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EDITORIAL

Quando tinha 32 anos, o químico Andrea Illy foi reconhecido pela revista Advertising Age como
“Marketing Superstar”. Hoje, aos 51, ele preside a IllyCaffè, presente em 140 países. Andrea, que tem
obsessão por qualidade, é o Personal Case desta edição.
Criar um modelo de gestão visando ao bem-estar, à segurança e à satisfação dos usuários, foi o
principal objetivo da Triunfo Concepa, administradora da primeira concessão rodoviária federal do Rio
Grande do Sul, que iniciou sua operação em 1997.
“Você está louco.” Foi o que ouviu Marcos Galperin quando cursava MBA em Oxford e resolveu criar
uma plataforma de internet para compra e venda. Hoje, 16 anos depois, a MercadoLivre é a maior empresa de e-commerce da América Latina.
São poucas as empresas que conseguem se tornar centenárias. Entre elas está a Siemens, que completa 110 anos de atuação no Brasil. Sua história é marcada por constantes inovações e um bem-sucedido processo de diversificação.
A Quirius criou um modelo de Governança Fiscal, semelhante ao de Governança Corporativa, concentrado em três principais vetores: Compliance, Gestão de Riscos e Inovação e Geração de Valor.
Em apenas seis anos de atuação, a Luminae, especializada em iluminação comercial e industrial,
acumulou cerca de 250 clientes e executou mais de 1.500 projetos no Brasil. Seu rápido crescimento
se deve a um sistema luminotécnico inédito.
A Stival Alimentos, com forte atuação no região Sul, acaba de reposicionar sua marca institucional e
as que estão nas prateleiras dos supermercados: Rice Cup, Caldo Bom, Stivali e Stivali Nutrição Animal.
O objetivo é alcançar todo o país até 2020.
A Avell, fabricante de notebooks direcionados ao mercado de games, começou a vender seus produtos nos Estados Unidos no ano passado e lançou, este ano, uma linha de produtos idealizada para
engenheiros, arquitetos e designers.
A Light iniciou em agosto de 2011 um projeto inovador nas comunidades pacificadas do Rio de
Janeiro. O “Light Recicla” consiste na troca de material reciclável por descontos nas contas de luz dos
moradores e já chegou a 11 comunidades.
Em 2003, a Itaipu Binacional implantou um programa que tem por meta a utilização do reservatório
de sua usina para a produção de peixes. Atualmente, o programa gera renda e alimento para 63 famílias
de pescadores e 135 famílias indígenas.
Ao final, Decio Clemente, que trabalhou por quase 20 anos no Citibank, ironiza a obsessão dos americanos
por números em pitoresca crônica intitulada “Os cumpridores de meta”.
Boa Leitura!
João Penido

editor

#

enteFaz

PROJETOS QUE FORTALECEM A MATRIZ ENERGÉTICA
E TORNAM CIDADES MAIS PRODUTIVAS.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas
e escrever novas histórias. A gente constrói usinas eólicas,
hidrelétricas, térmicas e nucleares para produzir mais energia,
abastecer as cidades e contribuir para o crescimento do país.
E, claro, levar conforto e qualidade de vida para o seu dia a dia.
Para nós, todo projeto sempre começa e termina com o mesmo
objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.

andradegutierrez.com

Investimentos em infraestrutura

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2015

4

personal case
Andrea Illy

Presidente da Illycaffè

A SUSTENTABILIDADE COMO
GERADORA DE QUALIDADE
Aos 32 anos, Andrea Illy foi nomeado “Marketing Superstar”, pela revista norteamericana Advertising Age. Hoje ele está com 51 e é o presidente da illycaffè,
fundada por seu avô e reconhecida mundialmente pela excelência de seu blend.
Mais de 6 milhões de xícaras Illy são consumidas a cada dia nos 140 países em que
a empresa está presente. Perfeccionista, Andrea tem obsessão pela qualidade. “Um
aspecto indissociável da qualidade é a sustentabilidade”, afirma ele, para quem o
planeta, hoje, é insustentável.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
“Me formei em Química, por influência do meu
pai, que era químico e também fez sua carreira profissional na empresa. A illycaffè, por sinal, foi fundada pelo pai dele, meu avô. Ambos foram inventores
e inovadores na área de café – o meu avô com a
criação da ancestral das máquinas de expresso contemporâneas, a Illetta, e meu pai com o sistema de
sachês de café. Iniciei a graduação na Suíça e a terminei na Itália, na Universidade de Trieste. Fiz ainda
mestrado em administração na SDA Bocconi School
of Management, em Milão.”
A PRIMEIRA MISSÃO
“Comecei na Illycaffè na área de qualidade, ainda
fazendo graduação na faculdade. Fui supervisor de

Qualidade. Nessa época implantamos o processo
de Total Quality. Fomos aprender a respeito do tema
com os japoneses – que se destacavam com cases
no setor –, de companhias como a Toyota, para citar
apenas um exemplo. Adotamos metodologias como
a Six Sigma (conjunto de práticas para melhorar sistematicamente os processos, ao eliminar defeitos)
e contamos com o trabalho da Porsche Consulting,
da Itália, para a implantação eficiente do sistema de
produção de monodoses (cápsulas de café), o que
reduziu os custos de produção em 15%.”
DESAFIOS SUPERADOS
“O maior desafio foi aprimorar a qualidade em
todas as operações da companhia, para conduzi-la
a uma forte expansão. Na época que ingressei na
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empresa, a Illycaffè estava presente em 20
países. Hoje, alcança mais de 140.”
AÇÕES DESENVOLVIDAS
“Desenvolvemos ações dentro dos três
pilares da sustentabilidade (econômico,
social e ambiental). No aspecto econômico, estão a troca de conhecimentos com
nossos fornecedores e a recompensa,
com preços acima do mercado, pelo café
de qualidade superior que adquirimos deles. No social, está o desenvolvimento de
um projeto educacional, chamado Universidade do Café, que oferece cursos,
seminários, oficinas e demais atividades
ligadas à cultura do café. E no ambiental,
certamente o respeito pelo meio ambiente, que pode ser atestado pela certificação
que obtivemos em toda a cadeia produtiva
(Responsible Supply Chain), e a preocupação com práticas ecologicamente responsáveis,
como a pegada de carbono, sobre a qual já desenvolvemos estudos.”

“A empresa é
100% familiar,
se dividindo
em diretorias
e comitês.
Pensando no
gestor, creio que
o perfil desejado
mudou. Antes, era
recomendável que
o gestor fosse um
líder inspirado,
principalmente

INFLUÊNCIAS
“Entre as pessoas próximas, destacaria Aldir Teixeira, nosso mestre pesquisador em café no Brasil.
Ele trabalha para a illycaffè desde a época do meu
pai. E também um parceiro na Grécia, chamado
Yannis Iossifidis, uma referência na área de treinamento, serviço e atendimento aos clientes. Entre
os pensadores mais renomados, eu citaria Al Ries,
na área de branding; William Edwards Deming, na
de qualidade; Clayton Christensen, no segmento de
inovações; e um economista que muito me ensinou,
Brian Arthur. Christensen, por exemplo, inspirou o
desenvolvimento do nosso sistema de cápsulas de
café, chamado Iperespresso.”
OS PRÓXIMOS PASSOS
“Buscamos e temos de inovar sempre, desenvolvendo produtos da melhor qualidade, além de aprimorar o que oferecemos em nossas lojas e demais
pontos de vendas. Um aspecto indissociável da qua-

lidade é a sustentabilidade. Ao investirmos
em embalagens mais
sustentáveis para nossos produtos, estamos
também elevando sua
qualidade.”

O MODELO
DE GESTÃO
“A empresa é 100%
familiar, se dividindo
em diretorias e comitês. Pensando no gestor, creio que o perfil
desejado mudou. Antes, era recomendável
que o gestor fosse um
líder inspirado, principalmente. Hoje, o
ideal é que ele seja mais inspirador do que inspirado,
ou seja, capaz de motivar e estimular sua equipe de
trabalho, interagindo com ela e partilhando conhecimentos, numa via de mão dupla. Quanto a esse
comportamento empresarial, percebo diferenças
entre as culturas corporativas de diferentes regiões
do mundo, como a Europa e os Estados Unidos. Nos
EUA, o espírito coletivo fala mais alto, é mais fácil
de implantá-lo no dia a dia, pois a cultura do team
work é predominante. Já na Europa, percebo que as
pessoas são mais individualistas, apresentando, em
alguns casos, mais dificuldades no desenvolvimento
do trabalho em equipe, por exemplo.”
TENDÊNCIAS DO MANAGEMENT
“Pensando especificamente na Illycaffè, temos
fatores como a crise econômica na Itália e a volatilidade dos preços como desafios a superar no presente. Agora, pensando no management de forma
geral, elenco dois desafios: a grande competitividade que temos de enfrentar atualmente, lidando com
concorrentes internacionais, e a exigência de uma
gestão cada vez mais profissional para as empresas.
Olhando para o futuro da gestão, vejo que a com-

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2015

6

plexidade cresce de modo exponencial, bem como as
inovações tecnológicas, mudando o mundo inteiro
– por exemplo, se analisarmos campos de conhecimento como inteligência artificial, genômica e robótica. Esses novos conhecimentos nos ensinam que de-

vemos aplicar macrotendências para tornar o planeta
mais sustentável. Considerando que hoje em dia, infelizmente, ele é insustentável, já que os três pilares da
sustentabilidade não são respeitados como se deveria,
temos, na verdade, de criar sustentabilidade.”

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
julho/agosto 2015
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MERCADOLIVRE
Helisson Lemos

EMPREENDEDORISMO ON-LINE
Apesar de ainda não ter atingido a maioridade, o MercadoLivre tem muita história para
compartilhar sobre seus 16 anos de atuação. A empresa é hoje a maior da América Latina no
setor de e-commerce (em receita, em audiência e quantidade de usuários), com presença
em 12 países da região e uma operação em Portugal. É também a única empresa de
e-commerce latina com ações negociadas na Nasdaq, a Bolsa de Valores norte-americana
do mercado de tecnologia.

Seu sucesso é fruto de um valor essencial da companhia: o empreendedorismo. A começar pelo exemplo de seu fundador, Marcos Galperin. Na época em
que pensou em criar uma plataforma de internet para
compra e venda, ele seguiu em frente mesmo ouvindo
frases como “você está louco”; “isso não vai dar certo”.
Galperin cursava o MBA da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde assistia a palestras
inspiradoras sobre a criação de empresas com base
tecnológica – muitas criadas no Vale do Silício, berço
do empreendedorismo digital dos últimos 30 anos –
e via o crescimento da internet como um mundo de
oportunidades.
Em 1999, com o apoio e incentivo dos professores e colegas, criou o MercadoLivre. Hoje, 16 anos
depois, o MercadoLivre mantém o estímulo ao potencial empreendedor de cada um de seus mais de
2.500 funcionários, assim como a energia de uma
empresa startup, com a criatividade e a inovação
sempre em pauta.

MERCADOLIVRE

E-COMMERCE
11

países onde o mercadolivre está presenste

Presente em 13 países

MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA
PANAMÁ COSTA RICA
COLÔMBIA
EQUADOR

VENEZUELA

PORTUGAL
PERU

BRASIL

CHILE
ARGENTINA

DESAFIOS – SEM MEDO DE SER GRANDE
Desde a sua criação, o MercadoLivre teve de responder a diversos questionamentos sobre seu modelo de negócio, focado em marketplace, frente
a novidades lançadas por concorrentes. Algumas
“modas” do comércio eletrônico, como as compras
coletivas e a busca por produtos de sites chineses,
se apresentaram, para alguns, como uma “ameaça”
ao negócio da companhia.
Outro fator que já gerou dúvidas é a instabilidade
econômica do Brasil e de outros países da América
Latina. Diante isso, a companhia sempre se pautou
no que é mais importante para seus usuários, a melhoria da experiência de compra e venda. Ou seja,
a receita utilizada nessas situações é a de manter o
foco no negócio e buscar atender a demanda dos
clientes da melhor forma possível. Além de garantir
a sobrevivência em tempos de crise, esta postura é
uma das razões para o crescimento médio de 25%
ano a ano, desde 2007.

URUGUAI

Nascido como um marketplace – um shopping
virtual com lojas de vários tamanhos, para todo
tipo de comprador – o MercadoLivre sempre esteve atento às tendências de mercado e, em muitos
casos, ditou várias delas. Principalmente a do empreendedorismo do comércio eletrônico, que fez
com que muitas pessoas iniciassem uma nova empresa e uma nova vida por meio do e-commerce.
Não é à toa que, hoje, mais de 150 mil pessoas na
América Latina vivem única ou principalmente de
renda proveniente de vendas no MercadoLivre.
Pequenas e médias empresas, pessoas físicas e
também grandes varejistas possuem espaço garantido neste marketplace para desenvolver seus negócios. E justamente com o intuito de gerar crescimento às negociações dos vendedores da plataforma,
o MercadoLivre desenvolve e oferece uma série
de ferramentas e serviços para que o e-commerce
continue a crescer. Meios de pagamento, serviços
de logística, publicidade, classificados, ferramentas
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de criação de lojas on-line e, recentemente, sistema
de gestão (ERP) compõem o que a companhia chama de Ecossistema.
O primeiro serviço além do marketplace oferecido pelo MercadoLivre foi o facilitador de pagamentos MercadoPago, 11 anos atrás, com o objetivo de
conferir mais segurança às transações on-line (principal demanda de compradores e vendedores no
início da história do e-commerce). O MercadoPago
foi desenvolvido por uma equipe de especialistas
em finanças, tecnologia e segurança da informação.
Hoje, possui mais de 120 milhões de usuários registrados e ativos, e está presente em seis países:
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela.
Desde 2010, centenas de milhares de outras lojas do e-commerce – mesmo que não operem no
MercadoLivre – utilizam este facilitador. Durante o
ano de 2014, foram realizadas 46,3 milhões de transações pelo MercadoPago, o que movimentou um
volume superior a US$ 3,7 bilhões.
O crescente interesse pelo e-commerce e a segurança oferecida por MercadoPago geraram um
grande crescimento no número de usuários e de
transações comerciais, despertando a atenção de

linha do tempo

diversas empresas que passaram a querer fazer publicidade de seus produtos dentro do marketplace
do MercadoLivre. Surgia assim um novo negócio:
a venda de espaços publicitários no site. Em 2009,
nasceu o MercadoLivre Publicidade, com uma equipe de profissionais 100% focada na comercialização
de anúncios, campanhas de links patrocinados e
banners para micro, pequenas, médias ou grandes
empresas que quisessem anunciar seus produtos e
serviços.
Em 2010, um ano após a criação do MercadoLivre Publicidade, o e-commerce brasileiro faturou R$
14,8 bilhões, 40% a mais que no ano anterior (dados Webshoppers). Com a crescente expansão, veio
também a necessidade de profissionalização do setor, e o MercadoLivre inovou mais uma vez criando
a unidade de negócios MercadoShops: uma ferramenta de auxílio a pequenos e médios empreendedores para a criação de uma loja profissional de comércio eletrônico ou para expandir seus negócios
on-line.
Desde a criação de MercadoShops já são mais de
135 mil lojas ativas no Brasil e em outros cinco países – Argentina, Chile, Colômbia, México e Venezuela – criadas e geridas por meio dessa tecnologia.

MERCADOLIVRE
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Com ela é possível, em poucos passos, criar uma
loja com domínio próprio e layout personalizado,
utilizar ferramentas de marketing e funcionalidades
para gestão de estoque e de vendas. Além disso, a
loja é automaticamente integrada à plataforma de
pagamentos MercadoPago, ao sistema do MercadoLivre Publicidade e ao próprio marketplace do
MercadoLivre.
E, por falar em integração, em 2011 o MercadoLivre deu outro importante passo para integrar compradores e vendedores à sua tecnologia e lançou o
seu aplicativo para celular e tablets. O mundo mobile chegou com força total e é um caminho sem
volta, obrigando todas as tecnologias, plataformas e
sites a se adequarem ao usuário multitela – aquele
que, ao mesmo tempo em que assiste TV, interage no computador, no tablet e no celular. Por isso,
MercadoPago e MercadoShops também têm os
seus próprios aplicativos.
Com o passar dos anos e a ampliação dos serviços oferecidos, a empresa deu um importante passo, em 2012, ao abrir sua plataforma tecnológica e
disponibilizar para o mercado suas APIs (Application
Programming Interface). Na prática, isso significa
que desenvolvedores independentes passaram a ter

acesso à tecnologia do MercadoLivre e a oportunidade de desenvolver diversas aplicações para a plataforma.
Com isso, em pouco tempo, o MercadoLivre se
tornou um canal de vendas importante para grandes e médios varejistas, que passaram a integrar
suas próprias APIs com as do MercadoLivre e a vender seus produtos no marketplace. Atualmente, o
MercadoLivre conta com centenas de Lojas Oficiais,
grandes marcas que, além de venderem em seus
próprios sites e em lojas físicas, têm no marketplace
mais um importante canal de negócios.
ECOSSISTEMA COMPLETO
Em 2013 o MercadoLivre já dava aos seus clientes
condição total de comprar e vender na plataforma
com segurança e facilidade. Porém, ainda faltava
atender a mais uma etapa do e-commerce – o envio de mercadoria – e dar aos lojistas que vendem
seus produtos no marketplace acesso a uma maneira fácil e eficiente de gerenciar o seu negócio.
Pensando nisso, foi criado o MercadoEnvios, primeiro serviço de gestão de logística oferecido no
Brasil para um site de e-commerce no formato de
marketplace. Em parceria com os Correios, essa
unidade de negócio realizou mais de 13 milhões de
entregas em todo o Brasil durante o ano passado.
Entre os produtos mais enviados estão celulares e
seus acessórios e autopeças.
E, para tornar o seu ecossistema de serviços
completo e oferecer também ferramentas para o
gerenciamento das lojas e todos os processos de
venda, em abril deste ano, o MercadoLivre adquiriu
o controle acionário da KPL, empresa de soluções
de gestão para o e-commerce (ERP e BackOffice).
Com mais de 300 clientes ativos, a KPL é líder nesse
segmento e conta com mais de dez anos de experiência na oferta de ferramentas de gestão especializadas no mundo do comércio eletrônico.
FOCO NO CLIENTE
Segundo pesquisa realizada em 2014 pela
comScore, instituto de pesquisa com foco no e-commerce, o MercadoLivre é o 11º site mais visita-
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ecossistema de serviços

marketplace: o mercado livre é o 11º site mais visitado do brasil
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marketplace: líder em visitas no e-commerce do brasil

do do Brasil e o primeiro mais acessado entre os sites de e-commerce. Trabalhar com foco no cliente
é o segredo desses resultados e a força motriz para
atingir os objetivos a que a empresa se propõe em
sua Visão (“ser a empresa líder, admirada e respeitada no comércio eletrônico da América Latina”) e
Missão (“oferecer a melhor plataforma de comércio
eletrônico e os serviços necessários para que pessoas e empresas possam comprar, pagar, vender,
enviar e anunciar na internet”).
O MercadoLivre tem, cada vez mais, colocado
o cliente no centro das suas decisões. Atualmente, o mercado em geral lida com um consumidor
exigente e consciente de seus direitos, o que eleva
o nível de qualidade dos produtos e também o nível de concorrência, trazendo ganho para todos os
envolvidos.
BOM CLIMA = INOVAÇÃO
Além do espírito empreendedor, o MercadoLivre
tem outras características próprias das melhores
empresas para se trabalhar. Presente no ranking de
uma das principais publicações de Recursos Humanos dos últimos anos, também é uma empresa jo-

vem, isto é, feita por pessoas com muita energia e
comprometimento com o trabalho.
O mercado de internet está em constante evolução e, por isso, requer profissionais inovadores,
prontos para se adaptar ao novo e transformar possíveis dificuldades em oportunidades. Essa dinâmica
de mercado também exige que a empresa ofereça a
esses profissionais um bom clima de trabalho, propício à integração e à criatividade.
Para isso, o MercadoLivre tem como atributos
culturais: excelência, inovação, trabalho em equipe,
gerar bom clima e respeito ao outro. E os Valores
da empresa são: acreditar que as pessoas fazem a
diferença; considerar que cada colaborador tem
algo para contribuir; estimular que todos tratem
os demais da mesma forma que desejam ser tratados; acreditar que um ambiente de trabalho aberto
e transparente permite que cada um dê o melhor
de si; e acreditar que o trabalho em equipe alcança
melhores resultados por meio da sinergia de esforços, criatividade e contribuições coletivas.
A adesão aos atributos culturais e aos Valores da
empresa é acompanhada por meio de Avaliação de
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Desempenho e de Pesquisa de Clima Organizacional. Em contrapartida, a empresa oferece um programa de benefícios diferenciado e com foco na
meritocracia, reconhecendo o esforço e resultados
de cada colaborador.
FUNDO PARA STARTUPS
Com base em sua própria história, o MercadoLivre conhece a importância do crédito e da confiança para que uma ideia se torne realidade e alcance o
sucesso. Disposta a apoiar outros empreendedores

Helisson Lemos é diretor-geral do MercadoLivre no Brasil.

que, assim como ela, estão voltados para o mercado de internet, a empresa criou, em abril de 2013, o
MercadoLibre Commerce Fund. O fundo, com valor
de US$ 10 milhões, tem o objetivo de financiar as
startups que melhor utilizam o potencial da plataforma tecnológica do MercadoLivre, a partir de suas
APIs. O fundo já realizou 12 aportes. O mais recente,
em março deste ano, foi na ThirdLevel, empresa que
desenvolve módulos e plugins para plataformas de
lojas virtuais e outros sistemas de gestão para vendedores.
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ITAIPU BINACIONAL
Carla Canzi
Irineu Motter
Celso Carlos Buglione Neto

MAIS PEIXES
EM NOSSAS ÁGUAS
Em 2003 a Itaipu Binacional iniciou a implantação do programa Mais Peixes em Nossas Águas, que
tem por meta a utilização do reservatório de Itaipu para a produção de peixes nativos em sistema
de tanques-rede. O público-alvo é formado por 800 pescadores artesanais e 135 famílias indígenas
que vivem no município de São Miguel do Iguaçu às margens do reservatório. Atualmente, o
programa gera renda e alimento para 63 famílias de pescadores (140 toneladas de pescado/ano) e
135 famílias indígenas (14 toneladas de pescado/ano).

O Mais Peixes foi concebido no escopo do macroprograma Cultivando Água Boa (CAB), uma ampla iniciativa que contempla a realização de diversas
ações que promovam o desenvolvimento sustentável da região. E foi implementado com metodologia própria, que valorizou e priorizou os estudos
das componentes ambientais relacionadas ao sistema de produção de peixes em tanques-rede, como
forma de garantir a sustentabilidade, unindo produção e conservação. Foram implantados três parques
aquícolas com licenciamento ambiental.
Na sua continuidade, o programa prevê a ampliação do número de participantes e o incremento da
produção pesqueira, além da articulação com instituições ligadas à atividade e o estabelecimento de
convênios e parcerias que contribuam para o seu
desenvolvimento.
MUDANÇA DA MISSÃO EMPRESARIAL
Em 2003, com a mudança da missão empresarial
da Itaipu Binacional, a empresa, além de produzir
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energia, passou a focar no desenvolvimento
a pressão da pesca
No Brasil, a Itaipu
regional e na responsabilidade socioambienextrativista sobre os
Binacional
foi
tal, promovendo maior sustentabilidade ao
estoques naturais; o
uma
das
pioneiras
seu negócio. Nesse sentido, foi implantado
aumento do consuo CAB, uma ampla iniciativa socioambiental,
mo de pescado no
na avaliação e
que parte da ideologia do reconhecimento da
Brasil;
implementação
água como recurso universal e, portanto, um
> A estabilização
de
unidades
bem pertencente a todos e capaz de promoda produtividade da
ver o desenvolvimento igualitário, desde que
pesca extrativista no
experimentais para
respeitada e conservada a sua essência como
reservatorio de Itaipu;
criação
de
espécies
recurso de desenvolvimento e suporte da vida
> A necessidade
nativas
em
sistema
no planeta.
de implemetar ações
Trata-se de uma estratégia de desenvolem benefício da code tanques-rede em
vimento sustentável. No escopo do CAB,
munidade pesqueira
reservatório
atualmente, são desenvolvidos 19 programas
(segmento considee 65 ações. Estas vão desde a recuperação
rado vulnerável);
de microbacias, proteção das matas ciliares,
> A política pública
conservação da biodiversidade, apoio a segmentos
de aproveitamento dos reservatórios para aquiculexcluídos, inserção social, produção de alimentos
tura implantada pelo governo federal em 2003.
com sustentabilidade, até a disseminação de valores e saberes que contribuem para a formação de
OBJETIVOS
cidadãos dentro da concepção da ética do cuidado
Os principais objetivos do programa são:
e do respeito com o meio ambiente e com a visão
> Ampliar o potencial de produção de alimento
de sustentabilidade.
de alto valor nutritivo do reservatório de Itaipu, pela
No Brasil, a Itaipu Binacional foi uma das pioneiras
implementação da aquicultura;
na avaliação e implementação de unidades experi> Proporcionar a geração de alimento, renda e
mentais para criação de espécies nativas em sistema
inclusão social das comunidades de pescadores arde tanques-rede em reservatório, tendo iniciado seu
tesanais e indígenas;
primeiro cultivo no início da década de 1990 e pu> Resgate e valorização das classes que depenblicado diversos trabalhos técnicos, demonstrando
dem da pesca;
dessa forma o potencial técnico da atividade para
> Diminuir o esforço de pesca extrativa no resergeração de alimento e renda.
vatório,
Além da motivação de ordem técnica, para a im> Aumentar a produção pesqueira e;
plantação do programa de produção em tanques> Promover o desenvolvimento sustentável da re-rede no reservatório de Itaipu, outros fatores foram
gião.
determinantes, tais como:
> As evidências constatadas pelo monitoramento
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
do rendimento e socioeconomia da pesca no reserO programa foi estruturado em quatro fases, alvatório de Itaipu, desenvolvido pela empresa desgumas delas subdivididas em etapas sequenciais, e
de 1987 no qual foi demonstrado que para 94% dos
que em alguns casos ocorreram em concomitância
pescadores a renda mensal é inferior a dois salários;
com outras fases.
> A premissa de que a transformação do pescador em aquicultor contribui para o aumento da
FASE AMBIENTAL
produção pesqueira no reservatório e pode reduzir
A componente ambiental é fundamental para
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garantir o ordenamento e a sustentabilidade da atividade. Devido a sua complexidade, esta fase foi
realizada concomitantemente com a fase Divulgação/Sensibilização. Esta componente também teve
como objetivo atender os marcos regulatórios da
atividade: Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de
2003; Instrução Normativa Interministerial nº 06, de
31 de maio de 2004; e Instrução Normativa Interministerial nº 7, de 28 de abril de 2005 (MPA, 2013),
os quais estabelecem os procedimentos legais e estudos necessários para o uso de corpos d’água da
União para prática de aquicultura.
Nesses documentos estão previstas a criação das
Áreas e Parques Aquícolas e a determinação da capacidade de suporte. Nesse sentido, foi realizado
o zoneamento do meio aquático (demarcação das
áreas para implantação dos parques aquícolas) e a
estimativa da capacidade de suporte (produção máxima permissível de organismos aquáticos na qual
a emissão de resíduos não ultrapasse a capacidade
assimilativa do ambiente, não alterando suas condições), nos três principais braços do reservatório de
Itaipu (São Francisco Falso (SFF), São Francisco Verdadeiro (SFV) e Ocoí).
Em cada um dos braços, foram realizados estudos específicos nas áreas de hidrologia, limnologia
(os dados de análise da qualidade de água utilizados
foram obtidos com base na série histórica de dados,
provenientes das coletas de água que são realizadas
pela Itaipu Binacional, no programa de monitoramento da qualidade da água do reservatório operado pelo Instituto Ambiental do Paraná), icitiofauna
(baseados no monitoramento da pesca e biologia
pesqueira realizado desde 1987, por meio do convênio Itaipu Binacional/NUPELIA/UEM), mapeamento
de usos múltiplos existentes, áreas de conservação
(desova), áreas de macrofitas, zonas de paliteiro e
acessos disponíveis na Área de Preservação Permanente do reservatório, além da avaliação das cotas
de operação do reservatório de Itaipu (valores de
máxima maximorum e mínima minimorum, as médias das cotas máximas e médias das mínimas).
Esses estudos foram utilizados para subsidiar o
zoneamento das áreas, conforme metodologia es-

tabelecida pela equipe técnica da Itaipu Binacional e
técnicos do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Os valores limnológicos, hidrológicos e área do
braço (cota média de operação) também foram utilizados para estimativa da capacidade de suporte de
cada um dos braços. O cálculo foi realizado a partir do modelo de predição de Dillon & Rigler (1974),
modificado do modelo original de Vollenweider
(1968), apresentado por Beveridge (1984) e utilizado
por Rocha (2001), em análise experimental no reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas. O modelo se baseia no fósforo incorporado ao ambiente
por meio do cultivo em tanques-rede.
FASE PÚBLICO-ALVO/DIVULGAÇÃO

Para implementação do programa, inicialmente foi
realizado o levantamento do público-alvo (quantitativo), identificação da forma de organização e as lideranças existentes. A partir dessa atividade, foi iniciado
o processo de divulgação nas comunidades (colônias
de pesca e aldeia indígena), por meio de palestras explicativas sobre a atividade de criação de peixes em
sistema de tanques-rede, e de como seria desenvolvido o programa. Também foram realizadas visitas
técnicas aos projetos de criação de peixes em tanques-rede desenvolvidos pela Itaipu Binacional, em
suas instalações. Nessa fase foi incentivada a adesão.
FASE CAPACITAÇÃO E FOMENTO

Esse componente foi dividido em etapas, que envolveram o desenvolvimento de convênio com instituições de ensino, pesquisa e extensão, a Universidade do Oeste do Paraná e o Instituto Água Viva. Coube
a estas instituições o desenvolvimento de manuais
técnicos – Manual para Criação do Pacu (Piaractus
mesopotamicus), Manual de Boas Práticas, realização
de cursos e dias de campo para os pescadores interessados e membros da comunidade indígena.
Também coube a essas instituições a implementação de pesquisas para aprimoramento técnico do
sistema de produção e o desenvolvimento de cortes
e produtos à base do pescado (pacu) produzido em
tanques-rede, visando a desenvolver o mercado da
espécie.
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Nessa fase foram implantados pela Itaipu Binacional módulos pilotos, com um total de 595 tanques-rede (dois tanques por pescador), contemplando:
> Apoio à primeira produção (fornecimento de insumos – ração e alevinos);
> Assistência técnica;
> Orientação e capacitação técnica na produção
e processamento do pescado (capacitação no desenvolvimento de cortes e produtos obtidos a partir
do pacu produzido em tanques-rede).
Na comunidade indígena, pelo seu perfil diferenciado, foi instalado um módulo comunitário de 40
tanques-rede, com fornecimento de insumos, contudo a produção se destina apenas ao consumo da
comunidade e à prática de escambo.
A mão de obra utilizada nos módulos, tanto dos
pescadores como da comunidade indígena, é exclusiva do público-alvo.
FASE DESENVOLVIMENTO

Esta fase tem início após o primeiro ciclo de produção, quando os pescadores utilizam a receita obtida com a venda do pescado para investir na atividade (compra de ração e manutenção do tanque).
Aos pescadores que se destacam na atividade, há o
incentivo para ampliação da produção, os quais são
utilizados como agentes disseminadores. O apoio à
comercialização é constante, sendo realizado em
conjunto com os pescadores em eventos de comercialização (feiras de pescado e eventos gastronômicos). Nesta fase a atuação da Itaipu Binacional
esteve focada em:

> Assistência técnica;
> Fomento de alevinos;
> Divulgação de resultados e estímulo a novas
adesões;
> Abertura de mercado para o pacu produzido em
tanques-rede (marketing);
> Articulação com instituições públicas, buscando solucionar as questões que envolvem a comercialização (adequação de abatedouros, certificação
sanitária, linhas de crédito, compra direta pelos municípios etc.);
> Incentivo à formação e consolidação das cooperativas e associações.
Uma vez aberto o programa, as fases “Capacitação e Fomento” e “Desenvolvimento”, foram cíclicas,
repetiram-se conforme novas adesões espontâneas
foram ocorrendo e periodicamente reavaliadas,
conforme pontos de estrangulamento da produção
e comercialização foram sendo identificados, utilizando como base a metodologia do ciclo PDCA
(Planejar-Executar-Verificar-Agir).
PRINCIPAIS RESULTADOS
Cultivo de peixes em tanques-rede pelos pescadores artesanais:
FASE AMBIENTAL

Foram concluidos os estudos e licenciados os
três parques aquícolas (SFF, SFV e Ocoí). O total de
áreas demarcadas e a capacidade de suporte total
estimada encontram-se demonstrados na Tabela 1.
Após a criação dos parques, foram entregues 73

TABELA 1
QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUE COMPÕEM OS PARQUES AQUÍCOLAS, CAPACIDADE DE SUPORTE E
QUANTIFICAÇÃO DE TANQUES-REDE
Parque Aquícola

Ocupação
Área total (ha) Área utilizável (ha)
do braço (%)

Capacidade
suporte
(ton/peixes/ano)

Estimativa do
número de tanques
(4 m2)

São Francisco Falso

252,70

8,12

0,46

2.029,74

2.537

São Francisco Verdadeiro 519,06

10,22

0,48

2.554,86

3.193

Ocoí

6,56

0,09

1.639,45

2.049

242,31
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TABELA 1
QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUE COMPÕEM OS PARQUES AQUÍCOLAS, CAPACIDADE DE SUPORTE E
QUANTIFICAÇÃO DE TANQUES-REDE
Fase

Descrição dos resultados

Público-alvo/Divulgação

> 73 títulos licenciados de cessão de uso das áreas propícias para pescadores
> 63 pescadores fazem parte do programa e recebem assistência técnica contínua

Capacitação e Fomento

>153 tanques-rede instalados em parceria com a Unioeste para aprimoramento tecnológico da
atividade
> Produção da 2.000 cartilhas de boas práticas da aquicultura e 1.500 manuais orientativos
para criação de pacu (P. mesopotamicus) em sistema de taques-rede para produção de carne
mecanicamente separada (CMS)
> Realização de 10 cursos de extensão e uma capacitação certificada (Instituto Federal do
Paraná – IFPR)
> Desenvolvimento do corte específico para o pacu (eliminação de espinha) e disponibilização
de uma máquina de CMS (uso integrado)
> Suprimento de 80 mil alevinos/ano
> 200 pescadores capacitados

Desenvolvimento

> Criação da logomarca compartilhada “Peixe do Lago – Produzido em Tanques-rede”
> Produção atual de 140 toneladas de pacu/ano
> Receita líquida gerada por tanques-rede de R$ 750,00
> Realização anual de feiras de pescado e almoços coletivos, para divulgação do pacu produzido
em tanques-rede
> Obtenção de certificação sanitária municipal para o peixe produzido em tanques-rede
> Criação de duas cooperativas de pescadores e piscicultores (Foz do Iguaçu e Santa Helena)
> Inclusão de peixes na merenda escolar
> 20 oficinas de edução ambiental e 20 mutirões de limpeza do lago/ano com a participação de
400 pescadores e a retirada de 70 mil kg de lixo.

títulos licenciados de cessão de uso das áreas propícias para pescadores. Além disso foi realizado o
mapeamento (com usos já confrontados) para zoneamento de áreas aquícolas dos demais braços do
reservatorio.
CONTINUIDADE E RECOMENDAÇÕES
Grandes obstáculos já foram superados, a exemplo do desafio do projeto em transformar o pescador
extrativista em piscicultor. Isso foi possível, principalmente, pela parceria estabelecida com as instituições de ensino e pesquisa. A prática demonstrou
que o modelo de extensão utilizado deve ser horizontal, tornando o pescador agente da sua própria
transformação e também um agente de difusão tec-

nológica, de forma que os demais o tenham como
referência. Para tanto, devemos respeitar as limitações individuais e aproveitar suas aptidões.
O Projeto tem como objetivo principal promover
a inclusão social e melhoria na qualidade de vida dos
pescadores e indígenas, com sustentabilidade ambiental. Para tal é necessário continuar buscando:
> Ampliação do potencial de produção de alimento de alto valor nutritivo do reservatório, pela
implementação da aquicultura sustentável, com geração de renda e inclusão social;
> Resgate e valorização das classes que dependem da pesca e aumento do número de pescadores
aquicultores;
> Diminuição constante dos esforços de pesca
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extrativa no reservatório, pela substituição gradativa
da atividade;
> Melhoria das condições de trabalho dos pescadores aquicultores (abate e comercialização do
pescado);
> Ampliação das parcerias com instituições de
ensino para continuidade dos treinamentos e capacitação do público-alvo;
> Incremento nas técnicas de manejo e cultivo de
peixes em sistema de tanques-rede;
> Fomento ao cooperativismo;
> Incremento na divulgação dos produtos e meios
de comercialização da produção;
> Promoção do desenvolvimento sustentável da
região;
> Manutenção da segurança alimentar na comunidade indígena.
As ações realizadas pela Itaipu e parceiros vêm
promovendo a geração de renda ao pescador artesanal e possibilitando o aumento da oferta de
alimento à comunidade indígena, em um processo produtivo próprio. O programa está atuando
também na solução dos principais gargalos de
produção da cadeia de uma espécie nativa (pacu)
em tanque-rede, trazendo a viabilidade técnica e
econômica ao processo de produção e comercialização da espécie, tornando esse arranjo produtivo
local autossustentável e com sustentabilidade ambiental.
Muito embora o projeto tenha evoluído bastante, a viabilidade da atividade somente com espécies
nativas é limitada. Dessa forma, a expectativa atual
dos pescadores, para maior efetividade do projeto,
é que seja licenciado o cultivo de outras espécies,
mais competitivas e rentáveis, com potencial para
triplicar a produção nas mesmas áreas atualmente
cultivadas.
PERFIL INSTITUCIONAL
A Itaipu Binacional tem em sua missão gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento
econômico, turístico e tecnológico – sustentável –,

no Brasil e no Paraguai. Até 2020, a Itaipu Binacional
se consolidará como a geradora de energia limpa e
renovável com o melhor desempenho operativo e
as melhores práticas de sustentabilidade do mundo,
impulsionando o desenvolvimento sustentável e a
integração regional.
A empresa está sujeita a regras binacionais de
fiscalização, auditoria e mecanismos especiais de
transparência e acesso à informação, decorrentes
do Tratado Internacional que a criou e a rege, que
se consubstancia em uma gestão conjunta e paritária.
A Itaipu tem um Código de Ética com respectivo
Comitê de Ética binacional; uma Comissão Interna
de Reclamações; ajustou-se à Lei Sarbanes-Oxley
(Lei SOX); implantou o pregão eletrônico binacional; adotou o Enterprise Resource Planning (ERP) da
empresa alemã SAP AG, e uma Ouvidoria; e disponibiliza um canal para denúncia e informações ao
público externo.
A Lei SOX é uma espécie de lei de responsabilidade fiscal que regulamenta os padrões de governança corporativa para companhias de capital aberto,
coligadas e subsidiárias que tenham ações negociadas nas bolsas de valores dos EUA, promovendo
a reforma e a elevação dos níveis de prestação de
contas, de transparência, de consistência e de ética
empresarial.
A Itaipu, no Brasil, tem 50% de seu capital social
de titularidade da Eletrobras, sociedade de economia mista que possui ações na Bolsa de Valores de
Nova Iorque e está, portanto, sujeita ao cumprimento da Lei SOX.
O Sistema de gestão integrada dos procedimentos financeiros da empresa, o SAP ERP, possibilitou
à Itaipu otimizar e integrar ações e processos e propiciou um melhor gerenciamento das informações
financeiras. Com todos os sistemas interligados, os
processos otimizam-se e os custos diminuem.
Complementando a ampliação da transparência
em sua gestão financeira, a Itaipu implantou um sistema de leilão reverso (ganha o fornecedor que oferecer menor preço) feito via internet. Trata-se de um
caso único no mundo de pregão binacional.
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O sistema é todo on-line, em português e espanhol, e em três moedas: real, guarani e dólar. Além
disso, o programa compatibiliza horários e feriados
entre os dois países. O pregão binacional se tornou
um estudo de caso para órgãos do governo brasi-

leiro que estão desenvolvendo um sistema de compras governamentais para o Mercosul.
Um grupo de trabalho do Ministério do Planejamento está adaptando o modelo para um pregão
eletrônico internacional.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil, edição 2015.

Carla Canzi é gerente de Divisão de Reservatório.
Irineu Motter é gestor do Programa.
Celso Carlos Buglione Neto é engenheiro em Aquicultura.
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LIGHT
Fernanda Mayrink
Marliane Mendonça

UM PROJETO DE RECICLAGEM INOVADOR
NAS COMUNIDADES PACIFICADAS DO RIO
A Light iniciou em agosto de 2011 o projeto “Light Recicla”, que consiste na troca de material
reciclável por descontos nas contas de luz dos moradores de comunidades, prioritariamente
nas de áreas pacificadas. O projeto já chegou a 11 delas. Em quatro anos, foram recolhidas
seis mil toneladas de materiais e 28 mil litros de óleo vegetal, gerando R$ 574 mil em
créditos nas faturas dos participantes.

Com mais de um século de atuação, a Light –
companhia de energia elétrica do Rio de Janeiro –
tem feito parte da vida desta cidade, acompanhando
e oferecendo produtos e serviços essenciais para seu
desenvolvimento.
A empresa atende a quatro milhões de clientes em
31 municípios do estado e tem como missão “prover
energia com excelência e de forma sustentável, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da
sociedade”.
A Light tem sido parceira do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, que, desde 2008, vem instalando Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em diversas comunidades, numa ação de retomada de territórios que
há décadas eram dominados por um “poder paralelo”.
A pacificação tem sido um dos principais vetores
de transformação da cidade, auxiliando no resgate da
cidadania dos moradores dessas comunidades. Essa
é a principal conquista desse processo, que oferece
mais qualidade de vida por meio da maior facilidade de acesso aos serviços básicos do estado (como
segurança, saúde, educação, saneamento, assistên-
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cia social etc.) e aos serviços públicos concedidos
(como água, luz, internet, transporte etc.). Entretanto, a liberdade e os direitos garantidos implicaram um
conjunto de novas responsabilidades para essa parcela da população. A pacificação requereu a normalização de muitos serviços, entre o quais, o de energia
elétrica.
Em muitos casos, o valor da conta de luz estava acima da capacidade de pagamento desse novo
cliente. A conta era inflacionada pela cultura do desperdício. Grande parte dos moradores viveu durante
anos sem pagar pela energia consumida, difundindo
e consolidando o hábito da informalidade. A “gratuidade” da energia elétrica motivava que seu uso
se desse de forma irracional; incentivando a aquisi-

ção de eletrodomésticos e eletrônicos. Esses fatores
associados – normalização, cultura do desperdício
e demanda crescente – geraram contas de energia
com valores elevados e, consequentemente, originaram um impacto considerável nos orçamentos domésticos das comunidades pacificadas.
Mesmo após a pacificação, a questão da coleta e
destinação do lixo persistia naquelas áreas. Deve-se
ter em conta a complexidade desse serviço em toda
a cidade. Se nos bairros urbanizados o lixo é um desafio, nas comunidades e morros, que possuem áreas
de difícil acesso, a solução para a sua coleta se torna
ainda mais complicada.
De forma a contribuir com uma solução inovadora
para a transformação do cenário das comunidades

o projeto light recicla
PARA AS PESSOAS
• Gera renda e empregos.
• Melhora as condições de saúde
e do meio ambiente.
• Contribui para a limpeza do entorno
das residências.

PARA O MEIO AMBIENTE
• Destina adequadamente
os materiais ecicláveis.
• Diminui a exploração de recursos naturais.

PARA A LIGHT

• Reduz o consumo de energia e poluição
do solo, da água e do ar.
• Prolonga a vida útil dos aterros sanitários.

• Promove economia de energia.
• Contribui para o pagamento das
contas de energia.
• Fortalece a imagem da Light com os
clientes da comunidade.

SUSTENTABILIDADE
PARA O SETOR PÚBLICO
• Diminui os gastos com a limpeza urbana.
• Contribui para a saúde pública.
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recém-pacificadas, a Light iniciou, em agosto
O Projeto contribui
O Light Recicla
de 2011, o “Projeto Light Recicla” na comunicom a inserção da emcontou,
desde
dade do Santa Marta e em seu entorno.
presa no contexto de
seu
início,
com
o
O Projeto é realizado no âmbito do Prograsustentabilidade emprema de Eficiência Energética (PEE), da Agência
sarial, ao combinar os
apoio da Prefeitura
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e consisaspectos de inclusão sodo
Município
do
te na troca de material reciclável por crédito
cial e proteção ambienRio
de
Janeiro,
na fatura de energia elétrica. É uma ação sotal, além de envolver os
cioambiental e de geração de renda, prioritamoradores das comuniem especial
riamente para a população das comunidades,
dades em um processo
da
Secretaria
contribuindo com a inclusão social das famílias
rentável, gerando receiMunicipal
de
Meio
residentes nesses territórios. Além disso, prota, melhorando sua caporciona uma mudança cultural na população,
pacidade de pagamento
Ambiente
permitindo o conhecimento do uso e reúso
da conta de energia elédos recursos naturais e da contribuição real de
trica e assegurando-lhes,
seus atos para a vida das novas gerações.
portanto, melhores conO Light Recicla também evidencia uma mudança
dições de cidadania.
de paradigma no pagamento das contas de luz, que
Cada resíduo dá direito a um bônus com base no
agora podem ser pagas com algo que seria jogado
seu valor de mercado. Por exemplo, em 30 de junho
fora. A abordagem socioambiental do Projeto, que
de 2015, os valores dos bônus para a cidade do Rio
objetiva não apenas promover uma solução tecnolóde Janeiro eram: 1 kg de plástico PET = R$ 0,80 de
gica, mas também contribuir para mudança cultural
bônus, 1 kg de lata de alumínio = R$ 1,55 de bônus.
e de atitudes no modo de vida da população, favoO participante do programa pode dar quatro desrece o uso racional dos recursos naturais, melhora as
tinações aos bônus:
condições de saúde e colabora com a limpeza dessas
> gerar crédito na sua conta de energia;
comunidades e com práticas de cidadania, sustenta> doar como crédito para a conta de luz de alguma
bilidade e fixação do homem em seu território. A sua
instituição social cadastrada no Projeto;
motivação desenvolveu uma metodologia replicável
> doar para outro consumidor cadastrado no Projeto;
em outras comunidades.
> os estabelecimentos comerciais das comunidaO Light Recicla contou, desde seu início, com o
des podem creditar 50% do bônus em sua conta de
apoio da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro,
luz e os 50% restantes deverão ser doados para uma
em especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiendas instituições sociais cadastradas. Os resíduos são
te. Para o secretário Carlos Alberto Muniz, “a ideia
destinados à indústria de reciclagem.
inovadora de trocar lixo por desconto nas contas de
luz é excelente. Além do ganho social e econômico,
A abordagem social do Projeto também promohá os benefícios ao meio ambiente, a promoção do
ve a integração “morro/asfalto”, uma vez que os bôdescarte adequado, o estímulo e a conscientização
nus dos resíduos coletados em bairros vizinhos, de
da população quanto à importância da reciclagem”.
maior poder aquisitivo, podem ser doados às instituiO Projeto ultrapassou os limites da cidade e cheções sociais ou para outras pessoas cadastradas. Um
gou a Mesquita, no início de 2014, e a Japeri, em
exemplo disso é a parceria com escolas privadas, que
2015; resultado da parceria entre a Light e as prefeidoam o valor correspondente do material reciclável
turas desses municípios. Com quatro anos de exispara crédito na conta de energia elétrica de instituitência, o Light Recicla possui 12 Ecopontos benefições sociais cadastradas no Projeto, como creches
ciando 11 comunidades.
comunitárias.
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Os benefícios esperados são: geração de renda
em comunidades; diminuição do impacto ambiental provocado pelos resíduos sólidos; contribuição
com a adimplência no pagamento das contas de luz;
elevação do índice de reciclagem; diminuição das
doenças causadas pela poluição gerada pelo descarte inadequado do lixo; mudança cultural na população em relação ao uso da energia e destinação
adequada dos resíduos sólidos; contribuição para o
desenvolvimento e sustentação das comunidades
pacificadas.
O Projeto Light Recicla tem como inspiração uma
iniciativa da Companhia Energética do Ceará – o
programa Ecoelce –, com o diferencial de “público-alvo”. Enquanto o Ecoelce abrangeu Fortaleza e outras cidades daquele estado, o Light Recicla é focado
em comunidades pacificadas, antes dominadas pelo
poder paralelo (tráfico ou milícia). Um dos objetivos
do Projeto é contribuir para a sustentabilidade do
processo de pacificação com ações de inclusão social, educação ambiental e cidadania.
O Projeto Light Recicla tem como base um moderno conceito em ações de eficiência energética:
a reciclagem é um processo que poupa energia elétrica. Em suma, produzir um bem usando como matéria-prima produtos reciclados é energeticamente
mais eficiente do que produzir o mesmo bem com a
matéria-prima propriamente dita. Os dados apresentados na Tabela 1 têm como base a pesquisa do economista Sabetai Calderoni (1997) e apresentam, para
cada tipo de resíduo, a economia de energia possibilitada pelo processo de reciclagem. Por exemplo,
produzir uma tonelada de metal a partir de materiais
reciclados proporciona uma economia de energia de
5,3 MWh em relação à produção da mesma quanti-

dade de metal com processos convencionais.
Uma abordagem inovadora por parte da Light é o
cálculo da Demanda Retirada na Ponta para a análise do Light Recicla como ferramenta de eficientização energética. O cálculo utilizado tem como base a
formula de Fator de Carga, ou seja, Demanda Média
pela Demanda Máxima pelo tempo de permanência
na ponta; e para cada uma das variáveis foram adotados parâmetros conservadores.
Comunicar para educar é um encadeamento primordial de qualquer ação que se proponha alcançar
mudanças de hábitos. Como pilar desse propósito, o
Projeto Light Recicla adota um trabalho estratégico
buscando sensibilizar, mobilizar e informar as pessoas, estimulando adesão e adoção de atitudes sustentáveis em relação ao consumo e descarte correto
de materiais.
Além dos benefícios que esta iniciativa pode propiciar aos clientes e às comunidades, colhe-se um
significativo ganho em termos de imagem corporativa, resultando em elevação da credibilidade e da percepção positiva por parte de investidores e do público em geral. Nesse sentido, a adesão do Projeto por
parte das comunidades, somada à atual conjuntura
da cidade do Rio de Janeiro de pacificação e formalização de serviços, despertou o interesse de companhias privadas, que tiveram participação como empresas madrinhas em alguns Ecopontos.
Alguns moradores são tão engajados no Projeto
que suas faturas são quitadas a partir do crédito gerado com a troca dos materiais recicláveis, estando
isentos de pagar a conta de energia há mais de três
anos.
Desde a inauguração do primeiro Ecoponto
(agosto de 2011) até o fim de junho de 2015, o Pro-

tabela 1
Economia gerada por tonelada de resíduo reciclado
Resíduo
Energia elétrica economizada pela reciclagem de
uma tonelada (MWh/ton)

Metal

Vidro

Papel

Plástico

Tetra Pak

5,30

0,64

3,51

5,06

5,10
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jeto Light Recicla recolheu 5.841.638,76 kg de
de Janeiro é um granReduzir a conta
materiais recicláveis e 28.418,96 litros de óleo
de desafio para o poder
de
luz
de
pessoas
vegetal; realizou 13.185 cadastros; economipúblico, para os agentes
e
instituições
zou 24.135.856,06 kWh de energia e gerou R$
privados e sociedade ci574.563,59 em créditos nas faturas de enervil. Essas comunidades
sociais, gerando
gia elétrica dos participantes. A economia de
viveram décadas sob o
renda
a
partir
da
energia equivale ao consumo de 120.679 dodomínio do poder pareciclagem
dos
micílios/mês. Este número representa mais de
ralelo. Nesse cenário, a
cinco comunidades da dimensão da Rocinha.
consolidação do procesresíduos que antes
Com o Projeto Light Recicla, recursos natuso de pacificação deve
eram
jogados
rais foram poupados a partir da reciclagem dos
ser acompanhada por
no
lixo,
foi
um
materiais:
uma transformação pro> Papel: 42.679 árvores;
funda nas estruturas culdos objetivos
> Água: 25.105.000 litros;
tural, social, econômica,
conquistados
e
> Metal: 270 toneladas de minério;
política e institucional
reconhecidos
pelos
> Carvão: 36 toneladas;
local. Esse processo não
> Plástico: 20 toneladas de petróleo;
se dá em curto prazo,
clientes
> Vidro: 1.393 toneladas de areia;
é complexo, sensível e
> Óleo: 510.000.000 litros de água não foespecífico a cada coram poluídas;
munidade. Torna-se ne> Redução de 12.911 kg de CO² no meio ambiente.
cessária a criação de mecanismos que promovam
a sustentabilidade do processo de pacificação, que
O Projeto já conquistou sete prêmios:
permitam que essa transformação amadureça e que
> Prêmio Parceiros do Meio Ambiente – Secretaria
as ações e investimentos públicos e privados realizaMunicipal de Meio Ambiente
dos frutifiquem.
> Prêmio Socioambiental Chico Mendes
O Projeto Light Recicla é uma proposta que vem
> Prêmio Marketing Contemporâneo – Associação
a contribuir com a sustentabilidade desse processo,
Brasileira de Marketing & Negócio, responsabilidade
principalmente por seus atributos sociais, econômisocial e sustentabilidade
cos, ambientais e de transformação cultural.
> Prêmio ABERJE – Comunicação de Programas
Reduzir a conta de luz de pessoas e instituições
Voltados à Sustentabilidade Empresarial
sociais, gerando renda a partir da reciclagem dos re> Prêmio FIRJAN Ação Ambiental – Relação com
síduos que antes eram jogados no lixo, foi um dos
Público de Interesse
objetivos conquistados e reconhecidos pelos clien> Prêmio ACRJ de Sustentabilidade 2015 – Grande
tes. Ainda mais importante do que ajudar a pagar as
Empresa;
contas de energia elétrica, o Projeto está contribuin> Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2015 – Relado para o resgate da cidadania e promovendo uma
ções Comerciais e com o Cliente
mudança no comportamento das pessoas.
“As pessoas estão levando o que era chamado lixo
Além disso, houve o reconhecimento no Plano
para reciclar e estão ganhando porque diminuem as
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
suas contas de luz. Isso é muito importante, é melhor
da Cidade do Rio de Janeiro – diagnóstico 2012 –
para o nosso bolso, é melhor para o meio ambiente”,
como um dos exemplos de Programas e Ações para
afirma Percília Pereira, ex-presidente da Associação
as Comunidades.
de Moradores da Comunidade da Babilônia.
A etapa pós-pacificação de comunidades do Rio
“É um trabalho que veio dignificar a nossa comu-
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nidade, veio combater o lixo dentro da nossa favela
e ajudar também no bolso dos moradores” destaca
José Mario Santos, presidente da Associação de Moradores do Santa Marta.
Os resultados mostram que o Projeto Light Recicla
vem contribuindo para fortalecer a imagem da empresa e seu relacionamento com estas comunidades,
abrindo caminho para uma série de novas parcerias
com outras empresas e com o poder público.
O Projeto Light Recicla é uma proposta com metodologia, processo e resultados comprovados, que

pode atuar sinergicamente com outras ações do poder público, sociedade civil e iniciativa privada para
promover uma real transformação para o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro, com cidadania,
geração de renda, inclusão social, mudança cultural
e preservação ambiental. Essas conquistas supõem
que a ética ocupe lugar central nas decisões concernentes ao uso dos recursos materiais e energéticos,
à transparência nas ações das empresas e aos mecanismos de mudança de vida cotidiana das populações.

Fernanda Mayrink é gerente de Eficiência Energética em Comunidades da Light
Marliane Mendonça é gestora Social da Light
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ESPECIAL/QUIRIUS
Wilham Luís Gneipel Krause

UMA NOVA VISÃO
DA GOVERNANÇA FISCAL
Há cerca de nove anos eram emitidas as primeiras Notas Fiscais Eletrônicas com validade jurídica
no país. Foi um marco importante do Projeto SPED (Sistema Público Escrituração Digital) para a
integração e modernização da administração tributária e aduaneira nas três esferas do Governo:
Federal, Estadual e Municipal.

O principal objetivo do SPED era promover o aumento da arrecadação de tributos através da eficácia da fiscalização, assim como dispor de uma base
de informações em escala nacional que servisse de
apoio em análises setoriais se reformas de políticas
tributárias, entre outros.
Neste momento, um novo mercado estava se
abrindo. Até então, a probabilidade e o risco de
uma fiscalização, para a grande maioria das empresas, era muito baixo. O Governo não dispunha de
informações detalhadas e um volume suficiente de
auditores para cobrir a fiscalização da grande quantidade de empresas no extenso território nacional.
Além disso, quando ocorria, o processo de fiscalização era demorado e trabalhoso, realizado muitas
vezes por amostragem. As penalidades acabavam
não refletindo todo o contexto e, em diversos casos,
cabiam recursos judiciais. Nesta escolha, os alvos
acabavam sendo os grandes contribuintes.
Percebo o quão grande seria o desafio das empresas para se enquadrar a essa nova realidade e
implementar a constante gestão dessas mudanças.
Seria preciso uma visão mais ampliada, em um modelo semelhante ao adotado pelas empresas para a
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Governança Corporativa. Para concretizar essa visão, a Quirius adotou o nome de Governança Fiscal; reavaliou processos, controles, sistemas de informação, perfil dos profissionais, riscos e impactos
ao modelo de negócio, focados em acompanhar a
direção do Governo e do mercado. Não seria mais
apenas um assunto de responsabilidade das áreas
contábil e fiscal.
Para atingir este objetivo, reunimos:
> Experiência em gestão de empresas
> Conhecimentos de negócio das mais diversas
áreas como: compras, produção, vendas, comércio
exterior, controladoria
> Legislação tributária, fiscal e aduaneira
> Tecnologia da informação, como um meio para
dar agilidade, segurança e competitividade ao processo.
Nos concentramos em três principais vetores:
Compliance, Gestão de Riscos e Inovação e Geração de Valor. Assim, é fácil destacar que o foco da
Quirius não está apenas no cumprimento da legislação e no atendimento ao Governo. Os projetos devem adicionar efetivamente valor à empresa cliente
e contribuir para o aumento de sua competitividade.

O Compliance e a Gestão de Riscos Fiscais, dentro da visão da Governança Fiscal, dão base para a
sustentabilidade e para a preservação da imagem da
empresa e de seus representantes legais. Fazendo
uma correlação: a Governança Fiscal como um braço da Governança Corporativa.
Estar em conformidade com a legislação exige
uma gestão constante. Diariamente, ocorrem mudanças em pelo menos uma das três esferas do Governo. Essas mudanças afetam diretamente o negócio da empresa, com implicações na estratégia de
compras, vendas, importação, formação de preço
de venda, reestruturação societária, pagamento
indevido de impostos, geração de passivos fiscais,
além de dificultar o pleito de incentivos e benefícios
fiscais.
Na prática, percebemos que muitas empresas
ainda estão em um nível básico de Governança Fiscal. Em vez de torná-lo um centro de resultados,
com foco mais estratégico para a busca de oportunidades para seu negócio, tratam o tema como
um mal necessário, um centro de custos, com foco
operacional e voltado ao atendimento do Governo.
Muitas vezes as áreas fiscal e contábil têm dificuldade de apresentar o ROI (Retorno Sobre Investi-

Benefícios da governança fiscal

Inovação e
geração de valor

Gestão de riscos

Compliance Fiscal

> Eficiência Operacional
> Gestão de Oportunidades

> Mitigação do risco para o representante legal
> Eficiência na escrituração fiscal

> Armazenamento de Notas Fiscais
> Crédito de Impostos
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mento) sobre estes temas. Geralmente com equipes
enxutas, sem a ajuda de consultorias especializadas
ou mesmo softwares de apoio, o foco se volta para
o operacional, o atendimento dos prazos das entregas e as apurações dos impostos. Em raros casos,
participam das estratégias e políticas de compras,
vendas, produção, logística, dos processos centrais
das operações da empresa.
Em um nível mais avançado de Governança Fiscal, é comum os próprios ganhos financiarem os
investimentos para a manutenção do cumprimento da legislação. Da mesma maneira, o ”tema fiscal” assume um papel mais estratégico e decisório
nestes processos centrais. Existem muitos “ganhos
escondidos” nos principais processos das empresas:
importações, compras, fretes, serviços, produção,
vendas, exportações, impostos diretos e indiretos,
planejamento tributário, entre outros. Mas, princi-

Cadeia de gestão fiscal Quirius

palmente, são mais relevantes nos elos da cadeia
de relacionamento: Fornecedor, Empresa, Cliente e
Governo.
Um exemplo recorrente nos projetos avançados de Governança Fiscal é a utilização dos ganhos
de Drawback e Reintegra para o financiamento do
Compliance Fiscal. Nos projetos realizados pela
Quirius, aproximadamente 30% dos benefícios eram
desperdiçados pela empresa devido a problemas ou
inconsistências das informações fiscais. A partir do
momento em que passamos a realizar o Compliance das informações e as analisamos sob o mesmo
ponto de vista do Fisco, reduzimos consideravelmente as perdas destes benefícios e aumentamos o
valor gerado para a empresa.
Como exemplo destas constantes mudanças,
está prevista para se iniciar em breve a escrituração
do Controle da Produção e do Estoque (Bloco K).
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Para muitas empresas, é mais um custo Braaplicado no Reintegra
Com o Bloco K, o
sil em um momento inoportuno. É possível
estará coerente com as
Governo
terá
uma
encará-lo como só mais um reporte de ininformações do Bloco K?
visão
mais
clara
formações ao Governo; ou, além disto, avaOu pela ótica do Bloco K
liar os riscos e o nível de exposição fiscal; ou,
algum produto ultrapassobre a estrutura
ainda, utilizar esta nova obrigação como uma
sará o limite de conteúdo
de
produtos
forma de gerar oportunidades de ganho para
importado estabelecido
utilizados
na
a empresa.
pelo Governo para enPortanto, quando o foco está além da enquadramento do benefíformação do
trega das obrigações, é possível, sim, visuacio?
produto
acabado,
lizar de forma mais clara as diversas possiNo Drawback, a estrubem
como
blidades de retornos. Por exemplo, iniciar
tura de produto declaquestionando quanto o projeto do Bloco K
rada estará condizente
seu respectivo
pode gerar de redução de custo para a emcom a estrutura do Bloconteúdo
presa?
co K? Pode haver alguma
importado
Fazendo uma reavaliação das classifiperda do benefício de
cações fiscais das mercadorias, quanto de
suspensão do imposto
imposto de importação, oportunidades de
de importação de algum
pleito de exceções tarifárias, revisão de alíquotas de
produto?
impostos, enquadramento de benefícios, contribui
Ou, ao contrário, existem oportunidades de se
para o ROI?
implementar um Drawback Integrado com meus
Como estão a gestão dos documentos fiscais, o
fornecedores sobre os produtos importados por
recebimento e a escrituração de mercadorias, sereles e aplicados ao meu produto exportado? Quanviços e transportes? Existem muitas divergências
to seria a diminuição do preço de compra e ganho
entre o que é negociado com os fornecedores e
de fluxo de caixa sobre os valores de suspensão de
o declarado nas notas fiscais e na sua escrituração
impostos envolvidos?
fiscal? Como está seu controle de operações com
No Transfer Pricing, a formulação do produto esterceiros? Seu controle de estoques reflete a mesma
tará em coerência com a formulação declarada no
visão que o Governo terá da sua empresa?
Bloco K? Haverá algum impacto nos eventuais ajusSerá que o fornecedor está em conformidade
tes para o imposto de renda e contribuição social?
com a legislação? A tributação aplicada na venda
Impactos no ICMS. O cálculo e reporte da Ficha
dos seus produtos está adequada? Se não, quanto
de Conteúdo Importado estará em conformidade
isto pode estar onerando o custo da aquisição das
com o Bloco K?
mercadorias?
Produtos vendidos hoje para fora do estado com
Com o Bloco K, o Governo terá uma visão mais
alíquota de 4%, analisados sob a ótica do Bloco K,
clara sobre a estrutura de produtos utilizados na forcontinuam com esta mesma alíquota ou passarão
mação do produto acabado, bem como seu respecpara 12%? Quanto representam para a empresa estivo conteúdo importado. Com isto, poderá avaliar
sas vendas para fora do estado? Com a mudança de
com mais propriedade diversas operações que hoje
alíquota, pagará mais ICMS no mês?
ficam em segundo plano, repassando com mais
Ou, ao contrário, a mudança de 12% para 4% pasprofundidade pelos impostos indiretos e diretos, assará a acumular impostos? O que fazer para consim como a análise de determinados benefícios.
ter este acúmulo ou recuperar o passado? Qual o
Seu benefício de Reintegra sobre as exportações
impacto nos contratos com clientes e na formação
será mantido no mesmo nível? O cálculo de custeio
dos preços de venda dos produtos?
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E para as empresas do setor automotivo,
Outro exemplo é
Em um cenário
haverá algum impacto no Sistema de Rastreaa redução de 40%
econômico
de
bilidade do Inovar-Auto? O reporte da parcela
no tempo gasto nas
recessão
como
o
que
dedutível (conteúdo importado) às montadoatividades de fecharas e MDIC (Ministério do Desenvolvimento,
mento fiscal e geraestamos enfrentando,
Indústria e Comércio Exterior) estará coerenção de obrigações
mais
do
que
nunca,
te com o Bloco K? A mudança do resultado
acessórias para emas
empresas
devem
poderá afetar a relação comercial entre Forpresas do setor de
necedor e Montadora? Quais oportunidades
commodities.
Os
ficar atentas em busca
de negócio podem ser exploradas?
ganhos foram obtide
oportunidades
Percebemos que a maioria das empresas e
dos através de solude
melhoria
de
consultorias especializadas trata estes assunções para automatos de forma departamentalizada, sem avaliar
tizar a validação da
seus resultados,
a sinergia do negócio e buscando um olhar
escrituração fiscal da
principalmente
do todo. Com isto, é comum a aplicação de
empresa, apontanatravés
de
reduções
investimentos maiores do que o necessário,
do erros de cálculo
com um elevado nível de exposição fiscal em
de tributos, créditos
de custos e perdas
função das incoerências entre as informações,
que deixaram de ser
assim como significativas perdas de ganhos
apropriados, crédioperacionais e financeiros para o negócio.
tos apropriados inNeste aspecto, a Quirius sempre buscou aperfeidevidamente, controle de retenções, entre outros.
çoar os resultados das empresas por meio da GoAlém do ganho na redução de tempo, os riscos fisvernança e Compliance Fiscal. Os seus serviços e
cais para os representantes da empresa foram redusoluções são adotados a partir de tecnologias, prozidos significativamente, uma vez que as obrigações
cedimentos e metodologias que evidenciam a conacessórias passaram a ser entregues com um nível
formidade das informações da empresa em relação à
muito superior de qualidade.
visão do Governo, com o intuito de promover a seEm um cenário econômico de recessão como o
gurança e a confiabilidade na tomada das decisões.
que estamos enfrentando, mais do que nunca, as
Nos últimos cinco anos, a Quirius desenvolveu
empresas devem ficar atentas em busca de oporprojetos em mais de 36 diferentes segmentos, com
tunidades de melhoria de seus resultados, princidestaque para os setores alimentício, têxtil, autopepalmente através de reduções de custos e perdas.
ças, químicos e de papel e celulose.
Neste cenário, é comum as empresas realizarem
Alguns resultados alcançados em conjunto com
mudanças que impactam diretamente a qualidade e
nossos clientes foram, por exemplo, a redução de
a margem de seus produtos e serviços, empregan20% de perdas nos processos de compra/recebido um alto esforço de seus funcionários. Enquanto
mento fiscal e contratação de fretes. Esses ganhos
isso, deixam de aproveitar uma série de benefícios e
foram obtidos através da gestão efetiva das notas
ganhos que poderiam ser obtidos a um custo muito
fiscais eletrônicas e dos conhecimentos de transmais baixo.
porte enviados por fornecedores e transportadoras,
Existem muitas oportunidades para serem exploonde passamos a validar se os valores destacados
radas. Um exemplo disso é que aproximadamente
nos documentos fiscais estavam de acordo com o
30% dos benefícios fiscais não são aproveitados por
que havia sido contratado pela empresa, de forma
conta de erros de escrituração. Além disso, a Receiautomatizada e no momento da emissão dos dota Federal tem um índice de assertividade de 91,9%
cumentos.
nos processos de fiscalização, obtendo um valor
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médio de 9 milhões de reais de autuação por contribuinte (Fonte:I DGReceita.Fazenda – Março/2015)
ou mesmo, das 18.600 empresas exportadoras do
Brasil, apenas 2.600 utilizam o Drawback, se beneficiando na redução da carga tributária em operações
de exportação (Fonte: MDIC – Abril/2014).

Wilham Luís Gneipel Krause é diretor-executivo da Quirius.

Assim, é possível afirmar que uma análise estratégica, tributária e operacional – dentro desta
visão ampliada de Governança Fiscal, à luz do negócio da empresa e de sua cadeia de relacionamento – pode ser um importante promotor destes resultados.

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2015

38

SIEMENS BRASIL
José Gonçalves Neto

INOVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO
EM 110 ANOS DE ATUAÇÃO
O ano de 2015 representa um marco para a Siemens no Brasil. A empresa completa nada menos
que 110 anos de atuação no país. Corria o ano de 1905 e o Brasil era uma república nascente
quando o grupo alemão instalou seu escritório no Rio de Janeiro, então capital nacional. A forte
ligação da companhia com o país começou, no entanto, décadas antes, quando o Brasil ainda era
um Império: em 1867, a Siemens forneceu e instalou a linha telegráfica entre o Rio de Janeiro e o
estado do Rio Grande do Sul.
Raras as empresas que passam do centenário
de existência. Segundo a Associação Comercial de
São Paulo (que completou 120 anos em 2014), de
um universo de 14,5 milhões de empresas registradas no Brasil, apenas 190, ou pouco mais de 0,1%,
chegaram aos 100 anos de atividade. Nos Estados
Unidos, a situação não é muito diferente. De acordo
com dados da Standard & Poor’s, a idade média das
500 empresas que compõem o índice S&P 500 da
Bolsa de Nova York caiu de 90 anos em 1935 para
apenas 18 em 2014.
A Siemens orgulha-se de fazer parte deste seleto grupo de empresas que atravessaram momentos
bons e ruins, diferentes formas de governo, presidentes, planos econômicos, moedas, períodos de
expansão econômica acelerada e crises.
Bases da longevidade
Existem inúmeras razões para que as empresas
desapareçam: crises, cisões, fusões e aquisições,
mudanças estratégicas e nas suas indústrias, conflitos entre controladores que as levam à falência etc.
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As características que unem as empresas que
companhias que passam
Um dos grandes
chegam e ultrapassam os 100 anos, contudos 100 anos possui coorgulhos
da
do, são poucas. Segundo a especialista Vicki
laboradores que fazem
Siemens
Brasil
TenHaken, professora de administração do
carreira na empresa e se
Hope College, de Michigan (EUA), são quatro
identificam com os vaé investir em
os principais fatores que levam as empresas a
lores da organização, fatecnologias
que
chegar ao centenário. O primeiro deles é poszendo dela não apenas
ajudam
os
locais
suir um forte senso de cultura e missão corsua fonte de salário, mas
porativa. De acordo com a pesquisadora, um
parte de sua vida.
onde atua a se
conjunto de valores forte, que norteie a emdesenvolverem
presa em momentos de crise e de calmaria, é
Feitas para durar
algo que une e ajuda a seguir adiante.
No seu famoso livro
O segundo fator é proteger e aperfeiçoar
“Feitas para durar”, em
as competências centrais da empresa. Isso não quer
que analisa a história de um grupo de empresas de
dizer trabalhar apenas com um produto ou tipo de
sucesso que atravessaram décadas de mudanças, o
serviço, até porque eles mudam com o tempo, mas
guru da administração Jim Collins também explora
identificar o que se faz de melhor. A Siemens, por
algumas destas características, como a importânexemplo, nasceu como uma fornecedora de equicia de uma cultura corporativa forte, um senso de
pamentos para a indústria de telecomunicações.
missão que vá além da simples geração de resulPorém diversificou sua atuação e se tornou referêntados financeiros e o investimento na qualificação
cia em mercados tão diversos como saúde, mobilidos colaboradores e as promoções internas (a prata
dade, energia e indústria. E, há alguns anos, tomou
da casa).
a decisão estratégica de deixar o segmento do qual
Collins inclui ainda alguns outros fatores, como
teve origem e era referência na produção de celuo investimento contínuo em inovação e novas teclares, aparelhos de telefone e infraestrutura de tenologias. Ele acredita também que esse aspecto
lecomunicações. Fez isso para focar no que faz de
deve estar aliado à busca por metas audaciosas, que
melhor. Que é inovar e ajudar seus clientes a serem
criem um senso de propósito claro sobre onde a
mais eficientes, sustentáveis e produtivos, como soempresa quer chegar.
luções em automação, eletrificação e digitalização
A Siemens no Brasil (e o grupo mundial, que está
para os segmentos de energia, infraestrutura, indúsprestes a completar 170 anos de existência) comtria e saúde.
partilha tais características com as outras empresas
O terceiro fator de longevidade é a relação enque chegaram ao centenário de existência. Um dos
tre a companhia e seus clientes e fornecedores. As
grandes orgulhos da companhia é justamente invesempresas longevas têm como característica fortir em tecnologias que ajudam os locais onde atua
mar verdadeiras parcerias com seus fornecedores
a se desenvolverem. Um exemplo claro é o nosso
e clientes, criando relações duradouras nas quais a
país, onde a história da Siemens se confunde com a
regra é a confiança e a cooperação. Nesse caso, as
do progresso da indústria brasileira.
empresas enxergam seus parceiros como mais que
meros fornecedores de produtos e serviços, comNascimento junto com a República
partilhando ideias e tecnologias e criando cadeias
O Brasil era governado por seu quinto presidenque ajudam todos a progredir juntos.
te, Rodrigues Alves, e o Rio de Janeiro, ainda com
Segundo a professora, o quarto e último fator
poucas ruas asfaltadas, era a capital da República. A
que influencia na longevidade das empresas é o
primeira revista em quadrinhos, Tico-Tico, era lancomprometimento dos empregados: a maioria das
çada no país enquanto, na Alemanha, Albert Einstein
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publicava a “Teoria da Relatividade Restrita” (a
teoria geral sairia em 1915). A história de inovação da Siemens no Brasil, no entanto, já
vinha de antes: em 1874, a Siemens voltou a
participar de uma iniciativa pioneira no Brasil, ao instalar o primeiro cabo submarino da
América do Sul. Eram cerca de 2,5 mil quilômetros, ligando o Rio de Janeiro à foz do rio
Chuí, no Uruguai. A ação foi tão complexa
que precisou de navios especialmente construídos e equipados para transportar e instalar
o cabo.

Hoje, o foco da
Siemens está
justamente nas
tendências de
eletrificação,
automação e
digitalização da
indústria – uma
vocação que a
empresa domina há
muito tempo

Eletrificando o Brasil
Já no final do século 19, vários novos capítulos da história brasileira da Siemens foram
escritos. Em 1888, a empresa designou um
representante para o Brasil, Rudolf Diehl, estabelecido no Rio. Em 1894, participou da instalação da
primeira usina de energia gerada a partir de vapor do
Brasil, em Belém (PA). No ano seguinte, foi aberto o
primeiro escritório no Rio, com o nome “Siemens &
Halske, Berlim, Representação para América do Sul”.
Entre 1896 e 1897, a Siemens participou da construção da primeira linha de bonde elétrico brasileira,
em Salvador (BA). Já em 1899, a empresa possibilitou a construção da primeira central telefônica do
Brasil.
As marcas da Siemens, portanto, já eram várias e
relevantes naquele período efervescente da história nacional. Entre o primeiro projeto, em 1867, e a
inauguração da empresa, em 1905, muita coisa se
transformou no país. Enquanto a Siemens ajudava a
eletrificar uma nação até então prioritariamente rural, extinguiu-se a escravidão e o Império deu lugar
à República. Ao inaugurar a “Companhia Brasileira
de Eletricidade Siemens-Schuckertwerke”, em 1905,
a empresa reforçava seu compromisso com a modernização do Brasil, percebendo o enorme potencial de um país com dimensões continentais.
A visão da Siemens, naquele momento, estava em
linha com os planos de modernização dos primeiros presidentes da chamada Velha República. No
próprio governo Rodrigues Alves, foram realizadas

a reforma urbana do
Rio de Janeiro e a melhoria das estradas de
ferro que ligavam a capital a outras províncias.
Já em 1922, a Siemens
forneceu equipamentos
para a primeira central
telefônica automática
do país, que entrou em
operação em Porto Alegre (RS). O projeto foi
pioneiro não apenas no
Brasil, mas em toda a
América Latina, sendo
o terceiro das Américas,
depois apenas de Nova

York e Chicago.
Automação: antecipando a modernidade
Em pleno período entre guerras a Siemens já implantava princípios da automação no país. Hoje, o
foco da Siemens está justamente nas tendências de
eletrificação, automação e digitalização da indústria – uma vocação que a empresa domina há muito
tempo. A eletrificação e a automação fazem parte
dos grandes projetos desde os primórdios da empresa. Já a digitalização nasceu a partir da invenção
do computador, que é posterior a isso, mas em pouco tempo passou a fazer parte também da história
da companhia.
Ainda antes da Segunda Guerra Mundial, a Siemens deixou sua marca de pioneirismo em outros
momentos. Por exemplo, em 1939, a empresa instalou em São Paulo a primeira fábrica de transformadores brasileira; e, dois anos mais tarde, fabricou
o primeiro aparelho brasileiro de raios-X, em colaboração com Dr. Manuel de Abreu, o inventor da
abreugrafia. Já na década de 1950, houve a mudança do nome, para Siemens do Brasil Companhia
de Eletricidade S.A. Em 1961, o escritório central foi
transferido do Rio para São Paulo. Seis anos mais
tarde, a empresa instalou a primeira linha de pintura eletroforética da América Latina, na fábrica da
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Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP). Já
em 1968, a hidrelétrica de Paulo Afonso (BA), recebeu os dois maiores geradores produzidos até então
na América do Sul – fabricados pela Siemens.
Evolução e mudanças geográficas
Um dos projetos que mais ressaltam a importância da Siemens para o Brasil está na fronteira com o
Paraguai: a Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu,
que hoje conta com 20 unidades geradoras. O primeiro gerador da Siemens entrou em operação em
maio de 1984. A participação da empresa em Itaipu
foi além do fornecimento dos geradores. Na época
da construção, a companhia também forneceu toda
a iluminação para o trabalho noturno e o equipamento elétrico para os guindastes, além das centrais
telefônicas que permitiam a comunicação entre as
duas margens. Hoje, quase 17% da energia consumida no Brasil (e 75% da utilizada no Paraguai) são
provenientes de Itaipu.
Ao longo destas 11 décadas, a Siemens foi ampliando sua presença no Brasil e diversificando suas
atividades com diversas unidades produtivas em diferentes estados e regiões do Brasil: componentes
eletrônicos em Gravataí (RS), soluções para telefonia em Curitiba (PR), equipamentos para geração,
transmissão e distribuição de energia em Jundiaí
(SP), aparelhos auditivos e para diagnósticos no Rio
de Janeiro, telefones celulares e componentes eletrônicos em Manaus (AM), equipamentos médicos
em Joinville (SC).
Com a evolução da empresa e suas adequações
de portfólio, algumas linhas de produto deixaram
de fazer parte do portfólio de negócios, como foi
o caso de equipamentos de telefonia, modificando
também a geografia da Siemens no Brasil. Hoje, a
empresa conta com 12 fábricas no país, sendo nove
no Complexo Industrial de Jundiaí, uma em Canoas
(RS), uma em Manaus e uma em Joinville. Mas não é
só de grandes empreendimentos para clientes que
vive a história da Siemens no Brasil. Nestes 110 anos,
ela também foi a primeira empresa do país a obter o
certificado de qualidade ISO 9000, ganhando também o Prêmio Nacional de Qualidade, tornando-se

reconhecida como um dos melhores lugares para
trabalhar. A companhia ainda é referência em sustentabilidade e cidadania corporativa e, mais recentemente, deu um exemplo de transparência e ética,
por meio de seus mecanismos de Compliance.
Um olhar para o futuro
Em maio do ano passado, o CEO mundial da Siemens, Joe Kaeser, apresentou a nova estratégia de
médio prazo da empresa, a Visão 2020. Um dos pilares dessa visão é o posicionamento da Siemens
junto às cadeias de valor de eletrificação, automação e digitalização. A Visão 2020 também se apoia
em conceitos de excelência de negócios, como
otimização de processos e foco no cliente, temas
que a Siemens tem trabalhado com rigor no Brasil,
por meio das iniciativas do Programa de Transformação. O ano de 2015 tem sido muito desafiador
para os negócios no Brasil, pelas dificuldades da
economia. No entanto, a Siemens identifica diversas oportunidades no país, como as demandas em
energia, infraestrutura e em saúde, além da necessidade de modernização da indústria brasileira,
que tem a chance de acelerar seu desenvolvimento
por meio de conceitos inovadores de automação.
Cada um desses segmentos deve ser influenciado
pela tendência da digitalização de forma decisiva, e
a Siemens, uma das primeiras empresas do mundo
a identificá-la, está vários passos à frente para responder a ela.
A Visão 2020 traça uma estratégia clara sobre
onde a empresa quer chegar, levando em consideração sua rica história e os pilares de eletrificação,
automação e digitalização, que é a tendência que
conecta todas as outras.
A Siemens, uma das primeiras empresas do mundo a identificá-la, está vários passos à frente para
responder a esta demanda. O Brasil se vê hoje em
um momento em que é fundamental investir em
tecnologia para dar um salto de qualidade e produtividade que o equipare a outros países emergentes
e o leve ao clube das nações desenvolvidas. Para
contribuir com essa demanda, é fundamental que
o país conte com empresas como a Siemens, cujo
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grande diferencial é sua inovação e pioneirismo.
Mesmo em épocas de economias mais críticas, a
companhia sempre buscou ajudar seus clientes a se
tornarem mais eficientes e competitivos. A Siemens
entende que, para continuar cumprindo essa missão, precisa continuar sempre investindo em tecnologia, sendo líder em inovação.

Neste centenário de história, a Siemens passou
por diversas transformações no mundo e no Brasil.
Muita coisa mudou. Uma coisa, contudo, sempre
se manteve inalterada: seus valores e seu compromisso com o Brasil. A Siemens tem a convicção de que isso continuará a valer pelos próximos
110 anos.

Linha do tempo
1867
A Siemens executa seu primeiro projeto em terras brasileiras: a construção de uma das primeiras linhas
telegráficas do Brasil entre a residência do imperador D. Pedro II, no Rio de Janeiro, e a cidade de Rio Grande
(RS), um passo importante para aproximar diferentes regiões do País.
1874
A Siemens participa de mais uma iniciativa pioneira no País e instala o primeiro cabo submarino da América do
Sul. Com 2.500 quilômetros de extensão, ele ligava o Rio de Janeiro com a foz do rio Chuí, no Uruguai, criando
conexões sem precedentes.
1894
A Siemens instala a primeira usina elétrica a vapor do Brasil, contribuindo para modernizar a infraestrutura do
século XIX.
1897
Iniciam-se as operações do primeiro bonde elétrico do País, em Salvador (BA), um projeto que teve a participação
da Siemens.
1899
A Siemens ajuda a fundar a Companhia Telefônica do Rio de Janeiro e instala o primeiro centro telefônico da
então capital da República, com 8 mil linhas para melhorar a comunicação do País.
1905
É fundada no Rio de Janeiro a Cia. Brazileira de Electricidade Siemens-Schuckertwerke, a primeira multinacional
eletroeletrônica a se estabelecer no País.
1909
A Siemens instala no Theatro Municipal do Rio de Janeiro a primeira central diesel-elétrica do Brasil.
1922
A primeira central telefônica automática da América Latina e a terceira do mundo (depois apenas de Nova York
e Chicago) é instalada em Porto Alegre (RS), com tecnologia fornecida pela Siemens.
1939
A Siemens instala no bairro do Brás, em São Paulo, a primeira fábrica de transformadores do Brasil.
1941
A Siemens fabrica o primeiro aparelho brasileiro de raios-X, em colaboração com o Dr. Manuel de Abreu, inventor
da abreugrafia, ajudando a cuidar da saúde de milhares de brasileiros.
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1955
Entra em operação a primeira turbina a vapor do Brasil, fabricada pela Siemens. No mesmo ano, é inaugurada
mais uma fábrica em São Paulo, no bairro da Lapa.
1973
Iniciadas as atividades da Siemens na nova fábrica de transformadores em Jundiaí, que se tornou a maior fábrica
latino-americana em transformadores de até 400kVA, em 1975.
1975
Inaugurada em Jundiaí (SP), a nova fábrica de transformadores da Siemens.
1977
A Siemens instala o primeiro tomógrafo computadorizado do País. No mesmo ano, é inaugurada em São Paulo a
atual sede da Siemens no Brasil, na localidade Anhanguera.
1983
A Siemens instala o primeiro rotor dos 18 geradores da usina de Itaipu. No mesmo ano, entra em operação mais
uma fábrica da empresa, em Manaus (AM), contribuindo para o desenvolvimento econômico no norte do País.
1989
A Siemens se torna a primeira empresa do Brasil a receber o certificado ISO 9000, impulsionando a busca pela
qualidade no mercado.
1999
Em São José dos Pinhais (PR), a Siemens participa da montagem final da primeira fábrica da Volkswagen-Audi,
sendo responsável por planejar, implementar e otimizar toda a infraestrutura e sistemas de operação.
2005
A Siemens comemora 100 anos de presença no Brasil.
2007
A Siemens inaugura, em Jundiaí (SP), o maior complexo industrial integrado de equipamentos de energia da
América do Sul.
2012
A Siemens inaugura, em Joinville (SC), sua fábrica de equipamentos de diagnóstico por imagem.
2013
Instalados os primeiros parques eólicos com soluções Siemens no Nordeste do Brasil, proporcionando energia
limpa e renovável para cerca de 300 mil residências. Inaugura em Curitiba, Paraná, o seu 6º Centro de P&D,
voltado para tecnologias Smart Grid.
2014
Inaugurado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o 7º Centro de P&D da Siemens: competência global em softwares
para detecção de perdas não técnicas de energia.
2015
A Siemens comemora 110 anos no Brasil, ajudando a construir a infraestrutura do País.

José Gonçalves Neto é gerente de comunicação interna e externa da Siemens no Brasil
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LUMINAE
André Ferreira

CRESCENDO COM A
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Luminae é uma empresa de engenharia elétrica especializada em iluminação comercial
e industrial. Em seis anos de existência, acumulou cerca de 250 clientes e já executou mais
de 1.500 projetos no Brasil. Em 2014, faturou R$ 22 milhões, 37 vezes mais que no ano
de abertura. O crescimento se deve a um sistema luminotécnico inédito que maximiza a
qualidade da iluminação e minimiza o consumo de energia.

A Luminae começou a nascer quando, ainda estudante de engenharia elétrica na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), percebi o quanto a
eficiência energética era pouco desenvolvida e tão
pouco explorada no Brasil. Apaixonado por física, decidi investir em meu próprio negócio, apresentando
uma solução de iluminação sem igual no mercado.
Porém, quando entramos no mercado, nos deparamos com o seguinte problema: como fazer para
emplacar minha ideia? Os empresários não têm o
costume de investir sem antes saber se haverá retorno. Nós ainda estávamos começando e, mesmo
com um produto inovador, precisávamos mostrar ao
cliente que o nosso sistema traria benefícios e realmente era eficiente. Mas como demonstrar isso sem
ter nenhum projeto executado ainda?
A estratégia foi apresentar ao cliente algo real, para
que ele mesmo pudesse diferenciar a iluminação da
Luminae das outras. Para isso, desenvolvemos a “caixa preta”, uma espécie de “laboratório ambulante”
que mostra a diferença nos níveis de iluminação que
se pode obter utilizando uma mesma lâmpada, porém, com recursos diferentes.
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Assim, na caixa foi colocada a lâmpada TL5
e possuem uma vida
A Luminae possui
dividida em três partes iguais, uma com o sisútil muito maior que os
diversos
modelos
tema sem espelho, outra com espelho conconvencionais; e a utipadrões
de
vencional e a terceira com o espelho exclusivo
lização de um espelho
Luminae. A olho nu, o cliente já podia constarefletor exclusivo.
luminárias. Sejam
tar a diferença entre os três sistemas, mas ainTodas as luminárias
de
embutir
em
forro
da assim usamos um luxímetro (aparelho que
utilizam um espelho
modular,
embutir
mede a intensidade de luz) para comprovar o
refletor acima da lâmresultado.
pada, que tem a função
em gesso, sobrepor,
A “caixa preta” mostrava que o sistema com
de refletir raios lumicom
difusores
de
espelho Luminae atingia o triplo da iluminação
nosos que são emitividro,
difusores
dos demais, utilizando a mesma lâmpada. Asdos para cima e seriam
sim, em um projeto, o cliente poderia utilizar
desperdiçados no teto,
de policarbonato,
uma quantidade menor de lâmpadas e gerar
redirecionando-os
difusores
leitosos,
economia de energia. Mesmo assim, quando
para a área de trabalho.
com
aletas
etc
o cliente nos questionava, fazíamos sem cusO espelho desento uma sala teste, ou um corredor teste, para
volvido pela Luminae
apresentar nosso produto e os resultados alutiliza material imporcançados de forma real. Com esta apresentação, a
tado da Europa que atinge 95% de Índice de Reflexão
Luminae conseguiu mostrar rapidamente o seu di(contra 70% a 80% dos convencionais). Ele tem uma
ferencial.
geometria totalmente curva, o que melhora a distriAlém disso, a equipe técnica visita o cliente e reabuição dos raios, enquanto os comuns são facetados,
liza um estudo minucioso de forma a elaborar um
pela facilidade de produção; e uma curvatura variável
diagnóstico da situação atual do sistema de iluminae calculada de forma personalizada para cada amção, em termos de qualidade da iluminação e consubiente, de maneira a direcionar os raios exatamente
mo energético.
para onde interessa.
A partir desse diagnóstico, é desenvolvido um proDessa forma, os projetos alcançam, em média,
jeto personalizado para o cliente com uma proposta
80% de economia de energia em relação a sistemas
completa e detalhada demonstrando, por meio de
convencionais, impactando diretamente na redução
gráficos e dados, a situação atual do sistema lumido custo mensal de energia das empresas.
notécnico e os resultados que serão alcançados com
A Luminae possui diversos modelos padrões de
a implementação do novo projeto, em termos de
luminárias. Sejam de embutir em forro modular, emmelhoria da qualidade da iluminação, economia de
butir em gesso, sobrepor, com difusores de vidro,
energia e aumento da eficiência energética.
difusores de policarbonato, difusores leitosos, com
O cliente recebe também um estudo de viabilidaaletas etc. Mesmo seguindo alguns padrões, as lumide financeira, já que o investimento se paga com a
nárias são sempre personalizadas, já que a curvatura
redução na conta de energia, apresentando normaldo espelho refletor é calculada especificamente para
mente um payback extremamente rápido.
cada situação.
Outro ponto positivo a ser considerado é que,
COMO FUNCIONA
de acordo com estudos luminotécnicos, a boa iluSão vários os fatores que contribuem para o alminação pode interferir no nível de conforto psicocance de altos níveis de eficiência energética, entre
comportamental no processo de compra, gerar vieles a utilização de lâmpadas e reatores da tecnolosibilidade estética dos produtos, criar a sensação de
gia T5, que são mais eficientes, geram menos calor
bem-estar, explicitar, simbolicamente, o conceito de
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honestidade comercial expresso no “nada a esconder” e propiciar uma escolha consciente e bem informada do produto.
Com isso, o potencial de venda aumentará muito
nas lojas que cumprirem os requisitos de iluminamento corretos; além disso, será possível gerar uma
economia de 50% a 80% no gasto mensal com energia elétrica.
Evidentemente, quando refletimos sobre o significado de cada um dos conceitos acima, associados
ao varejo, teremos uma potencialização dos efeitos
descritos, o que certamente se expressará no incremento de vendas e na preferência dos consumidores,
acrescendo-se que a imagem da saúde está sempre
associada à limpeza e à higiene, qualidades que ficam
realçadas em um local bem iluminado.
Assim, é necessário desenvolver um projeto de iluminação específico para avaliar cada detalhe, identificando o melhor modelo de luminária a ser utilizado,
onde elas serão posicionadas, a temperatura de cor
da lâmpada ideal para o ambiente, e realizar o estudo técnico para melhorar a distribuição dos raios
luminosos, preocupando-se em não causar sombras
e deixar toda a loja homogeneamente iluminada.
DIFERENCIAIS
Entre nossos diferenciais está a produção de projetos especializados para cada tipo de ambiente, com
estudos luminotécnicos detalhados. Todo projeto é
personalizado e inclui a produção própria de luminárias customizadas, atendendo as necessidades e
expectativas de cada cliente.
Outro grande diferencial é o uso de um espelho
refletor exclusivo, que possui índices de reflexão de
95%, garantindo dessa forma um aproveitamento
máximo dos raios luminosos emitidos pela lâmpada.
Esse espelho permite alcançar até 80% de economia
de energia com até o triplo de iluminação.
A Luminae é uma das poucas empresas do setor,
no Brasil, que consegue atingir todos os níveis de eficiência exigidos por certificações internacionais de
sustentabilidade, como a certificação LEED e o selo
Green Building – organização que fomenta a indústria de construção sustentável.

PÚBLICO ALVO
Nosso público alvo é bem amplo, uma vez que
nossos projetos podem ser aplicados a qualquer espaço comercial e industrial. Entre os segmentos que
atendemos estão supermercados e atacados, indústrias, centros de distribuição, estabelecimentos de
ensino, lojas de varejos, escritórios e muitos outros.
DIFICULDADES
Desenvolver seu próprio negócio não é fácil, principalmente no Brasil, onde há questões extremamente complexas, como o fator tributário, por exemplo.
Assim, tivemos muitas dificuldades como:
> Aprender a complexidade das questões tributária, trabalhista, contábil etc;
> Dificuldades com o fluxo de caixa, para conseguir pagar os altos impostos e para cobrir os custos
e o intervalo de tempo entre pagamentos e recebimentos; para isso tivemos de recorrer muitas vezes a
empréstimos bancários a juros exorbitantes e quase
implorar crédito, já que os bancos não dão credibilidade a uma empresa pequena que está começando
e exigem diversas garantias que não tínhamos;
> Montar uma equipe qualificada, motivada e de
confiança, pois, para a empresa poder se desenvolver de forma sustentável, é imprescindível ter uma
equipe forte e motivada. Contamos hoje com uma
equipe técnica altamente qualificada, composta por
engenheiros elétricos, engenheiros ambientais, físicos, eletricistas e arquitetos.
De todas as dificuldades, sem dúvida a maior foi
entrar no mercado. No início, ninguém dá credibilidade e é difícil conseguir uma oportunidade, pois
ninguém quer ser o “primeiro”. Todos perguntavam:
onde vocês já realizaram esse trabalho? Quem são
seus clientes? Há quantos anos estão no mercado?
Assim, é muito difícil vencer essa resistência. Tivemos
que ter muita paciência e, principalmente, muitos diferenciais técnicos para superar essa desconfiança.
A CONQUISTA
Em seis anos de existência, já atendemos mais de
100 redes de supermercados, temos cerca de 250
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clientes e já executamos mais de 1.500 projetos por
todo o Brasil.
Com um sistema de iluminação capaz de gerar altos níveis de economia de energia sem perder a qualidade luminosa, calculamos os resultados gerados
por nossos projetos por meio do Econômetro (relógio digital que calcula a cada segundo a economia
de energia, em reais e em KWh). Até 20 de julho, a
economia atingida pelos projetos foi de 461 milhões
de KWh, equivalentes a R$ 219 milhões.
Temos atualmente importantes clientes como
Grupo Pão de Açúcar, Arena Corinthians, P&G, Alstom, Bradesco, Kraft Foods, Bauducco, Grupo Atacadão, Grupo Cencosud, Ricoy, Colégio São Luís, Senai,
Unifieo e Kalunga.
Em 2015 comemoramos a inauguração da fábrica
de LED e a produção das próprias luminárias customizadas, facilitando o atendimento da necessidade
de cada cliente. Além disso, pretendemos alcançar
patamares ainda maiores, crescendo em média 105%
em comparação ao ano anterior.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A questão ambiental está na ordem do dia. O planeta clama por governos, empresas e consumidores ambientalmente responsáveis. As sociedades se

André Ferreira é fundador e presidente da Luminae

mostram mais conscientes do impacto nas futuras
gerações e, assim, valorizam, cada dia mais, as empresas comprometidas com essa questão.
Inserida neste contexto, a Luminae se vale de práticas ambientais sustentáveis, que envolvem desde a
compra dos insumos, passando pela escolha de cada
um de seus parceiros e pela logística de produção até
a responsabilidade pós-consumo.
Tudo é feito de forma comprometida com a preservação dos recursos naturais e com a minimização
da geração de resíduos. Um exemplo dessas práticas,
que envolvem todo o ciclo da vida dos produtos, é o
encaminhamento da maior parte do material retirado
dos clientes para centros de reciclagem.
Além disso, a Luminae é uma empresa que se
destaca, pois sua contribuição ao meio ambiente vai muito além e é intrinsecamente ligada à sua
atuação. O objetivo da empresa é a implantação de
sistemas de iluminação altamente eficientes, colaborando, assim, para uma redução drástica do gasto
de energia e da consequente necessidade de geração da mesma.
Dessa forma, além de contribuir diretamente para
a preservação do planeta, a Luminae leva seus clientes a se desenvolverem de forma mais sustentável.
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STIVAL ALIMENTOS
Alexandre Stival

DE MARCA REGIONAL
PARA NACIONAL
Depois de lançar um produto inovador – o Rice Cup, primeiro risoto instantâneo do
Brasil, em abril de 2014 –, e a linha Momento Gourmet Caldo Bom, em maio deste ano,
a Stival Alimentos, com forte atuação na Região Sul, prepara-se para ter suas marcas em
todo o território nacional até 2020. A empresa acaba de investir mais de R$ 1 milhão para
reposicionar sua marca institucional e também as marcas que estão nas prateleiras dos
supermercados: Rice Cup, Caldo Bom, Stivali e Stivali Nutrição Animal.

Nascida do comércio e do beneficiamento de
cereais há 43 anos, a Stival Alimentos foi fundada
por meus pais, Antônio e Osminda Stival, em Santa
Felicidade, Curitiba. De lá para cá, muitas mudanças
positivas aconteceram. Desde 1994, eu e meus irmãos, Silvana e Rafael, demos início à sucessão dos
negócios.
Em 2010, a Stival Alimentos passou por uma
grande transformação. Naquele momento, a empresa, que vendia basicamente commodities, passou a focar seus esforços no lançamento de linhas
diversificadas de produtos, tendo como base as mudanças de consumo que a sociedade brasileira vinha
apresentando já há alguns anos – os consumidores
vêm optando cada vez mais por produtos de preparo fácil e conveniente.
Em 2013, assumi a total gestão e o comando da
indústria, que tem sua sede e central de distribuição
logística localizada em Campo Largo (PR). Desde a
fundação, a Stival passou por diversas fases, e atualmente é uma empresa S.A., com capital fechado.
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Somos os detentores das marcas Rice Cup, Stivali,
Caldo Bom e Stivali Nutrição Animal, que colocam
no mercado mais de 300 itens, com 30 lançamentos apenas no último ano, com produtos como polentas cremosas, massas, arrozes, feijões, risotos,
purês, sachês, instantâneos, semiprontos e rações
fazem parte do portfólio da empresa.
A construção de nossas marcas exigiu muito trabalho, pesquisa, desenvolvimento e investimento.
Hoje todas as marcas da Stival já estão entre as líderes de segmento, conforme pesquisa da Abras em
parceria com o instituto Nielsen.
O setor de alimentos industrializados no país é
imenso. Basta lembrar que 85% dos alimentos que
chegam até os consumidores passam por algum
processamento industrial via marcas de empresas
multinacionais, nacionais e regionais.
Investimos mais de R$ 15 milhões na empresa
no último triênio e nossa previsão é de crescer 20%
em 2015, atingindo faturamento de R$ 135 milhões.
Desejamos que 10% desta receita sejam obtidos na
consolidação dos lançamentos: os instantâneos
Rice Cup e os semiprontos Caldo Bom Momento
Gourmet, as duas grandes novidades da empresa
para o mercado nacional.
Nosso crescimento acontecerá com a chegada
de novos produtos no segundo semestre de 2015.
Teremos ações programadas via distribuidores e
atuação decisiva nas grandes redes de supermer-
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cados. Estamos trabalhando intensivamente para
cumprir com nosso planejamento estratégico, cujo
principal objetivo é ter nossas marcas em todo o
território nacional até 2020.
Com um rígido controle de qualidade em todos
os processos que envolvem a indústria, estamos
prontos para conquistar novos mercados e consumidores no Brasil, sempre com foco na inovação e
qualidade de nossa linha de produtos para consumo
dos brasileiros.
LINHA RICE CUP
Para satisfazer o paladar brasileiro, lançamos em
abril de 2014, depois de quatro anos de pesquisa e
R$ 4 milhões em investimentos, a linha Rice Cup, arroz instantâneo, que chegou ao mercado nos sabores iniciais de galinha caipira, quatro queijos, carne
com legumes, picanha e funghi.
É uma inovadora categoria de produtos que está
disponível aos consumidores nos supermercados.
O Rice Cup (R$ 3,70) tem seu preparo simplificado, dispensando fogão e loucas. A embalagem é um
copo térmico individual, que possui camada dupla
para reter o calor e não queimar as mãos. Para maior
praticidade, o Rice Cup já vem com uma colher descartável. Basta adicionar 250 ml de água quente no
próprio recipiente, misturar e esperar de um a três
minutos para o arroz chegar ao ponto, de acordo
com a preferência de consistência do grão. A porção rende 320 g de risoto – ideal para uma refeição.
O produto atinge públicos variados que precisam
de refeições rápidas, porém mantendo a qualidade alimentar que é formulada com grãos, fibras e
cereais. A porção individual tem menor quantidade
de sódio em comparação aos outros produtos para
consumo rápido existentes no mercado. Além disso, tem menos de 280 calorias.
A linha acaba de ganhar um complemento indispensável chamado de “Brasileirinho”. Trata-se do
primeiro instantâneo à base de arroz com feijão do
país, uma preferência nacional de décadas. O arroz
vem com feijão carioca ou feijão preto.
Com o Rice Cup, vamos acelerar as vendas no
mercado interno. Se você não tem um produto di-
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ferente, as grandes redes varejistas não dão muita
atenção e fica mais difícil entrar na prateleira.
Para renovar o portfólio, a empresa investe 3%
do faturamento em pesquisa e desenvolvimento.
A equipe responsável pelo Rice Cup, por exemplo,
inclui engenheiro de alimentos, nutricionista e um
chef gourmet, que adapta a receita industrial a paladares mais elaborados.
LINHA MOMENTO
GOURMET CALDO BOM
O consumidor brasileiro valoriza mais a cada dia
produtos práticos sem abrir mão do sabor nas refeições. Segundo levantamento feito pela Nielsen,
a categoria de produtos que facilita o manuseio
pela conveniência é a que mais cresce no país. Entre 2013 e 2014, ocorreu um acréscimo de 57% nas
vendas destes alimentos rápidos tanto nas grandes
redes de supermercados quanto nas lojas de conveniência e pequenos varejos de bairros.
Para atender esta demanda de industrializados
semiprontos, lançamos em 2015 a linha Momento
Gourmet com a assinatura da marca Caldo Bom, a
principal da empresa. Essa linha incorpora especialidades da casa nas versões de arroz arbóreo, massa
fusilli e penne de grano duro, e sopa com ingredientes especiais.
Da mesma forma que no Rice Cup, todos os produtos são oferecidos em copo térmico – com dupla
camada, que retém o calor e não queima a mão –,
que vão direto ao micro-ondas e ficam prontos em
minutos, dispensando o uso do fogão e as louças.
De manuseio simples e funcional e com vantagem
adicional sobre os outros produtos refrigerados e
congelados.
A linha Momento Gourmet Caldo Bom chega aos
consumidores com nove opções:
> Risotos de arroz arbóreo, nos sabores frango,
funghi e quatro queijos;
> Massas de grano duro penne e fusilli, nos sabores frango ao molho, fusili bolognesa e fusili aos
quatro queijos;
> Sopas prontas em cinco minutos nos sabores
canja de galinha, carne com legumes e feijão.
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centro de distribuição
O centro de distribuição da Stival Alimentos, também localizado no município de Campo Largo, Paraná, foi
criado em 2012 visando a atender o constante crescimento da empresa.
Com um crescimento médio da ordem de 20% desde 2011, a empresa já não contava com espaço físico
suficiente para estocar toda a matéria-prima e produtos acabados necessários ao desenvolvimento de suas
atividades. Dessa maneira, vislumbrou em um centro logístico a oportunidade de aprimorar seus estoques,
bem como suas operações.
A operação funciona da seguinte maneira: a indústria continua fazendo toda a parte de desenvolvimento
e produção de todas as linhas de produtos da empresa; uma vez prontos, os produtos são transportados,
via frota própria, ao centro de distribuição, onde são acondicionados; inicia-se um novo processo, o de
montagem de pedidos e entrega aos clientes.
O centro conta com 5.300 m2 de área de estoque e é totalmente utilizado para estocagem de produtos
acabados. Os departamentos administrativos da empresa também foram realocados e hoje ficam localizados
no centro de distribuição.
Em 2014 a empresa estocou em seu centro de distribuição mais de 22 milhões de quilos de produtos.

REPOSICIONAMENTO DAS MARCAS
Acabamos de concluir a reestilização de nossa marca institucional e de outras quatro marcas
do mercado alimentício, com a industrialização de
produtos de consumo imediato e semiprontos que
aliam características, conveniência e qualidade superior, cada vez mais desejados pelos consumidores
e supermercadistas, principalmente os das regiões
Sul e Sudeste do país.
Nossa nova marca institucional revela o processo de germinação e crescimento das plantas: criadas nas cores verde do agronegócio e marrom da
terra onde seu crescimento acontece. Traduzem de
forma simbólica as formas sinuosas da natureza e
o crescimento de grãos, uma forte ligação com o
atual momento vivido pela Stival com suas marcas
em crescente exposição em lojas como WalMart,
Carrefour, Mufatto, Angeloni, Condor, além de inúmeros outros varejistas.

Investimos mais de R$ 1 milhão para reposicionar
a marca institucional e também as marcas que estão
nas prateleiras dos supermercados: Rice Cup, Caldo
Bom, Stivali e Stivali Nutrição Animal. O valor investido no último ano foi direcionado para a programação visual e aplicação das marcas às novas embalagens e demais aspectos no PDV para evidenciar a
qualidade dos grãos e cereais, com mais de 300 itens
disponíveis nas gôndolas das grandes redes.
A marca pertencente à Stival Alimentos que está
mais presente na memória dos consumidores de
vários pontos do país é a Caldo Bom. Ela parte dos
feijões preto e carioca em embalagens de 1 kg para
o dia a dia. O Feijão Caldo Bom é o carro-chefe da
marca, com 50% das vendas.
A novidade nos supermercados está em conhecer
a linha de feijões Caldo Bom Gourmet em embalagens de 500g. São grãos selecionados que apresentam qualidade visível e de variedades que sur-
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preendem os consumidores: jalo, cavalo, fradinho,
preto, carioca, vermelho, rosinha e branco. Também
agrada a presença de receitas específicas no verso
das embalagens da linha de feijões gourmet, além
de várias outras linhas de produtos.
Na oferta de produtos da linha Stivali, destaque
para as farofas crocantes, preferidas dos brasileiros em diversos momentos. Oferecemos também
pipoca, amendoim japonês, castanha de caju e

Alexandre Stival é presidente da Stival Alimentos

amendoim, e wafer. Já a Stivali Nutrição Animal engloba uma linha completa de rações para pássaros.
Atendemos um número crescente de consumidores de diversos perfis, das famílias às pessoas de
modo individual. Mesmo com as adversidades do
quadro econômico, projetamos para 2015 um crescimento de 40% na nossa receita total, grande parte
obtida com a expansão de vendas da linha Cup, que
cresce em ritmo acelerado.
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TRIUNFO CONCEPA
Thiago Vitorello

CRIANDO UM MODELO DE GESTÃO
PARA AS RODOVIAS CONCEDIDAS
Criar um modelo de gestão que promovesse melhorias, visando ao bem-estar, à segurança e à
satisfação dos usuários, foi o principal objetivo da Triunfo Concepa, administradora da primeira
concessão rodoviária federal do Rio Grande do Sul e uma das pioneiras do setor no Brasil.

A concessionária iniciou sua operação em 1997,
e é responsável por administrar 121 quilômetros das
BR-116 e BR-290 entre as cidades de Osório e Guaíba, trecho que passa por oito municípios gaúchos. A
área sob responsabilidade da concessionária abrange
a Free Way, principal via de ligação entre Porto Alegre e o litoral norte do Estado, com elevada movimentação de veículos, especialmente de dezembro
a março.
A concessionária é controlada pela Triunfo Participações e Investimentos, uma das principais empresas
brasileiras do setor de infraestrutura, com atuação
nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e energia.
Desde o início da concessão, os gestores da empresa tiveram a preocupação de proporcionar um
atendimento de qualidade aos usuários da rodovia
em todos os seus processos – desde a cobrança da
tarifa de pedágio, passando pelo socorro emergencial médico ou mecânico, até o serviço de Ouvidoria.
Em 2014, mais de 40 milhões de veículos trafegaram pelo trecho rodoviário administrado pela Triunfo
Concepa, do qual faz parte a Free Way. De acordo
com o Guia Quatro Rodas Rodoviário 2015/2016, a
Free Way figura entre as dez melhores rodovias do

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2015

54

país, sendo a melhor federal. De 1997 a 2004,
cerca de 470 milhões de veículos equivalentes
passaram pelas três praças de pedágio administradas pela concessionária.
Atualmente, a concessionária tem aproximadamente 370 funcionários, que atuam na
administração e operação do trecho concedido.

Em 2002, a Triunfo
Concepa criou
seu Conselho de
Clientes. A iniciativa
reúne um grupo de
seis a 12 pessoas,
com mandato de
três meses, que
participam de
visitas monitoradas
aos mais de
120 quilômetros
do trecho
concessionado

PONTO DE PARTIDA
Antes da entrega da administração de rodovias à iniciativa privada, o motorista tinha uma
relação distante com os órgãos públicos responsáveis pela manutenção e operação das
estradas.
Após a primeira rodada de concessão das
rodovias na década de 1990, essa relação mudou. A cobrança de pedágio tornou mais claras
as obrigações da concessionária com manutenção e operação das estradas, ao mesmo
tempo em que elevou a exigência dos usuários, que passaram a ter noção do valor pago pelo
serviço.
Tendo em vista a deficiência da infraestrutura e a
necessidade de obras de ampliação, conservação e
melhorias, a expectativa dos usuários era muito alta,
assim como a urgência das concessionárias para fazer as obras cumprindo as condições contratuais e
respeitando as comunidades do entorno.
Criar um modelo de gestão foi o principal objetivo da Triunfo Concepa. Para que a empresa tivesse sucesso, era essencial antecipar quais seriam as
expectativas dos usuários durante toda a vigência da
concessão, com duração de 20 anos. Esse desafio
norteou as decisões da nova concessionária.
Além de trazer o usuário para dentro do dia a dia
da rodovia de forma a ouvir suas sugestões e demandas, era essencial criar um canal de diálogo com o
poder concedente de forma a viabilizar as mudanças
necessárias e assim implantar os projetos, sempre
respeitando os contratos e as restrições financeiras
da concessionária.
Outro ponto importante foi o envolvimento da sociedade, uma vez que uma rodovia moderna e efi-

ciente seria um vetor
de crescimento importante para a região Sul.
Disseminar o conhecimento de uma atividade ainda pouco explorada no país e envolver
universidades e centros
de pesquisas na busca
de soluções para melhorias no escoamento
do tráfego foram premissas desse trabalho.
Por isso, a interação e
o alinhamento com a
Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT) e com a Polícia
Rodoviária Federal foram fundamentais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Nas últimas décadas, as empresas têm buscado
uma relação mais estreita com seus clientes, criando canais de comunicação que as aproximem de um
consumidor cada vez mais informado e consciente.
Em uma nova realidade de prestação de serviços públicos, os concessionários melhoraram o diálogo e
o fluxo de informações entre as organizações e seus
stakeholders – especialmente os usuários.
Tendo em vista os desafios relatados, a Triunfo
Concepa executou as seguintes ações:
Conselho de Clientes

Em 2002, a Triunfo Concepa criou seu Conselho
de Clientes. A iniciativa reúne um grupo de seis a 12
pessoas, com mandato de três meses, que participam
de visitas monitoradas aos mais de 120 quilômetros
do trecho concessionado e de encontros com a direção da concessionária. O grupo de usuários, assim
como a Ouvidoria, é uma ferramenta muito relevante
para a avaliação das ações da empresa, muitas vezes
solucionando ou minimizando erros durante o processo. Foi com esse pensamento que a concessio-
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nária convidou os clientes a estar perto da operação.
A partir da sugestão do Conselho de Clientes, a
Concepa adotou uma série de procedimentos para
melhorar o dia a dia da rodovia. Ao departamento de
comunicação, entre outros pontos, sugeriu-se que
a concessionária divulgasse, em seu site, os horários
de içamento do vão móvel, e melhorasse a qualidade
da transmissão da Radiovia, a primeira radioestrada
do Brasil.
Ao departamento de operações coube instalar câmeras de monitoramento, outra sugestão feita pelo
Conselho de Clientes, o que permitiu posteriormente
a criação do projeto “Tecnologia na Estrada”.
Nos últimos anos, a concessionária viu uma explosão do crescimento do tráfego em circulação nas
rodovias. A partir do ano de 2010, especialmente,
algumas estratégias de intervenção da empresa na

rodovia precisaram ser repensadas para atender à
demanda crescente de veículos em movimentação.
Obras começaram a ser feitas com escala noturna,
pois uma interrupção de faixa durante o dia causa
grande lentidão e transtorno aos motoristas.
Cabe ressaltar também a importância da atuação
da Comissão Tripartite, formada pela concessionária, ANTT e entidades representativas de clientes, que
sempre permitiram analisar cenários e perspectivas
de melhorias.
Novo site e aplicativo smartphone

O aumento do tráfego de veículos alinhado à sugestão de monitorar a rodovia levou a empresa a criar
o projeto “Tecnologia na Estrada”. A iniciativa contemplou a implementação de um novo site e de um
aplicativo para smartphone, unindo os bancos de dados utilizados pelas áreas da
Engenharia, Tecnologia da
mais tráfego, menos mortes
Informação e Operações em
novas plataformas de comuÍndice de Mortos (IM)*
Volume Diário Médio (VDM)
nicação e interação com o
usuário da rodovia. Dados
2,5
até então internos passaram
2,24
a ser compartilhados com os
usuários da estrada.
2
Desde janeiro de 2014, o
%
7
aplicativo para smartphone
6
de
o
t
da Triunfo Concepa está disen
1,5
m
u
A
ponível nas plataformas IOS
(Apple Store) e Android (Play
Store). O serviço apresenta
1
as funcionalidades adapta1,09
Re
du
das do novo site da concesção
de
51%
sionária e agregou um modo
de navegação (horizontal)
0,5
que, durante a viagem na
rodovia, indica os pontos de
referência mais próximos e
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
os serviços disponíveis na
estrada, como SOS, praças
IM
VDM
de pedágio, lojas de conveniência, postos da Polícia
* OBS: Indicador institucional que calcula o número de mortos x 10 na 8ª potência,
Rodoviária Federal e banheidividido por VDM x Extensão (trecho concessionado) x período
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ros, entre outras comodidades.
Com a nova tecnologia, as informações disponibilizadas pela concessionária a respeito do trânsito
passaram a ser mais constantes, ágeis e transparentes, o que ajuda o motorista a tomar a decisão de
pegar ou não a estrada.
Os resultados obtidos levaram a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) a determinar que
todas as concessionárias de rodovias brasileiras desenvolvam um aplicativo baseado no modelo criado
pela Triunfo Concepa.
Programa Peter

Além de estreitar o relacionamento com os usuários, a Triunfo Concepa aproximou-se da comunidade acadêmica da região. Tendo em vista a expansão
das obras de infraestrutura no país, a concessionária
desenvolveu o Programa Especial de Treinamento
em Engenharia Rodoviária (Peter) em parceria com
o Laboratório de Pavimentação da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Lapav/UFRGS).
A iniciativa é a primeira do Brasil voltada ao segmento de Engenharia Rodoviária e visa a formar profissionais para ingressar nesse mercado que carece
de mão de obra qualificada. Anualmente, a Concepa recebe alunos de Engenharia Civil ou cursos afins
que estejam matriculados entre o 1º e o 5º ano da
faculdade para que participem de um programa de
estágio.
Os primeiros três anos de estágio se passam integralmente no Laboratório de Pavimentação. No
quarto ano, as atividades no Lapav são conciliadas
com outras na concessionária. Já no quinto e último ano, o estágio se passa integralmente na Triunfo
Concepa, onde o estudante pode vivenciar na prática
atividades ligadas diretamente à área rodoviária e de
pavimentação.
Desta forma, o programa possibilita aos estudantes contato teórico e prático com esta área ainda durante a faculdade, em um processo de aprendizagem
sequencial que acompanha desde as atividades mais
simples até as mais complexas. A meta é garantir que
mais engenheiros se formem com esta especialização.

Uso do acostamento como faixa adicional

Tradicionalmente, ocorre durante o verão gaúcho forte migração da população do estado para
o litoral, sobretudo nos fins de semana e feriados
prolongados. Nestes períodos, a Free Way, principal ligação de Porto Alegre ao litoral, é usada em
sua capacidade máxima. São aproximadamente 85
veículos por minuto ou 5.100 veículos por hora nas
três faixas da estrada.
Um dos episódios com maior fluxo de veículos
ocorreu no feriadão de Ano Novo de 2013, com
tráfego de mais de 165 mil veículos em direção ao
litoral norte do Rio Grande do Sul. O maior volume
de veículos se concentrou com a passagem de 72
mil veículos das 12h às 24h do dia 1º de janeiro de
2013, o que resultou em um congestionamento de
20 quilômetros na BR-101/RS.
Para que a situação não se repetisse na semana
do Carnaval, dez dias antes da data, a concessionária trabalhou junto à ANTT e à Polícia Rodoviária Federal em uma solução rápida para minimizar
o problema dos motoristas no retorno do litoral. O
caminho escolhido foi preparar, por meio do uso
do acostamento da Free Way, uma quarta faixa de
tráfego no retorno do litoral. Por ser uma iniciativa
inédita na comunidade gaúcha, a ação exigiu atuação conjunta das áreas de Engenharia, Tecnologia
da Informação, Operações e Comunicação de forma a garantir a fluidez e segurança dos passageiros.
Um dos principais desafios da ação era apresentar
as condições de uso dos 17,5 quilômetros de acostamento e sensibilizar a sociedade para uma utilização correta e de acordo com o projeto desenvolvido pela concessionária. A empresa criou uma
força-tarefa para disseminar para o maior número
de pessoas, por meio de orientação sobre sinalização especial, condições de uso do acostamento,
velocidade permitida e divulgação dos melhores
horários para ingressar na autoestrada.
Essa solução inovadora foi bem recebida pelos
motoristas, que foram envolvidos em uma campanha de conscientização. Os usuários da autoestrada entenderam o novo esquema de trânsito e
respeitaram a sinalização implementada no trecho.
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Os motoristas fizeram suas viagens em um tempo
considerado normal, sendo que ocorreu lentidão
somente nos três quilômetros iniciais. As rodovias
do litoral norte (federais, estaduais e municipais)
também tiveram trânsito tranquilo.
A ANTT, por sua vez, aprovou a solução rápida
e certificou a concessionária a voltar a adotá-la
em outras situações, como vem sendo feito desde
então.
RESULTADOS: FLUIDEZ E SEGURANÇA
A busca constante pela satisfação, segurança do
usuário e pela excelência dos serviços prestados tem
levado a Triunfo Concepa a figurar entre as melhores
rodovias do país. Em 2015, a Free Way foi escolhida mais uma vez como a melhor estrada federal do

Thiago Vitorello é diretor-presidente da Triunfo Concepa.

Brasil e ocupa a 8ª posição no ranking nacional de
rodovias do Guia Quatro Rodas 2015/2016.
O empenho da concessionária em antecipar as necessidades dos usuários e criar ações preventivas também se refletiu na queda de 28,7% do índice de acidentalidade no trecho administrado, entre 2000 e 2014. No
mesmo período, o índice de mortalidade caiu 47%.
Para a Triunfo Concepa, promover aproximação
com os usuários e envolvê-los nos processos de decisão da companhia são essenciais para o processo
de aprimoramento da administração da rodovia. Essa
postura tem dado resultado: a concessionária recebeu conceito ótimo na pesquisa da Confederação
Nacional dos Transportes em 2014 e nível de 83% na
satisfação dos usuários, auferido pelo Instituto Segmento Pesquisas.
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AVELL
Emerson Salomão

EXPANSÃO NO MERCADO
DE GAMES E DIVERSIFICAÇÃO
Fundada há apenas dez anos, a Avell, fabricante de notebooks de alto desempenho direcionados
para o mercado de games, começou a vender seus produtos nos Estados Unidos no ano passado
e lançou, este ano, uma linha de produtos idealizada para engenheiros, arquitetos e designers que
necessitam de uma máquina mais potente para realizar projetos especializados.

Em 1997, abri em Joinville (SC) uma loja distribuidora de produtos eletrônicos denominada Notebook Century. Ela deixou de existir em 2004,
quando nasceu a marca Avell. Foi a partir daí que
começamos a fabricar nossos próprios notebooks.
Com o passar dos anos, fomos conquistando a
preferência dos consumidores locais, obtendo o reconhecimento dos fornecedores e nos destacamos,
a princípio, em nossa região e, posteriormente, no
âmbito nacional.
Como empreendedor sempre atento a novas
oportunidades e com o objetivo de crescer em nosso mercado, estudei o setor, me “reinventei” e especializei a Avell no segmento de notebooks de alto
desempenho, que são máquinas mais potentes e de
alta tecnologia, direcionadas para games.
Hoje, a Avell é a única fabricante brasileira especializada na produção e comercialização de equipamentos customizados, ou seja, elaborados de
acordo com as necessidades do cliente, tendo os
profissionais e usuários gamers como seu principal
público. Num segundo momento, novos produtos
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foram desenvolvidos para os profissionais dos
jovens e adultos para
Segundo a
setores de design, arquitetura e engenharia,
se tornar um dos merAssociação
além dos consumidores em geral.
cados mais promissoBrasileira
de
Estamos comemorando os resultados exres para os empreenpressivos conquistados em 2014, quando tidedores brasileiros.
Desenvolvedores de
vemos um crescimento de 40% em relação ao
Segundo a AssoGames
(Abragames),
ano anterior. O faturamento no ano passado
ciação Brasileira de
a
indústria
de
foi de R$ 40 milhões, frente aos R$ 29 milhões
Desenvolvedores de
registrados em 2013. Para este ano, prevemos
Games (Abragames),
videogame brasileira
ampliar o faturamento em 55%.
a indústria de videovem
crescendo
entre
Nosso rápido crescimento se deve ao augame brasileira vem
9%
e
15%
nesses
mento das vendas pelo e-commerce Avell
crescendo entre 9%
(www.avell.com.br) como também à expane 15% nesses últimos
últimos cinco anos
são da marca em regiões estratégicas, como
cinco anos. De acorSão Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com
do com a Associação
sede em Joinville (SC), a Avell conta com lojas
Comercial, Industrial e
físicas em Florianópolis e Curitiba, que apresentam
Cultural de Games (AciGames), o Brasil detém 35%
equipamentos em exposição e vendedores prontos
da receita de jogos digitais, o que faz dele o maior
para esclarecer as dúvidas dos clientes de todas as
mercado da América Latina, seguido pelo México
idades.
(22%) e Argentina (15%).
Assim, quem dedica seu tempo a se tornar um
O MERCADO DE GAMES
profissional gamer está ganhando cada vez mais
Sentar em frente a um computador ou notebook
espaço em nosso país. O Google revela que há 54
para disputar os diversos níveis de jogos virtuais deimilhões de gamers no Brasil, sendo que, desse total,
xou de ser apenas um entretenimento comum entre
46 milhões são jogadores on-line.

levantamento de vendas
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De acordo com estudo da Newzoo, agência
de pesquisa do segmento de games, o mercado global de jogos virtuais vai movimentar
US$ 91,5 bilhões (R$ 276 bilhões) em 2015. Se
confirmado, isso resultará em um crescimento de 9% em relação a 2014. Nesse ritmo, o
mercado pode chegar a US$ 107 bilhões (R$
323 bilhões) até 2017.
Já o relatório publicado pela SuperData,
empresa especializada em inteligência gamer,
intitulado Global Games Market Report, informa que o faturamento da indústria global de
games deve chegar a US$ 74,2 bilhões neste
ano, considerando consoles, PCs, móbiles e
outros segmentos de mercado.

A marca Avell
nasceu em
2004, com
o intuito de
apresentar
ao cliente um
novo estilo de
notebook para
os apaixonados
por games

OS NOTEBOOKS
A marca Avell nasceu em 2004, com o intuito de
apresentar ao cliente um novo estilo de notebook
para os apaixonados por games. Ano a ano, o volume de vendas no Brasil cresce significativamente,
tanto por meio das lojas físicas quanto via vendas
on-line – o que possibilita novas informações sobre
o perfil do comprador Avell e intensifica as pesquisas mercadológicas.
Desde então, a busca pela mais alta tecnologia
em componentes, garantia de três anos do fabricante, mobilidade e os preços competitivos são os
diferenciais da empresa. Outro detalhe inovador
para esse setor no Brasil é a customização; ou seja,
o cliente pode montar o aparelho de acordo com
suas necessidades, sendo que as opções vão desde

retrospectiva da avell

processadores e placas de
vídeos até memória extensiva.
Com o compromisso de
apresentar o melhor notebook de alta performance
para a indústria nacional de
games, o último lançamento
da Avell foi o modelo Avell
FullRange G175 Fire, para
sua linha de notebooks Gamer. A partir de R$ 4 mil, o
produto apresenta placa de
vídeo GTX 950M, processador Intel i5 Haswell, teclado
retroiluminado e suporte de

16G de memória.
O consumidor também pode montar o notebook
de acordo com o seu estilo de jogo ou necessidade
de mercado. Para esse novo modelo, no qual foram
investidos R$ 350 mil, a meta é alcançar 500 equipamentos vendidos até o fim deste ano.
Além de lançar o Avell FullRange G175 Fire, atualizamos as placas de vídeo dos notebooks das famílias Premier, Titanium e FullRange do atual portfólio. Os modelos são: Avell Premier G1310 Fire, Avell
Titanium B155 Fire, Avell Titanium G1511 Fire, Avell
Titanium G1513 Fire, Avell Titanium G1540 Fire, Avell
Titanium G1545 Fire, Avell FullRange G1740 Fire,
Avell FullRange G1741 Fire, Avell FullRange G1743
Fire e Avell FullRange G1745 Fire.
Com intuito de massificar o estilo de notebook de
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alto desempenho para todo o Brasil, inauguramos
um canal no YouTube chamado “Avell Experience”.
Nele, os internautas podem visualizar vídeos sobre
o mercado nacional, entrevistas com personalidades do ramo e dicas de produtos, entre outros temas. Até o momento, já foram publicados 48 vídeos
com mais de 450 mil visualizações. Outras notícias
a respeito da marca e suas novidades podem ser
acompanhadas no blog e nas redes sociais oficiais
da Avell.
ATUAÇÃO NOS EUA
Estar presente no mercado norte-americano é
sonho de muitos, mas concretizado por poucos.
Com a marca consolidada em território brasileiro,
fechamos no ano passado uma joint venture com a
empresa Best Solution, distribuidora de equipamentos eletrônicos, e lançamos a primeira loja virtual
Avell norte-americana, a www.avell.com. A previsão
para 2015 é aumentar em 30% a produção dos equipamentos para esse novo público consumidor, que
é fanático por novidades tecnológicas.
Na minha opinião, existe um grande nicho a ser
explorado nos EUA. Acreditamos que o perfil de nossos produtos, aliado à qualidade dos componentes,
preços acessíveis, bom atendimento e garantia de
fábrica, é o diferencial competitivo para conquistarmos a confiança e credibilidade desse segmento em
solo americano nos próximos anos.
O estudo realizado pela Avell para atuar nos EUA
foi baseado no posicionamento da marca de estar
próximo ao consumidor e atender suas necessida-

des, com equipamentos únicos e potentes. Outro
destaque que os norte-americanos provavelmente
apreciarão diz respeito à customização do produto,
com o site proporcionando opções de escolha de
processador, sistema operacional, memória e outras
configurações.
NOVOS NICHOS
Neste ano, queremos colocar nossos produtos
em novos nichos do mercado. Com esse objetivo,
lançamos uma linha de produtos, batizada de Série
Workstation. Trata-se de notebooks idealizados para
engenheiros, arquitetos, designers e profissionais do
mundo do entretenimento que necessitam de uma
máquina mais potente para alcançar maior eficiência em projetos especializados e agregar valor em
demandas expressivas vindas destes segmentos.
Recente levantamento do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) revela que a demanda por engenheiros, coordenadores e gerentes de
obras cresce a cada ano. Serão necessários de 600
mil a 1,15 milhão de profissionais qualificados para
as indústrias até 2020. Para essa nova linha de produtos da Série Workstation, investimos R$ 500 mil
em componentes de alta tecnologia, novos gabinetes para estrutura física do produto, ampliação de
espaço físico da fábrica e mão de obra.
Os novos computadores já podem ser visualizados com a letra W e a palavra “Pro” (fazendo referência ao nome da linha e público-alvo). Hoje são
26 modelos diferentes, disponíveis para a venda em
todo o Brasil por meio da loja on-line da Avell –
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www.avell.com.br – e das lojas físicas situadas em
Florianópolis, Joinville e Curitiba. A partir de agora,
serão 13 modelos para a Série Gamer e 13 da Série
Workstation.
Com a entrada nesse novo nicho, a empresa prevê aumento de 25% no volume de vendas até o fim
de 2015, e a expectativa de faturamento é chegar a
R$ 55 milhões.
A novidade também refletiu no site da empresa,
que foi totalmente redefinido. A interface apresenta

Emerson Salomão é fundador e presidente da Avell.

a divisão entre a linha Gamer e a Workstation utilizando layouts distintos. Com isso, tanto o cliente gamer quanto o cliente profissional conseguem
distinguir quais produtos são realmente do interesse
de cada um.
Mesmo com essa nova aposta, não pretendemos
diminuir os esforços no mercado gamer. Somos,
afinal, a única fabricante brasileira no setor e vendemos mais de 11 mil equipamentos no ano passado.
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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.

Os cumpridores de metas
Trabalhei no Citibank por quase 20 anos e apren-

quase não conseguiu falar. O gringo só balançava

di que os americanos têm verdadeira obsessão por

a cabeça, demostrando não acreditar nos números

números. Quem chutasse algum número errado ou

apresentados, e todo mundo percebia a sua insatis-

desse alguma previsão incorreta corria o risco de ser

fação. Assim foi a reunião, um por um levantando,

mandado embora na hora. Naquela época muitos

apresentando seus números, e o gringo se irritando

brasileiros estavam no comando, e todo americano

cada vez mais.

sabia que onde havia brasileiro, havia chute.

O último a fazer a apresentação era o Renatão, da

A área de vendas também sabia disso, só que es-

regional do Rio de Janeiro, um carioca engraçadís-

tava em formação e era gerenciada por um chefe

simo e bem-humorado. Ele também havia percebi-

brasileiro, um bonachão gentil e sem grandes exi-

do que o gringo estava a ponto de explodir e tinha

gências, um cara legal. Mas quando ele saiu e entrou

certeza de que não adiantaria enganá-lo mais uma

um gringo no lugar, deu tremedeira geral. Os dire-

vez; precisava confessar que seus números também

tores regionais de vendas ficaram apavorados, pois

eram chutados, mas temia trair os colegas.

a fama do americano era a de cortador de cabeças.

E aí chegou a hora: o Renatão se levantou da ca-

O mais grave foi que ele chegou num dia e na

deira, foi até a ponta da mesa, ao lado do projetor

manhã seguinte já queria a primeira reunião geral

de slides, fez cara de inteligente, revirou os olhos,

de conhecimento das metas. O cara era fanático

olhou para o teto, colocou a mão no queixo e sen-

por números. Cada regional teria que apresentar os

tenciou: “Olha, no momento estou sem palpites.” E

seus, e não havia tempo para arrumar nada.

se sentou. O grupo caiu na gargalhada, até o gringo

Quando começou a reunião, tinha gente suando frio, dois quase enfartaram e um sumiu alegando

não aguentou e riu muito, demonstrando ter gostado da sinceridade.

que tinha passado mal. O gringo, de quase dois me-

Daquele dia em diante os números continuaram

tros de altura, entrou na sala com cara de bravo, pe-

a ser chutados, e o gringo nem ligava mais, porque

diu para que cada um dos presentes levantasse, se

o banco dava tanto dinheiro que, por mais otimis-

apresentasse e fosse direto ao projetor para mostrar

tas que fossem as previsões, todas as metas eram

seus números; ele queria precisão, e “sem chutes”,

sempre ultrapassadas. Isso acontece até hoje em

disse em um português macarrônico.

qualquer banco, nem adianta ter tanto funcionário

O primeiro que foi chamado tremia tanto que

atrapalhando.
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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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