículos da frota.
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BOSCH
Delfim Calixto

LOGÍSTICA CUSTOMIZADA NO
AFTERMARKET AUTOMOTIVO
Com o início do Projeto Fênix, no segundo semestre de 2012, a Bosch, líder mundial no mercado
de reposição automotiva, deu um passo importante no sentido de atender as demandas
dos clientes do Automotive Aftermarket e transformar a área de logística em uma de suas
competências-chaves.

Apoiada pelo Bosch Production System (BPS) – que
visa à melhoria contínua de processos e serviços – a
iniciativa do Projeto Fênix foi no sentido oposto ao da
terceirização e trouxe de volta à empresa a gestão da
logística física de armazenagem e distribuição, além
de autonomia no sistema de gerenciamento de informação e operacionalização das atividades da área.
Para dar corpo ao Projeto, a Bosch criou uma área
que trabalha em tempo integral dentro de um centro de distribuição localizado em Louveira, no interior de São Paulo. A equipe é responsável por todo o
desenvolvimento e gestão dos processos, aplicando
as soluções necessárias para garantir o máximo de
eficiência, alinhadas às necessidades específicas dos
negócios do Aftermarket.
Nos últimos anos, a eficiência logística se tornou
um dos fatores-chaves de sucesso para todas as empresas. As necessidades e expectativas dos clientes
assim como os custos aumentaram. Dessa forma,
melhorar a produtividade nessa área tornou-se uma
condição de sobrevivência. O Projeto Fênix foi planejado para entregar aos nossos clientes uma solu-
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ção logística feita sob medida e mais adequada às
suas necessidades.
No portfólio da divisão estão aproximadamente 20
mil produtos – part numbers –, entre velas de ignição, cabos, filtros, palhetas, alternadores, motores de
partida, componentes dos sistemas de freios e injeção, entre outros itens que atendem cerca de 95% da
frota circulante brasileira. Para dar vazão ao volume

– em média 10 mil linhas de pedidos chegam diariamente – a equipe trabalha com um tempo de atendimento de 24 horas para que os produtos possam
ser processados e disponibilizados para a distribuição
por meio de diferentes modais.
A complexa logística do aftermarket automotivo
compreende 60 toneladas de mercadorias movimentadas por dia, distribuídas em aproximadamente

RAIO X DO PROJETO FÊNIX
O que é: gestão logística desenvolvida e implementada pela divisão Automotive Aftermarket da Robert
Bosch;
Onde: em Louveira-SP, cidade onde está localizado o centro de distribuição;
Quando começou: a fase de estudo e preparação começou em setembro de 2012, e a implementação
completa ocorreu em setembro de 2013;
Objetivos: otimizar e adequar os processos logísticos alinhados ao modelo de negócios da divisão e fazer
da logística uma das competências-chaves da divisão Automotive Aftermarket;
Quem faz: a Bosch criou um departamento de inteligência que levou a expertise em processos, baseada no
BPS, ao armazém logístico. A equipe também é responsável pela implementação do novo WMS (sistema de
gerenciamento da informação) e planejamento da operação;
Distribuição: cerca de 1.500 pontos de entrega em diversos locais do Brasil;
Produtos da divisão: cerca de 20 mil itens de produtos (part numbers) que podem ser pequenos, como
velas de ignição, ou grandes, como uma bancada Diesel de quase uma tonelada. Há também produtos como
filtros, palhetas, baterias etc;
Dimensões logísticas do armazém: aproximadamente 25 mil m2;
Movimentação: entre 40 e 50 caminhões diariamente;
Volume: expedição média de 60 toneladas de produtos por dia;
Número de paletes recebidos: média 600 por dia;
Número de docas: 15 Inbound;
Número de linhas de pedidos: 10 mil linhas de pedidos processados por dia;
Produção: 70% do portfólio da Bosch são produzidos no país, e 30% são importados das diversas plantas
espalhadas pelo mundo;
Exportação: do volume de vendas, cerca de 30% dos produtos são exportados para a América Latina,
Estados Unidos e Europa;
Localização das unidades fabris: Campinas-SP, Curitiba-PR e Aratu-BA.
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50 caminhões que deixam o centro logístico
referência mundial dentro
O Grupo Bosch
diariamente e são enviados a mais de 1.500
da divisão Automotive Afé
líder
mundial
pontos no país.
termarket.
no
fornecimento
Para se ter uma ideia da eficiência do Projeto, em 2012 tínhamos uma média de 4.500
O GRUPO BOSCH
de tecnologia e
linhas de pedidos processados por dia. Com
Em 2014, o Grupo
serviços.
Seus
as mudanças implementadas, conseguimos
Bosch comemorou 60
quase
360.000
melhorar a eficiência e aumentar a nossa proanos de Brasil. Uma histódutividade (mais que dobrou), chegando a ulria de sucesso que comecolaboradores
trapassar a casa das 10 mil linhas de pedidos
çou em 1954, na cidade
em
todo
o
mundo
diários.
de São Paulo. Atualmente
contribuíram
para
O conceito do BPS, utilizado pela Bosch em
o Grupo Bosch emprega
suas plantas ao redor do mundo, possibilitou
no país cerca de 9.300
gerar vendas de
também que todo o espaço físico do armazém
colaboradores e registrou,
49
bilhões
fosse repensado. Dessa forma, além dos proem 2014, um faturamento
cessos redesenhados, foram alteradas as estalíquido de R$ 4,2 bilhões
ções de trabalho e a localização dos produtos
com a oferta de produarmazenados, o que impactou positivamente na otitos e serviços automotivos para montadoras e para
mização de todas as etapas da atividade.
o mercado de reposição, ferramentas elétricas, sisNeste momento, os nossos processos estão adetemas de segurança, termotecnologia, máquinas de
quados às nossas demandas e capacidade. Acrediembalagem e tecnologias industriais. As operações
tamos que, dessa forma, ampliaremos os níveis de
do grupo na América Latina empregam cerca de
satisfação dos clientes, dos quais já temos recebido
10.400 colaboradores (incluindo ZF Sistemas de Diavaliações bastante positivas.
reção e BSH) que contribuíram para gerar um faturamento de R$ 4,9 bilhões, incluindo as exportações e
MONITORAMENTO INTELIGENTE E INTERATIVO
vendas das empresas coligadas.
A Bosch também buscou no mercado tecnologias
O Grupo Bosch é líder mundial no fornecimento
que proporcionassem uma movimentação rápida e
de tecnologia e serviços. Seus quase 360.000 coeficiente dentro do centro de distribuição. Entre elas
laboradores em todo o mundo (posição de 1º de
está o InfoLink, sistema desenvolvido pela Crown,
abril de 2015) contribuíram para gerar vendas de 49
que garante que a gestão da frota seja inteligente e
bilhões de euros em 2014 (As vendas de 2014 não
interativa. Especialmente empregado no segmenincluem as ex-joint ventures BSH Bosch e Siemens
to de movimentação de materiais, o InfoLink emite
Hausgeräte GmbH [atual BSH Hausgeräte GmbH] e
relatórios com dados da operação e utilização de
ZF Lenksysteme GmbH [atual Robert Bosch Autoferramentas que permitem economia de energia
motive Steering GmbH], cujas as aquisições já foram
e de tempo e a redução de riscos nas atividades
concluída) . Suas operações são divididas em quatro
operacionais.
setores de negócios: Soluções para Mobilidade, TecA Bosch, por meio de sistemas interativos, como
nologia Industrial, Bens de Consumo, Energia e Tecos fornecidos pela Crown, monitora e gerencia o uso
nologia Predial. O Grupo Bosch é composto pela Roeficiente de seus recursos em todas as operações.
bert Bosch GmbH e suas cerca de 440 subsidiárias e
Isso nos permite um mapeamento completo de toempresas regionais em aproximadamente 60 países.
das as etapas, garantindo que nossos clientes sejam
Incluindo os representantes de vendas e serviços, a
atendidos da melhor forma e dentro dos prazos deBosch está presente em cerca de 150 países. Essa
sejados. Por tudo isso, o Projeto Fênix tornou-se uma
rede mundial de desenvolvimento, produção e dis-
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tribuição é a base para o crescimento contínuo. Em
2014, a Bosch solicitou o registro de cerca de 4.600
patentes em todo o mundo. O objetivo estratégico
do Grupo Bosch é entregar inovações para a vida
conectada. A Bosch melhora a qualidade de vida em
todo o mundo com produtos e serviços inovadores
e concebidos para fascinar. Dessa forma, a empresa oferece mundialmente “Tecnologias para a Vida”.
Mais informações: www.bosch.com, www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
TRAJETÓRIA MOVIDA A INOVAÇÃO
A chave para o sucesso dos produtos Bosch tem
sido seu alto nível de inovação e qualidade. Essas
características também foram as que permitiram ao
fundador da empresa, Robert Bosch, alcançar uma
posição de destaque nos mercados internacionais
logo no final do século XIX. Da primeira oficina em
Stuttgart, criada em 15 de novembro de 1886, a empresa se desenvolveu rapidamente, tornando-se um
negócio internacional.
A construção de um dispositivo de magneto de
baixa tensão para os motores veiculares, em 1897,
deu início a uma longa lista de inovações da Bosch.
Esse dispositivo foi sucedido, em 1902, pelo sistema
de ignição com magneto de alta tensão da Bosch.
Essa foi a inovação comercial decisiva para levar a
empresa ao patamar de fornecedor de sucesso e líder na área automotiva.
Desde o início, a Bosch teve um papel preponderante para modelar a evolução automotiva no meio
de transporte de massa do século XX. A linha de produtos se expandiu de forma consistente. O ano de
1913 testemunhou o lançamento do sistema de iluminação automotiva Bosch, com sua própria alimentação elétrica por meio de um gerador e uma bateria.
Depois disso vieram inovações como acionadores
elétricos, buzinas, limpadores de para-brisa, freios
assistidos e indicadores de direção. Esses produtos
tornaram os carros da época mais adequados para
a direção do dia a dia e contribuíram muito para o
conforto e a segurança.
Em 1927, uma tecnologia revolucionária estava finalmente pronta para a produção em série: a bomba

de injeção de diesel. Inicialmente focada nos caminhões, ela foi instalada nos primeiros carros de passeio movidos a diesel, em 1936.
Em 1951, a Bosch introduziu a injeção de gasolina
no mercado automotivo, inicialmente para o motor
de dois tempos do carro compacto Gutbrod Superior. Isso abriu o caminho para o desenvolvimento
dos motores a gasolina para carros de passeio que
combinavam melhor desempenho com menor consumo de combustível e emissões. Três anos depois,
a injeção de gasolina para os motores quatro tempos
foi aplicada pela primeira vez na legendária gull-wing
Mercedes-Benz 300 SL.
A Bosch também expandiu consistentemente seu
portfólio no campo da elétrica automotiva. Na segunda metade do século XX, os semicondutores se
tornaram componentes-chave dos novos sistemas
eletrônicos, presentes em tudo, desde sistemas de
gestão de motores até sistemas de assistência ao
motorista.
O primeiro produto Bosch a apresentar componentes eletrônicos fabricados internamente foi o regulador do alternador, lançado em 1958. Depois dele,
em 1967, surgiu o sistema de injeção de combustível
da Bosch, o Jetronic, primeiro sistema de injeção de
combustível eletrônico do mundo fabricado em escala industrial. Com a área de eletrônica automotiva
ganhando cada vez mais importância, a Bosch abriu
uma nova fábrica em Reutlingen, perto de Stuttgart,
em 1970. Essa unidade era exclusivamente dedicada
à fabricação de semicondutores.
Sem essa tecnologia inovadora de semicondutores, o sensor lambda (1976), que permitiu que um
conversor catalítico fosse utilizado para tornar o escapamento mais limpo, não poderia ter sido concebido. Tampouco o sistema de freios ABS (1978) ou
o ESP (1995) teriam sido possíveis. Desde seu lançamento, o ABS e o ESP contribuíram para melhorar a
segurança nas estradas e para reduzir o número de
mortes no trânsito.
Com o foco contínuo da empresa nas tecnologias
voltadas para o futuro, em 2010 a Bosch inaugurou
uma nova fábrica ultramoderna de semicondutores em Reutlingen, Alemanha. Essa nova unidade é
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Movimentação diária do
centro de distribuição:
Conheça a logística do
Aftermarket Automotivo
da Robert Bosch

Dimensões do
armazém

Como funciona?

25 mil m 2

Na contramão da terceirização, a Bosch trouxe de

10 mil linhas
de pedidos

volta para a empresa a gestão e a operacionalização
das atividades desta área.

Quem faz?
Com o nome de Fênix, o projeto foi desenvolvido
e implementado por uma equipe que adequou
os conceitos mundiais do sistema de produção

Expedição de

da Bosch à gestão logística.

60 toneladas
de produtos

Por quê?
logística se tornou, nos últimos anos, um fator
determinante para o sucesso de qualquer empresa.
Desta forma, o projeto Fênix foi planejado para
entregar aos clientes da Bosch uma solução feita
sob medida e mais adequada ao Aftermarket.

Onde está?

40 a 50
caminhões

O centro de distribuição está estrategicamente
localizado na cidade de Louveira/SP. Próximo a:
• Planta da Bosch em Campinas/SP (30 km)
• São Paulo (60 km)
• Rodovias Anhanguera, Bandeirantes
e Dom Pedro
• Aeroporto de Viracopos (25 km)

600 paletes

• Porto de Santos

recebidos
Louveira/ SP

Pedidos atendidos
Desde quando?
O projeto Fênix foi implementado em
setembro de 2013.

em até

24 horas
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1.500
pontos de
entrega
em diversos
locais do
Brasil

20 mil part numbers diferentes
que integram um portfólio formado por

Clientes são os
distribuidores
de autopeças do País
que adquirem
equipamentos de teste

Os produtos podem ser
pequenos como uma vela de
ignição ou com proporções que podem
alcançar uma tonelada, como uma bancada
baterias, motores de partida etc.

70% do
portfólio
da Bosch
é produzido no
Brasil e 30% é
importado

Em 2012, eram processadas em
média 4.500 linhas de pedidos/dia.
Com a implementação do projeto, a
produtividade mais que dobrou, e hoje
ultrapassa a casa das 10 mil linhas de
pedidos diários

Cerca de 30
colaboradores Bosch
atuam na gestão e na operação
realizadas dentro do armazém

Mais qualidade
no trabalho:
Do volume de vendas, 30% dos
produtos são exportados para a
América Latina, Estados Unidos e Europa

Unidades fabris em

Campinas/SP,
Curitiba/PR e
Aratu/BA

O projeto impactou
positivamente na organização
das atividades dos
colaboradores

O projeto Fênix
se tornou uma
referência
mundial
dentro da divisão
Automotive Aftermarket
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o maior investimento de capital feito de uma só vez
durante os mais de 125 anos de história do Grupo
Bosch – um investimento que totalizou 600 milhões
de euros.
Novos sistemas desenvolvidos pela Bosch estão
ajudando a reduzir o consumo de combustível e as
emissões dos veículos equipados com motores de
combustão interna. Ao mesmo tempo, a empresa está prosseguindo com pesquisas e desenvolvimentos para maior eletrificação do conjunto motor
e transmissão. A tecnologia de híbridos integrais em
paralelo, que permite aos veículos rodarem exclusivamente com energia elétrica, já passou para a produção em série nos fabricantes de veículos alemães

VW e Porsche. Além disso, também estão sendo desenvolvidas transmissões totalmente elétricas.
O grande sucesso de Robert Bosch pode ser atribuído a sua percepção sobre a importância de ir além
de Stuttgart e estabelecer os negócios no âmbito internacional. A vanguarda dos produtos e serviços significou também a conquista de posições de liderança
da Bosch em outros mercados, com a expansão para
áreas fora do setor automotivo.
Credibilidade, eficiência e confiabilidade – os valores fundamentais do fundador da empresa, Robert
Bosch – continuam sendo elementos centrais da
cultura corporativa e da estratégia de negócios da
empresa.

Delfim Calixto é vice-presidente da divisão Automotive Aftermarket da Robert Bosch América Latina.
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JADLOG
Ronan Hudson

APOSTA NA CUSTOMIZAÇÃO
A customização dos serviços e a adoção do modelo de negócio de franquias foram
importantes fatores que levaram a JadLog a um intenso e rápido crescimento desde a sua
fundação, em 2005. Ao completar 10 anos de atuação, a empresa transferiu sua sede e seu
maior terminal de cargas para a rodovia Anhanguera, na capital paulista, dobrando a área de
operações, e já se prepara para ampliar a logística internacional, com a abertura de uma filial
em Miami, no próximo ano.

Consolidada como uma das maiores empresas de
transportes e logística de cargas fracionadas do País,
a JadLog surgiu em 2005, em São Paulo, para atender, com completas soluções de transporte multimodal, uma demanda crescente no mercado de carga
expressa. Nesses dez anos de existência, a empresa
cresceu significativamente e já transportou mais de 45
milhões de encomendas pelo País.
Como uma das empresas do Grupo JAD – organização que atua há mais de 25 anos com transportes
de cargas –, a JadLog presta atendimento amplo e
personalizado. Por ser capaz de customizar seus serviços, a empresa consegue oferecer soluções de logística que contemplam exatamente as necessidades dos
clientes, tanto na escolha do modal mais apropriado,
quanto em relação ao frete a ser praticado.
O expressivo crescimento orgânico acumulado ao
longo de uma década se deu pela conquista paulatina
de novos clientes e pela ampliação dos atendimentos
aos clientes fidelizados, dentro de um mercado com
pouca oferta de operadores logísticos capazes de realizar, com qualidade, as transferências de cargas fracionadas para qualquer parte do País.
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Por ocasião da comemoração dos 10 anos
der à demanda de enOs planos de
de atividade, a empresa transferiu sua Sede e
trega de mercadorias
expansão
da
JadLog
o Terminal de Cargas de São Paulo – o maior
decorrente do elevapassam
ainda
pelo
e mais estratégico – para uma área de 40 mil
do volume de comm², localizada no Km 18 da rodovia Anhanguepras realizado pelos
mercado externo. A
ra. A troca permitiu à JadLog dobrar a área de
brasileiros no mercaempresa
programa
a
operações e atuar em um espaço mais amplo
do americano.
abertura
de
uma
filial
e moderno, que conta com 70 docas de carga/
descarga e pátio externo capaz de abrigar mais
CAPILARIDADE
em Miami, na Flórida,
de 100 caminhões, simultaneamente.
NACIONAL
para
2016,
visando
A JadLog cresceu 12% no ano passado e, em
O modelo de negóapoiar
e
ampliar
2015, a perspectiva é crescer outros 20%, em
cio da transportadora
relação ao resultado de 2014. Por conta desse
é o de franquias. Inio atendimento a
incremento do volume de operações, a direção
cialmente, a empresa
empresas
de
logística
da transportadora focou a busca por um termicomeçou com menos
de
e-commerce
nal maior, que suportasse a expansão das movide 100 unidades e, ao
mentações cargueiras.
completar 10 anos,
instaladas nos
Os planos de expansão da JadLog passam
possui mais de 500
Estados
Unidos
ainda pelo mercado externo. A empresa proparceiros espalhados
grama a abertura de uma filial em Miami, na
pelo País. As franquias
Flórida, para 2016, visando apoiar e ampliar o
operam por meio dos
atendimento a empresas de logística de e-commerce
Centros Operativos e das Lojas JadLog, instaladas em
instaladas nos Estados Unidos, bem como aos consutodas as capitais, em cidades localizadas em grande
midores brasileiros, que adquirem produtos nas lojas
polos regionais e em municípios mais isolados, como
ou em sites norte-americanos. A empresa já é responCajazeiras, no interior da Paraíba, Gurupi, no Tocansável, atualmente, por transportar um número crestins, ou Caxias, no Maranhão.
cente de remessas provenientes dos Estados Unidos
Conforme o modelo, o franqueador realiza os granpara o mercado brasileiro.
des deslocamentos das cargas pelo território nacional
Segundo dados do Banco Central, os brasileiros
e fornece total apoio de infraestrutura e treinamento
consumiram R$ 2,6 bilhões em redes de varejo no exaos franqueados. O franqueado, por sua vez, é o braço
terior, no ano de 2013, e a previsão é que o número
comercial do negócio, responsável pelas vendas e por
salte para R$ 17 bilhões em 2018. O peso médio de
percorrer a última ou a primeira milha da viagem, para
80% das remessas adquiridas lá fora é de 2,6 kg, e o
as entregas e coletas das encomendas porta a porta
tíquete médio de cada mercadoria é de US$ 100. Esse
nos moldes B2B e B2C.
é o perfil de carga que interessa à JadLog, que está
Segundo a Associação Brasileira de Franchising
considerando o grande avanço de mercado, incluin(ABF), o elevado número de parceiros faz com que a
do o B2B, para investir na ampliação do seu projeto
JadLog ostente a posição de maior rede de franquias
internacional.
em número de unidades no segmento de Negócios,
Atualmente, a logística internacional é realizada
Serviços e Conveniência.
com parceiros multinacionais, mas a JadLog está se
A rede fraqueada, somada à matriz e às filiais própreparando para se tornar uma integradora logística
prias (ou terminais de cargas em capitais), garante a
com atuação direta no exterior. Dessa forma, podepresença nacional e a capilaridade da JadLog, que alrá oferecer soluções completas de gerenciamento de
cança todos os municípios brasileiros.
carga, incluindo o desembaraço aduaneiro, para atenUma das principais preocupações da empresa é
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transmitir aos seus clientes confiabilidade, qualidade e
segurança, pois os funcionários e parceiros se empenham para que a carga seja entregue intacta no destino e dentro do prazo estipulado.
Para isso, a empresa possui uma frota terrestre
composta por cerca de 250 caminhões e carretas, 3
mil utilitários e mais de mil veículos dos franqueados.
Os sistemas rodoviário e aéreo da empresa conta com
o apoio de aeronaves cargueiras de pequeno porte
e de acordos operacionais que viabilizam o uso dos
porões dos aviões das companhias aéreas comerciais
que sobrevoam o território nacional.
Os investimentos da JadLog também colaboram
para que a transportadora mantenha excelência no
atendimento e busque a liderança no segmento de
atuação, principalmente, em renovação de frota terrestre, treinamento e Tecnologia da Informação (TI).
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Tecnologia da Informação é um aspecto de alta

relevância para a empresa, já que a informação exata
é um item imprescindível em toda a cadeia de supply
chain, para uma gestão eficiente, melhoria dos processos, redução de custos, transit-time competitivo e
prover o cliente com atualizações rápidas e precisas.
A JadLog opera com software próprio, que, entre
outras ferramentas, disponibiliza aos clientes uma interface de sistema intitulada Portal do Cliente, de onde
é possível verificar os níveis de performance, atuar em
casos de não conformidades e obter os comprovantes
de entregas digitalizados, bem como receber as informações on-line e em tempo real de entregas e coletas
das remessas.
O alto padrão de cuidado e controle das mercadorias é constante, de modo que a transportadora ainda
controla toda a operação por meio de um avançado
sistema informatizado de código de barras, que colabora com o rastreamento das cargas.
Outra iniciativa da JadLog em favor da TI é a adoção do aplicativo para smartphones e tablets chama-
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do Baixa on Time, por meio do qual o entregador da
franquia JadLog abastece o sistema com informações
no ato da entrega da encomenda ao destinatário, e as
atualizações são disponibilizadas ao cliente em tempo
real.
SETORES ATENDIDOS
A JadLog atende clientes, pessoa física e jurídica,
porém as principais movimentações da transportadora são para os clientes empresariais das áreas têxtil,
automotiva, de eletroeletrônicos, cosméticos e promocional. Dentre esses setores, cerca de 20% dos
despachos de cargas fracionadas são oriundos do comércio eletrônico.
Além disso, para alguns clientes dos setores automotivos e eletroeletrônicos, a transportadora atende
os departamentos de assistência técnica, enviando e

2011

2012

2013

2014

coletando autopeças e peças de reposição, equipamentos para reparos ou mesmo produtos para troca.
Nesses atendimentos, a JadLog também executa para
seus clientes o serviço de logística reversa.
A capilaridade e presença nacional das 500 franquias da transportadora facilitam a oferta da logística
reversa, que, atualmente, representa mais um diferencial competitivo da JadLog.
SUSTENTABILIDADE
Em suas operações, também é uma preocupação
da empresa a questão da sustentabilidade. Por isso, a
transportadora adotou embalagens plásticas oxibiodegradáveis, com o intuito de contribuir para a preservação do meio ambiente.
O acondicionamento ecologicamente correto, que
tem impressos o logo da JadLog e o selo D2W – que
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o identifica como oxibiodegradável –, é utilizado por
toda a rede franqueada, além da matriz e das filiais.
A embalagem sustentável possui a mesma função
da comum, que é manter o conteúdo intacto e livre
de umidade, e tem a vantagem de ser biodegradável.
Mais de 500 mil dessas embalagens são transportadas
anualmente pela rede.
Outra ação nessa área é a operação de um lava-rápido ecologicamente correto para cuidar da frota de caminhões, em São Paulo. O projeto permite uma expressiva economia de água, além de assegurar o tratamento
adequado dos resíduos. O lava-rápido armazena, trata
e reúsa a água das lavagens dos mais de 60 caminhões

Ronan Hudson é diretor comercial da JadLog

da frota paulista da empresa. Para isso, conta com uma
estação de tratamento e reúso de água.
A empresa presta ainda um tipo de serviço batizado de Entrega Ecológica. A característica principal é a
coleta e entrega de encomendas fracionadas, utilizando como meio de transporte um triciclo elétrico, que
proporciona maior agilidade nas entregas em localidades de grande tráfego de veículos. Isso torna a atividade mais sustentável, pois há redução da emissão
de CO2 e de poluição sonora. Misto de bicicleta com
moto, o triciclo, que tem adaptado um baú na traseira,
funciona por meio de uma bateria elétrica, podendo
cobrir uma distância de 30 km por carga.
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GUARDIAN
Eduardo Borri

COMPROMISSO COM A
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Desenvolver vidros que reduzem o consumo de energia nas casas, edifícios, eletrodomésticos e
automóveis; reutilizar resíduos de vidros para fabricar produtos novos; investir em tecnologias
avançadas que minimizam as emissões de poluentes no processo produtivo; e reaproveitar
100% da água consumida na fabricação dos produtos são algumas das iniciativas de preservação
ambiental que caracterizam a atuação da Guardian.

A Guardian é uma empresa de atuação global,
presente em mais de 25 países e posicionada entre
as líderes mundiais na fabricação de vidros e espelhos. É referência de qualidade para setores como
arquitetura e decoração, construção civil, automobilístico e eletrodomésticos.
Sediada em Auburn Hills, nos Estados Unidos, a
Guardian foi fundada em 1932, inicialmente como
fabricante de para-brisas para a indústria automotiva de Detroit. Em 1970, abriu sua primeira fábrica
de vidro em Carleton, no estado americano de Michigan, para a fabricação de vidro cristal float. Com
isso, tornou-se a primeira empresa americana a ingressar na indústria básica de vidro, depois de quase
50 anos.
Desde então, não parou mais de crescer e hoje
conta com 19 mil colaboradores em todo o mundo,
incluindo o Brasil, que ocupa posição estratégica
nos negócios da multinacional, sendo uma região
independente dos demais países da América Latina.
O Brasil possui grande relevância não só no cenário econômico, mas também nos resultados globais
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do Grupo. Nesse sentindo, o time local está
O projeto de gestão
Sediada em Auburn
focado no mercado brasileiro, com o objetivo
ambiental dessa linha
Hills,
nos
Estados
de capturar as oportunidades de crescimento.
absorveu mais de R$ 5
Unidos,
a
Guardian
Foi com a missão de acelerar esse crescimilhões em investimenmento que assumi, em julho de 2014, a diretos, que contemplaram
foi fundada em
toria executiva da Guardian no Brasil. Trabasistemas para tratamen1932,
inicialmente
lho na companhia há mais de 15 anos e, até
to de gases de solventes,
como
fabricante
então, era diretor de operações da planta de
com redução de 96% das
Tatuí (SP). Formado em Engenharia Civil pela
emissões, e reaproveitade para-brisas
UFSCar, possuo também MBA em Gestão de
mento de 100% da água
para
a
indústria
Negócios pela FGV/RJ, além de especializade efluentes.
automotiva
de
ções em Logística de Transportes pela FGV/SP
No front da reciclae Lean Manufacturing e Finanças pelo Instigem,
das 450 mil toneDetroit
tuto Tecnológico y de Estúdios Superiores de
ladas de espelhos e viMonterrey, México.
dros fabricados por ano
Atuando no País desde 1994, a Guardian
pela empresa no Brasil,
conta com duas unidades fabris, localizadas em
90 mil toneladas provêm de resíduos de vidros. Isso
Porto Real, no Rio de Janeiro, e em Tatuí, no interepresenta 20% do total de sua produção, índice
rior paulista, além de dispor de um centro de distrique pode subir para até 30% devido à busca pela
buição em Fortaleza (CE). Consolidou-se no Brasil
excelência da coleta de cacos na comunidade. Os
como referência em produtos de alta qualidade e
cacos de vidro são utilizados na fabricação das nopioneira em investimentos contínuos em tecnologia
vas chapas de vidro, no próprio processo produtivo
e recursos humanos.
da Guardian, enquanto os cacos de espelho são enA planta de Tatuí é a maior e mais moderna fábriviados para empresas licenciadas para a fabricação
ca de espelhos da Guardian no mundo, com uma
de artefatos de vidro, pisos e azulejos, entre outros.
capacidade produtiva de 8 milhões de m²/ano, que
Há um projeto em andamento para fazer a reciclarepresenta cerca de 7 mil t/mês de chapas com digem interna desse material.
mensões de até 6 m x 3,21 m.
Para coletar cacos de vidro, a Guardian mantém um
sistema eficaz, junto aos processadores do produto, inSUSTENTABILIDADE
clusive com o envio de contêineres plásticos reciclados
Todo o modelo de negócios da Guardian é espara que eles possam ser recolhidos. Outra iniciativa
truturado com foco na responsabilidade ambiental
inovadora que tem permitido ampliar o volume de mae social, desde o momento em que o projeto de
terial coletado é atuar com esses processadores – que
construção de uma fábrica é definido, um produrepresentam a maior parcela de clientes – com vistas a
to é desenvolvido ou a logística é desenhada. Essa
incentivar sua participação no programa de reciclagem.
atuação abrange a introdução de processos econôPara isso, a companhia mantém um programa de desmicos de energia, a produção de produtos ecologicontos nos preços dos produtos e de subsídio de fretes
camente amigáveis e a reciclagem de resíduos.
para quem disponibiliza os cacos de vidros.
A nova linha de produção da Guardian, que entrou
O programa de reciclagem da Guardian inclui
em operação em agosto de 2014 na fábrica da emainda a coleta seletiva e o envio para recicladores
presa em Tatuí (SP), traduz bem essas diretrizes. Na
de materiais como metais, papel e papelão, isopor,
unidade, foram implantadas tecnologias que apromadeira, lâmpadas, pilhas e baterias.
veitam melhor os insumos químicos nos processos
Na área de desenvolvimento do produto, os ciende pintura e reduzem o índice de perdas e rejeitos.
tistas da Guardian estão constantemente desenvol-
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vendo produtos voltados à sustentabilidade,
os novos integrantes da
O mote principal
como os vidros de controle solar, projetados
linha SunGuard.
da
iniciativa
Self
para ajudar na conservação e redução do uso
Além do ganho esAzul
é
informar
e
de energia elétrica e em índices menores de
tético, os novos vidros
emissões dos automóveis. Produtos como o
refletivos garantem o
derrubar alguns
vidro IRR, por exemplo, permitem aos fabribloqueio de até 56% na
tabus
que
cercam
cantes de veículos usar unidades menores de
entrada do calor solar,
os
autistas
e
ar-condicionado, que implicam em menor
o que reduz o uso do
consumo de combustíveis.
ar condicionado e gera
mostrar que é
A Guardian foi a primeira no Brasil a proeconomia de energia
possível
o
indivíduo
duzir uma linha de espelhos livre de metais
elétrica. Eles protegem
ter
uma
vida
mais
pesados, ou seja, que não causam prejuízos
ainda móveis, cortinas e
à saúde e ao meio ambiente. Isso porque os
pisos contra os raios UV,
independente
produtos são fabricados a partir do processendo ideais para utiliso cooper free, adotado pela empresa desde
zação em fachadas, sa1999. A produção do Espelho Guardian coocadas, varandas, portas,
per free inovou quando retirou da produção o zinco,
janelas, entre outras possibilidades.
o cobre e as pinturas com altos teores de chumbo,
muito comum na produção de espelhos. Além disRESPONSABILIDADE SOCIAL
so, a empresa investiu em sistemas de recuperação
Parceira do Centro Pró-Autista (CPA), a Guardian
de 100% da prata rejeitada no sistema.
engajou-se na iniciativa Self Azul, criada com o objetivo de discutir, conscientizar e sensibilizar empreNOVAS TECNOLOGIAS
sas, sociedade civil e órgãos governamentais sobre
Para eliminar os efeitos de distorção da cor proo Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo diagjetada por fachadistas e arquitetos em seus projetos,
nóstico ainda é difícil e demorado porque muitas
a Guardian ampliou recentemente seu portfólio da
famílias e, com frequência, profissionais de saúde,
linha SunGuard, com vidros refletivos que oferecem
desconhecem os sintomas.
cores uniformes em qualquer ângulo de visão. ProO mote principal da iniciativa Self Azul é informar
jetados com a nova e exclusiva tecnologia de design
e derrubar alguns tabus que cercam os autistas e
True Color, garantem maior pureza e muito mais fimostrar que é possível o indivíduo ter uma vida mais
delidade à tonalidade do produto original, mesmo
independente. Crianças que começam a receber
após o processo de laminação.
atendimento entre os dois e quatro anos de idade
Disponíveis nas cores Blue (azul), Chrome (prata)
apresentam melhoras significativas, desenvolvem a
e Neutral (incolor), os novos produtos privilegiam
linguagem, têm melhor adaptação social, frequena beleza estética, sem perder a qualidade técnica,
tam escolas e, quando adultas, perdem grande parte
além de atender fielmente às expectativas dos ardas características do autismo.
quitetos, garantindo acabamento perfeito e isento
Para simbolizar o projeto, uma instalação artístido risco de amarelamento.
ca com espelhos doados pela Guardian, idealizada
O lançamento se destaca pelo design, qualidapelo artista plástico Eduardo Srur, ficou exposta no
de e pureza das cores, sem o efeito amarelado que
vão livre do prédio da FIESP durante o mês de abril,
ocorre com outros tipos de vidro refletivo. Trata-se
com o objetivo de conscientizar e convidar a pode algo que muitas vezes não é percebido como um
pulação a refletir sobre o autismo de forma lúdica
problema, mas que se torna visível quando se come ressaltar o uso do espelho como um instrumento
para os produtos disponíveis hoje no mercado com
essencial para a autodescoberta do autista.
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PRODUTOS

Espelho Guardian
Entre as diversas linhas comercializadas no Brasil, foi o primeiro produto para interiores lançado no
mercado nacional. Ideal para qualquer espaço interior, paredes decorativas, móveis domésticos, banheiros
e outros usos, reflete com perfeição trabalhos de arte, esculturas e valoriza a integração de espaços. É
Top of Mind desde 2003 entre arquitetos, urbanistas, paisagistas, designers de interiores e de produtos.
Linha DiamondGuard
É um vidro brilhante e de alta durabilidade, dez vezes mais resistente a arranhões do que os vidros comuns.
Fundido com a força do carbono, por um processo patenteado, os produtos dessa linha são o Cristal
DiamondGuard e Ebony DiamondGuard. Ideal para o uso em tampo de mesa, aparadores, balcões, entre
outros.
UltraClear
É fabricado com um menor teor de ferro, o que resulta em um vidro claro e de cor neutra. Ideal para
portas, entradas, vitrines, divisórias, guarda-corpos e aplicações decorativas. Está disponível em uma
ampla variedade de combinações de produtos, trazendo a neutralidade da cor a praticamente todo tipo de
aplicação.
SatinDeco
É fabricado com vidro float de alta qualidade, que oferece uma mistura entre elegância, luz e privacidade.
O processo exclusivo de acidação faz com que o SatinDeco tenha um acabamento requintado e suave, que
parece brilhar por dentro, devido à difusão da luz.
Box Espelhado Guardian
Produzido com tecnologia HD (High Durability) de vidros reflexivos, possui espessuras de 8 a 10 mm na
versão Clear, podendo ser temperado, laminado e curvado. Essa versatilidade possibilita um novo estilo
de decoração graças ao efeito espelhado no lado mais claro do box. O produto é criado por um processo
patenteado de feixe de íons, selando a superfície do vidro contra corrosão por produtos químicos e água.
ReflectGuardian
É um vidro refletivo para interiores, desenvolvido para dar um toque especial a projetos de decoração e/ou
de móveis. Possui alta reflexão e coloração bronze, pode ser curvo, temperado, lapidado, furado, cortado,
bisotado, esmaltado ou acidado. Tem capacidade para receber aplicação de película de segurança. Oferece
inúmeras opções de espessura e pode apresentar dimensões de até 2,540 mm x 3,210 mm.
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PRODUTOS
Guardian Antirreflexo
O tratamento acidado na produção garante as melhores características ópticas, aliando a propriedade
antirreflexo à fidelidade de cor e à proteção contra os raios UV. É a solução ideal para proteção de imagens
emolduradas como foto, obras de arte, diplomas etc.
SunGuard
Proporciona ótimo desempenho em eficiência energética, conforto térmico e transmissão luminosa
adequada. Possibilita o uso racional da energia elétrica do ar-condicionado e iluminação artificial, ajuda
a combater os efeitos nocivos da radiação UV em acabamentos e mobiliários internos. Suas cores neutras
não alteram as cores da paisagem e proporcionam maior flexibilidade aos projetos e mais benefícios ao
consumidor.
Espelho EcoDesign
Desenvolvido exclusivamente para a aplicação pela indústria moveleira, oferece alto padrão de qualidade
de reflexão nas espessuras mais utilizadas pelos fabricantes de móveis. Disponível nas dimensões 2,20
m x 3,21 m e 2,40 x 3,21 m, o EcoDesign é produzido no Brasil, na planta da Guardian em Tatuí (SP), em
duas opções de espessura: 2 mm e 3 mm, com verso na cor verde. Tais especificações posicionam o produto
como a melhor opção em espelhos para atender às especificações exigidas pela indústria brasileira de
mobiliário, compondo os mais variados tipos de móveis, para qualquer ambiente.
DecoCristal Guardian
Vidro laqueado, pintado em um dos lados com tinta orgânica colorida, que resulta em um acabamento
envernizado. Sua cor brilhante, opaca e altamente reflexiva dá um toque especial de decoração a qualquer
ambiente. É ideal para projetos grandes e pequenos, podendo ser aplicado em portas, paredes, divisórias,
vitrines, móveis domésticos, móveis para locais públicos e muito mais. Está disponível nas cores branco,
chocolate, preto e moca. Espessuras: 4 mm e 6 mm.

Composta por esculturas de espelhos representando grandes peças de quebra-cabeça, a obra batizada de “Puzzle” formou uma espécie de sala de
espelhos, servindo como um convite aos transeuntes da Avenida Paulista para compartilharem uma
experiência estética e de conhecimento sobre o
complexo universo do autista.
O espelho foi a fonte de inspiração de Srur no

momento em que descobriu a importância dessa
ferramenta no tratamento e terapia do autismo. O
artista e o autista devem ter algo em comum nesta
vida, que é a busca incansável por seu “Self”. Em diferentes níveis, ambos buscam se reconhecer como
seres humanos e se encaixar no mundo.
A peça solitária do quebra-cabeça representa
uma parte do jogo, tão importante no desenvolvi-
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mento de uma criança autista e, ao mesmo tempo,
fundamental para lembrar a sociedade de seu papel na construção da imagem fragmentada que é a
compreensão do autismo. As peças que compuseram a obra tinham em torno de 2 m de altura por 2,5
m de largura e espessura de 40 centímetros.

Eduardo Borri é diretor executivo da Guardian para o Brasil

Ser parte desse projeto é motivo de muito orgulho para a Guardian, e poder aliar a política de responsabilidade social da companhia ao seu principal
produto, o espelho, por sua relevância em todo o
processo de autodescoberta de um autista, é muito
gratificante.
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DOCOL
Guilherme Bertani

A PRÁTICA DO
EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL
A Docol é pioneira e líder no Brasil na fabricação de produtos que garantem o uso consciente
da água. Sua história é marcada pelo empreendedorismo sustentável, com grande respeito
ao meio ambiente. As ações se estendem de dentro para fora da fábrica. Um programa
desenvolvido para a USP resultou na redução de 41% no consumo de água na universidade
entre 1998 e 2013.

Nunca se ouviu falar tanto em questões ambientais
como nos tempos atuais. Da população às grandes
empresas, todos demonstram interesse e preocupação pelo assunto, que teve suas raízes introduzidas
em meados do século XVIII durante a Revolução Industrial, quando a atividade fabril e o consumo se intensificam no mundo.
Mesmo que hipóteses sobre a destruição gradativa
do planeta tenham sido reveladas já nesse período
industrial, a sociedade não tinha noção de preservar
para não faltar. Assim, não houve preocupação de
pensar o que ocorreria no futuro.
De forma tardia, os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável se consolidaram
a partir da criação, em 1987, da Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU.
Na época, esses conceitos foram uma solução tomada perante a problemática socioambiental que o
mundo enfrentava. A negociação abrangeu questões
humanitárias no que tange a sobrevivência no globo,
isto é, o uso da terra, fauna e flora, recursos hídricos, energia, necessidades básicas e conscientização
educativa.
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Já a sustentabilidade, no geral, refere-se à
to tecnológico próprio e
A Docol reúne
conscientização e preservação dos recursos
respeito ao meio ambiente,
as
sobras
de
ambientais para que tanto as necessidades
presentes em todo proceslatão
(conhecida
atuais quanto as do futuro possam ser igualso produtivo.
mente satisfeitas. Entretanto, para que isso
Para exemplificar, algucomo cavaco)
aconteça, é preciso preservar, e essa atitude
mas medidas simples e de
e
as
envia
não depende somente da população, como
baixo custo foram adotadas,
para
empresas
também das indústrias.
tais como: a criação de suAssim, para que esse desejo se realize, é preportes para guarda-chuvas,
especializadas
ciso que os sistemas naturais que sustentam a
que captam as gotículas de
em
São
Paulo,
vida na Terra não sejam degradados, inclusive
águas paradas para o reaque
transformam
que os impactos negativos sobre a qualidade
proveitamento no uso em
do ar, da água e dos demais elementos sejam
jardinagem, e a colocação
as sobras
minimizados. Mas como continuar produzindo
de adesivos nos vidros dos
em
barras
de
e consumindo sem degradar o planeta?
prédios da fábrica para eslatão
para
a
Nesse momento, empresários se propusepantar pássaros, que poderam a analisar as condições de suas fábricas
riam se machucar ao colidir
reutilização
perante o desequilíbrio ecológico, e assim que
com as janelas.
constataram diversos erros e abusos, passaram
A Docol reúne as sobras
a adotar medidas sustentáveis na sua rotina. A
de latão (conhecida como
Docol, por exemplo, se destacou ao praticar, já em
cavaco) e as envia para empresas especializadas em
1991, políticas socioambientais dentro e fora da fáSão Paulo, que transformam as sobras em barras de
brica, antes mesmo da Conferência Mundial sobre
latão para a reutilização ou usa as mesmas para a
Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeicompra de mais matéria-prima, reutiliza e substitui
ro, que só viria a acontecer em 1992.
embalagens não recicláveis por recicláveis e faz a
coleta seletiva de lixo e reutilização do óleo de usiDO LOCAL PARA O GLOBAL
nagem.
Desde então, as ações adotadas pela Docol reOutras ações importantes a serem destacadas são
fletem de dentro para fora da fábrica, num trabalho
o descarte da areia de macharia, o descarte do pó
sério de conscientização desenvolvido juntamente
extraído da aspiração e a filtragem do sistema de
com o lançamento de uma extensa gama de produexaustão da fundição. Os descartes são enviados
tos economizadores de água, que permitem o uso
para Centrais de Gerenciamento Certificadas. São
consciente dentro das casas e nos estabelecimentos
feitas, também, a redução do consumo de carvão vecomerciais, cuja demanda de água é muito alta.
getal nos fornos de bronze e a redução no consumo
Todos concordam que os problemas ambientais
de GLP na fundição, no aquecimento de ferramentas.
existem e que devemos tomar uma atitude em reAtiva no incentivo à preservação ambiental e à suslação a eles. A Docol cultiva a ideia de que se deve
tentabilidade, a Docol é membro do Green Building
partir do local para o global para que essa mudança
Council Brasil, órgão que reúne instituições sustentáaconteça de forma planejada, e que as pequenas ativeis e que concedeu a certificação LEED a uma linha
tudes podem ter grande repercussão, disseminando
de produtos da marca, equipados com arejadores ou
ideias inovadoras que possam inspirar diferentes prorestritores de vazão de alta eficiência em economia
jetos sustentáveis.
de água.
Por isso, com 58 anos, a história da empresa é
Esse compromisso ambiental é refletido também
marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimenno produto final. Um dos elementos que faltava nas
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linhas doméstica e comercial era o design. E como
aliar design, conforto e praticidade a esses produtos?
É então que a marca, sempre atenta aos interesses
de seu público, lança torneiras com funcionamento
hidromecânico e fechamento automático, como a
linha PressMatic, que deu origem à linha de produtos
DocolMatic e alia os três itens.
A marca foi a primeira a lançar o sistema de controle do fluxo d’água acionado com o pé: válvulas
Pematic e Pedalmatic. Também foi a primeira a projetar e executar uma torneira automática para uso
residencial e a primeira e única empresa do mundo
a produzir torneira e misturador com duplo acionamento.
Posteriormente, foram criados chuveiros, mictórios, válvulas e registros reguladores de vazão com
o mesmo sistema automático, o que rendeu alta demanda.
Em março último, a Docol lançou o Registro Regulador de Vazão, uma nova solução para promover
o uso racional da água. Por meio de um restritor de
fluxo integrado, o produto limita a vazão de chuveiros para 12 litros por minuto, independentemente da
pressão do local. A novidade possibilita economizar
até 70% de água em comparação a um chuveiro sem
a peça instalada.
A preocupação socioambiental da empresa começa na fabricação de seus produtos e se estende
a todos os demais processos, o que torna a Docol
reconhecida internacionalmente.
A Docol acredita que há necessidade de inserir a
educação ambiental nas escolas, de maneira que to-

dos se mobilizem de forma efetiva para a melhoria
da qualidade de vida. Diante do desequilíbrio ecológico no planeta, é muito importante que as novas
gerações possam ter em seus currículos escolares a
dimensão ambiental, sendo a escola um lugar ideal
para que esse processo aconteça.
Um dos empenhos da marca é o Blog Planeta Água,
com informações, dicas e notícias que permeiam o
tema voltado à sustentabilidade. Outro, é o programa
Água na Escola, em parceria com a Sabesp, no qual
professores são preparados para ensinar crianças sobre o uso e a conservação dos recursos hídricos, trabalhando os conteúdos de maneira teórica e prática.
A iniciativa fez da Docol uma das marcas mais
procuradas por projetos que visam a redução de uso
de água em locais como escolas públicas, hospitais
e outros espaços corporativos. Nos últimos anos, a
marca já participou de mais de 100 ações nesse sentido apenas na região metropolitana de São Paulo,
promovendo uma economia de água significativa na
capital paulista.
Além da preocupação de conscientizar, a empresa
ainda investe contra o acúmulo de resíduos tóxicos,
contra a poluição e, principalmente, na preservação
da Mata Atlântica, o que equivale a uma reserva de
12.824 toneladas de CO2. Esse esforço se une ao movimento mundial para cumprir metas do Protocolo
de Kyoto.
O Protocolo de Kyoto é um acordo ambiental
entre países industrializados, incluindo o Brasil, que
estabelece metas de redução das emissões de dióxido de carbono e outros gases que causam o aqueci-

PRÊMIOS
Desde que começou a investir em ações sustentáveis, a Docol recebeu vários prêmios ambientais, como:
Prêmio Ação Verde – 1995; Prêmio Água e Cidade Ciclo – 2000; Personalidades do Século XX da Construção
Civil – 2000, do Sindicato da Indústria da Construção e Associação dos Comerciantes de Materiais de
Construção; 1º Prêmio Marketing de Valor da Construção – 2001; Prêmio Gaia de Ecologia – 2002; 11º
Prêmio Expressão de Ecologia – 2003; Prêmio Top Hospitalar – 2005; Prêmio Fritz Muller – 2005; 9º
Prêmio Planeta Casa – 2010; Prêmio Ibope/Anamaco – 2011; e Troféu Ruy Ohtake – 2013.
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mento global e o efeito estufa. O Protocolo resultou
de debates intensos entre representantes mundiais
que perduraram dos anos 1970 até 1997, data de fechamento do acordo.
Em vista disso, a Docol se compromete a fazer
análises anuais para medir os índices dos gases emitidos por sua fábrica, a fim de controlar a qualidade do
ar e minimizar os impactos no ambiente produtivo.
Os resultados positivos foram observados nas últimas
análises e constatou-se uma redução em oito vezes,
comparada às normas legislativas.
No final de 2013, o Programa Viva Melhor, da Docol Metais Sanitários, foi vencedor do 6ª Prêmio Ser
Humano. A premiação visa a empresas que colaboram para a evolução da prática de Gestão de Pessoas
e promove o desenvolvimento humano e das organizações.
O recurso hídrico, em pauta nos últimos anos,
sempre foi um ponto forte de atuação da marca, não
só no produto final como dentro da fábrica. Toda a
água utilizada no processo industrial passa por uma
estação de tratamento de efluentes, que a devolve ao
ambiente com o mesmo grau de pureza de quando
foi retirada.
A preservação e o uso consciente da água são
medidas importantes e fundamentais para o ser humano. O parque fabril conta com três estações para
tratamento de efluentes, sendo que duas tratam os
efluentes residuais do departamento de galvanoplastia em ABS e Latão, enquanto a outra cuida exclusivamente dos resíduos sanitários e do refeitório.
Além disso, a Docol é a única empresa no Brasil a
obter o selo máximo de economia de água da WELS
(Water Efficiency Labelling Scheme) e foi uma das
primeiras indústrias do setor a integrar o PBQP-H e a
buscar parceiros para o desenvolvimento tecnológico sustentável.
Para discutir a problemática da água no país, a Docol realizou um fórum, mediado pelo radialista Heródoto Barbeiro, em São Paulo, sobre as causas da crise hídrica. Do aquecimento global, da devastação da
Mata Atlântica, da ocupação irregular de mananciais,
do desperdício e consumo descontrolado da área, o
mais grave é a falta de planejamento para as obras de

ampliação dos reservatórios.
Entre as ideias debatidas para driblar esta crise estão o reúso de água, o tratamento direto do esgoto e a perfuração de poços autorizados em casas e
edifícios. Também foi destacada pelos debatedores
a necessidade de criação de campanhas enfáticas do
governo que levem à mudança de hábitos da população.
Os técnicos defenderam ainda a implantação de
uma série de normas, que podem virar lei, com vistas à adoção das tecnologias de economizadores
de água nas louças e nos metais em todas as construções antigas e novas. Dessa forma, as casas e os
prédios residenciais e comerciais existentes teriam
um prazo determinado para realizar um retrofit que
substituiria as instalações hidráulicas.
Devido a seu trabalho consciente a favor de um
planeta mais vivo, a Docol tornou-se membro do
Green Building Council Brasil, órgão que reúne instituições sustentáveis e também uma linha de produtos voltada aos empreendimentos que buscam pela
certificação LEED, equipados com arejadores ou restritores de vazão de alta eficiência em economia de
água.
REDUÇÃO DE GASTOS
Outro aspecto importante, que vai além da diminuição do consumo de água, é a economia nos
gastos. Uma das experiências realizadas com um estabelecimento de grande porte, no qual o número
diário de circulação de pessoas é elevado, foi trocar
os metais sanitários presentes por produtos economizadores da marca Docol. O investimento de R$
80 mil retornou imediatamente, e quase cinco vezes
maior, por meio de uma economia mensal de R$ 380
mil na conta de água.
Outra ação realizada em 50 escolas de São Paulo
recebeu investimento de R$ 800 mil na troca de produtos comuns por produtos economizadores e gerou uma economia mensal de R$ 220 mil na conta de
água, tendo o retorno total do investimento ocorrido
em apenas quatro meses.
Os investimentos nem sempre precisam ter um
valor elevado, para garantir a redução nos custos e
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no consumo. Um importante hospital de São Paulo
realizou trocas na cozinha e nos vestiários, por um
valor de R$ 7 mil e obteve uma economia mensal de
mais de R$ 8 mil, ou seja, houve um retorno imediato
do valor gasto.
PROGRAMA PARA A USP
A USP recebe centenas de visitantes todos os dias,
além de sua elevada população fixa, composta por
alunos, professores e funcionários. Isso implica um
consumo considerável de água, cenário que passou
a ser revisto com o lançamento do Programa de Uso
Racional da Água da Universidade de São Paulo, o
PURA-USP. Seu objetivo é reduzir a demanda do recurso por meio de um sistema estruturado de gestão, além
de criar metodologias aplicáveis a outros espaços.
Entre as ações desenvolvidas, o professor e coordenador da iniciativa, Orestes Gonçalves, destaca as

Guilherme Bertani é diretor comercial da Docol

soluções tecnológicas, que envolvem a eliminação
de vazamentos e a substituição de equipamentos
sanitários por produtos economizadores da Docol,
como torneiras de fechamento automático, registros
reguladores de vazão e válvulas de fechamento automático para mictórios, duchas, bacias sanitárias com
volume de descarga reduzido.
Também são realizadas atividades de conscientização com os alunos e funcionários. Entre as ações,
destacam-se treinamentos, campanhas específicas e
uma divulgação intensa entre a população do campus. O resultado de todas essas iniciativas não poderia ter sido melhor. De 1998 a 2013, o consumo de
água caiu em 41%.
Não há dúvidas de que o maior desafio da humanidade neste século é a proteção do meio ambiente
e a preservação de nosso habitat para a melhoria da
qualidade de vida desta e das futuras gerações.
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AMAZING PIXEL
Gustavo Mafra

OS NOVOS HÁBITOS
DE ASSISTIR TV
A Amazing Pixel, network credenciada pelo YouTube, especializada na criação de canais,
produção de conteúdo e gestão da publicidade, foi lançada em setembro de 2013. Desde então,
registra forte crescimento, seja de audiência ou publicidade. Com baixo custo e boa receita,
tornou-se rapidamente um case de sucesso da era digital. No fim de 2014, reunia 12 canais, que
geraram, nesse mesmo ano, mais de 450 milhões de visualizações de seus mais de mil vídeos
produzidos, somando cerca de sete milhões de inscritos.

Atualmente, um adolescente não assiste TV. Ele
assiste vídeos. O normal é que a tela seja o computador ou o celular. Mas mesmo que seja no aparelho de
TV da sala, no sofá com a família, ele está sintonizando no YouTube, Netflix ou outro serviço on-line de
conteúdo em vídeo. Zapear canais de TV ou aguardar
o horário de um determinado programa são costumes cada vez mais raros.
O hábito de assistir TV – ou melhor, conteúdo em
vídeo – mudou. Quanto mais jovem um telespectador,
mais ele se espanta com a ideia de não poder escolher
a hora e o lugar em que vai assistir a alguma coisa.
Essa mudança nos hábitos do público provoca
também uma mudança nos modelos de todos os
negócios que envolvem a produção de vídeos. O
principal modelo de receita da TV é a publicidade,
que é em si um ecossistema próprio e tem no vídeo
o seu mais importante meio de veiculação. Esse cenário permite diversas oportunidades de inovação. E
a Amazing Pixel se aproveita dessas oportunidades
para crescer.

INSIGHTCASE STUDIES

MAIO/JUNHO 2015

44

CENÁRIO DE MERCADO
criou espaço para elas,
O principal modelo
PARA VÍDEOS ON-LINE
credenciando-as oficialde
receita
da
TV
Quando a internet se tornou comercial no
mente e criando funcioé
a
publicidade.
Brasil, por volta de 1995, conteúdo em vídeo
nalidades na sua plataforera só um sonho distante. Nas conexões disma para facilitar o trabalho
Esse cenário
cadas, o conteúdo principal eram textos (até
delas. Com isso, foi capaz
permite
diversas
imagens eram um problema para carregar).
de estender sua cultura e
oportunidades
Isso era um pouco paradoxal: a mais nova e
suas regras para diversos
moderna mídia, interativa e inovadora, vivia de
canais, os quais não seria
de inovação. E a
conteúdo estático, enquanto a TV era ainda o
capaz de atender sozinho.
Amazing
Pixel
se
principal meio de comunicação e entreteniNesse cenário, o YouTube
aproveita
dessas
mento no mundo.
ganhou alcance e escala e
Isso começou a mudar em 2005, com o
permitiu a criação de um
oportunidades
nascimento do YouTube. Na época, os vídeos
novo mercado de venda
para
crescer
não podiam ter mais de três minutos e tamde espaços publicitários e
bém apesentavam problemas. Mas a plataforcriação de conteúdo.
ma cresceu, foi comprada pelo Google e em
Boa
parte
dessas
pouco tempo passou a ser referência em vídeo na
networks resolveu buscar mercados fora dos Estados
internet.
Unidos e chegou ao Brasil. Elas agregaram vários caParalelo a isso, a internet vivia o auge dos blogs.
nais com a promessa de fazer por eles o que fizeram
Vários deles se tornaram verdadeiros veículos de copelos maiores canais americanos. Mas, sem conhecimunicação – e seus autores, celebridades – mosmento do complicado mercado de publicidade bratrando que de fato era possível ter fama e dinheiro
sileiro, aos poucos foram recuando das promessas.
produzindo conteúdo.
O cenário inicialmente festejado pelos canais que
O YouTube juntou esse movimento ao vídeo. Aos
entravam nas networks passou por uma reviravolta.
poucos surgiram os primeiros canais de moda, coEm todo o mundo, as networks passaram a ser alvos
média e games, que se tornaram campeões de aude críticas ferozes. Um negócio com rápido crescidiência, com números de visualizações maiores do
mento da demanda e imenso potencial de expansão
que alguns programas líderes da TV. A popularização
tem uma importante lacuna e, consequentemente,
dos smartphones contribuiu para isso, e aos poucos
oportunidade para modelos que possuam soluções
o YouTube foi se tornando um dos maiores sites do
diferenciadas.
mundo. Uma verdadeira plataforma de conteúdo,
chamando a atenção dos anunciantes.
A EMPRESA
O YouTube é uma empresa de tecnologia. Seu
A Amazing Pixel nasceu de uma conversa nossa
trabalho e crescimento estão muito mais ligados ao
– eu, Alexandre Ottoni e Deive Pazos –, que somos
desenvolvimento da plataforma tecnológica para
os sócios-fundadores da empresa, com o YouTube,
veicular conteúdos e anúncios do que à criação do
em meados de 2013. Alexandre e Deive criaram, em
conteúdo em si. Esse posicionamento deu espaço
2002, o site Jovem Nerd, um blog sobre o mundo
ao surgimento das networks: empresas que agregam
do entretenimento, com notícias sobre cinema, sévários canais ao mesmo tempo, auxiliam na produries de TV, ficção científica, quadrinhos, RPG (roleção dos conteúdos e promovem a venda de espaços
-playing games), entre outras coisas. Mas a principal
publicitários dentro desses canais.
atração são os conteúdos criados por eles, conheciO YouTube poderia ver as networks como uma
dos respectivamente como Alottoni, o Jovem Nerd,
ameaça a sua relação com os canais. Em vez disso,
e Azaghal.
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Entre esses conteúdos, estava o Nerdcast, o maior
podcast do Brasil (hoje com mais de 800 mil downloads por episódio) e mais tarde o NerdOffice e o
NerdPlayer, programas em vídeo sobre variedades e
games, respectivamente. O site cresceu e conquistou
vários fãs ao longo dos anos, servindo de base para o
bem-sucedido lançamento de produtos como livros
e camisetas.
Em 2008, eu havia assumido a função de gerente
de Marketing da FTPI, tradicional empresa paulista de
representação comercial de veículos de comunicação em todo o país. Cheguei à FTPI vindo da equipe de criação de uma agência de publicidade digital;
por isso, a empresa me confiou também o projeto
de criar uma unidade de negócios destinada à venda
de espaços publicitários em sites. Foi daí que nasceu
a FTPI Digital, empresa da qual sou co-fundador e
CEO hoje.
Em 2011, o Jovem Nerd passou a ser um dos clientes da FTPI Digital. A parceria foi extremamente bem-sucedida, principalmente na viabilização de projetos
de conteúdo no site, muitos deles nos já citados programas em vídeo. E foi por conta disso que o YouTube nos abordou com a ideia de criarmos a nossa

própria network, que viria a ser a primeira nascida no
Brasil.
Determinamos alguns princípios: a Amazing Pixel
não seria uma network como as outras. Seríamos
produtores, co-produtores e trabalharíamos com
poucos canais, para ter a certeza de que todos eles
tivessem a atenção que mereciam e contassem com
o nosso apoio para crescer, o que de fato aconteceu.
Nosso primeiro canal próprio, o Nerdologia, nasceu patrocinado. A Ubisoft, que já era nossa anunciante em projetos com o Jovem Nerd, enxergou o
potencial que um canal que misturava ciência e entretenimento tinha perante seu público e adquiriu a
cota de patrocínio da primeira temporada do programa. Fizemos campanhas integrando vários canais
para Submarino, Petrobras, GE.
No final de 2014, a Amazing Pixel reunia 12 canais,
que geraram mais de 450 milhões de visualizações
naquele ano, em seus mais de mil vídeos produzidos,
somando cerca de 7 milhões de inscritos. Esses números, no entanto, multiplicam-se dia a dia
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
Nosso principal diferencial no mercado é a forte

GRÁFICO 1

ALCANCE DE CONTEÚDOS NO BRASIL
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Fonte: comScore, Video Metrix, BR, Home & Work, Indivíduos: 6+, 6 meses agregados (outubro de 2014 – março de 2015)

Insight
Grandes audiências de
categorias de conteúdos
variados oferecem
múltiplas oportunidades
de propagandas ricas em
contexto para usuários
engajados.

INSIGHTCASE STUDIES

MAIO/JUNHO 2015

46

orientação para processos com expertise em marketing e publicidade. Conseguimos transformar os
testemunhais – e outras formas de integração da
mensagem publicitária ao conteúdo – em formatos
específicos, de fácil compreensão. Nossa oferta é
clara, tangível e objetiva. É fácil para o anunciante entender como sua mensagem se integra ao conteúdo,
qual o benefício, quantas pessoas atingem e quanto
custa. Isso contribuiu decisivamente para estabelecer preços facilmente e nos deu maior agilidade para
atingir o mercado com propostas prontas para lançamento e veiculação.
Nossa diversidade de canais nos dá condições de
desenvolver projetos especiais e customizados em
qualquer segmento de conteúdo. O entendimento que temos da audiência, da sua linguagem e dos
seus interesses é o que nos garante o sucesso nesses
projetos.
Outro diferencial da Amazing Pixel é sua capacidade de ser lucrativa. A empresa nunca esteve no vermelho. Sempre trabalhamos com uma equipe enxuta
e utilizando o Jovem Nerd e a FTPI Digital como duas
aceleradoras, assumindo parte do trabalho e permitindo que a Amazing Pixel alçasse vôo muito rápido.
Boa parte do trabalho que realizamos hoje na
Amazing Pixel já era feito em conjunto por FTPI Digital e Jovem Nerd. O que fizemos foi levar a experiência comprovadamente bem-sucedida que tínhamos
para outros canais da network, como pode ser visto
nos cases a seguir, citados em ordem cronológica.
CASE A – NERDTOUR NOVA ZELÂNDIA
Antes do surgimento da Amazing Pixel, eu, Deive e Alexandre fizemos a Nerdtour Nova Zelândia.
Nessa viagem discutimos muito sobre a possibilidade de criar uma network, por conta do sucesso das
experiências na parceria entre FTPI Digital e o Jovem
Nerd.
Nesse case, nosso cliente NZ Educated tinha necessidade de levar para a Nova Zelândia mais estudantes brasileiros que buscam aprender inglês no
exterior, pois os destinos mais escolhidos por eles
eram Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, África do
Sul e Austrália.

Analisando os países mais presentes na preferência
dos que optam pelo intercâmbio, descobrimos que
a decisão pelo destino era balizada pelo país em si,
considerando suas atrações e cultura, pois as metodologias de ensino das escolas são muito parecidas.
Dessa forma, propusemos demonstrar para os estudantes e as escolas brasileiras como seria a vida
desse estudante na Nova Zelândia. No conteúdo
que preparamos visitamos as escolas daquele país e
mostramos o seu cotidiano. Também apresentamos
alguns brasileiros que já estudavam lá, apontando a
ida ao país como um projeto possível e viável para
estudos.
Em seguida, mostramos as atrações da Nova Zelândia. Isso foi muito fácil de integrar com nosso
conteúdo porque fizemos a viagem no ano em que
foi lançado o segundo filme do Hobbit nos cinemas.
Aproveitamos para visitar todos os sets de gravação
do “Senhor dos Anéis”, além de irmos para outros
destinos de aventura do país.
Outro patrocinador da viagem era a agência Maori
Tourism. Os maoris são aborígenes da Nova Zelândia, ou seja, os habitantes originais da Oceania. Conhecemos lugares e passeios específicos da cultura
deles.
Toda a viagem foi incorporada no nosso conteúdo
e mostrada em seis programas de vídeo. Além disso,
fizemos material para mídias sociais como Instagram,
Facebook, Twitter e também para o site do Jovem
Nerd, em que listamos todos os lugares visitados por
nós na Nova Zelândia.
Utilizando o Jovem Nerd como porta-voz, não
veiculamos uma publicidade disfarçada de conteúdo,
mas sim criamos um material para passar a mensagem que uma publicidade passaria. Sempre deixamos
claro para o público que o conteúdo era patrocinado
e que nos pagaram as viagens e os vídeos que produzimos para a NZ Educated e a Maori Tourism.
O resultado da ação foi o aumento de 25% no número de estudantes brasileiros visitando a Nova Zelândia em 2013. Até hoje, dois anos depois, recebemos mensagens de fãs que foram à Nova Zelândia
por conta do Nerdtour que fizemos lá.
Todas as outras mídias poderiam trazer bons re-
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sultados para essa ação, mas o conteúdo para anunciante na web tem um grande diferencial porque fica
para sempre no ar, dando resultado permanente: “É
como um presente que continuamos recebendo”,
me disse Jan Bierman, diretora da agência Conversa,
que coordenou a campanha para a NZ Educated.
CASE B – CRIAÇÃO DO NERDOLOGIA
A primeira coisa que fizemos quando a Amazing
Pixel surgiu foi criar um canal do zero, o Nerdologia. Era algo que queríamos e fazia parte dos nossos
princípios. Não tínhamos o intuito de apenas agregar
canais, mas também produzir novos. Um dos motivos que nos fez criar o Nerdologia é que a maioria
dos canais de sucesso no YouTube eram de comédia
ou de entrevistas. Decidimos, então, criar um programa abordando outro assunto: ciência. O Nerdologia
já havia aparecido dentro do Nerd Office, como um
quadro, e o tornamos um canal definitivo. A proposta
do Nerdologia era de fazer um canal sobre ciência,
utilizando a cultura pop como base para explicar os
temas abordados.
Quando falamos de física, por exemplo, explicamos a Teoria da Relatividade utilizando o seguinte

exemplo: qual dos super-heróis teria o soco mais forte do mundo na vida real? Colocamos a comparação
dos socos do Super-Homem, Hulk e The Flash. (Descubra quem ganhou em youtube.com/nerdologia).
O programa é narrado pelo Átila Lamarino, biólogo e
pesquisador formado pela USP, com pós-doutorado
em Yale. Desde o início sabíamos que esse canal faria
sucesso, pois o formato vai ao encontro do que o
público da internet gosta.
Por conta disso, antes mesmo de ir ao ar ele já tinha patrocinador. Apresentamos o projeto do canal
para a Ubisoft, que já era cliente da FTPI Digital, com
o Jovem Nerd. A empresa é um dos maiores estúdios
de games do mundo e aceitou patrocinar a primeira
temporada da atração.
A marca da Ubisoft aparecia na abertura de todos
os programas. Às vezes, utilizávamos, em vez do logo
da empresa, algum jogo seu, como, por exemplo, o
Assassin’s Creed, Just Dance e Watch Dogs. Além
disso, no final do programa, tínhamos uma vinheta dizendo que o programa foi apresentado por um
jogo, detalhando as novidades desse game.
Com isso, a Ubisoft se apropriou desse conteúdo
como empresa, permitindo que o programa chegas-
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se até o público final. Esse formato de material realmente proporciona o reconhecimento para a marca
parceira. Tivemos comentários dos fãs agradecendo
à Ubisoft por permitir a eles o acesso ao programa. A
Ubisoft ficou muito satisfeita com o resultado e renovou o contrato para a segunda temporada.
CASE C – NÃO FALE COM O MOTORISTA
No programa “Não Fale com o Motorista”, o apresentador do Jacaré Banguela dá carona para alguém
e, nesse contexto, acontece a entrevista. Aproveitando que o programa ocorre dentro de um carro,
fizemos parceria com a JAC Motors para mostrar os
atributos dos modelos da marca em relação à concorrência, como durabilidade, conforto e competitividade.
Filmamos os programas dentro dos carros da JAC
Motors, mostrando detalhes dos veículos durante as
entrevistas. Aumentamos a periodicidade entre os
testemunhais para mensal, com o objetivo de evitar que o público considerasse a ação repetitiva ou
cansativa. Em cada conteúdo, o Jacaré Banguela fala
sobre o carro que está dirigindo. Conseguimos apresentar toda a linha da JAC Motors durante o período
de um ano de patrocínio do programa.
CASE D – TV DA PANASONIC
NO JACARÉ BANGUELA
Também com o Jacaré Banguela produzimos uma
campanha para outro anunciante. A Panasonic precisava promover seus televisores para a Copa do Mundo. Para inserir a TV no conteúdo da Amazing Pixel
utilizamos outro programa de entrevistas do Jacaré
Banguela, o “Jacaré Banguela Fora do Ar”, que tem
formato de cenário semelhante a um talk show, incluindo mesas, poltrona e plateia, sendo gravado no
teatro Comedians.
Para apresentar as funções da TV de forma interessante, usamos os televisores como parte do cenário.
Colocamos três monitores de 50 polegadas em volta
do apresentador. Ao longo do programa, ele utilizou
funcionalidades dos aparelhos, como por exemplo a
possibilidade de interagir com o Twitter pela própria
tela da TV. Além disso, a Panasonic desenvolveu um

aplicativo para que os usuários do modelo possam
ver os programas do Jacaré Banguela no televisor.
CASE E – TRÊS PROGRAMAS
DO NERDOLOGIA PARA A GE
Outra campanha que produzimos na época da
Copa do Mundo foi para a GE (General Electric). A
ideia do anunciante era apresentar três tecnologias
desenvolvidas por eles. Uma é o Big Data Industrial,
que é o big data como conhecemos, mas em escala
mais ampla. O exemplo que eles queriam ilustrar era
o das turbinas de avião feitas pela GE, que são capazes de produzir mais dados em uma hora do que uma
pessoa em um ano inteiro na internet. Produzimos
um Nerdologia explicando como funciona o big data
e, no fim do programa, dentro de uma área delimitada como publicidade, colocamos o link de acesso a
um vídeo em que explicávamos como funciona o Big
Data Industrial da GE.
Para não fazer três programas seguidos com assuntos relacionados a eles propusemos fazê-lo no próprio
canal da GE no YouTube. Criamos um formato especial chamado de branded content e branded video, no
qual produzimos esse conteúdo, mas não o postamos
na nossa página. Ele vai ao ar somente no canal do
nosso anunciante. Assim, fizemos outros dois episódios para a GE. Em um deles explicamos a tecnologia
de iluminação dos estádios da Copa do Mundo. No
outro, demonstramos formas de utilização do lixo de
aterros em usinas para a produção de energia limpa.
No case da iluminação dos estádios, eles criaram uma
lâmpada com tecnologia que não tem oscilação, não
prejudicando as imagens das câmeras de slow motion
que foram tão utilizadas no mundial de futebol.
CASE F – NERDTOUR CALIFÓRNIA
Após a Copa do Mundo fizemos uma nova Nerdtour. Dessa vez, viajamos para a Califórnia para apresentar a Comic Con, um dos eventos mais admirados
pelo nosso público. O patrocínio foi do Submarino
Viagens. Fizemos uma viagem de 30 dias, percorrendo cinco cidades diferentes, utilizando avião e carro,
com estadas em cinco hotéis diferentes. Tudo planejado com a equipe do Submarino Viagens. Ficou
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claro para a audiência o benefício de viajar com eles.
E o conteúdo ajudou a firmar a ideia de que o Submarino Viagens era então a maior agência de viagens
do Brasil, premiada como melhor atendimento dois
anos seguidos.
CASE G – CAMPANHA DA
COCA-COLA NOS CANAIS DA AMAZING PIXEL
Esse foi um exemplo de trabalho a partir de um
conceito muito específico de compartilhamento,
mostrando isso nos vários canais da Amazing Pixel.
A campanha “Beber uma Coca-Cola Com” explorou
a ação das latinhas com nomes, envolvendo os próprios canais da Amazing Pixel bebendo uma Coca-Cola entre si.
Gravamos o Nerd Player com a participação dos
integrantes do MRG Show (Matando Robôs Gigantes). Um canal oferecia uma Coca-Cola para o outro
com o nome do canal inscrito na latinha. Fizemos um
programa do Nomegusta com a inserção de uma latinha da Coca-Cola na história do episódio. No Jacaré Banguela foi feita uma entrevista ao apresentador
do Nomegusta, ambos passaram o programa mostrando a latinha com o nome do outro canal.
No 5algumacoisa e no Boxxit, ambos canais de

Gustavo Mafra é sócio-fundador da Amazing Pixel

animação, conseguimos explorar isso de uma forma
diferente. No Boxxit inventamos um personagem representando Deus bebendo uma Coca-Cola. Já no
5algumacoisa fizemos uma brincadeira em que um
homem troca o nome da latinha, dando à esposa
uma com o nome da amante. Também utilizamos
os pre-rolls para mostrar a mensagem bebendo uma
Coca-Cola com o nome do canal.
O FUTURO
O primeiro ano da empresa foi de experimentação,
e a análise do período nos mostrou que as iniciativas foram bem-sucedidas. Atualmente, nosso foco é
melhorar a experiência do usuário ao assistir nossos
programas. Estamos desenvolvendo um site novo,
com foco principal na visualização dos vídeos. Também estamos criando um aplicativo para celular que
avisa o público sobre as novidades em programas e
vídeos. Além disso, conquistamos parcerias com mais
canais, incluindo Kaka Craft, Pathy dos Reis, Kreuser tipo Freud, Lully de Verdade, e ampliamos nossa
equipe. O plano para o futuro é expandir a Amazing
Pixel com maior oferta de opções de publicidade
para o mercado e investimento no crescimento dos
canais atendidos.
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MR. BEER
Fabiano Wohlers

O AVANÇO DAS
CERVEJAS ESPECIAIS
Pioneira e maior rede de franquias de cervejas especiais do país, a Mr. Beer é sinônimo de
excelência em rótulos, atendimento personalizado e harmonização. No mercado há cinco
anos, a rede oferece cerca de 400 variedades de cervejas, 70% delas importadas e mais de 100
exclusivas. Em 2013, a rede assumiu um novo posicionamento, para alcançar um consumidor
atraído por novidades.

No mercado há cinco anos, a rede faturou R$ 60
milhões no ano passado e prevê fechar 2015 com um
aumento de 10% no faturamento. Hoje, são 80 lojas
em funcionamento – distribuídas em quase todos os
estados brasileiros – e a previsão é de chegar a 110
unidades até o fim deste ano.
A marca surgiu em 2009, na capital paulista, e
sempre esteve atenta às novidades e tendências do
mercado. Os conceitos de criatividade, conveniência, exclusividade e acessibilidade foram fundamentais na trajetória da empresa, que trabalhou bastante
durante esses anos para introduzir no mercado brasileiro informações e conhecimento sobre cervejas
especiais.
Hoje, a Mr. Beer está consolidada no mercado,
como reflexo do grande crescimento da procura por
cervejas especiais. Pesquisas mostram que o consumo de cervejas consideradas premium subiu. Dados
do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) indicam que o segmento aumentou de 2% para
5% a participação no mercado de cervejas no Brasil e
movimenta R$ 300 milhões anualmente.
Durante estes cinco anos, a marca trouxe diversas
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novidades para seus clientes. Em 2014, a Mr.
vejas especiais no BraAs cervejas
Beer apresentou um novo modelo de negócio:
sil já mostrou que não
especiais
são
2
quiosques de 4 m , que se enquadram na caé um modismo, e sim
sucesso
em
todo
o
tegoria de microfranquias. A novidade exige do
uma tendência. Dificilfranqueado investimento inicial de R$ 79 mil.
mente um consumidor
mundo. Um estudo
Outras opções de quiosques são apresentadas
que experimenta um
da
consultoria
mais adiante.
produto premium volta
britânica
Mintel,
Em 2013 a marca assumiu um novo posipara o produto de mecionamento no mercado, com o objetivo de
nor qualidade.
que faz pesquisas
alcançar um consumidor atraído por novidaPara quem pensa em
sobre
o
mercado
des, que aprecia as cervejas artesanais e aceiexplorar o segmento
de
bebidas,
revelou
ta as renovações do segmento. As mudanças
de cervejas especiais,
começaram pelo próprio logotipo da emprea franquia da Mr. Beer
que o negócio de
sa, que passou por uma transformação total,
é uma ótima opção. A
cervejas
especiais
ganhando estilo despojado e urbano. O slogan
rede oferece todo o sucresceu
36%
de
também mudou e faz alusão às imensas possiporte, desde o treinabilidades em experiências proporcionadas pelo
mento necessário para
2010 a 2013
universo cervejeiro: “A cada cerveja uma nova
que o novo empreendescoberta”. A estrutura das unidades também
dedor conheça os prosegue o novo posicionamento da empresa,
dutos até o funcionaganhando layout mais leve e divertido, com cores vimento efetivo das unidades.
vas, aumento de quatro para doze bicos de chopes,
Ainda existe muito espaço para o crescimento das
além de mais opções com porções, sanduíches e socervejas especiais. Hoje, 89% das lojas da Mr. Beer
bremesas.
estão nas Regiões Sul e Sudeste. Tanto as cidades do
Em 2012, a marca tornou-se importadora, abrindo
interior quanto outras regiões do país oferecem muipossibilidades para o aumento do número de rótutas oportunidades de crescimento.
los exclusivos da rede. Já os espaços gourmet, foram
A rede dispõe de diversos formatos do negócio:
criados em 2011 e são destinados à harmonização
quiosques de 4 a 6 m², que se enquadram na categode cervejas especiais com iguarias criadas pelo chef
ria de microfranquia – com investimento inicial de R$
da requintada rede de padarias Benjamin Abrahão. A
79 mil; quiosques de 9 m² – investimento a partir de
maioria dos petiscos do cardápio foi criada com inR$ 144 mil; quiosques de 12 m² – a partir de R$ 158
gredientes usados na produção das próprias cervejas,
mil; e lojas de até 80 m² – com investimento inicial
como cevada e lúpulo.
de R$ 256 mil.
Os conceitos de criatividade, conveniência, exOPÇÃO DE INVESTIMENTO
clusividade e acessibilidade foram fundamentais na
As cervejas especiais são sucesso em todo o muntrajetória da empresa. O mix de produtos também é
do. Um estudo da consultoria britânica Mintel, que
um dos diferenciais da rede. Os clientes encontram
faz pesquisas sobre o mercado de bebidas, revelou
novidades toda semana entre cervejas, petiscos e
que o negócio de cervejas especiais cresceu 36% de
acessórios.
2010 a 2013. No Brasil, o segmento vem se mostrando uma excelente opção de investimento, já que as
TREINAMENTO
cervejas especiais também caíram no gosto dos braO número de lojas e bares de cervejas especiais
sileiros.
vem crescendo constantemente. Para se diferenciar
Apesar de ainda estar no início, o mercado de cerem um mercado tão competitivo, a Mr. Beer apos-
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ta no treinamento da equipe e de franqueados, além
dos conceitos de criatividade, conveniência, exclusividade e acessibilidade.
No segmento de cervejas especiais é muito importante oferecer um serviço de qualidade e de
consultoria. A Mr. Beer treina os colaboradores para
pronunciar corretamente o nome nos rótulos e conhecer muito bem os estilos das cervejas e as possíveis harmonizações. Para isso desenvolve diversas
ferramentas que auxiliam esses colaboradores no dia
a dia.
O treinamento acontece em três etapas, sem contar outras ferramentas que também contribuem para
a capacitação dos franqueados e funcionários. A primeira fase é um curso a distância, desenvolvido em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), que contempla matérias sobre
escolas cervejeiras e legislação do setor, entre outras.
É uma plataforma completa e interativa, com avaliações no fim do curso que certificam franqueados e
seus funcionários como especialistas em cervejas.
O segundo treinamento acontece mensalmente na sede da rede, em São Paulo. Com duração de
45 horas, o curso abrange noções de marketing e
vendas, sistemas, serviços, escolas cervejeiras e uma
parte prática com degustação das cervejas. A terceira
fase acontece in loco, com consultores que vão às
lojas para orientar sobre a venda, visual merchandising, mix de produtos etc.
Além disso, os funcionários das franquias podem
tirar dúvidas com os consultores e o beersommelier
da Mr. Beer, via Skype, direto do ponto de venda. Outra inovação da rede para auxiliar no aprendizado da
equipe são vídeos enviados quinzenalmente com informações sobre as cervejas, harmonizações e dicas
gastronômicas.
PRODUTOS
A Mr. Beer traz para os clientes diversas novidades
com exclusividade. Entre as últimas novidades estão
quatro cervejas belgas da cervejaria Brunehaut, indicadas para celíacos, já que são orgânicas e não contêm glúten. O glúten é uma proteína naturalmente
encontrada em muitos cereais, como no trigo e na

cevada e, consequentemente, na cerveja. As cervejas
são dos estilos Witbier, Belgian Blond, Belgian Pale
Ale e Belgian Tripel. A rede também desenvolve rótulos próprios, como as cervejas Teresa, Apache, Outlaw Hopweiss, Real Pilsen e as duas Santa Muerte.
PRÊMIOS
A cerveja da Mr. Beer, Santa Muerte Session Ale,
produzida em parceria com a cervejaria Dama Bier e
com o estúdio de tatuagem TatooYou, ganhou medalha de prata no Concurso Brasileiro de Cervejas,
que aconteceu durante o Festival Brasileiro de Cerveja, na categoria Australian-Style Pale Ale.
O torneio de 2015 teve mais de 850 inscrições, em
117 categorias. O júri, composto por 35 juízes, sendo
11 deles estrangeiros, era formado por mestres cervejeiros, jornalistas e guias sommeliers.
Extremamente aromática, a Santa Muerte Session
Ale leva em sua receita o lúpulo australiano Galaxy.
Bastante refrescante, ela combina perfeitamente com
o clima e paladar brasileiros. É ótima para harmonizar
com hambúrgueres, comida mexicana e churrasco.
A Session Ale foi lançada em novembro de 2013,
junto com a Santa Muerte Nut Brown Ale, que também foi premiada. Esta, com a medalha de bronze
no Australian International Beer Awards de 2014, na
categoria English Brown Ale.
A Santa Muerte Nut Brown Ale é feita com castanha-do-pará. Com notas de amêndoas e avelãs,
corpo médio e bem balanceada, combina bem com
sobremesas que levam avelãs ou amêndoas.
CLUBE DE ASSINATURA
As novidades da Mr. Beer para os apaixonados por
cervejas especiais são muitas. A rede acaba de lançar o Clube Mr. Beer, clube de assinatura exclusivo
da rede. A criteriosa seleção de produtos exclusivos
é o grande diferencial do clube. A curadoria do clube é feita pela equipe de sommeliers da Mr. Beer. A
rede, que se tornou importadora em 2012, oferece
semanalmente aos seus clientes novidades relacionadas ao mundo cervejeiro, entre cervejas, petiscos
e acessórios. Os beers hunters realizam pesquisas
constantes no mercado internacional para trazer ao
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Brasil as melhores cervejas do mundo. Além disso, a
rede também possui rótulos próprios, desenvolvidos
em parceria com cervejarias nacionais.
Mais do que cervejas de qualidade, os kits oferecem experiências gastronômicas e muito conteúdo.
Todo mês o assinante recebe de dois a quatro rótulos de cervejas nacionais e importadas, material com
informações das cervejas e dicas de harmonização,
além de fichas de degustações colecionáveis e uma
surpresa diferente em cada kit. Depois de degustar
em sua casa as melhores cervejas do mundo, o cliente pode repetir a dose nas lojas da Mr. Beer. Os associados do clube terão vouchers de descontos de até
70% em todas as lojas da rede, a depender da ação.
Para se tornar assinante, basta se cadastrar no site.
Depois disso, é só aproveitar a comodidade do serviço e esperar o kit chegar ao endereço escolhido,
todos os meses. O pagamento, no valor de R$ 99,90,
deve ser efetuado com cartão de crédito. A cobrança acontece mensalmente, sendo possível cancelar
a assinatura a qualquer tempo. As entregas têm frete
grátis para todo o Brasil.
Todo know-how e experiência adquiridos durante
os anos de trabalho foram fundamentais para a criação do clube de assinatura. Assim como nas lojas, os
assinantes do clube têm acesso às melhores cervejas
do mundo, trazidas exclusivamente para os clientes
da Mr. Beer.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Assinando o Clube Mr. Beer, o cliente também faz
o bem! Todos os meses um valor é destinado para
ONG’s que trabalham com projetos sociais e do terceiro setor. As instituições parceiras são rotativas; a

Fabiano Wohlers é fundador da Mr. Beer

cada três meses uma nova ONG é beneficiada. A primeira a participar foi a Cabelegria, projeto social que
recebe doações de cabelos para confecção de perucas destinadas a crianças com câncer.
Com pouco mais de um ano de projeto, o Cabelegria já recebeu mais de 50 mil doações de todo o
Brasil, e também de outros países. A ONG recebe
qualquer tipo de cabelo para doação, mesmo que
contenha química ou tintura, com comprimento
mínimo de cerca de 20 cm, além de doações financeiras. Essa é a primeira ação da rede Mr. Beer, que
demostra seu anseio para se tornar uma empresa socialmente responsável em prol do desenvolvimento
da sociedade.
NETPOINTS
A Mr. Beer fechou parceria com o Netpoints, programa de fidelidade com foco no varejo, que se destaca por seu trabalho analítico e inovador. Agora, os
clientes que comprarem em qualquer loja da rede Mr.
Beer podem acumular pontos; a cada 10 reais gastos,
o consumidor ganha cinco netpoints. Os clientes da
rede são jovens e com certeza vão adorar a novidade.
Para ser um associado Netpoints é muito simples,
basta se cadastrar no site http://www.netpoints.com.
br/ ou em qualquer loja participante do programa.
Depois disso, é só informar o CPF nas lojas da Mr.
Beer e acumular netpoints. Para trocar os pontos adquiridos basta ir à loja mais próxima da Mr. Beer e informar sua conta e senha da Netpoints. Em seguida,
o associado leva para casa a cerveja especial de sua
preferência. Os clientes também podem trocar os
pontos por assinaturas de revistas, passagens aéreas,
recargas de celulares, entre outros benefícios.
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TERMOTÉCNICA
Albano Schmidt

A LOGÍSTICA REVERSA DAS
EMBALAGENS DE ISOPOR
Líder no mercado brasileiro de embalagens para produtos industriais, a Termotécnica desenvolve,
desde 2007, o Programa Reciclar EPS, comprometido com a logística reversa. Com 1.200
pontos de coleta, o programa já reciclou mais de 30 mil toneladas de isopor pós-consumo.
Com investimentos da ordem de R$ 15 milhões, foram instaladas unidades de reciclagem em
Manaus, Goiânia, Indaiatuba, Rio Claro, Curitiba, Joinville e Sapucaia do Sul.

Ao sair da fábrica, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, tais como refrigeradores e fogões, são embalados com EPS – sigla para poliestireno expandido, mais conhecido como isopor. Junto com os bens
adquiridos, para protegê-los no transporte, o consumidor recebe um volume grande de EPS. Mas na hora
do seu descarte, muitas vezes fica em dúvida sobre
qual o destino correto para o produto. Vai para o lixo
comum? Será que ele é reciclável? Mas se for, como
reciclar? Para onde enviar?
São muitas dúvidas, e a Termotécnica – uma das
maiores indústrias mundiais de transformação de EPS
(isopor), líder no mercado brasileiro desse segmento
– faz questão de detalhar e orientar a comunidade, a
partir de um programa sério e comprometido com a
logística reversa, o Programa Reciclar EPS.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que o
EPS é um material 100% reciclável. De acordo com o
Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, no Brasil, em
2013, foram reciclados 34,5% do EPS pós-consumo.
A partir de um trabalho de Logística Reversa, 13.570
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toneladas do produto, utilizado para embalato dos lixões a céu aberA Política Nacional
gem, deixaram de ir para aterros sanitários e
to, substituindo-os por
de
Resíduos
voltaram para o mercado com valor agregado.
aterros controlados ou
Sólidos,
legislação
Um terço dessa reciclagem foi feita pela Teraterros sanitários que só
motécnica a partir do Programa Reciclar EPS.
poderão receber rejeitos
que organiza de
Ao acompanhar e trabalhar na movimentação
que não podem ser reforma
sustentável
do seu produto, desde o ponto onde foi desciclados. A política preo
destino
que
cartado até o ponto onde foi reciclado, a emvê, também, a Logística
presa acredita que atende, de forma inovadora
Reversa para as embaladeve ser dado ao
e pioneira, à Política Nacional de Resíduos Sógens que, uma vez deslixo,
estabeleceu
lidos (PNRS), além de contribuir com o meio
cartadas, passam a ser de
o
fechamento
dos
ambiente.
responsabilidade dos faO EPS pós-consumo, recolhido pela Terbricantes, que precisam
lixões a céu aberto
motécnica, passa por reciclagem mecânica ou
encontrar formas para
química.
reciclar o produto.
Na reciclagem mecânica, o material a ser rePara que a política se
ciclado e o EPS virgem se juntam para compor produtorne efetiva, tudo o que atualmente vai para o lixo,
tos acabados sem que ocorra comprometimento da
mas não é lixo, precisa passar a ser coletado e requalidade e propriedades mecânicas. O produto dessa
ciclado. Nessa situação se enquadra o EPS, produto
mistura volta ao mercado para aplicação em rodapés
usado principalmente em embalagens e na construe perfis, vasos, solados e decks de piscinas. Também é
ção civil, e que é a base das soluções desenvolvidas
aproveitado na própria Termotécnica para a construpela Termotécnica.
ção de blocos e peças para a construção civil.
Inodoro, o EPS não contém gás CFC ou qualquer
A reciclagem química é realizada em reatores com
um de seus substitutos, não contamina o solo, a água
substituição do estireno virgem por EPS pós-consumo.
ou o ar e é 100% reaproveitável e reciclável. No entanto, como qualquer resíduo plástico, quando desPONTO DE PARTIDA: IDENTIFICAÇÃO
cartado de forma incorreta pode causar sérios danos
DO PROBLEMA AMBIENTAL
à natureza. Durante muitos anos, o EPS foi rejeitado
Pelo lado da cadeia de abastecimento e clientes,
nas coletas seletivas. O maior entrave para a reciclaa geração de resíduos é o principal problema. Emgem é a viabilidade econômica. Como o EPS é combora inertes, apresentam impactos visuais e ocupam
posto por 98% de ar e 2% de poliestireno, encarece
espaços em aterros sanitários. A reciclagem do isoo armazenamento e o transporte. Além disso, após
por evita a disposição em aterros, alongando a vida
reciclado, o volume final de EPS cai para cerca de
útil destes. Adicionalmente, evita-se o desperdício
10% do que foi coletado, tornando seu valor comerde materiais. Pelo lado do consumidor, a redução da
cial pouco atrativo para os catadores.
geração de resíduos e a percepção das soluções de
Integrante da International EPS Alliance (Inepsa),
produtos adequados do ponto de vista da sustentaque reúne os principais fabricantes de EPS do munbilidade podem valorizar a imagem dos fabricantes.
do, a Termotécnica vislumbrou que a reciclagem do
produto seria uma demanda ambiental prioritária e
A POLÍTICA NACIONAL DE
antecipou-se às exigências da Política Nacional de
RESÍDUOS SÓLIDOS E O EPS
Resíduos Sólidos. Desenvolveu o Programa Reciclar
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, legisEPS, que contempla desde a coleta do material até
lação que organiza de forma sustentável o destino
sua reciclagem e reintrodução no mercado. Com
que deve ser dado ao lixo, estabeleceu o fechamenessa iniciativa, a sustentabilidade ganhou relevância e
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passou a ser considerada um objetivo estratégico no modelo de negócio da Termotécnica.
A Termotécnica envolveu no programa todos os elos da cadeia de consumo do EPS,
agregando clientes, varejistas, concorrentes,
fornecedores, importadores, catadores e consumidores.

A iniciativa
da inovação
sustentável da
Termotécnica
teve por diretriz
a visão de
sustentabilidade
da alta direção.
A inovação tem
relevância no
modelo de negócio
da empresa

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
A iniciativa da inovação sustentável da Termotécnica teve por diretriz a visão de sustentabilidade da alta direção. A inovação tem relevância no modelo de negócio da empresa,
visto que um dos objetivos estratégicos é ser
referência em sustentabilidade. Dessa forma,
conta com a adesão e apoio de todas as áreas
da empresa.
A Termotécnica passou a investir no que é
o diferencial de sua tecnologia: o desenvolvimento
de uma ampla cadeia de logística reversa. Isso foi um
desafio substancial, pois, pelo fato de ser um material
extremamente leve (98% de seu volume é composto por ar), a viabilidade econômica de tal operação
apresentou a maior dificuldade.
No ano de 2007, com o projeto de logística definido, foi desenvolvido e implantado de forma pioneira o Programa Reciclar EPS, com o propósito de
coletar, por meio da logística reversa, as embalagens
pós-consumo. Foram estabelecidas parcerias com
cooperativas de triagem, indústrias e importadores.
Com investimentos da ordem de R$ 15 milhões,
instalaram-se unidades de reciclagem em Manaus,
Goiânia, Indaiatuba, Rio Claro, Curitiba, Joinville e
Sapucaia do Sul. Como esse desenvolvimento ocorreu em conjunto com a cadeia de logística reversa
– cooperativas, universidades e outros órgãos – a
Termotécnica não solicitou a proteção ou concessão
de propriedade intelectual. Sua posição em relação
ao tema é que a inovação deve garantir a sustentabilidade dos seus negócios em parceria com os seus
clientes, fornecedores e a sociedade.
A competência da Termotécnica na reciclagem do
EPS não se resume apenas na ampla cadeia implantada. A empresa investiu em P&D, procurando valo-

rizar o material coletado.
Por meio da reciclagem
mecânica, o material coletado é empregado juntamente com EPS virgem
para compor os produtos
acabados. que são posteriormente vendidos pela
Termotécnica para aplicações na construção civil
e como embalagens para
produtos industriais.
Os produtos da extrusão são vendidos, desde
2008, como matéria-prima para aplicação em
produtos diversos, como
perfis, rodapés, molduras
e solados, entre outros. Com a reciclagem química
de EPS de pós-consumo, reduz-se o emprego de
estireno e, consequentemente, o impacto ambiental,
em função do menor consumo de recursos.
RESULTADOS
A otimização no uso de recursos energéticos tem
sido foco de pesquisas e investimentos nas últimas
décadas. Energeticamente, é possível afirmar que a
redução direta no consumo de derivados de petróleo
(estireno, poliestireno) pela Termotécnica é de 20%.
O EPS utilizado em produtos na construção civil
representa uma economia energética natural por
possuir até 98% de ar em sua composição. Esses
produtos contribuem substancialmente para o meio
ambiente, tanto pelas razões já expostas quanto pela
redução na demanda de poliestireno virgem. As embalagens também podem utilizar em sua composição percentuais de material reciclado que reduzem a
utilização de matéria-prima virgem.
O processo de reciclagem e reintrodução do EPS
no mercado gera mais de 100 empregos diretos e
contribui com a geração de renda para mais de 370
cooperativas. Os colaboradores diretos desse processo, empregados da Termotécnica e seus dependentes, contam com assistência médica, refeição,
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BOXE

PACTO GLOBAL
A Termotécnica agora é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Coordenado pela Organização das
Nações Unidas, o Pacto atua com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a
adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais descritos em seus Dez Princípios.
Para se tornar parte desse grupo, a empresa deve comprovar o atendimento aos princípios relacionados
aos Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção ao Meio Ambiente e Combate à Corrupção.
Para a Termotécnica, essa é mais uma conquista, fruto do compromisso com a promoção do crescimento
sustentável e da cidadania. Apesar de serem princípios descritos pela ONU, é fácil perceber que uma série
deles faz parte dos Objetivos Estratégicos e do Código de Conduta da Termotécnica. Assim, sua integração
a esse grupo formaliza e reforça uma série de ações que a empresa já desenvolve.
OS DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
Direitos Humanos
1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente;
2. Assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos.
Trabalho
3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação
coletiva;
4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e
6. Eliminar a discriminação no emprego.
Meio Ambiente
7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e
9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.
Contra a Corrupção
10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.
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vale-transporte e auxílio-educação, entre outros benefícios.
Os colaboradores indiretos são beneficiados pelas
oportunidades de emprego, criação de novos negócios e de obtenção de renda. De forma geral, a sociedade se beneficia, pois a Termotécnica recolhe
todo o EPS disponível nas comunidades participantes do Projeto de Reciclagem.
Consequentemente, as autoridades municipais
economizam recursos quando se isentam da destinação de um material que ocupa muito espaço, podendo utilizar esses recursos em atividades nobres,
como saúde e educação.
Outro fator de destaque é o trabalho de conscientização da reciclagem do EPS realizado por
meio de palestras para a comunidade em escolas,
empresas e clientes. As palestras enfatizam que a
participação de todos no processo de separação e
destinação correta dos resíduos recicláveis é fundamental. Cartilhas, interação com o mascote Termotécnica e DVD’s são oferecidos ao público para
a conscientização e maior conhecimento sobre a
reciclagem do isopor.
A Termotécnica tem o desafio de expandir a rede
de coleta de EPS para regiões ainda não atendidas,
aumentando a geração de emprego e renda.

PORTAL ONLINE
Com o objetivo de fortalecer a divulgação do
Programa, a Termotécnica lançou o Portal Reciclar
EPS. O portal reciclareps.com.br oferece à comunidade uma ferramenta de busca do local mais próximo para destinar o isopor, facilitando e otimizando
a destinação do mesmo.
A partir do portal reciclareps.com.br, a Termotécnica esclarece que o EPS é 100% reciclável e
conscientiza a comunidade sobre a importância do
reaproveitamento desse produto, que é economicamente viável, ambientalmente amigável, socialmente justo e ganha inúmeras novas aplicações
após o processo de logística reversa.
Além disso, em todas as suas Unidades, a Termotécnica disponibiliza pontos de recebimento e reciclagem de embalagens pós-uso e aparas industriais
de EPS. As Unidades de Joinville e Pirabeiraba estão
testando um coletor especial que, em breve, será
instalado também nas demais sedes.
Se ocorrer a intenção de encaminhar o EPS para
reciclagem a partir de uma cidade em que a empresa não tem sede, ou quando se quer verificar qual o
ponto de coleta mais próximo, basta acessar o portal. Ao clicar no link “Onde reciclar”, o site identifica
e direciona, em todo o território nacional, o ponto
mais próximo de recolhimento de EPS para recicla-
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gem, como cooperativas, gestores de resíduos e os
Pontos de Entrega Voluntária.
NÚMEROS REPRESENTATIVOS
> Mais de 30 mil toneladas de EPS recicladas desde 2007
> Empregos gerados: 100 empregos diretos/ano
e 5.000 famílias envolvidas
> Eficiência energética: redução de 1/3 em energia e insumos
> Pontos de Coleta de EPS: mais de 1.200
> Cooperativas envolvidas: 370
> Utilização de matéria-prima: redução de 20%
de matéria-prima virgem substituída por EPS pós-consumo
> Beneficiados: estudantes, comunidade e organizações comunitárias.
SUSTENTABILIDADE
A partir do desdobramento de seus objetivos estratégicos e sua política ambiental, a Termotécnica determinou objetivos de gestão, monitorando
e executando ações efetivas para promover a melhoria do desempenho ambiental, os quais podem
destacar os indicadores de consumo de água, consumo de energia, reciclagem de EPS, atendimento a
requisitos legais, destinação de resíduos e comunicações com partes interessadas.
A empresa possui em suas unidades, localizadas em
Joinville (matriz), São José dos Pinhais, Indaiatuba, Rio
Claro e Manaus um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001, sendo a unidade de Manaus certificada na norma NBR ISO 14001:2004. Possui ainda
certificação ROHS na unidade de Joinville relativa ao
controle de substâncias químicas. Por meio do sistema ambiental e da melhoria do desempenho ambiental em todas as operações da organização.
Anualmente, a Termotécnica publica seu Relatório de Sustentabilidade, baseado no modelo da
Global Reporting Initiative (GRI). O objetivo é medir,
divulgar e prestar contas para os stakeholders internos e externos sobre o desempenho organizacional
visando ao compromisso com o meio ambiente e
ao desenvolvimento sustentável.

A Termotécnica adota práticas de sustentabilidade no seu dia a dia desde a reutilização e tratamento
da água da rede de esgoto, atendendo ao sistema
de gestão ambiental ISO 14001 e à política ambiental da empresa, até ações maiores como a coleta e
reciclagem de aproximadamente 30% das embalagens de EPS pós-consumo geradas no Brasil.
Esse reconhecimento vem por meio de prêmios
como, por exemplo, o certificado de parceiro e colaborador do Projeto Estadual Município Verde e
Azul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, e classificação destacada em auditorias
de clientes da linha branca e marrom, além da automobilística, que nos auditam nos critérios de qualidade, saúde, segurança e responsabilidade social.
Frequentemente, a Termotécnica é convidada a
apresentar seu case de Reciclagem do EPS ou a participar de reuniões em instituições como o Ministério do Meio Ambiente. Tem em sua visão a proposta de ser uma empresa de classe mundial e, como
objetivo estratégico, ser referência em sustentabilidade. Para tanto, monitora, por meio de seu mapa
estratégico, indicadores como o consumo de energia, eficiência de matéria-prima, consumo de vapor,
percentual de reciclagem de embalagens de EPS no
mercado e volume de vendas de EPS reciclado, tendo como referência o Balanced Scorecard (BSC).
A Termotécnica pratica a sustentabilidade utilizando a conscientização como complemento de
seu trabalho de coleta e reciclagem do EPS no mercado. A conscientização da importância de seu processo inovador e seus benefícios para a sociedade
se dá por meio de palestras realizadas em escolas,
espaços cedidos por clientes e na própria empresa.
Material de comunicação, como cartilhas e DVDs,
foi desenvolvido e distribuído para melhor entendimento e divulgação de seu projeto. Em abril de 2012
a Termotécnica mostrou essa iniciativa para mais de
28 mil visitantes da Feira Interplast com a instalação
da “Ilha da Reciclagem dos Plásticos”, apoiada por
seu potencial fornecedor de estireno, a Innova AS.
Esse evento teve como objetivo apresentar as
propriedades dos plásticos, sua reciclabilidade, reaproveitamento e as possibilidades de aplicações em
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novos produtos com matéria-prima reciclada. Este
ano, jovens aprendizes da empresa apresentaram o
case de reciclagem a Termotécnica em uma mostra
escolar. Frequentemente são realizadas campanhas
internas com os colaboradores, objetivando a conscientização sobre temas como Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial da Água, entre outros.
A empresa utiliza as mídias sociais para divulgar

Albano Schmidt é presidente da Termotécnica

suas inovações e práticas de sustentabilidade para
a comunidade, bem como disponibiliza a sua equipe de P&D e de Marketing para prestar apoio e treinar cooperativas de catadores, realizar palestras de
conscientização ambiental em estabelecimentos de
ensino e outras ações diversas em que colaboram
para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Foto: Jairo Goldflus
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U M V E ST I DO NÃO PODE C USTA R U M A I N FÂ NC I A .

Saiba quais empresas são livres de trabalho infantil em fundabrinq.org.br

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
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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.

CENAS DE UM COMERCIAL
Tenho muita saudade do tempo em que trabalhei
como VP de Marketing do Citibank no Rio de Janeiro,
saudade de onde eu morava e também da agência que
me atendia, a incrível VS Escala. Era rápida, surpreendente e criativa. Os donos eram os fantásticos Valdir
Siqueira e o genial Lula Vieira, boa praça, sempre com
ideias brilhantes e contador de histórias incríveis, que,
sabe-se lá por que, sempre aconteciam com ele.
Lamentavelmente essa parceria terminou quando
fui obrigado a trabalhar com uma agência internacional, encarregada de fazer a tal propaganda globalizada,
que de globalizada nunca teve nada; era americanizada mesmo, porque os gringos acham que tudo que se
faz por lá serve para usar aqui. Com essa separação e
minha mudança para São Paulo, nunca mais encontrei
o Lula.
Como esse ataque saudosista do Lula bateu forte, quero pedir licença a ele para contar aqui uma de
suas muitas histórias, que ele próprio me contou. Esta
aconteceu quando ele foi convidado para fazer uma
campanha de lançamento de uma série em fascículos
chamada “O Mundo em Guerra”.
Para o filme de TV, o Lula, superdetalhista, pensou
em gravar diversas cenas de combates históricos, mudando apenas a nacionalidade dos soldados, os uniformes e as armas de cada época, para começar. O
Lula foi aos mínimos detalhes: os figurantes se vestiam
com exatidão, o oficial alemão estava impecável, os
aviadores americanos de Pearl Harbor, idênticos, e os
soldados japoneses, perfeitos. Tinha até um cavaleiro
polonês. Todos com penteados, mochilas, cantis, armas e brasões de cada época.
E foi exatamente nas hostes nazistas que aconteceu
este caso.
Um dos figurantes do Exército alemão, um loiro
alto de olhos azuis, impecável na condição de ofi-

cial e, por puro acaso, um tremendo gay, foi ferido
de verdade na orelha durante uma cena, o suficiente para produzir boa quantidade de sangue. Como
a quase hemorragia não parava, e o alemão estava
ficando histérico, os colegas figurantes resolveram
levá-lo para o Hospital Miguel Couto. Na época, uma
total esculhambação.
Então, imaginem a cena: três horas da manhã, em
meio a bebuns, mendigos, assaltados e toda a miséria
humana que a vida junta nesses locais, chega uma picape trazendo um oficial do Exército alemão cheio de
sangue, carregado por dois aviadores americanos, um
japonês submarinista e um cavaleiro polonês. Como
não era carnaval, todo mundo estranhou.
Para piorar, o alemão transformava tudo em tragédia. Na hora de fazer a ficha, o mal-humorado enfermeiro de plantão, perguntou ao nazista o que teria
ocorrido. O ensanguentado guerreiro, assumindo seu
papel, levantou-se da maca, revirou os olhinhos azul-celeste e declarou: “Só digo meu nome e meu batalhão”, e desmaiou.
O tumulto chamou a atenção do policial de plantão no hospital e começou um bate-boca entre soldados de diferentes épocas. Os figurantes partiram
pra pancadaria, e o falso cavaleiro polonês, que era
o mais exaltado, começou a dar rasteiras, parecendo
ter recebido algum espírito beligerante. E o pior, após
voltar a si, o oficial alemão apaixonou-se pelo policial
e resolveu contar a ele toda a sua história de modelo
e bailarino. Quase levou porrada do japonês submarinista e dos aviadores americanos, que a essa altura
estavam loucos para ir pra casa.
No fim, tudo deu certo, o comercial ficou ótimo e
ganhou muitos prêmios.
Grande Lula Vieira, nunca mais me esqueci de suas
histórias. Saudade de você!
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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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ASSINE CASE STUDIES
REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

Envie um e-mail para case.studies@insightnet.com.br
e veja condições especiais para assinar a melhor revista de management do Brasil
Verifique, também, as condições para assinatura da Case Studies on-line.

VISÃO MULTIRRAMO
Visão geral dos produtos
para identificar
o melhor para você.

AMPLA
COBERTURA

PONTO DE
CONTATO
ÚNICO
Rapidez
e dinamismo
no atendimento.

Bradesco Seguros.
As melhores soluções
em Auto, Capitalização,
Dental, Previdência, Ramos
Elementares, Saúde e Vida.
Tudo em um único lugar.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000

bradescoseguros.com.br
@BradescoSeguros
facebook.com/BradescoSeguros

MAIOR
ABRANGÊNCIA
Portfólio de
produtos para
diversos perfis.

Com uma equipe comercial única e integrada,
a Bradesco Seguros oferece soluções para você,
identificando oportunidades e melhores serviços.
A Bradesco Seguros está ao seu lado, buscando
sempre o melhor para você.
Auto • Capitalização • Dental • Previdência
• Ramos Elementares • Saúde • Vida

CNPJ: 33.055.146/0001-93

Vida, saúde,
patrimônio
e futuro. O que
você precisar.

