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GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E ENCURTA 
AS DISTÂNCIAS PARA A MARIA.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas
e escrever novas histórias. Por meio da CCR, a gente faz gestão de 
metrôs, aeroportos, barcas e estradas, com o objetivo de facilitar 
a mobilidade de milhares de pessoas. E levar mais qualidade de vida 
para o dia a dia dos brasileiros. Para nós, todo projeto sempre começa 
e termina com o mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.
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GESTÃO DE ENERGIA E DE SONHOS.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas 
e escrever novas histórias. Através da gestão da CEMIG, da 
hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, e das Torres Eólicas 
do Nordeste (TEN) a gente produz e leva energia para iluminar a vida 
e os lares de milhares de famílias brasileiras. Incluindo a casa e os 
sonhos da Manu. Para nós, todo projeto sempre começa e termina
com o mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.
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EDITorIal

O Personal Case desta edição é José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB), para quem a gestão pública do setor é muito deficiente e precisa melhorar muito.

Os avanços tecnológicos que mudaram completamente a mídia levaram ao reposicionamento do  
Instituto Verificador de Circulação (IVC), que ampliou o leque de serviços, incluindo tráfego web, 
tablets, aplicativos, streaming de webrádio e webTV e passou a se chamar Instituto Verificador de Co-
municação.

O case da Sabesp relata a gestão eficaz do sistema de abastecimento de água, em ambiente de escas-
sez de recursos hídricos, realizado na Unidade de Gerenciamento Regional Butantã, responsável pelo 
atendimento de cerca de 1,1 milhão de pessoas. 

O Grupo Master – formado pela agência Master Turismo e a operadora Viagens Master – adotou no 
início deste ano um novo modelo de governança, com maior foco em produtividade e rentabilidade. 
Prestes a completar 30 anos, o grupo já se situa entre os dez maiores do país no setor corporativo. 

A Sanofi, maior corporação farmacêutica do Brasil, criou há cinco anos a Academia Grupo Sanofi, um 
portal de treinamento que atende mais de 5 mil colaboradores das cinco empresas do Grupo. A aca-
demia é construída como um campus virtual.

A Alô Bebê tornou-se referência no mercado de produtos infantis. Seu grande diferencial é o atendi-
mento. Em 2009 foi Inaugurado o Espaço Gestar, ponto de encontro exclusivo para gestantes.

Saudabilidade é o que caracteriza a Mundo Verde, rede com mais de 300 lojas adquirida em agosto 
do ano passado por Carlos Wizard Martins. Ele decidiu investir cada vez mais na marca própria Mundo 
Verde Seleção.

A TNT Brasil vem investindo em frota e tecnologia para garantir melhora operacional e excelência nos 
serviços. A unidade de negócios TNT Mercúrio, que cuida do transporte rodoviário doméstico, tem 
mais de 30 mil clientes em praticamente todo o território nacional.

Nascida como Link Publicidade, a Forma Promocional é um exemplo de como mudar de segmento 
pode ser proveitoso. A empresa detectou uma lacuna nas ações promocionais com brindes, que co-
meçavam a ser efetuadas pelo mercado, e passou a desenvolver, com êxito, o mercado de marketing 
promocional. 

No fim, Decio Clemente conta em seus Cases&Causos um pitoresco episódio ocorrido durante uma 
gravação para uma campanha publicitária contra a violência das torcidas de futebol. 

JoÃo PENIDo     edITor

PetroRio
Maior companhia brasileira 
independente de produção 
de petróleo e gás.

Com a aquisição de 100% dos campos de Polvo, Bijupirá e Salema, a PetroRio 
aumentará sua produção em cinco vezes, se consolidando como um dos principais 
players no offshore brasileiro. Este movimento é mais um passo da PetroRio no 
ambicioso plano de ser a maior e mais lucrativa produtora independente de 
petróleo e gás no Brasil.

Os resultados da PetroRio são fruto da estratégia de aquisição de ativos em produção, com foco 
em redução de custos, reexploração dos campos, melhoria na eficiência operacional, respeito ao 
 meio ambiente, compromisso com a segurança e agora presente no Anuário Valor 1000 entre 
as maiores empresas nacionais.

www.petroriosa.com.br
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PErsoNal CasE

José Augusto de Castro
Presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)

a GEsTÃo PÚBlICa Do CoMÉrCIo 
EXTErIor É MUITo DEFICIENTE

o CoMEÇo
Nasci praticamente na fazenda de meu pai, em 

Leopoldina, Minas Gerais, que produzia leite e mi-
lho. Morei lá até fazer nove anos. Até o terceiro ano 
primário estudei numa vila próxima à fazenda. Em 
seguida mudei para Leopoldina, onde estudei até vir 
para o Rio de Janeiro, com 18 anos, para começar 
minha vida profissional. Tive ajuda de uma pessoa 
do interior cuja irmã era advogada de um banco e 
me deu uma carta de apresentação para eu ser um 
bancário como outro qualquer. Entrei para um banco 
pequeno, o Banco Irmãos Guimarães (BIG) em maio 
de 1967.

IDa Para sÃo PaUlo
Em outubro de 68, tirei férias e fui visitar um pa-

rente em São Paulo. Era o ano em que estava come-
çando o chamado milagre econômico brasileiro. Vi 
que o mercado de trabalho de lá era muito grande. 

Ele nunca fez um curso de comércio exterior. Aprendeu tudo na prática, trabalhando 

em empresas privadas, e tornou-se o mais conceituado professor da área, além de 

um consultor de renome, contratado até pelo International Trade Center da ONU. 

Desde 2010 à frente da AEB, José Augusto de Castro diz que “a gestão pública do 

comércio exterior é muito deficiente; ainda temos de melhorar muito”.

Resolvi procurar emprego e logo consegui um nas 
Bicicletas Monark. Fui trabalhar na área de cobrança, 
um assunto completamente novo para mim. Fiquei 
lá um ano. Nessa época,  comecei a fazer cursinho 
vestibular para a Fundação Getulio Vargas, pois so-
mente ela tinha faculdade de administração de em-
presas. Fiz duas vezes o vestibular. Passei no segundo 
semestre de 1969 e me formei em 1974.

No BaNCo Do BrasIl
Passei no concurso para o Banco do Brasil e fui 

para lá. Era meu sonho de criança. Meus parentes 
todos eram do BB. No interior, o BB era “o banco”. 
Fiquei lá apenas um ano e sete meses. Saí porque 
achava que não era aquilo o que eu queria. Para ex-
plicar ao meu pai que eu deixara o BB foi muito difícil. 
Primeiro eu tomei a decisão e depois comuniquei o 
fato. Fui para a Abril Cultural, ganhando quatro ve-
zes mais. A Abril era grande exportadora para toda a 



5
setembro/outubro 2015      INsIGHtCase studies     

América do Sul e parte da África dos famosos 
fascículos. Naquela época, não havia nenhum 
expert em comércio exterior. Comecei cui-
dando da exportação e, depois, da importa-
ção. Saí da Abril e fui para a Fábrica Nacional de 
Vagões, como gerente de exportação. A FNV 
exportava vagões, longarinas e principalmente 
rodas. Ali fiquei durante um ano e fui para a 
União de Bancos Suíços.

Na FUNCEX
Em 1976, fui convidado para trabalhar no 

Rio, na Funcex –  Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior, que havia sido criada 
originalmente para ser um  centro de estudos 
acadêmicos. Eu era uma espécie de ovelha 
negra da Funcex. Meu trabalho era operacio-
nal, meu contato era com empresas. A minha 
vida toda tive uma formação prática. Nunca fiz 
um curso de comércio exterior, mesmo por-
que, na época, não havia nenhum. O que me 
ajudou muito foi virar professor. Por iniciativa 
de (Marcus Vinicius) Pratini de Moraes, que era 
presidente da Funcex, passei a dar cursos.  Fi-
cava três semanas por mês fora do Rio, dando aulas 
por todo o país. Isso foi até 1981. Nesse período, acu-
mulei conhecimentos, pois cada vez que ia dar aula 
aprendia um pouco mais.

lIVro FaMoso
Em 1977, comecei a escrever o primeiro de meus 

12 livros de comércio exterior. Chamava-se Forma-
ção de Preços para Exportação. Naquela época, tí-
nhamos muitos incentivos – financeiros e fiscais – 
para a exportação, que as pessoas não conheciam. O 
livro mostrava como calcular o preço de exportação. 
No primeiro momento, foi distribuído gratuitamente. 
Depois, passou a ser vendido porque teve um êxito 
muito grande, foi até a décima edição. Graças a esse 
livro, passei a ser conhecido em todo o Brasil.

CoNsUlTor
Em 1982, depois de ter escrito cinco livros, deixei 

a Funcex. Saí porque pretendia montar minha pró-

pria empresa de con-
sultoria, que tenho até 
hoje, a Procex Técnica 
Internacional. Paralela-
mente, após fazer uma 
palestra sobre consór-
cios de exportação no 
México, o International 
Trade Center da ONU 
me convidou para ser 
consultor fora do Bra-
sil, em países da Améri-
ca Latina. Ficava um ou 
dois meses fora e volta-
va para o Brasil. Embora 
a ONU pagasse muito 
bem, isso começou a 
prejudicar minha con-
sultoria e decidi atuar 
somente no mercado 
interno.

Na aEB
Quando trabalhava 

na Funcex, eu tinha muito contato com a impren-
sa. Falava todo dia com jornalistas, sobre comércio 
exterior. Quando saí, continuei em contato com 
a imprensa. Isso fez com que, em 1998, o Pratini 
(de Moraes) me convidasse para ser o porta-voz 
da AEB, da qual fora eleito presidente. Depois me 
convidaram para ser consultor técnico, fui conse-
lheiro, diretor, vice-presidente e presidente des-
de 2010, como presidente em exercício,  e desde 
2012, como presidente eleito. Nunca foi meu pro-
jeto ser presidente da AEB. Pelo contrário. Usei to-
das as minhas forças para não ser. Eu sabia que não 
seria um presidente pro-forma. Benedicto Moreira, 
que sucedeu Pratini na presidência em 1992,  me 
chamou muitas vezes nos fins de semana para ir 
à sua casa em Araras para um processo de con-
vencimento. Eu dizia que não queria aceitar, pois 
me conhecia e não seria um presidente para defi-
nir ações e tomar conhecimento de seus resulta-
dos, mas para “pôr a mão na massa” participando 

Quando trabalhava 
na Funcex, eu 
tinha muito contato 
com a imprensa. 
Falava todo dia 
com jornalistas, 
sobre comércio 
exterior. Quando 
saí, continuei em 
contato com a 
imprensa. Isso 
fez com que, em 
1998, o Pratini 
(de Moraes) me 
convidasse para ser 
o porta-voz da AEB
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de suas execuções, o que me tomaria tempo 
e afetaria as atividades de minha empresa, o 
que efetivamente ocorre. Um dia o Benedic-
to comentou comigo: Estou com 80 anos e 
preciso de alguém no meu lugar. Aí, enten-
di. Minha mulher até hoje reclama. Diz que 
a AEB roubou o marido dela. São ao menos 
uma viagem por semana, palestras, conta-
tos com o Governo  e a imprensa, isso tudo 
toma tempo. O presidente da AEB não rece-
be qualquer salário, direto ou indireto. Mas 
não posso reclamar, pois conhecia as regras 
do jogo. Ou seja, não fui enganado.

rEalIZaÇÕEs 
Recentemente, o Governo quis restabele-

cer um imposto sobre as operações de hedge 
de comércio exterior. Nós enviamos  corres-
pondências, discutimos, e o Governo voltou atrás. 
Há pouco tempo, fomos a Brasília e conseguimos a 
prorrogação do Repetro até 2020.  Com o Mdic (Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior), principalmente agora com o ministro Ar-
mando Monteiro, temos um diálogo franco e com 
linguagem semelhante. O que ele quer teoricamente 
é o que nós queremos também. Sempre digo que o 
sucesso dele é o nosso sucesso. A dificuldade é com 
o outro lado. O Ministério da Fazenda está sempre 
falando em cortar, cortar, cortar.

GEsTÃo DEFICIENTE
A gestão privada está sempre procurando racio-

nalizar as atividades para reduzir custos e se tornar 
competitiva. O problema nosso hoje é com o setor 
público. A gestão pública é muito deficiente. Nós 
temos hoje 17 órgãos que atuam direta ou indire-
tamente em comércio exterior, e eles não falam o 
mesmo idioma. O Brasil precisa ter hoje uma polí-
tica integrada de comércio exterior. O que temos 
hoje são políticas isoladas de cada ministério. En-
tão tudo é difícil. A burocracia ainda tem um peso 
muito grande. O Governo, infelizmente, é muito 
ágil em criar dificuldades. E nós temos que sempre 
correr atrás. Além disso, há os problemas tradicio-

nais, como infraestrutura 
deficiente, sistema tri-
butário péssimo, custo 
financeiro interno eleva-
díssimo, e uma legislação 
trabalhista de 70 anos 
atrás. São estruturas que 
estamos tentando mudar. 
Isso tudo era para ter sido 
feito entre 2005 e 2008, 
pois naquela época o 
Brasil crescia muito por 
conta da China. As com-
modities sustentaram o 
Brasil e agora estão cain-
do. O Governo deslum-
brou-se com a fartura e 
deixou de criar infraes-

trutura para o Brasil do futuro e de realizar refor-
mas estruturais, fatores que geram os atuais custos 
elevados. Hoje, todos sabem o que é preciso fazer, 
mas, infelizmente, o momento não é propício.

CUlTUra EXPorTaDora 
Ouço falar em criar uma cultura exportadora des-

de 1969. Hoje continuamos falando a mesma coisa. 
Em 2000 o Brasil tinha 16 mil empresas exportado-
ras, número que passou a 19 mil em 2014, em um 
universo de 4,5 milhões de empresas. É muito pou-
co, é praticamente nada. Há 25 anos que a cultura 
exportadora não existe. Não temos no Brasil uma 
política de comércio exterior. Cada ministério acaba 
tendo a sua própria política. Esse ano foi lançado 
agora em julho um novo plano nacional de expor-
tação. Em 2011 já havia sido lançado um e em 2014 
outro. E assim como se anuncia um plano hoje, 
amanhã se cancela. Não há como se basear num 
horizonte futuro.

INFlUÊNCIas
Na época de estudante, acompanhávamos o Pe-

ter Drucker. Mas era apenas leitura, sem aplicação 
prática. No Brasil, no campo do comércio exterior, 
encontrei ótimos exemplos no Pratini de Moraes e 

Em 2000 o 
Brasil tinha 16 
mil empresas 
exportadoras, 
número que 
passou a 19 mil 
em 2014, em 
um universo de 
4,5 milhões de 
empresas. É 
muito pouco, é 
praticamente nada
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no Benedicto Moreira. O Pratini de Moraes pega uma 
coisa, capta rapidamente o objetivo e toma uma de-
cisão com base naquilo. Admiro a capacidade dele 
de decidir e também de falar.  Ele fala muitíssimo 
bem, colocando os argumentos com conteúdo. O 
Benedito Moreira, com a experiência dele em mais 
de 15 anos na antiga Cacex, é um exemplo de digni-
dade, honestidade e competência. Naquela época, o 
Brasil passou por duas moratórias. Não produzia uma 
gota de petróleo e tinha de importar tudo. Tivemos 
duas crises de petróleo que ele administrou da me-
lhor maneira possível. Hoje, se estamos exportando 
produtos manufaturados, foi a partir do decreto-lei 
de número 491, de maio de 1969, por iniciativa dele. 
Da mesma forma, a criação das trading companies 
foi  ideia dele. Foram criados programas de exporta-
ção como o famoso Befiex, com o objetivo de fazer 
com que as empresas exportassem manufaturados. 

O foco estava em manufaturados. Hoje não temos 
esse foco. É uma falha de gestão.

TENDÊNCIas
A tendência da gestão do comércio exterior é de 

melhorar. Porque cada vez mais se discute gestão. 
Gestão é hoje uma palavra mágica. Se você tem uma 
boa gestão já tem meio caminho andado, porque já 
sabe a função que cada um vai desempenhar e poderá 
reduzir custos. Quando não se tem controle de toda 
a situação, ou seja, se a sua gestão não é eficiente, 
a tendência é você ter perdas de produtividade, uma 
palavra que hoje também está na moda. A gestão do 
comércio exterior podia ser bem melhor. Hoje, pelo 
menos temos um ministro, o Armando Monteiro, que 
tem consciência de que gestão é fundamental. Se de-
pender apenas dele, vamos ter uma boa gestão. E ges-
tão é tudo. Ainda temos que melhorar muito.
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O IVC passou a fornecer ao mercado publicitá-
rio dados isentos e detalhados que não se limitam à 
circulação de jornais e revistas, mas alcançam a au-
diência de veículos, incluindo tráfego web, tanto de 
desktops quanto de smartphones, tablets e aplicati-
vos,  bem como a audiência de eventos

Para isso, conta com plataforma única que interli-
ga números de diversas audiências às agências mais 
importantes de todo o País. A entidade é composta 
por representantes de anunciantes, agências de pro-
paganda e publishers, uma composição tripartite que 
assegura a isenção e a expertise que se estende a to-
das as plataformas. 

Nos últimos anos o mercado de comunicação 
passou por transformações, com novas mídias e ne-
cessidades. O IVC, acompanhando ou fazendo essas 
mudanças, precisou criar novos serviços e métricas, 
que trouxeram resultados altamente positivos, com 
aumento de receita, acréscimo de associados e no-
vas filiações. E mais, conquistou participação e im-
portância cada vez maiores nas agências, as princi-
pais “clientes” desses serviços.

UM PoUCo DE HIsTÓrIa 
E a EVolUÇÃo Do sETor
A história da auditoria de circulação de publica-

Os avanços tecnológicos que mudaram rapidamente a mídia nos últimos anos levaram ao 

reposicionamento do antigo Instituto Verificador de Circulação, que passou a se chamar 

Instituto Verificador de Comunicação. A entidade, sem fins lucrativos, responde agora pela 

auditoria multiplataforma de mídia.

o rEPosICIoNaMENTo Do IVC

INsTITUTo VErIFICaDor DE CoMUNICaÇÃo 

Pedro Silva
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ções impressas no Brasil nasceu junto com 
o próprio IVC, em 1961, quando foi fundado, 
ainda como Instituto Verificador de Circula-
ção. Mas a auditoria de circulação, no mundo, 
é uma atividade um pouco mais antiga. Nas-
ceu em 1847, nos Estados Unidos, quando dois 
grandes jornais americanos, o New York Herald 
e o New York Tribune, precisaram provar suas 
próprias circulações. No entanto, somente em 
1889 inicia-se a história do controle da circula-
ção de jornais e revistas, com a Association of 
American Advertising.

Em 48 anos, o IVC Brasil teve uma presença 
forte quase que exclusiva no meio impresso. 
Nesse período, com atuação competente e 
propósito intimamente ligado às boas práticas, 
o Instituto construiu seu maior ativo, a credi-
bilidade. Constituiu também grande diferencial 
competitivo, com amplitude nacional da sua 
atuação, algo único no segmento de pesquisa 
de mídia. 

A partir de meados dos anos 2000, a tecnologia 
em franca, rápida e constante ascensão promoveu 
verdadeira revolução nos hábitos de consumo de 
mídia e forçou os publishers a se adaptarem a eles. 
Estava lançado o maior desafio para o mercado de 
auditoria de mídia no Brasil e em todo o mundo.

A auditoria de mídia consiste primordialmente na 
busca pela transparência e verdade dos números. 
Começou com os jornais e se estendeu às revistas 
impressas. Hoje, o IVC não se restringe a verificar a 
circulação dos impressos. Com o tempo passou a 
auditar audiência em websites, publicações digitais, 
aplicativos e eventos. Quando essa mudança se deu, 
voltada sempre às boas práticas do setor, o Institu-
to constatou a necessidade da busca da verdade e 
transparência nos números em múltiplas áreas.

O Instituto vivenciou uma série de mudanças nos 
últimos anos, com a ampliação do escopo de seus 
serviços. O movimento estratégico, alinhado às trans-
formações do mercado, fez com que a atuação do 
Instituto ascendesse a um patamar mais abrangente, 
por meio de inovações tecnológicas e adoção de no-
vos serviços e métricas, expandindo as perspectivas 

do mercado para o uso 
de dados de audiência. 
Essa transição aconte-
ce naturalmente desde 
2009, posicionando o 
IVC Brasil como uma das 
principais referências do 
mundo em auditoria de 
mídia multiplataforma. 

Todo esse movimento 
fez surgir a necessida-
de de novas identidade 
e marca para o Instituto, 
que mudou, em face às 
novas propostas e aos 
novos desafios, passan-
do, em 2015, de Instituto 
Verificador de Circulação 
para Instituto Verifica-
dor de Comunicação. A 
mudança faz com que 

o principal objetivo do Instituto seja ser fonte, ainda 
mais confiável, para que profissionais de agências e 
veículos entendam os comportamentos da audiência 
nas diversas plataformas, de forma crível.

Essa reformulação mostra como a gestão do IVC 
se adapta e mostra pioneirismo, uma de suas marcas. 
Foi o primeiro instituto no mundo a auditar a versão 
gratuita do Google Analytics, a ferramenta mais uti-
lizada por publishers na web; e o primeiro a disponi-
bilizar a geolocalização para os números auditados. 

Agora, essa configuração privilegiada deve ser 
aproveitada pelo mercado na utilização dos meios e 
evolução das suas métricas de audiência, bem como 
no atendimento às demandas de agências e anun-
ciantes por acesso mais fácil a números relevantes 
e precisos, com consulta ágil e prática, tudo em um 
mesmo local – o site do IVC. 

O trabalho independente e sem fins lucrativos 
também torna o IVC Brasil apto a ocupar posição 
central para parcerias, nacionais e internacionais, 
voltadas ao compartilhamento de conhecimentos, 
tecnologias e dados. Por conta disso, surgem possi-
bilidades de realizar novos negócios.

O trabalho 
independente e 
sem fins lucrativos 
também torna 
o IVC Brasil 
apto a ocupar 
posição central 
para parcerias, 
nacionais e 
internacionais, 
voltadas ao 
compartilhamento 
de conhecimentos, 
tecnologias e dados
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a TECNoloGIa MUDoU a MÍDIa
Sem dúvida, assim como em outros setores da 

economia, a tecnologia mudou a mídia nos últi-
mos anos. Essa mudança acarretou a necessidade 
de transformação da própria auditoria do setor. Não 
mais se liam somente as publicações impressas; o 
leitor passou a ser cada vez mais multiplataforma. 
O setor muda e o IVC acompanha essa mudança. E 
para isso havia somente um caminho: o investimento 
em tecnologia.

Essa mudança teve início com a auditoria web, que 
modernizou o conceito de entrega de informação, 
criando a necessidade de renovação constante e no-
vos parâmetros para oferta de serviços. O Instituto 
possui experiência e capacidade para desenvolver 
novos produtos internamente. 

O entendimento desse cenário e o consequente 
desenvolvimento de tecnologias aplicadas aos no-
vos serviços ficaram a cargo da equipe interna de TI, 
composta de profissionais que estão no dia a dia do 
órgão, que conversaram com associados, veículos, 
agências e anunciantes, ouvindo suas dúvidas e ne-

cessidades e, principalmente, entendendo qual ca-
minho deveria ser seguido.

Por exemplo, o IVC desenvolveu internamente 
uma tag própria para a auditoria de meios digitais, 
que em breve passará a ser utilizada, em âmbito 
mundial, pelos IVCs de outros países. A tag é um có-
digo instalado nas páginas web para coletar dados 
sobre os acessos; o Instituto é o primeiro órgão de 
auditoria de mídia do mundo a criar esse recurso in-
ternamente. 

A novidade é um marco de inovação no setor ao 
eliminar a dependência dos arquivos de log, que reú-
nem os dados coletados pelas ferramentas de web 
analytics dos sites associados, fornecendo evidências 
independentes. 

UM CENÁrIo INTErEssaNTE 
Para NoVos NEGÓCIos
A partir de 2012, o IVC passou a verificar a circu-

lação das edições digitais das publicações impressas 
(jornais e revistas) e pôde acompanhar – e certificar 
– o crescimento dessas versões, hoje fundamentais 

no contexto da circulação 
dos principais veículos do 
País (e do mundo). Segun-
do dados do próprio IVC 
(pesquisa feita em 17 de 
julho último), os 93 jornais 
auditados pelo IVC tiveram 
circulação média diária de 
4.066.259 exemplares. Des-
se total, mais de 36% vieram 
das edições digitais. 

Já em revistas, dos mais 
de 9,3 milhões de exempla-
res em circulação (referên-
cia abril/maio de 2015), de 
145 títulos, as edições di-
gitais representaram 5% da 
circulação total do meio.

Em 2015 (já notado e ini-
ciado em 2014), as possibi-
lidades de novos negócios 
para o setor se multiplica-2004/2
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ram significativamente, e o IVC precisou mostrar-se 
atento a isso, oferecendo serviços que começaram a 
ser necessários, pois percebeu que mudava a forma 
como os publishers se posicionavam como marcas. 
Eles não entendiam mais suas publicações somente 
como impressas, digitais ou sites, mas eram impor-
tantes plataformas de negócios, com amplitude que 
extrapolava os meios convencionais, passando por 
devices, apps e eventos.

A estratégia do Instituto para crescer foi ampliar as 
opções de auditoria para o mercado. Uma das pri-
meiras frentes abertas – resultado de solicitações de 
associados – foi a auditoria de eventos, que desem-
penham papel importante na construção de marcas 
por meio do relacionamento, entrega de conteúdo e 
debate de ideias, cada vez mais utilizados por publi-
shers, veículos e entidades do segmento de comu-
nicação. 

O principal objetivo do IVC Brasil é proporcionar 
números transparentes de audiência dos eventos, 
para que a comercialização de patrocínios e apoio 
seja feita com maior precisão, visando a um melhor 
aproveitamento dos investimentos publicitários, com 
métricas importantes para pré e pós-vendas, como 
números de visitas pagas e gratuitas, qualificação de 
público, que incluem características como cargo e 
gênero. Atividades paralelas aos eventos como pa-
lestras e ações realizadas antes, durante e após os 
eventos também podem ser auditadas, entre outras.

Uma nova frente na qual o IVC começa a atuar é 
a auditoria de aplicativos. O serviço consiste na aná-
lise da utilização dos apps, com captação de dados 
armazenados no dispositivo do próprio usuário no 
momento da interação. Todas as métricas terão as 
informações verificadas segmentadas. Por exemplo, 
no caso de revista, poderá ser verificado um relatório 
por edição, com data da edição (quando disponível), 
além de geolocalização da audiência, dayparts e de-
terminação efetiva da audiência por conexões e sua 
taxa de consumo. Essas ferramentas de mensuração 
são inovadoras e mostram o diferencial que o IVC 
coloca à disposição do mercado.

Mais uma frente nova, cada vez mais utilizada pe-
los associados é a auditoria de streaming de áudio 

e vídeo. A auditoria destinada principalmente às web 
radios e TV na internet marca mais uma expansão 
no portfólio de auditorias do Instituto voltadas aos 
meios digitais. A audiência de ouvintes e telespec-
tadores on-line também já pode ser verificada. Esse 
instrumental tem grandes possibilidades e será uma 
das frentes que o IVC ampliará em futuro próximo.

A principal vantagem desta modalidade de audita-
gem é levar ao mercado maior consistência dos da-
dos, eliminando duplicidades e acessos não humanos 
(robôs). É comum as ferramentas de streaming utili-
zadas indicarem como ouvintes ou telespectadores 
qualquer conexão feita, sem considerar o número de 
vezes dessa ação em um intervalo de tempo especí-
fico. Isso gera duplicidade. A verificação observa este 
aspecto considerando estes acessos como conexões 
únicas, de acordo com os padrões recomendados 
pela Federação Internacional dos Institutos Auditores 
de Certificação (IFABC, na sigla em inglês).

aMPlIaÇÃo Das BasEs rEGIoNaIs
Atualmente, o IVC disponibiliza ao mercado pu-

blicitário informações de mais de 430 publicações 
(jornais, revistas, publicações gratuitas e de circula-
ção controlada) e 80 websites auditados. Mas a am-
pliação das bases de pesquisa é uma das frentes nas 
quais o IVC também atua. 

O Instituto tem dados mensurados nos mais de 5 
mil municípios brasileiros, mas não tem dados de to-
dos os jornais que circulam no País. Apesar de a mar-
gem de pesquisa do Instituto contar com 93 jornais, 
por exemplo, que representam cerca de 80% de toda 
a circulação nacional, e com os principais veículos 
do País, é fundamental a ampliação das bases regio-
nais, com uma visão de veículos locais, que devem 
e podem fazer parte dos planos de mídia de todo 
anunciante/agência. 

Para algumas ações com focos locais, esse tipo de 
informação é de suma importância. Assim, em um 
lançamento imobiliário ou em uma campanha do 
governo, esses dados podem ser determinantes no 
plano de mídia.

Há parcerias com as associações de jornais do in-
terior (Adjoris) nos estados do Sul (Paraná, Santa Ca-

INSTITUTo VerIFICAdor de CoMUNICAÇÃo        CoMUNICaÇÃo
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tarina e Rio Grande do Sul) que proporcionam aos 
jornais menores da região (muitos gratuitos) a possi-
bilidade de ter seus números auditados e conhecidos 
em âmbito nacional. 

O foco são os jornais com circulação local, de 
menos de 5 mil exemplares, mas que necessitam 
comprovar seus números e, assim, abrir mais fren-
tes de publicidade, principalmente estatal (municipal, 
estadual e federal). Recentemente, o IVC ampliou o 
convênio com esses veículos, com a finalidade de 
aumentar ainda mais essa base. 

NoVa CoNFIGUraÇÃo, NoVa MarCa 
Essa “virada de chave” do IVC, reflexo da auditoria 

de mídia multiplataforma, reforça os atributos de ve-
rificação, com busca da verdade e transparência nos 
números, consolidando a reconhecida credibilida-
de de sempre como o maior ativo do Instituto. Para 
marcar a nova configuração, o IVC renovou suas tra-
dicionais auditorias, reunindo inúmeras plataformas 
sob um mesmo certificado.

Muda-se a chave de atuação do IVC e, com isso, 
o instituto se adianta às mudanças pelas quais o 
segmento de mídia passa e passará em futuro bre-
ve. Não podemos esquecer que, em menos de 20 

anos, tudo o que o mundo conhecia como moderno 
e inovador tornou-se obsoleto. O que fez o IVC foi 
nada mais que um atendimento às novas tendências, 
uma oportunidade de negócio advinda e obrigatória 
com a demanda de novos serviços. Mas conseguiu 
extrapolar a essas necessidades, oferecendo mais e 
se adiantando ao que pode ser obrigatório logo mais.

Os novos nome (Instituto Verificador de Comuni-
cação), marca e site (com novos serviços – que va-
mos detalhar) marcam essa nova atuação do IVC. O 
mercado exigiu isso e foi atendido. Existia um proble-
ma – que era atender ao cenário que se avizinhava 
– e um desafio – que era entregar serviços que o 
mercado queria. 

Isso estimulou a mudança, e o resultado que o 
mercado entendeu foi a percepção de valor que ele 
poderia ter com essa configuração moderna e de al-
cance no País todo, em praticamente todas as mí-
dias importantes. Essa reformulação, de certa forma, 
atendeu uma lacuna no escopo do relacionamento 
entre agências e IVC, tornando-o ainda mais próximo 
das necessidades delas.

O IVC é o único instituto de pesquisa com alcan-
ce em todo território nacional, com vantagens de es-
tar integrado a uma rede internacional de institutos, 

a IFABC, com troca de 
know-how e informa-
ções em âmbito mun-
dial. Aliás, a própria fe-
deração, para atender à 
demanda e à evolução 
do mercado de auditoria 
de mídia, este ano, dei-
xou de ser “Circulação” 
para ser “Certificação”.

NoVas ENTrEGas
A ferramenta funda-

mental nessa “virada” 
e principal instrumen-
to de consulta foi e é o 
site, também totalmen-
te desenvolvido interna-
mente – com base nas 
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necessidades de mercado. O site é o caminho e o 
destino principal para todas essas novidades. Total-
mente reformulado, está mais clean, com mais ferra-
mentas e melhor navegabilidade. 

A mudança facilita a navegação e dá maior desta-
que aos números do IVC, privilegiando a informação. 
Além de ser o caminho de agências e veículos para a 
busca de informações essenciais, o site se transfor-
mou no vetor de comunicação da nova identidade 
do Instituto e do guarda-chuva das marcas recém-
-lançadas.

Um de seus pontos-chave é a plataforma Total 
View, que ganhou espaço com a nova configuração 
do site do IVC. A necessidade de criar uma ferra-
menta como a Total View foi percebida pelo Institu-
to após estudos realizados no segundo semestre de 
2014 com os profissionais de mídia das agências. Por 
meio dela, é possível levantar rapidamente a parti-
cipação e relevância de cada meio de comunicação 
em diferentes mercados, por filtros, métricas, plata-
formas dos veículos (tablet, mobile, desktop ou im-
presso), segmentos de atuação, regiões geográficas, 
regiões metropolitanas, interior de estados e período. 

O usuário percebe que as novas funcionalidades 
estão ainda mais acessíveis. A antiga ferramenta i-
-MediaAnalytics passou a se chamar Allmedias, com-

preendendo todas as principais métricas para aferi-
ção de audiência que o IVC Brasil disponibiliza. Nessa 
seção, estão o MediaPlanner (antigo i-MediaPlanner), 
sistema de dados da auditoria de mídia. 

Outro destaque é o Mapa de Calor, que já existia 
no antigo site, mas passou a ter mais relevância. Nele, 
todas as métricas da auditoria web agora podem ser 
analisadas. A geolocalização dos dados no Mapa de 
Calor permite ver o detalhamento da penetração da 
audiência em cada região ou cidade, seja capital ou 
interior dos estados. Outro diferencial dentro desse 
campo é a possibilidade de “ler” o dayparts das visitas, 
por devices, trazendo o “horário nobre” para a web.

a CoMUNICaÇÃo 
Esse momento do IVC veio com uma nova mar-

ca, criada pela Loducca, uma evolução da antiga, 
feita por Francesc Petit, um dos principais diretores 
de criação da história da propaganda brasileira. Na 
transformação, foi buscado o uso de traços mais 
simples e modernos, com curvas que lembram o di-
namismo do momento que vivemos. 

A letra “V” foi transformada em um sinal de rubrica, 
simbolizando tudo o que foi checado, pois a essência 
de verificar do Instituto permanece a mesma. A letra 
“C” ganha nova forma estilizada que remete ao sinal 

iconográfico da barra 
de progresso circular, 
muito comum no car-
regamento de páginas 
e aplicações nos meios 
digitais, onde o IVC Bra-
sil está cada vez mais 
presente. 

Para concretizar as 
mudanças e elaborar o 
plano de comunicação, 
o IVC contratou uma 
agência de publicidade 
e uma consultoria de 
marketing. A campanha 
focou (e foca) em pro-
fissionais de mídia das 
agências, publishers e 
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gestores de marketing dos anunciantes. A comuni-
cação envolveu campanha publicitária, com peças 
desenvolvidas para mídia off-line e on-line, redes so-
ciais e um road show nas agências e veículos. 

A estratégia de marketing faz parte do plano de 
comunicação para divulgar os serviços multiplatafor-
ma do Instituto, bem como de relacionamento com 
essas agências, como forma de expandir a partici-
pação do Instituto no setor. Algumas parcerias com 
entidades relevantes no mercado também estão em 
negociação. Além disso, a aplicação das novas marca 
e identidade foi implementada no dia a dia do Insti-
tuto, desde o conjunto de itens de papelaria à assina-
tura dos e-mails. 

rEsUlTaDos 
Todo esse movimento teve como base a mudança 

pela qual a mídia passou (e vem passando), que ge-
rou e demandou novos serviços e métricas e o con-
sequente crescimento de associados e filiados (mais 
agências e veículos auditados). Ao longo dos anos, 
uma das maiores preocupações foi gerar informa-

ção, como forma de prestar o melhor serviço. Esse 
círculo virtuoso vem apresentando resultados posi-
tivos, com aumento de receita do IVC, aplicada na 
sua manutenção e criação de produtos, como os que 
foram apresentados nos últimos anos.

O IVC tem como premissa ampliar ainda mais sua 
penetração em âmbito nacional, auditando o maior 
número possível de veículos em todo o País (como 
já exposto), disponibilizando informações para agên-
cias e anunciantes, detalhando em que hora e em 
que dispositivo essas notícias são vistas. Esse movi-
mento de mudança refletiu sobremaneira na nossa 
receita.

De 2008 a 2015, tivemos crescimento de 35% no 
número de associados, o que representou aumen-
to de 110% nas receitas do Instituto. A mensalidade 
varia conforme o tamanho da circulação do veículo 
somado às despesas referentes à auditoria. Agên-
cias de propaganda, anunciantes e assinantes tam-
bém pagam contribuição mensal para ter acesso aos 
dados do IVC, detalhados em todas as plataformas, 
de acordo com a abrangência geográfica escolhida 

PRODUTOS AAM-US ABC-UK OJD-FR OJD-ES AMAA-Aus ABC-IN ABC-JP TS-SWD ZKPD-Pol IVW-AL CIM-Bel IVC-BR*

Jornais X X X X X X X X X X X 1961

revistas X X X X X X X X X X X 1961

gratuitos X X X X X X X X X X X 2012

Ed. Digitais X X X X X X X 2005

Websites X X X X X 2010

Eventos X X X X 2015

Apps 2015

TABELA

AUDiToriAS DoS iVCS Ao rEDor Do mUNDo

*iVC Br = ano de início

AAm-US – Alliance for Audited media (EUA)

ABC-UK – Audit Bureau of Circulations (reino Unido)

oJD-fr – office de Justification de la Diffusion (frança)

oJD-ES – oficina de Justificación de la Difusión (Espanha)

mAA-Aus – Audited media Association of Australia

ABC-iN – Audit Bureau of Circulations (Índia)

ABC-JP – Audit Bureau of Circulations (Japão)

TS-SWD – TS mediefakta AB (Suécia)

ZKPD-Pol – Zwiazek Kontroli Dystrybucji Prasy – ABC (Polônia)

iVW-AL – informationsgemeinschaft zur feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (Alemanha)
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(estadual, regional ou nacional). Além disso, 
agências e veículos menores têm condições 
especiais, que podem significar valores até 
50% menores que as taxas normais.

Todo esse processo não só serviu para au-
mentar receita, mas para que o acesso às in-
formações do IVC também crescesse. Em 30 
meses, o número de usuários do sistema (pes-
soas cadastradas que procuram informações 
no site) cresceu 29%, passando de 4.766 usuá-
rios em dezembro de 2012, para 6.169, em ju-
nho de 2015.

ProJETos FUTUros 
E NoVos HorIZoNTEs
A reestruturação do IVC Brasil veio ao en-

contro do novo momento do mercado de comu-
nicação. A evolução das mídias levou a uma trans-
formação dos serviços prestados, mas é importante 
destacar que a dinâmica do segmento leva o Instituto 
a sempre inovar e criar novos produtos e serviços, 
conforme as necessidades e mudanças pelas quais 
o mercado passa. Ainda há campo para novos ne-
gócios.

Destacamos algumas das possibilidades estudadas 
ou em fase de estruturação e que, muito breve, serão 
ofertadas ao mercado:

MíDIA ExTERIOR 

O IVC está em tratativas com o segmento de mídia 
out of home para auditar os diversos equipamentos 
disponibilizados pelo setor. Lembrando que o objeti-
vo primeiro é demonstrar e auditar audiências e trá-
fegos em suas diversas plataformas (telas, mobiliário 
urbano etc.).

APLICATIVOS 

Outro serviço já prestado, mas que será ainda 
mais estendido. Uma das tendências notadas é a de 
aplicativos de streaming de TV e rádio sendo mais 
usados em smartphones. O futuro do streaming 
passa necessariamente pelos apps. O IVC está se 
preparando para auditar esse serviço, unindo duas 
frentes que já possui: as auditorias de aplicativos e 

de streaming de webradios 
e TV na Internet;

FUSÃO DE INFORMAÇõES 

ENTRE CENSO E PAINEL 

Os métodos de Censo 
(usado pelo IVC) e painel 
(usado por diversos insti-
tutos) podem ser comple-
mentares, e essa é uma ten-
dência que está prestes a se 
consolidar. A ideia é combi-
nar as vantagens de ambos 
para extrapolar dados como 
número de leitores, interes-
ses pessoais e profissionais, 

regiões etc. Além disso, contemplar em um mesmo 
serviço os dados dos meios impresso e digital (o que, 
de certa forma, o IVC já realiza), também é uma pro-
posta que está sendo estudada de formas local, na-
cional e global, em um formato cross media que o 
mercado pede. O Censo é um tipo de pesquisa mais 
abrangente, mas o Painel qualifica melhor as infor-
mações. Há possibilidade de se conseguir a simbiose 
entre os dois, com benefícios para ambos os méto-
dos. Em breve, serão anunciadas novidades.

PARCERIAS INTERNACIONAIS 

A tecnologia aplicada pelo IVC hoje, que é única 
no mundo, vem sendo compartilhada com outros 
IVCs. O objetivo é criar um padrão internacional de 
auditoria, caindo barreiras e possibilitando uma lin-
guagem mundial única para o segmento. Já existem 
players globais, parceiros do IVC Brasil, que procu-
raram o Instituto para conhecer a técnica usada no 
Brasil para auditoria de websites (tag, como já fala-
do, entre elas). O IVC Brasil está em conversa com 
IVCs da Europa e dos EUA, e a tendência é que a 
tecnologia brasileira seja usada por eles, mas de-
senvolvida de maneira conjunta, deixando de ser um 
domínio do IVC Brasil para ser um padrão mundial.

CoNClUsÃo
A auditoria de mídia mudou muito nos últimos 

O IVC está em 
tratativas com 
o segmento 
de mídia 
out of home 
para auditar 
os diversos 
equipamentos 
disponibilizados 
pelo setor
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Pedro Silva é presidente executivo do IVC Brasil

anos. Com certeza, em 1847, os jornais New York He-
rald e New York Tribune não imaginavam o que esta-
vam começando. Hoje, a circulação não se restringe 
aos impressos, pois a força das edições digitais tem 
aumentado ano a ano. As audiências de site podem 
ser medidas em diversos devices e em diferentes lo-
cais e horários. 

As barreiras entre os meios e as mídias não se limi-
tam, se estendem para aplicativos, eventos, SmartT-
Vs, consoles de games etc. O IVC Brasil está atento 
a isso, sabe que o setor é dinâmico, e se atualizar e 
estar à frente das novidades é mais que uma neces-
sidade, é oportunidade de novos negócios e questão 
de sobrevivência.
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As ações visam à mobilização de todos os recursos 
disponíveis para garantir a regularidade no abasteci-
mento, com a consequente economia de recursos 
hídricos, tendo por premissa que o acesso à água, em 
quantidade suficiente para manutenção de reserva-
ção (água na caixa), por período de 24 horas, é uma 
necessidade vital da população. 

Assim, foram criados instrumentos para garantir a 
regularidade na distribuição de água e preservação 
dos serviços ambientais, agregados à metodologia 
de integração e racionalidade, sujeita ao aprimora-
mento contínuo. Hoje, a gestão do abastecimento de 
água na referida localidade dispõe de um Centro de 
Controle Integrado (CCI), cujo objetivo é monitorar, 
identificar e alertar ao Centro de Controle da Manu-
tenção (CCM) as causas de possível falta de água. O 
CCM, por sua vez, realizará a programação dos servi-
ços que serão encaminhados para execução. 

Cabe também ao CCI manter interface com o Polo 
de Manutenção Butantã, que é a unidade responsável 
pela priorização da execução e fiscalização de todos 
os serviços previstos nas redes e ramais de água. Ou-

Este case envolve a gestão eficaz do sistema de abastecimento de água, em ambiente de escassez 

de recursos hídricos, realizado na Unidade de Gerenciamento Regional Butantã da Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo atendimento de uma 

população de cerca de 1,1 milhão de pessoas, com 327 mil economias residenciais. 

a GEsTÃo Da 
EsCassEZ DE ÁGUa

saBEsP 

Antonio Carlos da Costa Lino
mauro Antonio dos Santos
fábio Sanazaro marin
Anderson dos Santos Pereira
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tra interface do CCI é com a Divisão Comercial 
e de Atendimento ao Cliente, que recebe in-
formações relativas a problemas de interrup-
ção no abastecimento que possam afetar a 
população em situações críticas.

Nestes casos, a unidade encaminha técnico 
comunitário para informar as lideranças locais 
sobre o problema existente, com a finalidade 
de minimizar os impactos socioambientais.

METas
As principais metas definidas pelo siste-

ma são o índice de perdas no abastecimento 
(IPDt), de 410 litros/ligação/dia; o índice de 
perdas no faturamento (IPF), de 22,9%; o ín-
dice de regularidade da distribuição (IRD), de 
99%; o tempo médio de fechamento de redes 
(TRF), de 6 horas; o tempo médio de reparo de 
vazamentos em redes de distribuição e ramais 
domiciliares de água, de 36 horas; a quantida-
de de economizadores de água para torneiras, 
de 100% para os clientes residenciais; e o ín-
dice de distribuição de caixas de água, de 100% dos 
clientes categoria social, com risco potencial de de-
sabastecimento.

Portanto, na região atendida pela Unidade de Ge-
renciamento Regional Butantã, existe, atualmente, 
sistemática de gestão de escassez de recursos hídri-
cos, calcada em um centro de controle (CCI), que 
integra e analisa todas as informações, estabelece 
metas e os ajustes necessários; e em um centro de 
controle operacional (CCM), que executa as ações 
para atingimento das metas estabelecidas.

A sistemática possibilitou, nesta primeira fase: 
1º) redução para um tempo médio de 24 horas 

para reparos de vazamentos, ocorridos em rede de 
distribuição e ramais domiciliares de água, otimizan-
do a retirada de água bruta dos mananciais; 

2º) estímulo à redução do consumo de água por 
meio de incentivo financeiro ou penalização pelo ex-
cesso, promovendo a mudança cultural nos hábitos 
de consumo; 

3º) fortalecimento nas ações de combate às frau-
des e irregularidades;

4º) estabelecimento 
de canais de comunica-
ção ao cliente por meio 
de mensagens de texto, 
carro de som, folhetos, 
releases, campanhas ins-
titucionais etc., quando 
das ocorrências de ma-
nutenções programadas 
que geram interrupções 
no abastecimento de 
água, minimizando a in-
satisfação decorrente da 
falta de informações; 

5º) Implementação 
do Programa de Uso Ra-
cional da Água (PURA) 
e estímulo ao reúso em 
empresas, escolas e 
condomínios, propician-
do a redução no valor 
da conta e o reaprovei-

tamento da água e melhoria no uso das instalações 
hidráulicas; 

6º) estabelecimento de parcerias com as Diretorias 
Regionais de Ensino Municipais, visando a otimizar a 
capacidade de armazenamento de água nas escolas 
e a reduzir a demanda por carros-tanque; 

7º) ações junto a lideranças comunitárias, em 72 
núcleos de baixa renda, no sentido de fornecer gra-
tuitamente caixas de água e garantir reservação mí-
nima (água na caixa) por 24 horas; 

8º) acompanhamento de forma integrada da ges-
tão do abastecimento, por meio do controle e moni-
toramento dos níveis dos reservatórios e dos pontos 
críticos de abastecimento, de forma a garantir a reser-
vação de água de no mínimo 24 horas nos domicílios; 

9º)  ações de melhoria na rede de distribuição e ra-
mais de água, por meio de instalação ou adequação 
de equipamentos como ventosas, registros de con-
trole de pressão e hidrômetros.

rEsPoNsÁVEIs
A prática é acompanhada por todas as áreas, de 

A gestão do 
abastecimento 
de água dispõe 
de um Centro de 
Controle Integrado 
(CCI), cujo objetivo 
é monitorar, 
identificar e 
alertar ao Centro 
de Controle da 
Manutenção (CCM) 
as causas de 
possível falta 
de água
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modo a integrar profissionais em diversas modali-
dades de atuação. O envolvimento direto é feito por 
equipe multidisciplinar, qual seja:

a) Alta Administração, na figura do superintenden-
te, com a função de estabelecer diretrizes.

b) Alta Administração, na figura do gerente de de-
partamento, responsável pela Unidade de Gerencia-
mento Regional Butantã, com a função de coordenar 
e disponibilizar os recursos humanos, materiais e fi-
nanceiros necessários.

c) Engenharia, na figura do gerente responsável 
pela Divisão de Operação de Água, com a função de 
coordenar e manter a estrutura do Centro de Con-
trole Integrado (CCI), com representantes das Unida-
des de Gerenciamento Regional.

d) CCI, na figura do analista de gestão da Unidade 
de Gerenciamento Regional Butantã, com a função 
de municiar a unidade com informações pertinentes 
ao abastecimento, por meio de relatório gerencial, 
para a tomada de decisão.

e) Centro de Controle da Manutenção, na figura da 
encarregada, com a função de acatar as demandas do 
CCI e programar os serviços solicitados pelos clientes 
para encaminhá-los ao Polo de Manutenção Butantã.

f) Polo de Manutenção Butantã, na figura da ge-
rente de divisão, com a função de gerenciar a exe-
cução dos serviços de manutenção das redes de 
distribuição e ramais domiciliares de água, incluindo 
a abertura e fechamento de registro, reparo de vaza-
mentos, troca de hidrômetros e fiscalização das em-
presas contratadas.

g) Comunicação e Marketing, na figura de sua ges-
tora, com a função de estabelecer metodologia de 
comunicação e divulgação.

h) Planejamento, na figura do gerente de divisão, 
com a função de coordenar a distribuição das caixas 
de água e economizadores de água para torneiras 
para a Divisão Comercial.

i) Comercial, na figura do gerente de divisão, com 
a função de indicar os núcleos de baixa renda e coor-
denar a entrega das caixas de água para os domicílios 
escolhidos. A Divisão Comercial também é respon-
sável pela coordenação da entrega dos economiza-
dores de água para torneiras para todos os imóveis 
residenciais.

j) Programa de Participação Comunitária, na figura 
de seus técnicos comunitários, com a função de en-
tregar e acompanhar a instalação das caixas de água 
em conjunto com as lideranças comunitárias.

k) Líderes Comunitários, nos 72 núcleos de baixa 
renda, com a função de atuar como facilitadores no 
desenvolvimento dos trabalhos na comunidade.

l) Engenheiros, encarregados, técnicos, operado-
res de sistema e analistas da Unidade de Gerencia-
mento Regional Butantã, com a função de fiscalizar, 
executar e garantir a qualidade da execução dos 
trabalhos realizados por terceiros, em todas as suas 
etapas.

m) Engenheiros, encarregados, técnicos, encana-
dores, operadores e ajudantes gerais (todos terceiri-
zados) com a função de executar as manutenções, 
instalar novos equipamentos, entregar os economi-

A Sabesp foi criada em 1973, a partir da fusão das seis empresas que operavam o sistema de saneamento no 

estado de São Paulo. É entidade de economia mista, com capital aberto, tendo como acionista controlador o governo 

estadual, que hoje detém 50,3% das ações da empresa. 

A Sabesp é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e coleta, afastamento e tratamento e 

disposição final de esgoto em 366 municípios no estado de São Paulo, com índices de atendimento comparáveis aos 

melhores do mundo. 

A empresa produz 100 mil litros de água tratada por segundo e fornece serviços de saneamento para 60% da 

população paulista, sendo uma das principais da América Latina.

PErfiL iNSTiTUCioNAL
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zadores de água para torneiras, folhetos e cartas para 
todos os clientes.

Com relação à quantidade de pessoas envolvidas, 
só na Unidade de Gerenciamento Regional Butantã, 
estão envolvidos diretamente 80 funcionários. Em 
paralelo, são mais 120 pessoas  engajadas no projeto.

DUraÇÃo
O desenvolvimento do programa envolveu diver-

sas etapas, entre sua concepção e operacionaliza-
ção, conforme abaixo:

a) Janeiro e fevereiro de 2014 – Planejamento.
b) Março de 2014 – Campanhas de comunicação 

para toda sociedade e início da gestão do volume 
disponibilizado após escassez hídrica.

c) Março de 2014 – Programas de estímulo finan-
ceiro à redução do consumo.

d) Fevereiro de 2015 – Implantação da penalização 
financeira pelo excesso no consumo de água e ações 
junto às Diretorias Regionais de Ensino Municipais, 
em 263 escolas na região da Unidade de Gerencia-
mento Regional Butantã, atendendo 115.000 alunos.

e) Julho de 2015 – Entrega de 630 caixas de água 
de um total previsto de 1.250.

f) Julho de 2015 – Entrega de 127.000 economi-
zadores de água para torneiras de um total previsto 
de 220.000.

rEsUlTaDos
No mês de março de 2015, considerando os prin-

cipais indicadores, foram apresentados os seguintes 
resultados: 

> índice de perdas no abastecimento, 393,2 litros/
ligação/dia; 

> índice de perdas no faturamento (IPF), 21,5%; 

gESTÃo DA DEmANDA DE ágUA – CANTArEirA E Ugr BUTANTÃ
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> índice de regularidade da distribuição (IRD), 
99,4%;

> tempo médio de fechamento de redes (TRF) 4,56 
horas; 

> tempo médio de reparo de vazamentos em re-
des de distribuição e ramais domiciliares de água em 
24 horas;

> quantidade de economizadores de água para 
torneiras, entregues para 58% dos clientes residen-
ciais; 

> índice de distribuição de caixas de água entre-
gues para 50% dos clientes categoria social, com ris-
co potencial de desabastecimento. 

Vale ressaltar que todos os benefícios superaram 
as metas estabelecidas, conforme a seguir: 

1º) estímulo à redução do consumo de água em 
94% da população atendida, sendo 83% por meio de 
incentivo financeiro  e 11% na  penalização pelo ex-
cesso, promovendo a mudança cultural nos hábitos 
de consumo; 

2º) fortalecimento nas ações de combate às frau-
des e irregularidades, ampliando a recuperação de 
água de 87.625 m³, em 2013, para 125.424 m³ em 
2014 (ou seja, houve recuperação de 37.799 m³ em 
volume, suficiente para abastecer aproximadamente 
3.100 residências com até quatro moradores); 

3º) estabelecimento de canais de comunicação 
ao cliente por meio de mensagens de texto, carro 
de som, folhetos, releases, campanhas institucionais 
etc., quando das ocorrências de manutenções pro-
gramadas que geram interrupções no abastecimento 
de água, minimizando a insatisfação decorrente da 
falta de informações;

4º) implementação do Programa de Uso Racional 
da Água (PURA) e estímulo ao reúso em empresas, 
escolas e condomínios, propiciando a redução no 
valor da conta, o reaproveitamento da água e melho-
ria no uso das instalações hidráulicas (o que incluiu 
a entrega gratuita de economizadores de água para 
torneiras domiciliares, que propiciam, em média, 20% 
de economia);

5º) estabelecimento de parcerias com as Diretorias 
Regionais de Ensino Municipais, visando a otimizar a 

capacidade de armazenamento de água nas escolas 
e a reduzir a demanda por carros-tanque; 

6º) ações junto a lideranças comunitárias no sen-
tido de fornecer gratuitamente caixas de água em 
núcleos de baixa renda e garantir reservação mínima 
(água na caixa) por 24 horas; 

7º) acompanhamento de forma integrada da ges-
tão do abastecimento, por meio do controle e moni-
toramento dos níveis dos reservatórios e dos pontos 
críticos de abastecimento, de forma a garantir a re-
gularidade no abastecimento de água até o consu-
midor final; 

 8º) ações de melhoria na rede de distribuição e 
ramais de água, por meio de instalação ou adequa-
ção de equipamentos tais como ventosas, registros 
de controle de pressão e hidrômetros.

rECoMENDaÇÕEs
Mesmo em ambiente de grandes desafios originá-

rios da escassez de recursos hídricos, a empresa tem 
mobilizado esforços para a manutenção de serviço 
essencial à comunidade. Assim, a gestão integrada da 
infraestrutura existente permitiu redução no volume 
de água distribuída de 4.300 litros/segundo (em de-
zembro de 2013) para 3.200 litros/segundo (em de-
zembro de 2014), com a consequente diminuição da 
pressão sobre os mananciais.

A metodologia utilizada parte do pressuposto de 
que é necessário garantir a regularidade no abasteci-
mento, mesmo com a redução do volume disponibi-
lizado, sendo ações propostas:

1º) identificar o sistema de abastecimento e sua 
área de influência onde está ocorrendo o problema 
da escassez; 

2º) avaliar os impactos da redução do volume dis-
ponibilizado de água tratada; 

3º) comunicar as partes interessadas sobre a redu-
ção na quantidade de água disponível e implementar 
mecanismos de conscientização para o uso racional 
da água;

4º) mobilizar recursos financeiros, humanos e ma-
teriais para atuar na solução do problema; 

5º) implementar um centro de controle e moni-
toramento para acompanhar de forma integrada a 
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gestão do abastecimento com o objetivo de identifi-
car, monitorar e alertar as áreas operacionais sobre as 
causas que geram a falta de água; 

6º) atuar na solução dos problemas; as unidades 
responsáveis pelos serviços de manutenção das re-
des e ramais de distribuição de água deverão geren-
ciar as demandas oriundas das manifestações dos 
clientes e as demandas oriundas do centro de con-
trole e monitoramento que identifiquem vazamen-
tos de redes e ramais; troca de hidrômetros; pes-

quisa e detecção de vazamento; combate ao furto 
de água; entrega de caixas de água em núcleo de 
baixa renda; 

7º) acompanhar os resultados das ações realiza-
das por meio de indicadores (regularidade do abas-
tecimento; redução de perdas por ligação; adesão 
ao incentivo financeiro para a redução de consumo; 
tempo de reparo de vazamentos; volume recupera-
do com o combate ao furto de água; e referentes ao 
Programa do Uso Racional da Água).
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Perto de completar 30 anos de existência, o Grupo Master – formado pela agência Master 

Turismo e a operadora Viagens Master – tornou-se a maior agência do setor corporativo 

em Minas Gerais e uma das dez maiores do Brasil. Neste ano, adotou um novo modelo de 

governança, com maior foco em produtividade e rentabilidade. 

O Grupo Master aposta na máxima de que o futuro 
se cria, se inventa, se constrói. Além da agência de 
viagens Master Turismo – que atende os segmentos 
lazer, corporativo, incentivo, receptivo, eventos e in-
tercâmbio –, tem a operadora Viagens Master, que 
formata e comercializa pacotes de viagens a lazer 
nacionais e internacionais junto aos agentes de via-
gem e representa cerca de 25% do faturamento do 
Grupo.

O segmento corporativo representa cerca de 50% 
dos negócios; lazer e MICE (Meeting, Incentive, Con-
ference and Exibitions) somam 15% e 10%, respec-
tivamente. Possuímos há 12 anos o selo de certifi-
cação ISSO 9001, que identifica empresas em todo 
o mundo que zelam por um sistema de gestão de 
qualidade. 

Também somos representantes da Internacional 
Travel Management (ITM) em Minas, associada à As-
sociação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), 
à Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 
(Braztoa) e à Associação Brasileira de Agências de 
Viagens Corporativas (Abracorp). 

Com 10 unidades em Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Espírito Santo e Portugal, a Master Tu-

UM NoVo MoDElo 
DE GoVErNaNÇa

GrUPo MasTEr 

André Carvalhal
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rismo é a única agência de viagens do Brasil 
a compor a rede de agências da GSM – Glo-
bal Specialist Market, uma entidade que reú-
ne grandes agências de viagens corporativas 
e uma rede de fornecedores com condições 
comerciais exclusivas. 

A GSM possui especialistas no mercado em 
mais de 40 países, de caráter exclusivo, já que 
cada um deles tem apenas um membro asso-
ciado. Fazer parte da rede significa maior al-
cance em acordos globais com companhias 
aéreas e maior poder de negociação com a 
hotelaria. 

Com um forte posicionamento no mercado 
nacional, nem mesmo o atual contexto eco-
nômico impactou a solidez do nosso Grupo, 
que em 2015 decidiu adotar um novo modelo 
de governança, para elevar a empresa a um patamar 
ainda mais alto no setor. Minha chegada ao Grupo, 
no início de junho, reflete essa nova visão. 

Foi criada a função de diretor-geral com a missão 
de implementar um novo modelo de gestão com 
maior foco em produtividade e rentabilidade, sem 
perder, é claro, a essência do Grupo Master, que é 
servir os seus clientes de forma excelente. Com isto, 
o presidente e fundador Fernando Dias passa a ter 
mais tempo para se dedicar aos assuntos estratégi-
cos, institucionais e na busca de novos negócios. 

Venho com o objetivo de unir minha experiência 
profissional no setor de viagens à expertise da equipe 
Master. Trago comigo uma experiência de mais de 17 
anos em uma das maiores agências de viagens do 
mundo, a Carlson Wagonlit Travel, onde desempe-
nhei várias funções, sendo a última de presidente da 
CWT BR e gerente-geral para América Latina. Já co-
nhecia a Master há muito tempo, mas estreitei meus 
laços a partir de março de 2015, quando iniciei um 
trabalho de consultoria para o Grupo. 

Neste curto espaço de tempo passei a conhecer 
melhor a estrutura da empresa e sua gente apaixona-
da por servir, e me entusiasmei com o projeto de tra-
balho que me foi proposto. Como forma de sustentar 
esse projeto de desenvolvimento, foi implementado 
também o Conselho de Família, ao qual me reporto e 

que tem como objetivo 
deliberar sobre as es-
tratégias e diretrizes do 
Grupo.  

Hoje, lidero os 300 
funcionários, bem como 
o novo Conselho Dire-
tivo, que opera de for-
ma colegiada entre os 
Líderes de Unidades 
de Negócio e os Líde-
res Funcionais. Rodrigo 
Santos é o responsável 
por Vendas; Igor San-
tos fica responsável pela 
recém-criada área de 
Operações e Relação 

com Fornecedores; José Cordeiro segue na lide-
rança da Unidade de Incentivos, Eventos e Recepti-
vo – a Master Turismo é uma das pioneiras em criar 
um setor totalmente dedicado a essa área no Brasil. 
Ammável Costa permanece liderando as áreas Admi-
nistrativa, Financeira e TI; Eduardo Junqueira, Gente 
e Gestão; Alexandra Peconick na Gerência de Mar-
keting e Lazer; e a operadora Viagens Master fica a 
cargo de Daniel Dias.

VIaGENs DE INCENTIVo
O departamento de viagens de incentivo da Master 

Turismo, que em 2015 completa cinco anos, também 
cresceu. O setor tem colocado a empresa como uma 
das pioneiras e líderes de mercado no estado de Mi-
nas Gerais pela criatividade na elaboração de proje-
tos exclusivos para seus clientes e pelo seu crescente 
faturamento. Somente no ano passado conseguiu 
movimentar R$ 16 milhões, tendo a perspectiva de 
dobrar sua rentabilidade neste ano, com o novo mo-
delo de governança. 

A Diretoria de Eventos, Incentivo, Receptivo e In-
coming (Meeting, Incentive, Conference and Exibi-
tions – MICE) garante a agilidade e a nossa competi-
tividade no mercado nacional, já que esse segmento 
é um dos que mais crescem no país.

O departamento sempre se destacou pelo ele-

Com um forte 
posicionamento no 
mercado nacional, 
nem mesmo o atual 
contexto econômico 
impactou a solidez 
do nosso Grupo, 
que em 2015 
decidiu adotar 
um novo modelo 
de governança
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vado nível de elaboração de roteiros e experiências 
destinadas ao público interno de empresas parceiras 
durante campanhas corporativas. Com roteiros dife-
renciados, atividades especiais, hospedagem em ho-
téis de qualidade e guias especializados, as viagens 
de incentivo têm uma forte conexão temática com 
ações empresariais e são personalizadas de acordo 
com o perfil do funcionário/passageiro e da cultura 
do local onde ele trabalha. 

Anualmente, o setor de incentivo da Master Turis-
mo realiza cerca de 50 viagens especiais de vários 
portes e cada uma delas conta com acompanha-
mento especial, chegando a ter um staff Master de 
até oito profissionais gabaritados, com inglês fluente, 
nível superior e experiência em viagens, que dão total 
assistência ao passageiro ou ao grupo de contem-
plados. 

Os números constatam o crescimento do setor de 
incentivo no país. Em 2012, o faturamento do depar-
tamento era de R$ 6 milhões; em 2013, R$ 10 mi-
lhões; e em 2014 aumentou mais 60%. Para este ano, 
esperamos uma movimentação de R$ 25 milhões, 
mesmo com o cenário econômico nacional pouco 
favorável. 

A Master Turismo faz parte de uma rede interna-
cional de agências de incentivos e recebe constan-

temente informações sobre todas as novidades de 
destinos e opções de lazer do planeta, desde inau-
gurações de restaurantes, resorts, passeios, até no-
vos brinquedos. Para este ano, foram planejados e 
organizados passeios pela Itália, Chicago, Nova York, 
Punta Cana e Cartagena, entre outros. 

NoVos NEGÓCIos Para NoVos TEMPos
Estamos preparados para atender os mais dife-

rentes públicos, com os mais diversos perfis, seja 
pessoalmente, nas lojas, ou virtualmente, por meio 
do site de vendas de passagens aéreas e serviços de 
viagens, o Voemaster.com. Diferentemente de outras 
plataformas on-line, essa ferramenta aproveita as 
melhores negociações que a Master pratica em suas 
lojas físicas, ou seja, tanto aproveita seus diferenciais 
como tem um respaldo real durante todo atendi-
mento, inclusive no pós-venda. O cliente não se sen-
te desamparado ou inseguro depois de ter concluído 
a compra.

As parcerias com os fornecedores também possi-
bilitam a prática de melhores preços. A tarifa do voe-
master.com é normalmente mais barata do que a dos 
sites oficiais das empresas, principalmente no caso 
das companhias aéreas. Para o gestor de viagens que 
trabalha com um volume considerável de compra de 

A master Turismo acredita que responsabilidade Social Empresarial diz respeito à maneira como as empresas realizam 

seus negócios, os critérios que utilizam para a tomada de decisões, como formam seus princípios e constroem seus 

relacionamentos.

Baseada nessa premissa e por acreditar que todos somos  responsáveis pela manutenção da vida e da sociedade para 

as futuras gerações, foi criado o programa master Cidadania, que tem por objetivo  estabelecer uma cultura social e 

ambientalmente responsável na comunidade na qual está inserida.

os atuais projetos do programa são: Viva Verde (coleta seletiva do lixo e campanhas de redução de consumo), 

Livro Livre (incentivo à leitura e desenvolvimento sociocultural da comunidade) e master Solidária (arrecadação e 

distribuição de donativos).

Em 2013, a master Turismo matriz, em parceria com o instituto oksigeno, obteve a certificação de adesão ao programa 

Carbo-neutro, uma ação inédita. isto quer dizer que, após inventariar os gastos para execução das atividades 

realizadas na matriz, compensamos os gases de efeito estufa emitidos através do plantio de árvores.

rESPoNSABiLiDADE SoCiAL
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passagens, o Voemaster.com é, sem dúvida, a 
melhor opção.  

QUIosQUE MasTEr
Nos últimos cinco anos, em média, mais de 

600 mil novos negócios, anualmente, foram 
registrados no Brasil, sem considerar os Micro 
Empreendedores Individuais (MEIs). Os dados 
de 2014 divulgados recentemente pela Asso-
ciação Brasileira de Franchising (ABF) registra-
ram um crescimento de 7,7% no segmento e 
uma alta de 9,8% no total de unidades de fran-
quia em operação no país.

Em tempos de incerteza econômica, apos-
tar em modelos de negócios que se iniciam 
associados a marcas consolidadas no merca-
do tem se mostrado uma decisão acertada. Ao 
gerenciar o novo modelo de Governança foi 
possível perceber quão fortes e sólidas as marcas do 
Grupo Master são, principalmente a Master Turismo, 
que lida diretamente com o público final. Por que não 
aproveitar o novo cenário para desenvolver parcerias 
de negócio mais rentáveis, a partir da credibilidade 
construída ao longo de 30 anos? 

Assim nasceu a ideia do Quiosque Master, mais 
uma ação pioneira da Master Turismo no mercado 
mineiro. Lançado no início do segundo semestre, o 
modelo nada mais é que uma agência de turismo no 
formato quiosque, que propõe reduzir os custos de 
investimento, aumentar sua rentabilidade e oferecer 
ao parceiro ainda mais competitividade no mercado.

Com a primeira unidade já montada no Itaú Power 
Shopping, em Contagem, na região metropolitana 
de Belo Horizonte, o modelo comporta quatro con-
sultores e um atendimento para até oito clientes ao 
mesmo tempo, em uma área de 21m². O investimen-
to total para montagem, incluindo equipamentos e 
instalação, além da chancela da Master Turismo, é de 
aproximadamente R$ 100 mil, sem contar o ponto. 

Entre as vantagens, é possível destacar o baixo 
custo da operação, uma vez que ela é formatada 
para corredores de shoppings, supermercados, ga-
lerias comerciais e até mesmo aeroportos. O espaço 
chama atenção também pelo charme, pois o design 

do quiosque é moderno, 
colorido e arrojado. 

 
o HoMEM Por 
TrÁs Do NEGÓCIo
Por trás de um negócio 

bem-sucedido, existe um 
executivo de visão. O por-
tuguês Fernando Dias é 
esse homem. Não é pos-
sível dissociar o sucesso 
do Grupo de sua trajetória 
pessoal. Nascido em Viana 
do Castelo, região do Mi-
nho, ele deixou Portugal 
aos 17 anos com destino 
a Espanha, França e Ingla-
terra, onde viveu, estudou 

e trabalhou em diversos setores, inclusive no turismo. 
No início dos anos 70, Fernando Dias cruzou o 

oceano em busca de novas oportunidades. Che-
gou ao Brasil, no Rio de Janeiro, de onde partiu para 
Minas Gerais, estado no qual iniciou suas atividades 
profissionais, tendo trabalhado em algumas agências 
de turismo e na companhia aérea portuguesa TAP Air 
Portugal.

Todas as experiências que Fernando teve contri-
buíram para sua formação em turismo e para de-
senvolver seu ímpeto empreendedor, que o levou a 
criar sua própria agência de viagens no início de 1987. 
Nascia então a Master Turismo. A primeira loja, aberta 
em Belo Horizonte, tinha como foco não apenas o 
turismo de lazer, mas principalmente o de negócios. 

A capacidade de análise de mercado e de visão 
que Fernando Dias possuía desde aquela época o 
fez antever a potencialidade do turismo corporati-
vo em Minas. Em poucos anos Belo Horizonte se 
consolidaria como polo de turismo de negócios 
devido ao desenvolvimento das indústrias automo-
tiva, siderúrgica, de extrativismo mineral, entre ou-
tras. Esse fato impulsionou o crescimento da Master 
Turismo, que se expandiu pelo Brasil, e atualmente 
oferece serviços turísticos em todas as instâncias e 
frentes desse ramo. 

Em tempos 
de incerteza 
econômica, 
apostar em 
modelos de 
negócios que se 
iniciam associados 
a marcas 
consolidadas no 
mercado tem se 
mostrado uma 
decisão acertada
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Além de estar à frente do Grupo Master, desde 
2008 é também presidente da Câmara Portuguesa 
de Comércio no Brasil – Minas Gerais, associação 
voltada para o incremento das relações comerciais, 
tecnológicas, sociais e culturais entre Minas Gerais, 
Portugal e países de língua portuguesa. 

É essa personalidade o grande responsável por co-
locar o Grupo Master no patamar de hoje, tendo a 
solidez, a credibilidade, a transparência e a compe-
tência como marcas registradas dos seus negócios. 
E é assim que queremos seguir pelos próximos 30 
anos.

André Carvalhal é diretor-geral do Grupo Master.
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A Academia Grupo Sanofi é hoje um portal de treinamento consolidado que contém mais de 

5 mil arquivos ou conteúdos programáticos e  atende  mais de 5 mil colaboradores  das cinco 

empresas do Grupo. São cinco anos de um trabalho desenvolvido com o objetivo de ajudar 

os funcionários Sanofi a buscarem seu próprio desenvolvimento e serem protagonistas de 

suas próprias carreiras

O grupo Sanofi é a maior corporação farmacêu-
tica do Brasil. Presente há mais de 50 anos no País, 
emprega hoje mais de 5,4 mil funcionários. Atua com 
cinco empresas no Brasil: Sanofi, para medicamentos 
com prescrição médica, isentos de prescrição e de-
mais produtos na linha de consumer healthcare; Me-
dley, dedicada à produção e distribuição de medica-
mentos genéricos e similares com qualidade e preço 
acessível; Sanofi Genzyme, responsável pelo desen-
volvimento de soluções para doenças raras; Sanofi 
Pasteur, uma das líderes no mercado internacional 
de vacinas; e Merial, especializada em saúde animal.

A abrangência do portfólio da Sanofi, que hoje 
conta com mais de 330 medicamentos, e a varieda-
de dos negócios do grupo fazem com que a diversi-
dade seja um grande valor e ao mesmo tempo uma 
oportunidade para desenvolver soluções para traba-
lhar num ambiente complexo. Um desafio constante 
é como conduzir o treinamento de tantas pessoas de 
diferentes áreas otimizando a melhor utilização dos 
recursos disponíveis. A resposta que demos a esse 

os CINCo aNos DE UMa 
aCaDEMIa CorPoraTIVa

GrUPo saNoFI

rosilane Purcetti
maria Aparecida Lamin
Ademir Barioni 
Stella Purita Vessoni Nunes



31
GrUpo SANoFI       ForMaÇÃo ProFIssIoNal

desafio chama-se Academia Grupo Sanofi, um 
ambiente virtual que engaja, controla e pro-
porciona o treinamento de nossa abrangente 
e diversa força de trabalho. 

A Academia Grupo Sanofi é construída como 
um campus virtual, em que o funcionário pode 
visitar os vários prédios. Dentro das unidades 
os profissionais têm acesso a vários conteú-
dos programáticos e trilhas de aprendizagem 
(caminho a ser percorrido para completar um 
treinamento ou determinado tema de treina-
mento). A plataforma é desenhada de forma 
didática e lúdica, simulando o campus de uma 
universidade, com vários prédios em que se 
dividem as áreas de treinamento da empresa. 

Para aproximar-se ainda mais dos funcioná-
rios, o programa possui uma coruja mascote 
chamada Catarina. A coruja é símbolo da sa-
bedoria em diversas culturas, por influência 
da mitologia grega, tanto que Atena, deusa da 
guerra e da sabedoria, tinha uma coruja como mas-
cote. Os gregos consideravam a noite o momento do 
pensamento filosófico e da revelação intelectual, e a 
coruja, por ser uma ave noturna, acabou represen-
tando essa busca pelo saber. Como seus traços são 
voltados para o “cartoon”, a coruja Catarina revela o 
conceito amigável do portal, assim como o de que o 
aprendizado deve ser algo divertido e agradável aos 
funcionários. 

A ideia de criar a Academia Grupo Sanofi surgiu 
entre o fim de 2008 e início de 2009, época em que 
se identificou o desafio de encontrar uma solução 
unificada para o treinamento de cerca de 300 fun-
cionários da área comercial. Tratava-se de um con-
tingente distribuído em vários estados brasileiros, 
que necessitava de um fluxo constante de informa-
ções sobre medicamentos e treinamentos técnicos e 
comportamentais.

Na época, a capacitação desses profissionais era 
feita presencialmente ou remotamente via internet 
em várias plataformas diferentes, o que tornava di-
fícil para o profissional de campo acompanhar e en-
contrar as atualizações exigidas pela companhia num 
local só dele. Toda essa diversidade de canais tam-

bém dificultava o traba-
lho do Departamento 
de Recursos Humanos, 
responsável por manter 
o registro e acompa-
nhar o desenvolvimen-
to dos funcionários. 

Além disso, a área 
comercial tinha a in-
tenção de aprimorar o 
trabalho do represen-
tante de vendas. A in-
tenção era gradativa-
mente promover uma 
mudança de represen-
tante para consultor do 
ponto de venda, o que 
exigia um investimento 
relevante e contínuo 
em treinamento. 

Para atender a essa demanda, a área comercial de-
cidiu unificar os programas de treinamento da Força 
de Vendas num mesmo ambiente virtual, batizado de 
Academia de Vendas Sanofi, lançado em 2010 pela 
área de Treinamento & Desenvolvimento do Depar-
tamento de Recursos Humanos da Sanofi. Com uma 
interface amigável, dividida nos principais temas de 
treinamento, a plataforma foi bem recebida pela For-
ça de Vendas da área Comercial em julho de 2010 e 
já no fim deste mesmo ano pelas demais BUs (Busi-
ness Units) – unidades de negócios da empresa.

PrEMIaNDo a INoVaÇÃo INTErNa
O sucesso inicial motivou a ampliação do projeto 

da Academia Grupo Sanofi já em 2011, com o lança-
mento do Programa de Talentos – Case Academia, 
prêmio interno para as melhores práticas dos repre-
sentantes com premiação dos melhores projetos 
diante de um comitê de jurados.

O Programa de Talentos – Case Academia surgiu 
em 2011 a partir da necessidade de dar visibilidade às 
ações diferenciadas que vinham sendo implantadas 
pontualmente pela Força de Vendas, mas que ainda 
não eram conhecidas em toda companhia. Assim, 

A ideia de criar a 
Academia Grupo 
Sanofi surgiu entre 
o fim de 2008 e 
início de 2009, 
época em que se 
identificou o desafio 
de encontrar uma 
solução unificada 
para o treinamento 
de cerca de 300 
funcionários da área 
comercial
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Julho 2010 

Lançamento na Unidade de Negócios Comercial

Setembro 2010 

Lançamentos nas demais Unidades de Negócios gHC, oncologia, Hospitalar, Diabetes e Pasteur

Setembro 2011 

Lançamento do  Case Academia – melhores Práticas

Novembro 2011 

Lançamento do Prédio da América Latina - LATAm 

Fevereiro 2012 

Primeira premiação Case Academia – melhores Práticas

Julho 2012 

Academia em inglês e espanhol (para Latam)

Julho 2013 

mudança de nome de Academia de Vendas para Academia grupo Sanofi

Outubro 2013 

Lançamento da merial dentro do campus Academia grupo Sanofi

Janeiro 2014 

Lançamento do Prédio genéricos e Similares

Fevereiro 2014 

Lançamento da empresa genzyme dentro da Academia grupo Sanofi

Março 2014 

Lançamento do prédio da fábrica de Suzano dentro da Academia grupo Sanofi

Ao longo de 2013 e 2015 

áreas como Business Excellence, HSE (Health, Security and Environment), Quiosque de recursos Humanos e Trade 

marketing. 

Julho 2015 

Lançamento do novo campus da Academia em 3 D e um museu da Sanofi e da Academia.

LiNHA Do TEmPo 
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baseia-se em abrir a possibilidade de os profissionais 
da Força de Vendas compartilharem suas melhores 
estratégias com os demais colegas. Os projetos po-
dem ser apresentados em grupo (quando são inicia-
tivas regionais) ou individualmente.

A metodologia estratégica para a estruturação dos 
Cases Academia é o PDCA (Planejar, Fazer, Checar e 
Agir – Plan, Do, Check e Act em inglês). Nesse siste-
ma, bons cases são aqueles em que a capacidade de 
treinamento e desenvolvimento agrega valor para os 
clientes e consumidores da Sanofi através de práticas 
inovadoras de gestão e atendimento. 

A apresentação final é feita em grande estilo. To-
dos os finalistas passam por um curso de apresen-
tação em público para mostrarem seus projetos ao 
júri, formado por funcionários com as expertises de 
cada categoria e a uma plateia composta por colegas 
de trabalho. A premiação é estruturada nos seguintes 
quesitos de avaliação: 1. Sinergia, 2. Foco em Resul-
tado; 3. Estratégias de Trade; 4. Compliance; 5. Mar-
keting, 6. Negociação e 7. Comunicação e Técnicas 
de Apresentação

Os funcionários que conquistam o primeiro lu-
gar de cada categoria ganham um curso de inglês. 
Os que ficam em segundo lugar, recebem um curso 
on-line da FGV (Fundação Getulio Vargas) e os que 
chegam em terceiro, uma assinatura de revista espe-
cializada. Os três primeiros lugares ganham troféu e 
a entrega em noite de gala.

Na 1ª edição do Case Academia, foram inscritos 
131 projetos. Os 13 melhores foram selecionados 
para serem apresentados perante uma banca de ju-
rados. Nas demais edições, uma média de nove pro-
jetos por ano chega às finais e estes são selecionados 
com base nos critérios de inovação, valor adiciona-
do aos clientes e resultados de vendas que trazem.  
De 2011 a 2014, o Case Academia já recebeu 334 
projetos. 

Além de difundir as melhores práticas e a constru-
ção de cases no modelo PDCA, o programa permite 
o desenvolvimento pessoal dos profissionais parti-
cipantes. Hoje, o Case Academia é entendido tanto 
como um programa de desenvolvimento quanto de 
reconhecimento. Além de estimular o surgimento de 

ideias inovadoras por meio da premiação e compe-
tição saudável, o programa dissemina as boas inicia-
tivas pela companhia. O projeto também impulsiona 
ainda mais o engajamento dos funcionários com a 
Academia Grupo Sanofi. 

O resultado desses primeiros passos foi logo per-
cebido por meio da adesão de representantes de 
vendas e do volume de horas empenhadas nos pro-
gramas de treinamento. Em 2012, eram mais de 2,7 
mil acessos por mês, com um tempo médio de aces-
so de 57 minutos por usuário. Na ocasião, a Acade-
mia havia também contribuído com 40% do acesso 
ao portal de comunicação chamado repHopur desti-
nado aos representantes de venda.

Com isso, a Academia ganhou maior amplitude 
dentro do grupo, pois passou a ser mais que ape-
nas um site para os treinamentos on-line de Força de 
Vendas e passou a ser um símbolo do engajamento 
e reconhecimento dos funcionários. Ao longo nos 
anos seguintes, a iniciativa passou a integrar outras 
áreas e outras empresas do grupo Sanofi. 

PrEMIaÇÕEs
O reconhecimento da Academia Grupo Sanofi se 

refletiu nas diversas premiações internas e externas 
que recebeu. Em 2012, a Academia foi reconhecida 
pelo IV Prêmio Bumerangue do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sindusfarma) com o primeiro lugar em duas cate-
gorias: “Programa de treinamento” e “Investimento”.

Em 2013, no seu 3º aniversário, a Academia de 
Vendas se tornou Academia Grupo Sanofi, ganhan-
do mais conteúdo, agregando treinamento de outras 
áreas da Sanofi e também da Merial, empresa de saú-
de animal do Grupo Sanofi. Com isso, a Academia 
passou ter o importante papel de integrar diferentes 
negócios do Grupo. Em 2014, a Academia ganhou 
novamente o VI Prêmio Bumerangue do Sindusfar-
ma, com o primeiro lugar nas categorias “Criatividade 
e Inovação” e “Investimento e Retorno”.

Mantendo a essência do projeto voltado à capa-
citação a distância, os treinamentos da Academia 
Grupo Sanofi seguiram todos on-line até 2014. Essa 
situação mudou com a chegada do menu para ins-
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crição em treinamentos presenciais para a Sede, um 
novo sistema que passou a ser acessado via Acade-
mia Grupo Sanofi. Lançado em 2015, o menu de trei-
namentos está disponível a todos os funcionários e 
visível por cargo e elegibilidade.

O menu representou um passo em direção a dar 
ao funcionário mais poder sobre a gestão de sua car-
reira. Como o próprio nome já diz, o sistema ofere-
ce ao profissional um cardápio de treinamentos de 

acordo com a necessidade e o plano de progressão 
na companhia. Além disso, essa etapa da Academia 
Grupo Sanofi ampliou mais uma vez o escopo do 
projeto, agora englobando também o treinamento 
presencial e fortalecendo o papel do funcionário na 
gestão da própria carreira.

Com esse novo formato, desta vez, a Academia 
Grupo Sanofi recebeu o reconhecimento com o 1º 
lugar na categoria “Público Interno” no XIV Prêmio LIF 
(Liberté, Égalité, Fraternité), promovido anualmente 
pela CCFB (Câmara de Comércio França-Brasil). 

EVoLUÇÃo DA PLATAformA EVoLUÇÃo Do NÚmEro DE ACESSoS Por ANo

Acréscimo de cursos (e-learning) 
e trilhas (conteúdos publicados) ano a ano

Ano Cursos Trilhas 

2013 132 105

2014 37 90

2015 29 82

Ano Cursos

2013 532

2014 475

2015 734

rosilane Purcetti é diretora de Recursos Humanos da Sanofi
maria Aparecida Lamin é diretora de Talent & Learning
Ademir Barioni é gerente Nacional de T&D da Força de Vendas
Stella Purita Vessoni Nunes é gerente de T&D da Sanofi – responsável pela Academia
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A Alô Bebê possui 26 lojas distribuídas por São 
Paulo, Campinas, ABC Paulista, Alphaville, Ribeirão 
Preto, Rio de Janeiro, Goiânia, Uberlândia, Balneá-
rio Camboriú e Joinville. As lojas têm uma extensa 
gama de produtos, incluindo desde calçados e ves-
tuário para crianças de zero a 12 anos até itens como 
carrinhos, banheiras, enxovais, mochilas, CDs, kits de 
higiene, livros, bolsas para maternidade, brinquedos 
para banho, lingerie para grávidas e acessórios para 
o pós-parto, entre outros itens. O objetivo é ser um 
verdadeiro shopping do bebê, onde os pais e mães 
podem encontrar tudo o que precisam.

A primeira loja foi inaugurada em 1987 na Rua 
João Cachoeira, no Itaim Bibi, na capital paulista. Até 
2002, as lojas se restringiam à região metropolitana 
de São Paulo. Foi naquele ano que a rede inaugurou 
a primeira unidade fora da capital paulista, em Cam-
pinas.  Recentemente, essa unidade foi reinaugurada 
para melhorar e otimizar o atendimento aos clientes. 

Em 2010 foi a vez de Ribeirão Preto, também no 
interior paulista. A reposta dos clientes foi positiva. 
Hoje, a loja é referência na região quando o assunto 
é produtos para bebês, crianças e mamães. Três anos 

Com 27 anos de atuação, a Alô Bebê tornou-se referência no mercado de produtos infantis 

e vem crescendo, mesmo neste ano de recessão. Seu grande diferencial é o atendimento. 

Em 2009 foi inaugurado o Espaço Gestar, ponto de encontro exclusivo para gestantes. A loja 

virtual, reformulada em 2012, passou a dar amplo suporte às mães. Em 2013, foi inaugurado um 

Centro de Distribuição com cerca de mil metros quadrados, exclusivo para vendas on-line. 

o sHoPPING CENTEr 
Dos PETIZEs

alÔ, BEBÊ 

milton Bueno
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depois, foi inaugurada a primeira unidade fora 
do estado de São Paulo, um verdadeiro marco 
para a história da rede. A cidade escolhida foi o 
Rio de Janeiro, por seu potencial econômico e 
também por ser um ponto estratégico, onde a 
procura por artigos infantis é grande.

Em 2014 a rede continuou a seguir seu pla-
no de expansão para outros locais do Brasil e 
chegou ao Centro-Oeste com uma unidade 
em Goiânia. A loja, assim como a do Rio de 
Janeiro e a de Campinas, está localizada em 
um shopping e faz sucesso entre os clientes 
da região. 

Ainda em 2014 a Alô Bebê abriu uma uni-
dade em Uberlândia, município do Triângu-
lo Mineiro, e supriu a necessidade de pais e 
mães que procuravam variedade e qualidade 
em produtos infantis. No mesmo ano, foram 
abertas duas lojas em Santa Catarina, uma em 
Joinville e outra em Balneário Camboriú. 

EXPaNsÃo ININTErrUPTa
Mesmo em um ano de recessão econômica como 

2015, a Alô Bebê conseguiu manter seu plano de ex-
pansão e abriu mais três filiais, duas em Campinas e 
uma no Rio de Janeiro. A empresa pretende fechar 
o ano com 27 unidades próprias em funcionamen-
to, além do Espaço Gestar, inteiramente dedicado à 
moda gestante. 

A estratégia para manter esse ritmo de crescimen-
to foi nada mais nada menos que investir no bom e 
velho planejamento a longo prazo. Já havíamos pre-
visto a atual desaceleração da economia há dois anos 
e começamos a nos preparar para essa realidade ain-
da em 2013. 

O grande diferencial da rede é o atendimento, fator 
que se tornou um dos principais agentes fidelizado-
res de clientes, que estão cada vez mais analíticos na 
hora da compra. O principal objetivo da Alô Bebê é 
ser um verdadeiro shopping do bebê, um local onde 
a mãe encontre tudo o que precisa comprar, desde 
fraldas até carrinhos. 

Para manter a qualidade de seus serviços duran-
te o atual processo de expansão, a Alô Bebê investiu 

em contrato com a Hay 
Group, uma das maiores 
consultorias de gestão 
em negócios e RH do 
mundo, com o objetivo 
de rever sua organização 
interna e incrementar 
sua estratégia de gestão 
de pessoas, que são um 
diferencial em nível de 
qualidade.  Um dos prin-
cipais diferenciais da em-
presa é a nossa equipe 
de funcionários. Investir 
em nossa organização 
interna e em nossos co-
laboradores é a melhor 
forma de garantir que 
continuaremos no cami-
nho certo.

Seguindo o plano es-
tratégico, a empresa abriu duas unidades no primeiro 
semestre, em Campinas e no Rio de Janeiro, ambas 
em shoppings, e pretende inaugurar mais duas filiais 
ainda este ano, uma em Campinas, desta vez em um 
endereço de rua, e outra na capital paulista.

A empresa teve crescimento de 5% no primeiro 
semestre de 2015, número considerável quando le-
vamos em conta o cenário econômico atual, e está 
investindo na abertura de novas lojas com expectati-
va de retorno para 2016.

A rede espera fechar o ano com crescimento de 
5% em relação a 2014 e prevê a abertura de quatro 
novas unidades em 2016.

E-CoMMErCE DIFErENCIaDo
Outra ferramenta importantíssima para a expansão 

da rede é o e-commerce. A loja virtual existe desde 
1999 e passou por uma reformulação em 2012. Hoje, 
seu faturamento iguala o de uma unidade física, pos-
sibilitando que a Alô Bebê seja popular até mesmo 
onde ainda não possui lojas.   

Ao todo estão disponíveis cerca de 5 mil produtos 
na plataforma on-line. Um dos diferenciais que mais 

A empresa teve 
crescimento de 
5% no primeiro 
semestre de 
2015, número 
considerável 
quando levamos 
em conta o cenário 
econômico atual, 
e está investindo 
na abertura de 
novas lojas com 
expectativa de 
retorno para 2016
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atraem os clientes é a possibilidade de reali-
zar a troca dos produtos comprados na web 
em qualquer uma das filiais da marca. As com-
pras realizadas na loja virtual são entregues em 
todo o território nacional. O site registra gran-
de acesso, principalmente em regiões onde 
ainda não possui lojas físicas, como o Norte e 
o Nordeste. 

Outra facilidade oferecida pelo endereço 
virtual é uma ferramenta desenvolvida espe-
cialmente para montar a lista do chá de bebê 
com rapidez e praticidade.

Além disso, o site proporciona uma infinida-
de de informações. A gestante pode clicar na 
semana de gestação em que está para saber 
qual a fase de seu bebê e quais os cuidados 
necessários no período. Há também ajuda para 
escolher o nome do bebê, bem como uma se-
ção sobre vacinação. 

As clientes podem ter acesso também à 
calculadora do período fértil. A atenção ao 
período fértil é fundamental para as mulheres 
que desejam engravidar e mesmo para aquelas que 
não o desejam. Dá-se o nome de período fértil ao 
momento do mês em que a mulher está ovulando 
e por isso aumentam as chances de engravidar. A 
mulher ovula em torno do 14º dia do ciclo, con-
tando-se a partir do primeiro dia da menstruação. 
O sinal de que o ciclo foi iniciado é a chegada da 
menstruação, e o término se dá às vésperas da pró-
xima. A calculadora serve para facilitar a vida fértil 
das mulheres. Basta inserir qual foi o primeiro dia da 
última menstruação e a duração do ciclo. 

Lá também se encontra a Revista Alô Bebê, que 
publica matérias sobre os temas que mais interessam 
às mães e às gestantes, como amamentação, educa-
ção, saúde e alimentação.

A expectativa de crescimento das vendas on-line 
para o próximo ano é de 5%, acompanhando o au-
mento de vendas também nas unidades físicas da 
rede. Utilizar essa ferramenta é muito simples: basta 
entrar em www.alobebe.com.br, clicar em loja virtual 
e escolher as opções “roupas”, “brinquedos”, “segu-
rança”, “higiene”, “quarto”, “alimentação”, entre outras.

CENTro DE 
DIsTrIBUIÇÃo 
EXClUsIVo
Acompanhando o cresci-

mento do e-commerce e o 
sucesso de vendas, em março 
de 2013 a rede ampliou sua in-
fraestrutura e investiu em um 
Centro de Distribuição exclu-
sivo para vendas on-line com 
cerca de mil metros quadra-
dos.

Como as transações virtuais 
triplicaram desde a reformu-
lação do site em 2012, a Alô 
Bebê investiu em um novo es-
paço para armazenamento dos 
produtos e distribuição dos pe-
didos feitos via web. A deman-
da fez a empresa adquirir um 
imóvel exclusivo para as vendas 
realizadas na loja virtual.

PlaTaForMa Para MoNTar ENXoVal
A Alô Bebê possui em sua loja virtual uma plata-

forma exclusiva para compra de enxoval coordenado 
de bebê. A ideia é que pais e mães, ao escolherem os 
itens para o quarto do bebê, possam encontrar com 
facilidade os produtos com o mesmo padrão de cor 
e estampa e assim montar um enxoval completo.

Na plataforma há mais de 10 opções de estampas, 
e, ao selecionar uma delas, o cliente tem à sua dispo-
sição uma grande variedade de itens com o tema es-
colhido. São jogos de lençol, cobertores, kits de ber-
ço, fraldas de pano, almofadas, trocadores, toalhas 
de banho e vários outros itens da marca Começo de 
Vida, para decorar e deixar o quarto do bebê lindo e 
pronto para recebê-lo. 

Para fazer a compra é preciso acessar  
www.alobebe.com.br/coordenados e escolher  
as peças que se deseja. Ao adicionar um produto  
ao carrinho de compras, os itens serão relaciona-
dos na lateral direita, inclusive com o valor total da  
compra. 

A ideia é que 
pais e mães, 
ao escolherem 
os itens para 
o quarto do 
bebê, possam 
encontrar 
com facilidade 
os produtos 
com o mesmo 
padrão de cor 
e estampa e 
assim montar 
um enxoval 
completo
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TUDo Para o CHÁ DE BEBÊ
O chá de bebê nada mais é que um momento de 

alegria e descontração, durante o qual as pessoas se 
reúnem para comemorar a chegada de mais uma 
pessoa especial ao nosso convívio. É claro que o 
bebê, o grande homenageado da festa, merece ga-
nhar presentes e mimos de qualidade. 

Para auxiliar as futuras mamães, a Alô Bebê dispo-
nibiliza em seu site o portal Chá de Bebê, que apre-
senta os itens básicos para o enxoval do bebê. O link 
serve como um guia para se saber quais produtos são 
necessários e também para a preparação uma lista de 
chá de bebê. 

O portal traz ainda orientações sobre como orga-
nizar o chá de bebê, como preparar e enviar convites, 
como fazer a decoração, o que servir e as brinca-
deiras que podem ser efetuadas na ocasião. Algumas 
dicas para que as futuras mães não esqueçam de ne-
nhum item importante na lista de presentes do chá 
de bebê são:

> O primeiro passo é conferir o que já foi com-
prado e pedir apenas produtos que ainda faltam no 
enxoval, ou que o bebê precisará em grandes quan-
tidades;

> Para as mães que já montaram o enxoval com-
pleto, a dica é pedir fraldas, de todos os tipos, pois 
são extremamente necessárias;

> Kits de higiene também são bons presentes para 
a ocasião;

> Macacões e bodys também podem fazer parte 
da lista, caso os pais ainda não tenham comprado to-
das as roupas do pequeno.

EsPaÇo EXClUsIVo Para GEsTaNTEs
Inaugurado em outubro de 2009, o Espaço Gestar 

é um ponto de encontro exclusivo de gestantes para 
a troca de informações sobre a gravidez. A ideia é a 
convivência entre as grávidas, gerando autoestima e 
amor próprio durante a gestação. O local surgiu em 
São Paulo como proposta inovadora e está localiza-
do no bairro Ibirapuera. 

Mais de cem títulos de livros voltados para a ges-
tação estão disponibilizados gratuitamente para con-
sulta no espaço de convivência do local. A área de 

consumo é totalmente voltada às gestantes, com 
lingeries para uso diurno e noturno, peças de con-
fecção e calçados, além de cosméticos e perfumes 
especiais para grávidas. 

Além de toda essa infraestrutura, a loja possui um 
lounge de 60 m2, com sofá, jardim, cozinha, bibliote-
ca e Espaço Kids, que criam um ambiente acolhedor 
e completo. No mesmo espaço são ministrados pa-
lestras e cursos voltados à gestação, amamentação, 
entre outros temas que pretendem auxiliar as futuras 
mamães nessa nova etapa da vida. 

INVEsTIMENTo EM MarKETING 
A Alô Bebê investe, principalmente, em campanhas 

em revistas especializadas, merchandising e emba-
lagens. Mas, dependendo da região em que preten-
de anunciar, muda a estratégia. Agora, por exemplo, 
como começou a expandir a rede para fora de São 
Paulo, está apostando em outras frentes, como é o 
caso da televisão em cidades do interior de São Pau-
lo. No Sul, o rádio tem um apelo mais forte e, no Rio 
de Janeiro, optamos pelo jornal.

o GraNDE ENCoNTro
Em janeiro de 2015, a Alô Bebê, em parceria com 

o Blog Mamães Vaidosas e com o apoio da Nuk, pro-
moveu o primeiro “Grande Encontro” entre mães e 
blogueiras em São Paulo. Realizado no buffet infantil  
No Galpão, localizado no bairro Pinheiros, o evento 
contou com a participação de cerca de 80 blogueiras 
e mamães, acompanhadas de seus pequenos.

As participantes tiveram a oportunidade de acom-
panhar diversos painéis de discussão, todos coman-
dados por profissionais de renome, como o pediatra 
e nutrólogo Mário Cícero Falcão, o biomédico es-
pecializado em saúde pública e apresentador da TV 
Record¸ o “Dr. Bactéria”, Roberto Martins Figueiredo, 
a médica ortomolecular Seide Abdala e a dermatolo-
gista Carla Vidal.

Devido ao sucesso da primeira edição, pretende-
mos repetir a inciativa. Orgulhamo-nos de fazer par-
te desse universo infantil e de ter a oportunidade de 
promover uma troca tão rica quanto a que foi reali-
zada no “Grande Encontro”.
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alÔ BEBÊ ClUB
O Cartão Alô Bebê Club é o cartão de fidelidade 

que a rede oferece aos clientes. Já são mais de 300 
mil associados que aproveitam essa vantagem. Com 
o cartão o consumidor transforma todas as suas 
compras em pontos. Quanto mais a pessoa compra, 
mais pontos ganha e mais vantagens recebe. 

O cartão pode ser adquirido em uma das 26 unidades 
da Alô Bebê. Basta preencher um formulário (disponível 
apenas nas lojas físicas) com as informações pessoais. 
Os pontos são trocados apenas por confecções.

O cliente consegue consultar os seus pontos no 
site da Alô Bebê de forma prática: basta clicar  em 
Verificar Pontos e digitar os dados de acesso.

milton Bueno é diretor de Marketing da Alô Bebê
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Sou exímio defensor e praticante da máxima de 
que um empreendedor vive de sonhos. Vislumbrar, 
diversificar e sonhar com outras possibilidades de 
negócios, portanto, é uma missão que todo em-
preendedor deve buscar exercitar constantemente. 
Foi exatamente esse pensamento que interrompeu 
meu período de descanso após a venda do Grupo 
Multi, que abarca nomes importantes do ensino de 
idiomas e cursos profissionalizantes do Brasil, como 
Wizard, Yázigi, Skill e Microlins, a Pearson em dezem-
bro de 2013.

Ao analisar as opções de investimentos, vislum-
brei na rede Mundo Verde, que havia sido comprada 
pelo fundo de private equity Axxon Group no ano de 
2009, como uma oportunidade única. Além da forte 
identificação da minha família com um estilo de vida 
saudável, natural e equilibrado, umas das principais 
bandeiras da marca, que é, de longe, a mais lembra-
da quando o assunto é saudabilidade, atentei-me ao 
modelo de franquias da rede e ao imenso potencial 
de crescimento do mercado de produtos naturais e 
orgânicos. 

Investir cada vez mais na marca própria Mundo Verde Seleção, que já conta com 72 

produtos, e fortalecer a relação com os franqueados são os principais objetivos da 

Mundo Verde, a maior rede de produtos naturais da América Latina. No ano passado, 

com 335 lojas, a rede faturou R$ 400 milhões e espera chegar a 650 em 2018, elevando o 

faturamento a R$ 1 bilhão.

É Hora DE EXPaNDIr 
a MarCa PrÓPrIa

MUNDo VErDE

Carlos Wizard martins
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Na minha visão, o crescimento desse seg-
mento é uma tendência mundial irreversí-
vel, visto que, em todos os países, inclusive 
no nosso, as pessoas estão investindo cada 
vez mais em saúde e bem-estar, procurando 
cuidar mais de si.  Mesmo com o desaqueci-
mento da economia brasileira, o mercado de 
alimentação saudável apresenta um cenário 
favorável. Dados da Euromonitor Internatio-
nal, empresa global de pesquisa de mercado, 
apontam que, até 2017, as vendas de produtos 
relacionados ao bem-estar, em todo o mun-
do, representarão um faturamento médio de 
US$ 1 trilhão.

Além disso, destaco que, felizmente, a rea-
lidade do setor de franquias segue na contra-
mão da economia brasileira. Segundo a ABF 
(Associação Brasileira de Franchising), o setor 
cresceu 7,7% em faturamento em 2014, totalizando 
R$ 127 bilhões em faturamento. Em relação ao nú-
mero de marcas, foi registrado um crescimento de 
8,8% frente a 2013. Para 2015, a entidade prevê que o 
crescimento da atividade deve ficar entre 7,5% e 9,0%. 
Já o número de marcas deve aumentar 8% e o de 
novas unidades, crescer entre 9% e 10%.

 
a aQUIsIÇÃo 
Durante os longos anos de trajetória empresa-

rial no segmento de franquias, as principais lições 
que aprendi foram equilibrar os aspectos racionais e 
emocionais na condução do negócio e valorizar os 
colaboradores e parceiros de negócio, criando uma 
oportunidade de geração de riquezas para todos que 
fazem parte da organização.

A aquisição do Mundo Verde, concluída em agosto 
de 2014, foi um casamento perfeito entre o grande 
know-how que adquiri no setor de franquias – em 
meus 25 anos de experiência no setor de educação 
– e a força da marca, uma rede extremamente con-
solidada no mercado. O Mundo Verde é uma verda-
deira estrela ascendente no disputadíssimo varejo 
brasileiro, máxima comprovada pelo crescimento 
no faturamento da companhia, que, no último ano, 
chegou a R$ 400 milhões, aumento de 33% peran-

te 2013, e pela expansão 
da rede de franqueados, 
que passou de 240 para 
335 lojas entre unida-
des abertas e contratos 
assinados no período. 
Para 2015, a previsão é 
de uma variação positiva 
de 18%. Além disso, até 
2018, planejamos chegar 
a 650 unidades e estima-
mos que o faturamento 
chegue a R$ 1 bilhão no 
fim desse período.

Portanto, nem preci-
so dizer que a forte crise 
não está afetando (e não 
afetará) negativamente o 

nosso negócio, pois, independente das dificuldades, 
somos nós, gestores, colaboradores, franqueados, e 
outros membros da família Mundo Verde, que faze-
mos e construímos  o futuro da Rede e, consequen-
temente, determinamos o sucesso da marca em suas 
respectivas empreitadas.

 
PlaNos Para o FUTUro
Estar à frente de uma companhia que lidera com 

folgas um segmento extremamente  promissor e que 
possui a melhora da saúde e bem-estar dos brasi-
leiros como missão é o que mais me motiva a me 
entregar, por prazer, de corpo e alma ao empreendi-
mento, assim como um músico se entrega à própria 
composição.

Nossos objetivos, agora, consistem em fortalecer 
a relação com os franqueados para prover um aten-
dimento cada vez mais personalizado aos clientes, 
investir cada vez mais na marca própria Mundo Verde 
Seleção, lançada em 2012, que está dando importan-
tes frutos para a companhia, e fomentar um fundo de 
marketing nas esferas local, regional e nacional. 

Partindo do pressuposto de que é mais vantajoso 
investir em quem já está dentro do negócio, aposta-
remos no modelo de crescimento orgânico, no qual 
os franqueados podem operar várias lojas do Mun-

O Mundo Verde é 
uma verdadeira 
estrela ascendente 
no disputadíssimo 
varejo brasileiro, 
máxima 
comprovada pelo 
crescimento no 
faturamento da 
companhia, que, no 
último ano, chegou 
a R$ 400 milhões
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do Verde – o que já acontece com alguns deles, que 
possuem três ou quatros franquias. 

Apesar dos excelentes resultados alcançados, a in-
quietude deve prevalecer, uma vez que o comodis-
mo é o atalho para o conformismo. Não podemos (e 
não vamos) parar por aqui, o céu é o limite!

 
UM PoUCo DE HIsTÓrIa
A preocupação de Isabel Maria Joffe, professora 

de inglês e iridóloga (especialista na avaliação do es-
tado de saúde a partir da íris), em criar as filhas com 
alimentos saudáveis foi o estopim para a abertura da 
primeira loja da rede. No início dos anos 1980, Isabel 
vivia nos Estados Unidos, local para o qual o marido 
havia sido transferido. 

Para fugir da alimentação fast-food típica do país, 
ela começou a pesquisar sobre nutrição, alimenta-
ção vegetariana e medicina natural, com o objetivo 
de oferecer um cardápio mais saudável para suas fi-
lhas. Ela realizou inúmeros cursos e pesquisas sobre 
o tema, conheceu lojas de produtos naturais e colo-
cou a comida natural na mesa de casa. 

Junto com o marido, Elísio Joffe, e os irmãos, Jor-
ge e Arlindo Antunes, Isabel fundou, em 1987, uma 
pequena loja de 25m² e com apenas um funcionário 

na cidade de Petrópolis, Região Serrana do estado do 
Rio de Janeiro, criando um conceito inédito de loja 
de conveniência no segmento de produtos naturais, 
dietéticos e esotéricos. 

Logo, o negócio, até então familiar, aos poucos foi 
conquistando mais e mais clientes, principalmente 
cariocas, que subiam a serra em busca de mais quali-
dade de vida nos fins de semana e feriados.

Em 1992, a opção pelo sistema de franquia deu 
impulso e projeção à marca, aliando variedade, qua-
lidade, informação sobre produtos e excelência no 
atendimento. A primeira loja franqueada foi inaugu-
rada em Nova Friburgo, também na Região Serrana 
fluminense. 

A onda por uma alimentação mais saudável, uma 
vida mais leve e por um mundo menos poluído foi a 
grande aliada para o crescimento da rede nos anos 
seguintes. O grande desafio foi continuar crescendo, 
mas sem apagar a chama que deu origem a filosofia 
do negócio.

Em 2009, como citei anteriormente, o Mundo Ver-
de foi comprado pelo fundo de private equity Axxon 
Group, quando já possuía mais de 100 unidades fran-
queadas. Três anos depois, em 2012, a rede deu um 
importante passo rumo à fidelização de seus clientes 

com o lançamento da marca própria Mundo 
Verde Seleção. A ideia era oferecer aos con-
sumidores produtos cada vez mais chancela-
dos com a qualidade e a credibilidade Mundo 
Verde.

O primeiro item da marca Mundo Verde 
Seleção foi a Spirulina Pacífica Havaiana, uma 
alga marinha cultivada no Havaí. É conside-
rado um superalimento devido ao seu alto 
valor nutricional. Sua produção é isenta de 
pesticidas, herbicidas e poluentes industriais. 
O consumo auxilia no emagrecimento, na 
desintoxicação do organismo, no retardo do 
envelhecimento, no reforço do sistema imu-
nológico e na prevenção de doenças cardio-
vasculares.

O sucesso em vendas do produto e seu 
caráter inovador abriram portas para o lan-
çamento de novos itens assinados pela em-

EVoLUÇÃo Do NÚmEro DE LoJAS
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presa, que apostou no desenvolvimento de produtos 
com extremo valor agregado. Hoje, a rede já soma 
mais de 80 produtos da marca própria.  

 
UM PoUCo DE aTUalIDaDE
Hoje, atuo como presidente do Conselho, caben-

do ao meu filho Charles Martins, o cargo de CEO da 
companhia. O êxito da marca pode ser explicado 
pelo apego da mesma a valores e princípios como 
a ética nos negócios e responsabilidade social, cul-
tural e ambiental. O conceito e a filosofia formam 
uma perfeita união com os anseios dos clientes, que 
entram nas lojas essencialmente para compartilhar 
ideais. 

O Mundo Verde é, na atualidade, um estilo de vida, 
símbolo de coisas positivas, saudáveis e boas para o 
planeta. Antes de ser um grande negócio, é um modo 
de olhar para a vida e o mundo. 

A rede conta com mais de 350 lojas espalhadas 
por 23 estados brasileiros e Distrito Federal. As lojas 
Mundo Verde recebem diariamente mais de 150 mil 
pessoas em busca de pelo menos um dos cerca de 
10 mil itens oferecidos pelos mais de 1.200 fornece-
dores. 

O mix de produtos inclui alimentos (diet, light, 
integrais, orgânicos, funcionais, sem glúten e sem 
lactose), complementos alimentares e suplementos 
para atletas, livros, CDs de música, incensos, cosmé-
ticos naturais, presentes conscientes e outros produ-

tos voltados para a saúde do corpo, da mente e do 
planeta.

 
a CoMUNICaÇÃo CoM os CoNsUMIDorEs
A dinâmica atual do mercado demanda que uma 

companhia ofereça múltiplos canais de comunica-
ção e interação com o seus consumidores, nos mais 
variados meios. Partindo desse pressuposto, a em-
presa implementou, ao longo de sua história,  diver-
sas ações nesse campo.

Um dos principais instrumentos de comunicação 
da marca consiste na ferramenta Alô Nutricionista, 
um serviço gratuito disponível pelo telefone 0800 
022 25 28, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
ou pelo site www.mundoverde.com.br, no qual os 
clientes podem esclarecer de dúvidas, além de dicas 
e orientações sobre como os alimentos podem aju-
dar a melhorar a qualidade de vida.

Em relação ao meio digital, o portal institucio-
nal da empresa conta com mais de 300 mil acessos 
ao mês, que geram mais de um milhão de cliques. 
Clientes cadastrados no site recebem, semanalmen-
te, a newsletter eletrônica – com  mais de 90.000 
pessoas cadastradas –, que traz informações sobre 
alimentação e hábitos para uma vida mais saudável.

O Mundo Verde ainda foi uma das primeiras redes 
de franquia a utilizar as redes sociais como estratégia 
de marketing. Hoje, está presente no Facebook, com 
mais de um milhão de seguidores em sua “Fan Page” 

1. mais de 340 lojas no Brasil, com presença em 23 estados e no Distrito federal; 

2. 47 novas lojas abertas em 2012 no Brasil; 

3. 62 novas lojas abertas em 2013 no Brasil;

4. 57 novas lojas abertas em 2014 no Brasil;

5. mais de 2 mil funcionários (média de sete em cada loja); 

6. mais de 150 mil clientes/dia; 

7. mais de 30  mil produtos cadastrados (média de 5 mil por loja); 

8. 3 a 6 mil itens oferecidos em 19 segmentos em cada loja; 

9. mais de 1.200 fornecedores cadastrados (75% micro e pequenas empresas); 

10. r$ 400 milhões de faturamento em 2014.

o mUNDo VErDE Em NÚmEroS
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oficial, YouTube, Google+, Instagram e Twitter, 
além do Blog Mundo Verde, que tem mais de 
80 mil acessos por mês.

No meio impresso, a empresa distribui gra-
tuitamente nas lojas da rede a Revista Mundo 
Verde, publicação quadrimestral focada em 
matérias sobre esportes, meio ambiente, ali-
mentação, ecoturismo e informação. Em 2014, 
a mesma foi laureada com a prata na categoria 
B2C do prêmio Anatec (Associação Nacional 
de Editores de Publicações Técnicas Dirigidas 
e Especializadas), voltado para revistas custo-
mizadas que são entregues diretamente para 
os consumidores da marca.

Nas lojas também são distribuídas publi-
cações que apresentam informações sobre 
produtos naturais, orgânicos, alimentos fun-
cionais, alimentos sem glúten e sem lactose, 
alimentos dietéticos, vitaminas e minerais, 
cosméticos naturais, fitoterapia, receitas e su-
plementos alimentares para praticantes de atividades 
físicas. Além disso, em algumas franquias, são minis-
tradas palestras sobre alimentação e cuidados com a 
saúde e a qualidade de vida.

Por fim, partindo do pressuposto que o mercado 
mobile não é apenas uma tendência, mas sim um 
caminho imprescindível para o estreitamento do re-
lacionamento com o cliente e para a expansão dos 
negócios no varejo, o Mundo Verde lançou este ano 
o APP Mundo Verde, disponível gratuitamente para 
os sistemas operacionais Android e IOS.

Entre as principais funcionalidades do aplicativo, 
desenvolvido pela DNA Shopper em parceria com o 
Departamento de Marketing do Mundo Verde, estão 
o acesso à localização das lojas físicas mais próximas 
do cliente e a consulta de novidades do portfólio de 
produtos da marca Mundo Verde Seleção.

 
CaPaCITaÇÃo DE ColaBoraDorEs 
E FraNQUEaDos
Para capacitar constantemente colaboradores e 

franqueados, sempre com o intuito de aprimorar a 
gestão das lojas e o atendimento oferecido aos con-
sumidores, o Mundo Verde conta com a UMV (Uni-

versidade Mundo Verde), 
plataforma de ensino à dis-
tância, que oferece cursos 
on-line e conteúdos exclu-
sivos à equipe. 

 
rEsPoNsaBIlIDaDE 
soCIal 
A responsabilidade social 

é parte do conceito de sus-
tentabilidade e valores que 
as marcas disseminam por 
meio de suas respectivas 
atividades. Ciente dessa rea-
lidade, o Mundo Verde tem 
diversos projetos que se en-
caixam em sua definição de 
sustentabilidade. Nesse ce-
nário, destaca-se o Projeto 
Mundo do Faz de Conta.

Idealizado e desenvolvido pela rede, o projeto 
consiste em levar uma contadora de histórias, a Tia 
Dulce, a escolas, hospitais e asilos, com o objetivo 
de distribuir alegria a quem precisa, por meio de can-
ções, brincadeiras, artes com material reciclável, ses-
sões de leitura e muita diversão. 

Durante a visita, também são apresentados e dis-
tribuídos exemplares do gibi Mundinho Verde, que, 
por meio de uma linguagem moderna, capaz de des-
pertar a curiosidade e o aprendizado, trata de temas 
importantes para a construção de um novo mundo, 
como ecologia, cidadania, alimentação natural, soli-
dariedade e responsabilidade social. 

Em 2005, o projeto Mundo do Faz de Conta, que 
já beneficiou mais de 90 mil pessoas, em mais de 5 
mil estabelecimentos, foi laureado com o Prêmio Va-
lor Social, promovido pelo jornal Valor Econômico e 
Institutos Ethos e Akatu.

Ainda é importante destacar que o Mundo Verde 
foi uma das primeiras redes varejistas no Brasil a ade-
rir às sacolas retornáveis para substituir o uso de sa-
colas plásticas nas compras. Os uniformes dos fun-
cionários das lojas também seguem esta tendência e 
são feitos com fibras de garrafas pet.

É importante 
destacar que o 
Mundo Verde 
foi uma das 
primeiras redes 
varejistas no 
Brasil a aderir 
às sacolas 
retornáveis para 
substituir o 
uso de sacolas 
plásticas nas 
compras
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PrÊMIos 
O reconhecimento da sociedade e do mercado 

em relação à atuação do Mundo Verde é comprova-
do por importantes prêmios conquistados pela com-
panhia ao longo dos anos:

Entre as premiações, o já citado Prêmio Valor So-
cial, promovido pelo jornal Valor Econômico e Ins-
titutos Ethos e Akatu, foi conquistado por três anos 
consecutivos, em 2003, 2004 e 2005;

Já em 2004, concorrendo com mais de 450 fran-
quias, inclusive internacionais, que operam no País, o 

Mundo Verde foi reconhecido como a “Melhor Fran-
quia do Brasil”, pela Editora Globo (Revista ‘Pequenas 
Empresas e Grandes Negócios’);

Por meio da união e da dedicação dos colabo-
radores, a companhia conquistou em 2003, 2004, 
2005, 2012, 2014 e 2015, o Selo de Excelência em 
Franchising, concedido pela ABF.

Por fim, em 2014, o Mundo Verde conquistou o 
selo de Franquia 5 estrelas, promovido pela Editora 
Globo (Revista “Pequenas Empresas e Grandes Ne-
gócios”).

Carlos Wizard martins é presidente da rede Mundo Verde 

MUNdo Verde       ProDUTos NaTUraIs
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A TNT BRASIL, subsidiária da multinacional holandesa TNT N.V., é uma das maiores transportadoras 

de carga expressa do país. A unidade de negócios TNT Mercúrio cuida do transporte rodoviário 

doméstico, alcançando mais de 5 mil municípios brasileiros. O transporte internacional alcança 

200 países por conta da unidade de negócios TNT Express.

A TNT Mercúrio tem mais de 30 mil clientes em 
praticamente todo o território nacional, entre eles 
shopping centers, montadoras de automóveis e 
empresas do setor farmacêutico. Possui 126 filiais, 
que remetem a mais de 1 milhão de destinatários 
diferentes. A empresa tem investido em frota e tec-
nologia para garantir melhora operacional e exce-
lência nos serviços. 

Por sua vez, a TNT Express é a única que cobre 
seis países da América Latina no modal rodoviário 
(Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai). 
No mundo, a TNT faz cerca de 1 milhão de entregas, 
todos os dias, de documentos a cargas paletizadas. 
A empresa opera em redes de transportes rodoviário 
e aéreo ao longo de toda a Europa, Oriente Médio, 
África, Ásia e Américas. 

No Brasil, a TNT atende diversos setores, com 
destaque para:

AUTOMOTIVO 

Especialmente focado no transporte de peças 
para o pós-venda. 

CoM o PÉ No aCElEraDor

TNT BrasIl

ignacio garat



47
TNT brASIL       TraNsPorTEs

HEALTHCARE 

Transporte de materiais biológicos, cosmé-
ticos e farmacêuticos.

TECNOLOGIA 

Especialmente focado em produtos de alto 
valor agregado.

LIFESTyLE  

Transporte de calçados, vestuário e cosmé-
ticos, que necessitam de serviços especializa-
dos.

Os setores de LifeStyle e Healthcare vêm 
apresentando  rápida expansão. No Health-
care, a TNT se destaca por seus resultados 
positivos no transporte de material biológico. 
No último trimestre de 2014, o aumento do 
transporte desse segmento foi de cerca de 20%.  

ENGaJaMENTo
O principal case de sucesso da companhia, com 

reflexo direto nos resultados operacionais, é fruto 
do seu relacionamento com os funcionários, que, 
justamente, faz parte de seus pilares estratégicos. O 
relacionamento da TNT no Brasil com seus colabora-
dores tende a ser o mais transparente possível, tanto 
para as situações de crise quanto para alterações de 
mercado. Por isso, o aprimoramento do fluxo de co-
municação é uma das prioridades da diretoria.

Duas vezes ao ano, a transportadora realiza road-
shows em todas as unidades de negócio. A visita 
reúne toda a diretoria em um contato direto com 
os funcionários, e por isso é realizada no início e fim 
de cada exercício. Como parte do engajamento, a 
TNT investe na capacitação de seus colaboradores. 
Por exemplo, está ampliando o alcance do Progra-
ma de Desenvolvimento Profissional por meio da 
ferramenta e-learning. Atualmente, 40% dos cursos 
realizados nas 126 unidades da companhia são fei-
tos utilizando essa plataforma, e a meta é chegar a 
70%, com alcance de 50% já em 2016. 

Todas as áreas possuem acesso a alguma etapa de 
treinamento, que está dividido em: negócios; cursos 

técnicos (idiomas e vendas) 
e gestão de pessoas (este 
só para gerentes).  

O aprimoramento é es-
tendido aos gestores e alta 
liderança da transportadora 
por meio dos módulos dis-
ponibilizados. Os gestores 
também conseguem verifi-
car a evolução de suas equi-
pes nos cursos aplicados. 

Com a ferramenta on- 
line, a TNT tem conseguido 
reduzir os custos com trei-
namentos em 40% e obti-
do uma ótima aceitação do 
modelo entre os seus pro-
fissionais, proporcionando 

flexibilidade de horário para realização dos cursos 
e preparação prévia para encontros de diretoria, por 
exemplo.

GEsTÃo Da FroTa
Além dos projetos que melhoraram processos 

internos, a transportadora atualizou em 2014 seu 
Plano Estratégico, prevendo novos aportes para a 
gestão de sua frota. Um deles, que totalizou R$ 39 
milhões, incluiu a aquisição de 237 novos veículos, 
entre carretas, cavalos e VUCs, tanto para transfe-
rência (viagens) como para coleta/distribuição das 
operações nacionais. 

Com a renovação, a companhia atingiu o patamar 
ideal de composição da frota de 70% subcontratada 
e 30% própria. E a estratégia é seguir essa atualiza-
ção a cada cinco anos. A nova frota deverá estar to-
talmente operacional em cinco anos e, com a maior 
disponibilidade de operação dos veículos, trará uma 
redução de 1.943 toneladas anuais nas emissões de 
gases nocivos ao meio ambiente.

O transporte de cargas internacionais, por meio 
da unidade de negócios TNT Express, também rece-
beu investimento, de R$ 1,3 milhão, para renovação 
de 58% da frota, o que reduziu o impacto ambiental 
das operações em 25%.  

O relacionamento 
da TNT no 
Brasil com seus 
colaboradores 
tende a 
ser o mais 
transparente 
possível, tanto 
para as situações 
de crise, quanto 
para alterações 
de mercado
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Ao todo, foram adquiridos 11 veículos com 
baús maiores, sendo seis Sprinter e cinco Fio-
rino, distribuídos entre os quatro principais lo-
cais de atuação: Campinas, Santos, São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Assim, os novos veículos trouxeram ex-
pansão de 125% da capacidade de volume-
tria para o transporte, possibilitando ampliar 
a gama de serviços e atender às necessidades 
dos clientes.

Para proporcionar maior agilidade às en-
tregas nas grandes cidades, houve também 
a substituição de carros por motos em sete 
rotas de São Paulo e Rio de Janeiro, o que 
gerou aumento da produtividade para níveis 
entre 30 a 35%.  

Com o aporte, a unidade de negócios tota-
liza 31 veículos, com idade média de 3,5 anos, 
e reduz os custos de manutenção, mantendo a ele-
vação dos níveis de qualidade dos serviços. Este in-
vestimento na divisão internacional está alinhado ao 
plano de crescimento da companhia no País.

Todos os veículos estão equipados com sistema 
de duplo rastreamento (satélite e celular), que per-
mite o acompanhamento do pedido desde o carre-
gamento até a entrega, com maior segurança para 
os clientes.

rEGIÕEs EsTraTÉGICas
A empresa tem obtido resultados muito expressi-

vos, principalmente, nas duas regionais localizadas 
na região Sul do País. Ambas superaram as metas de 
2014/2015 e projetam crescimento de 10% e 16%, 
respectivamente. Tanto que a região foi beneficia-
da pelo plano de renovação de frota anunciado em 
janeiro deste ano, e já recebeu 27 veículos novos, 
com tecnologias mais modernas e que geram muito 
menos manutenção. Além disso, outros 324 veícu-
los novos estão rodando nas malhas de transferên-
cia no Brasil. 

Na regional Sul, que compreende a região metro-
politana de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias 
do Sul, possui 13 unidades e superou a meta prevista 
em 7,53, na comparação 2014/2015.

O motivo para 
esse incremento é a 
ampliação de negó-
cios com os clientes 
atuais e a conquista 
de novos no maior 
segmento atendido 
pela regional, que é o 
LifeStyle.

Já na regional Sul 
II, que compreende 
os Estados do Para-
ná e Santa Catarina, 
houve crescimento 
de 22% em 2014, su-
perando a meta em 
9%. Foram mais de 15 
milhões de volumes 

transportados, o que corresponde a mais de 240 
mil toneladas. Neste ano, registra-se crescimento 
no segmento têxtil e confecções e manutenção dos 
serviços no automotivo, contrariando a desacelera-
ção do mercado de peças no Brasil.

A regional foca nos segmentos automotivos e 
vestuário, tendo como clientes grandes marcas. Em 
um ano de cenário econômico instável, a excelên-
cia no serviço tem garantido os bons números da 
regional e mantido a confiança dos clientes. 

A região Sul atende a 1.626 municípios (mais de 
73% dos municípios da região), com mais de 100 
rotas de viagens diárias, totalizando 22 milhões de 
volumes e cerca de 400 mil toneladas. Para isso, são 
mais de 1.500 funcionários.

A região mais desafiadora em infraestrutura para 
logística rodoviária, a Norte, também é a que apre-
senta o maior potencial de crescimento ao longo 
dos próximos anos. A TNT, maior empresa de logís-
tica rodoviária do País, aposta nesse mercado e, por 
isso, possui uma regional em Manaus (AM), atuando 
principalmente no mercado High Tech.

A regional compreende nove filiais e duas lo-
jas, com 401 funcionários. No último ano, mante-
ve crescimento de suas operações, em 1%, mesmo 
com o cenário econômico desafiador. As caracte-

A empresa tem 
obtido resultados 
muito expressivos, 
principalmente, 
nas duas regionais 
localizadas na região 
Sul do País. Ambas 
superaram as metas 
de 2014/2015 e 
projetam crescimento 
de 10% e 16%, 
respectivamente
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rísticas únicas da região são os principais desafios 
para o crescimento da empresa. O fechamento da 
rodovia BR 174 no trecho de reserva indígena, das 
18h às 6h, por exemplo, interfere no horário de saí-
da dos caminhões. Os horários diferenciados de 
atendimento da Suframa e Sefaz também fizeram 
com que a empresa precisasse se adequar.

Mesmo com desafios e regionalismos, a TNT con-
segue manter o nível de qualidade de serviço. Te-
mos muitos clientes satisfeitos. Entregas fluviais, por 
exemplo, são feitas somente nessa região do País. 
Mas a companhia tem orgulho de dizer que não per-
de cargas ou prazos em função desses entraves.

TraNsPorTE INTErNaCIoNal
A TNT Express tem apresentado crescimento 

expressivo neste ano. A companhia ampliou a sua 
atuação nas importações de cargas formais nos 
principais aeroportos do País. No total, 12 aeropor-
tos brasileiros contam com desconsolidação inter-
nacional, o que significa mais opções de fluxos dire-
tos aos destinos de cada cliente.

O serviço da TNT já está disponível nos aeropor-
tos das cidades do Rio de Janeiro, Manaus, Recife, 
Fortaleza, Natal, Salvador, Curitiba, Belo Horizon-
te, Porto Alegre, Brasília, Guarulhos e Campinas, 
trazendo um ganho considerável para a logística e 
clientes brasileiros, com custo mais atrativo e tempo 
de percurso otimizado.

Em Guarulhos, a equipe da TNT conta com des-
pachantes aduaneiros para auxiliar os clientes em 
todos os trâmites de importação e exportação for-
mal de mercadorias. O centro logístico da opera-
ção, em São Paulo, presta assessoria aos clientes 
nos processos alfandegários com esclarecimento 
de dúvidas e resoluções de entraves aduaneiros.

Todas as filiais da TNT estão autorizadas a ofe-
recer o serviço de importação para os aeroportos 
e contam com um representante que pode prestar 
todos os esclarecimentos sobre a logística das no-
vas rotas.

E o destino que mais cresce na entrega de cargas 
é o Oriente Médio. O motivo é o hub que a compa-
nhia possui em Dubai, que consegue entregar pelo 

aéreo internacional em uma única rota, a partir de 
Liegge, na Bélgica. 

Com esse diferencial, o crescimento registrado 
pela rota no primeiro semestre de 2015, em com-
paração com o mesmo período do ano anterior, foi 
de 104% nas exportações e 274% de importações. O 
diferencial desta rota faz com que a TNT seja muito 
competitiva e tenha números surpreendentes, supe-
rando, até mesmo, os destinos para América do Sul. 

A Europa é o principal destino das cargas brasilei-
ras, seguida pela Ásia, Oriente Médio e América do 
Sul. A TNT Express atua com quatro produtos: aéreo 
expresso, aéreo econômico, freight e o time critical. 

As operações no País são realizadas a partir do 
Aeroporto Governador André Franco Montoro, 
em Guarulhos (SP). No primeiro trimestre de 2015 
o peso médio de importação e exportação movi-
mentado pelo terminal registrou queda de 31%. No 
Brasil, o mercado courier recuou 15%, em peso mo-
vimentado, no primeiro semestre de 2015, segundo 
relatório dos aeroportos GRU e VCP. No mesmo pe-
ríodo, a TNT apresentou crescimento de 3% no peso 
médio courier de importações e exportações e de 
43% nas soluções freight.

Agora, a TNT Express também inicia o transpor-
te de cargas múltiplas para o Paraguai, ampliando a 
capacidade de negócios e diversificando as ofertas 
para o País. O volume de cargas fracionadas repre-
senta 60% do total para o exterior. Nos 40% restan-

TNT brASIL       TraNsPorTEs

> 58.722 empregados em 61 países

> mais de 30 mil veículos

> 1 milhão de entregas em todo o mundo, 

todos os dias

> 54 aviões com mais de 700 viagens por 

semana

> 55 mil viagens semanais entre os seus 72 

armazéns centrais na Europa

A TNT Em NÚmEroS
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tes, a TNT atua como FTL (Full Truckload), com car-
gas completas (coletas e entregas únicas).

A inserção do Paraguai foi estratégica e conside-
ra o pleno crescimento das relações do país com 
o Brasil, onde a transportadora já atua com cargas 
FTL.  Com a inclusão do serviço, a TNT leva ao Pa-
raguai soluções únicas para trechos domésticos e 
internacionais, ganhos tributários e maior valor ao 
exportador e importador. Além disso, permite a 
consolidação na fronteira, em Foz do Iguaçu (PR), 
permitindo agilidade e flexibilidade, uma vez que a 
mercadoria segue com a TNT da origem até a adua-
na do destino final.

A disponibilidade de coleta para o transporte in-
ternacional atinge cerca de cinco mil municípios 
brasileiros. Os serviços para o país deverão ser am-
pliados, uma vez que o cliente poderá enviar cargas 
de menor volume, sem precisar esperar completar 
a capacidade total do caminhão com suas próprias 
mercadorias. 

TECNoloGIa
Para atender de forma adequada aos principais 

segmentos, a utilização de novas tecnologias, de 
forma a aproximar o cliente e a companhia é pri-
mordial. Esses novos recursos trazem agilidade aos 
processos, segurança para as cargas e confiabilida-
de para os clientes.

Com o intuito de melhorar a qualidade de seus 
processos e a eficiência operacional de seus servi-
ços, a TNT sempre trabalhou com uma metodolo-
gia de desenvolvimento aliada a sistemas e novas 
ferramentas que proporcionassem mais segurança, 
visibilidade e confiabilidade para os clientes; afinal, 
tecnologia é uma área estratégica para a TNT.

Por isso, um dos obstáculos que a companhia bus-
cava superar era o de como acelerar a entrega de pro-
jetos de tecnologia para as diferentes áreas de negó-
cio e diminuir a extensa “fila de projetos”, sem reduzir a 
qualidade da entrega dos sistemas, trazendo um maior 
nível de diferenciação tecnológica da empresa.

Depois de um processo que mobilizou consul-
torias, fornecedores e áreas de negócio, a trans-
portadora identificou a metodologia “Agile”, que se 
encaixou perfeitamente à demanda estratégica da 
empresa. 

o crânio de um Tiranossauro rex, pertencente ao Centro de Biodiversidade Naturalis, da Holanda, 

foi transportado com segurança pela TNT do instituto de Pesquisa geológica Black Hills, no Sul de 

Dakota, Estados Unidos, para o instituto de Pesquisa fraunhofer EZrT, em fuerth, Alemanha. o 

crânio, de 690 quilos, é de uma fêmea de 66 milhões de anos, escavado em montana, em 2013, e 

adquirido pelo Naturalis em 2014. 

A TNT transportou o crânio por caminhão, percorrendo uma distância de 2.785 quilômetros, de 

Dakota do Sul para o Aeroporto JfK, em Nova York. De lá, a encomenda seguiu em um Boeing 

747 para o hub aéreo em Liège, na Bélgica. De lá, seguiu de caminhão para fuerth.  Durante toda 

a viagem, foram fornecidas atualizações constantes. o caminhão da TNT usado no transporte é 

equipado com a mais alta tecnologia de rastreamento e guiado por motoristas treinados para 

serviços especiais.

o CrâNio DE TirANoSSAUro rEX 
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O processo para implantação foi realizado 
em quatro fases e contou com a integração 
de todas as áreas e equipe. O desafio era de 
melhorar a qualidade da operação por meio 
da tecnologia. 

PLANEjAMENTO 

A companhia escolheu a metodologia e 
a adequou à realidade de suas operações e 
equipes.

MOBILIzAÇÃO 

Para que todos estivessem integrados ao 
projeto, a TNT envolveu suas áreas de negó-
cio, TI e fornecedores na adesão ao novo mé-
todo de trabalho.

IMPLEMENTAÇÃO 

A transportadora selecionou áreas-piloto estraté-
gicas e com os resultados passou a expandir o mé-
todo para as demais áreas.

MELHORIA CONTíNUA 

O processo deu certo e trouxe ótimos resultados, 
justamente porque a companhia trabalha com revi-
são periódica do método por meio de um comitê de 
melhoria do processo.

Além do método “Agile”, a companhia realiza in-
vestimentos constantes em sorters e sistemas de 
automação, permitindo reduzir o tempo de proces-
samento de veículos para coleta/entrega equipados 
com software para registrar baixas de entregas em 
toda a rota – VOL (Veículo On-line).

A tecnologia também traz mais segurança e con-
fiabilidade para os clientes. Um exemplo é a etique-
tagem com código de barras e escaneamento com 
leitores ópticos em 100% dos volumes, fazendo 
com que o extravio de cargas seja próximo a zero. 

Os clientes têm à disposição duas ferramentas 
de rastreamento on-line pela internet e pelo smart-
phone. 

> A TNT Radar WEB é uma plataforma de gestão 
de transporte disponível para os clientes, que evi-

ta ligações, e permite 
ganho de tempo para 
busca de informações 
financeiras e rastrea-
mento para todas as 
cargas;

> A TNT Radar Mobile 
disponibiliza informa-
ções on-line no celular 
dos clientes, represen-
tantes e destinatários, 
do início ao fim do pro-
cesso. Disponível gra-
tuitamente nas lojas de 
aplicativos como “TNT 
Radar”.  

> Etiquetagem com 
código de barras e escaneamento com leitores óp-
ticos em 100% dos volumes, transparência e con-
trole em 100% dos volumes, com extravio de cargas 
próximo a zero;

> Automação Aplicada: Sorters e Semiautomação 
– geram redução no tempo de processamento de 
carga e maior segurança na separação e manuseio 
de volumes, garantindo agilidade de processamento 
e melhores prazos de entrega do mercado;

> Integração de Informações: a TNT possui ampla 
capacidade de disponibilizar informações via Web 
Service e EDI. Para remessas internacionais con-
ta com a ferramenta e-Solutions, plataforma para 
emissão de AWBsin house.

aTUaÇÃo soCIal 
A TNT fez uma parceria com a Casa do Migran-

te (CdM), da Igreja Missão Paz, para contratação de 
imigrantes para seu quadro de funcionários. Por 
meio do projeto, 34 trabalhadores de origem afri-
cana – Guiné, Gana, Haiti, Congo e Nigéria – foram 
contratados na regional Sudeste 1. 

A transportadora busca destinar uma parte das 
vagas abertas em seu quadro de trabalho para o 
lado social, contratando a maior oferta de mão de 
obra imigrante disponível no Brasil, que é justamen-
te a africana. 

O volume de 
cargas fracionadas 
representa 60% 
do total para o 
exterior. Nos 40% 
restantes, a TNT 
atua como FTL 
(Full Truckload), 
com cargas 
completas (coletas 
e entregas únicas)

TNT brASIL       TraNsPorTEs
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As contratações tiveram início há 12 meses, 
por meio de um projeto-piloto. Com o bom re-
sultado operacional, o programa foi ampliado. 

A TNT também tem ampliado sua partici-
pação em projetos sociais e de apoio à cul-
tura. Entre eles podemos destacar a parceria 
com a Junior Achievement, uma associação 
educativa, sem fins lucrativos, criada nos Es-
tados Unidos, em 1919. O objetivo é levar o 
empreendedorismo aos jovens, ainda na es-
cola. No Brasil, a instituição atua nos 27 es-
tados, por meio de parceria com a iniciativa 
privada. 

A renovação da parceria com a instituição 
para o combate à evasão escolar, abrange, 
neste ano, cerca de 325 alunos do Ensino Funda-
mental, de 13 estados brasileiros por meio do pro-
grama “As Vantagens de Permanecer na Escola”. 

Ao todo, são destacados 100 profissionais da 
transportadora para escolas do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, 
Pernambuco, Pará, Distrito Federal, Ceará, Espírito 
Santo, Amazonas, Rio de Janeiro e Goiás. 

O projeto pretende levar aos jovens a reflexão 
sobre atitudes do cotidiano e sobre ações positi-
vas que possam ser adotadas em uma trajetória 
empreendedora. Além disso, mostra a importân-
cia do valor da ética e da preservação do meio 
ambiente.

Também integra o rol de projetos sociais da 
companhia os programas Golfe de Ana a Zé e Gol-
fe Nota 10, em parceria com a Federação Paulista 
de Golfe (FPG), buscando popularizar a modalida-
de nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul. 

A TNT atua como transportadora oficial dos equi-
pamentos utilizados nos dois projetos de maior visi-
bilidade da FPG, que leva o esporte a praças, shop-
ping centers e grandes eventos – em 2014, foram 
mais de 10 mil aulas gratuitas em locais como a 
Casa Cor São Paulo, Bienal Internacional do Livro, 
Sesc Vila Mariana, 6 Horas de SP, entre outros, in-
cluindo eventos em diversas cidades de São Pau-
lo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul que sediam 

eventos válidos para o 
ranking da FPG. 

Já o Golfe Nota 10, 
criado em 2007 pela 
FPG, leva o ensino da 
modalidade para den-
tro da sala de aula de 
escolas públicas e pri-
vadas e faz com que 
alunos participem de 
clínicas de golfe em 
clubes como Quinta 
do Golfe, Itapeva Golf 
Club, Santos São Vi-
cente Golf Club, entre 

outros filiados à Federação. O projeto já atingiu mais 
de 25 mil crianças desde sua criação.

rEDUÇÃo DE IMPaCTos aMBIENTaIs
O impacto ambiental de suas operações sem-

pre foi uma preocupação da TNT Brasil. Por isso, a 
transportadora busca constantemente otimizar suas 
operações, seja com novas práticas ou com medi-
das para  melhorar a gestão de sua frota. 

Em 2015, a companhia iniciou a implantação de 
dois projetos pilotos: as entregas e coletas realiza-
das por meio de bicicletas na unidade Canindé (SP), 
utilizando as ciclovias do centro da capital paulista; 
e o transporte de mercadorias dentro do Shopping 
dos Calçados em Jaú (SP), que é realizado com um 
carro elétrico operado por controle remoto. Desde 
2014, a empresa já faz coletas e entregas em regiões 
com grande concentração de escritórios com por-
tadores a pé, ou usando transportes de massa nas 
cidades do Rio e São Paulo.

O projeto das bicicletas teve início em março des-
te ano. Ao estudar a implantação da nova unidade na 
região central de São Paulo, a TNT identificou que 
70% das rotas contemplavam as ciclofaixas e supor-
tariam o novo modal para o principal segmento de 
coleta e entrega na região, o têxtil e de confecções. 

Inicialmente, a companhia incorporou duas bici-
cletas, com baú de 1 metro cúbico cada, que per-
correm cerca de 10 quilômetros por dia. O equipa-

A renovação da 
parceria com a 
Junior Achievement 
para o combate 
à evasão escolar, 
abrange, neste 
ano, cerca de 325 
alunos do Ensino 
Fundamental
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ignacio garat é presidente da TNT BRASIL.

mento possui cadeado e rastreador para aumentar 
a segurança. Com o bom resultado do projeto, a 
companhia estuda implantar em outras unidades 
que também são contempladas pelas ciclovias, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Outra iniciativa que está dando certo é a utilização 
de um veículo elétrico para coletas dentro do shop-
ping Território dos Calçados na cidade de Jaú (SP). 
Desde abril, os visitantes têm se deparado com um 
carro elétrico circulando pelos corredores. Com-
pacto, o carro fica estacionado dentro do próprio 
shopping e dá mais agilidade e eficiência nas cole-

TNT brASIL       TraNsPorTEs

tas e entregas das 40 lojas atendidas pela empresa 
no local, com ganho de flexibilidade no horário dos 
serviços prestados dentro do shopping, e redução 
do desgaste físico dos funcionários, que movem o 
carro por controle remoto. A bateria é recarregada a 
cada 30 dias, reduzindo o tempo de coletas diárias 
em cerca de uma hora. Dependendo do tamanho, é 
possível colocar 18 caixas por coleta. 

A transportadora tem apostado cada vez mais em 
projetos sustentáveis, uma vez que o negócio de 
transportes é um dos principais emissores de gases 
nocivos ao meio ambiente.
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A Forma Promocional está há mais de 30 anos no mercado e é o elo dos fornecedores de produtos 

e serviços promocionais. Com seus guias, sites e feiras atinge mais de 100 mil profissionais 

das áreas de marketing, trade marketing, compras, comunicação, recursos humanos, eventos, 

promoção, propaganda e varejo das principais empresas e agências do Brasil.

A empresa surgiu como uma agência de publici-
dade. Na época se chamava Link Publicidade e era 
considerada inovadora, chegando a ficar entre as 
30 maiores empresas do segmento. Nesse período, 
o mercado começava a desenvolver ações promo-
cionais com brindes, mas era algo muito pontual e 
precisava de maior especialização. 

a MUDaNÇa DE sEGMENTo
Empresas e marcas começavam a demandar 

cada vez mais esse tipo de atividade com o passar 
do tempo, mas existiam dificuldades em localizar 
fornecedores e achar pessoas competentes, que 
fossem comprometidas com a entrega das deman-
das. Identificando essa lacuna, a então Link Publici-
dade produziu um catálogo reunindo os fornece-
dores mais confiáveis e o distribuiu para as demais 
agências. 

Depois de inúmeras conversas, esse projeto cres-
ceu e chegou aos principais players do setor. Logo 
após os primeiros exemplares, o guia passou a ser 
enviado para as 10 mil maiores empresas. Esse movi-

Da PUBlICIDaDE 
ao lIVE MarKETING

ForMa ProMoCIoNal

Auli de Vitto
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mento fez com que a procura aumentasse e os 
fornecedores foram crescendo, tanto em fa-
turamento quanto em oferta de produtos. Por 
sua vez, o guia ampliou seu alcance e chegou 
a outros segmentos que mais demandavam 
esses tipos de produtos.

Para contextualizar esse avanço, vale lem-
brar que o primeiro guia contava com 70 for-
necedores de brindes em todo o País, um nú-
mero muito pequeno comparado ao de hoje 
e, mesmo assim, a publicação chegou a 80 
páginas. Com o passar dos anos, o volume de 
páginas cresceu junto com a quantidade de 
empresas fornecedoras de serviços. Hoje, para 
se ter uma ideia, temos guias com aproxima-
damente 400 páginas.

Com esse movimento, a agência começou 
a compreender que o mercado não consis-
tia apenas em brindes. O segmento era muito mais 
amplo e recebeu o nome Marketing Promocional 
(atualmente é chamado de Live Marketing), dando 
mais força à empresa que, após algumas mudanças 
de nomes, hoje é conhecida como Forma Promo-
cional.

Novos guias foram lançados a partir da virada de 
chave, desta vez nas áreas de eventos e merchandi-
sing no ponto de venda. Contudo, o maior negócio 
da empresa ainda estava por vir.

MErCaDo DE MarKETING ProMoCIoNal
Desde o seu surgimento, em meados de 1980, o 

mercado de marketing promocional cresce a cada 
ano, incluindo os períodos marcados por crises eco-
nômicas e políticas. Atualmente, diversos setores 
têm investido em ações de incentivo para driblar as 
dificuldades. Segundo dados da Associação de Mar-
keting Promocional (Ampro), o setor almeja crescer 
6% neste ano, superando 2014, quando movimentou 
R$ 45 bilhões.

O marketing promocional é reconhecido como 
comunicação de marca que tem por objetivo in-
crementar a percepção de seu valor, utilizando 
técnicas específicas e pontos de contato para ati-
var a experiência, o uso, a compra e fidelização em 

relação a produtos e 
serviços.

O número de agên-
cias especializadas nes-
se segmento está cada 
vez maior. Também 
cresce a quantidade de 
grandes marcas inves-
tindo nas ferramentas 
deste mercado, visando 
a estreitar laços de rela-
cionamento com seus 
públicos-alvo. 

Uma pesquisa re-
cente da Lafis, empresa 
especializada em aná-
lises e informações de 
mercado, mostra que 

o Brasil tem em torno de 3 mil agências promocio-
nais. Neste total, encontram-se empresas de todos 
os portes, que carregam a grande missão de auxiliar 
a comunicação das marcas a fim de incrementar a 
percepção de seu valor.

O estudo realizado com 200 agências, em julho 
deste ano, divulgado no II Congresso Brasileiro de 
Live Marketing, revela também que parte delas ob-
tém ticket médio de 500 mil reais por projeto. Cerca 
de 72% das agências têm até 30 colaboradores fixos 
e 50% faturam até 5 milhões de reais por ano.

DEsaFIos
A principal barreira do marketing promocional é a 

divisão invisível entre bellow the line e above the line, 
expressões em desuso que limitam as possibilidades 
do setor e promovem a divisão entre agências de 
publicidade, com projetos mais estratégicos e ver-
bas maiores, e as agências promocionais, incluindo 
ações mais pontuais. 

O grande desafio é fazer com que essas diferenças 
deixem de existir. As agências promocionais já deixa-
ram há muito tempo de ser empresas táticas. Hoje, 
elas são mais estratégicas e aptas a contribuir com 
atividades mais ardilosas para auxiliar na comunica-
ção da marca. 

Desde o seu 
surgimento, 
em meados de 
1980, o mercado 
de marketing 
promocional 
cresce a cada 
ano, incluindo 
os períodos 
marcados por 
crises econômicas e 
políticas
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CrIaÇÃo Da PrIMEIra E
MaIor FEIra Do sETor
Após a criação dos guias, ficou nítido que havia 

uma lacuna para completar os produtos já ofere-
cidos pela Forma Promocional. Faltava algo que 
proporcionasse contato mais pessoal com nosso 
público e surgiu a ideia da feira. Em seguida, rece-
bemos convite para promover um evento experi-
mental na inauguração do World Trade Center, em 
São Paulo.

Com o sucesso dos guias promocionais e olhar di-
recionado para o futuro, a Forma Promocional reali-
zava a primeira edição da Brazil Promotion em 2003. 
Logo, o evento se tornaria a maior e mais importante 
feira do segmento no Brasil e na América Latina.

A primeira edição não foi muito bem-sucedida, 
pois quase não havia ações de experiências entre 
os visitantes. Além disso, o evento foi realizado em 
dezembro, período bastante delicado e complicado 
para a realização de feiras. Já no ano seguinte, pas-
samos a ocupar mais um andar. Essa edição foi mais 
difícil do que a primeira, porém, acertamos o perfil 
do público e trouxemos ações de entretenimento e 
experiências.

Em qualquer época, as pessoas procuram por ino-
vações nas feiras, mas naquele momento os promo-
tores eram muito conservadores, e experiências não 
se misturavam com negócios. 

A cada nova edição, ocupávamos um novo andar 

no World Trade Center, até que em 2003 ele ficou 
pequeno para a Free Shop Show, que a partir des-
sa edição passou a se chamar Brazil Promotion e 
mudamos para o Expo Transamérica, onde estamos 
até hoje. A partir daí, o negócio tomou novas pro-
porções. Passamos a interagir mais com as pessoas, 
criamos novos ambientes, como uma entrada ce-
nográfica totalmente lúdica. Essa área é mantida até 
hoje e a cada edição um tema é escolhido para im-
pactar o público. 

Para manter a atratividade e o interesse do nosso 
público realizamos pesquisas todos os anos, duran-
te a feira, identificando percepções dos clientes em 
relação ao evento. Abrangemos aspectos que pode-
riam ter sido trabalhados, os que mais agradaram e 
aqueles que a audiência gostaria de ver, entre outros 
pontos. A partir dos resultados começamos a estudar 
como podemos melhorar já na edição seguinte. 

Também procuramos sempre trazer produtos ino-
vadores à Brazil Promotion. A Philips, por exemplo, 
lançou o primeiro televisor 3D na feira, demonstran-
do todo o potencial de uso do aparelho no ponto de 
venda. A primeira impressora 3D, óculos 3D e o cine-
ma 5D também foram apresentados durante nosso 
evento, com grande sucesso.

Além de entender os anseios do nosso visitante, 
buscamos inspirações em feiras e eventos no exte-
rior. Observamos tudo, desde as novidades apresen-
tadas ao modo como os profissionais dos estandes 
interagem com os visitantes. Nada fica fora do nosso 
radar.

a BraZIl ProMoTIoN HoJE 
Atualmente, a Brazil Promotion conta com 250 ex-

positores. Eles têm como missão transformar os 16,5 
mil metros quadrados de espaço do Expo Transamé-
rica em uma verdadeira vitrine, com o que existe de 
mais moderno no setor promocional e de varejo. Em 
três dias, são exibidas todas as tecnologias, serviços 
e produtos inovadores voltados para ações de live 
marketing, brindes e presentes corporativos, produ-
tos e serviços promocionais para realização de even-
tos, além de gráficas especializadas e agências. 

Os visitantes também encontram soluções para o 
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ponto de venda, marketing de experiência, marketing 
digital e varejo. A feira realizada anualmente reúne 
mais de 12 mil visitantes, incluindo profissionais com 
poder de decisão em empresas de diversos segmen-
tos do mercado. O evento acontece na capital pau-
lista sempre no mês de agosto, com acesso gratuito 
e visitação extremamente qualificada. 

Por DENTro Da FEIra
ÁREA ExCLUSIVA PARA O VAREjO

O varejo sempre teve presença marcante na feira 
e com o passar do tempo a atenção do público para 
essa fatia foi crescendo. Nossos clientes e expositores 
passaram a demonstrar ações relacionadas ao setor 
que, até então, nunca tinham sido apresentadas na 
feira. O público achou interessante e nós resolvemos 
comprar a ideia. Foi quando decidimos, em 2014, im-
plantar área especial de 2 mil metros quadrados de-
dicada aos fornecedores de serviços e produtos para 
redes de varejo, denominada Brazil Promotion Retail 
Experience. Neste espaço, o visitante encontra o que 
há de melhor e mais avançado no setor promocional 
e de varejo, bem como oportunidades de negócios 
para estimular as lojas a vender mais. 

SEMINÁRIOS

Além de apresentar as principais novidades do 
marketing promocional e varejo aos seus visitantes, a 
Brazil Promotion promove importantes debates com 
renomados profissionais do mercado. São 
dois dias, paralelamente à feira, com uma 
série de palestras focadas nas últimas ten-
dências do varejo e marketing promocio-
nal. Na última edição, realizada em agosto 
deste ano, as apresentações ganharam 
novo formato. Em vez de uma palestra por 
vez, foram realizadas duas apresentações 
simultâneas no mesmo espaço. O espec-
tador decidia qual apresentação acompa-
nhar, por meio de um fone de ouvido.

TOP BUyERS

A feira conta ainda com local exclusi-
vo para receber os maiores compradores 

e contratantes do mercado. O espaço Top Buyers, 
como é chamado, reúne executivos de grandes 
empresas com expositores da Brazil Promotion em 
rodadas exclusivas de negócios. Mais de 600 re-
uniões são realizadas por evento. As reuniões são 
agendadas previamente e realizadas em salas pri-
vativas. Além das negociações, com promoções e 
benefícios exclusivos para compra e contratação 
de produtos e serviços, os participantes têm opor-
tunidade de receber amostras dos lançamentos e 
novidades oferecidas pelos expositores com total 
prioridade.

SHOwROOM DE IDEIAS

Os produtos mais inovadores e principais lança-
mentos do ano ganham destaque no Showroom de 
Ideias, área na entrada da feira destinada apenas às 
novidades dos expositores. Um júri especializado e 
os visitantes podem votar e eleger as grandes inova-
ções de cada edição. As vencedoras ganham o Prê-
mio Brazil Promotion Idea, entregue posteriormente 
em evento especial.

TEST DRIVE DE SERVIÇOS

Os expositores apresentam seus serviços aos vi-
sitantes por meio de performances e apresentações 
interativas. Também são realizadas ações itinerantes 
pela feira, como distribuição de brindes e experimen-
tação de produtos, entre outras.

ForMA proMoCIoNAL       MarKETING
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a IMPorTÂNCIa Das FEIras
Promover experiências, interações e relaciona-

mentos. Esses são os objetivos da realização de uma 
feira. Este tipo de evento ganha destaque e ocupa a 
terceira posição entre os principais investimentos de 
uma empresa. As marcas estão cada vez mais cientes 
da importância de envolver pessoas, algo que acon-
tece efetivamente nas feiras, com retorno mensurá-
vel, positivo e nítido.

O perfil do consumidor mudou. Hoje, para uma 
organização se tornar relevante, tem que ir além e 
fazer da sua comunicação algo autêntico, transpa-
rente e totalmente participativo. O cliente final não 
quer apenas consumir um produto. Ele quer acom-
panhar o dia a dia da marca e saber das novidades, 
bem como a forma como a empresa produz, age e se 
relaciona com seus mais diversos públicos.

Há 13 anos a Forma Promocional entrou neste 
mundo e, desde então, não quer parar mais. As feiras 
e os eventos têm se tornado um complemento vital 
da explosão de contatos superficiais que caracteri-
zam a era virtual. Mas o que vai tornar de fato essas 

experiências diferenciadas é a forma de abordagem 
e o residual que se manifestará na cabeça do consu-
midor através de experiências vividas com a marca. 
Oferecer essa possibilidade ao consumidor em um 
ambiente controlado e qualificado, como é o caso 
das feiras, é fundamental para a história e sucesso de 
uma marca.

o sEGMENTo E a CrIsE 
Em uma época marcada pela revisão de investi-

mentos e encolhimento dos budgets das empresas, 
é muito importante ter ferramentas alternativas para 
ações de comunicação ou sensibilização dos clientes. 

Os brindes, por exemplo, não são apenas produ-
tos. Trata-se de um elo emocional entre a marca e 
seu público-alvo. Além disso, possuem um resíduo 
de longo prazo, muito maior que ações pontuais de 
divulgação.

É certo, um brinde nunca substituirá uma ação de 
mídia. Entretanto, se tiver reunido grupos de clientes 
que possam ser impactados com brindes, o recall da 
marca será muito maior e prevalecerá por período 
mais longo. Existem vários estudos e pesquisas reali-
zados nos EUA que estão disponíveis no site da Pro-
motional Products Association International (PPAI), 
comprovando esta tese.

Os brindes associados a ações promocionais ou 
eventos têm residual ainda maior, pois experiências 
positivas vividas  são materializadas no brinde e serão 
lembradas toda vez que ele for usado, potencializan-
do seus resultados e fortalecendo a marca.

Assim, se uma empresa não tem uma verba de co-
municação de alto impacto, pode utilizar ferramentas 
que possam sensibilizar emocionalmente seus clien-
tes, garantindo uma experiência única e diferente.

Com isso, tivemos oportunidade de identificar as 
necessidades e carências regionais e direcionar nos-
sos clientes para suprirem tais necessidades.

CasEs 
BRAzIL PROMOTION DAy 

O sucesso das Brazil Promotion abriu espaço para 
outras oportunidades de negócios. Um deles consis-
te em levar o formato, com versão menor, para ou-
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tras regiões brasileiras como Nordeste, Sul e Centro-
-Oeste. Desta forma surgiu a Brazil Promotion Day, 
versão itinerante da Brazil Promotion. Os roadshows 
acontecem durante o ano, em diferentes cidades 
brasileiras.

A primeira aconteceu em 2006 com enorme su-
cesso, pois existe muita carência de produtos, arti-
gos e serviços promocionais em outras regiões do 
Brasil. Hoje o Brazil Promotion Day acontece em ci-
dades com grande concentração de compradores e 
contratantes de produtos promocionais. Os eventos 
contam com participação de 20 a 30 expositores e 
média de mil visitantes, em sua maioria profissionais 
atuantes na área.

Além da exposição dos produtos e serviços do 
setor promocional e varejo, oferecemos seminários 
com renomados profissionais. Neste ano, as sedes 
foram Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio de Ja-
neiro (RJ). Além destas praças, em edições anterio-
res, o evento foi realizado em cidades como Campi-
nas (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) 
e Recife (PE).

GUIAS FREE SHOP 

A Forma Promocional desenvolveu guias para re-
unir em um único lugar todos os lançamentos do 
mercado de promoções e eventos. Esse movimento 
concretizou um negócio bem-sucedido e tornou a 
empresa um dos principais elos entre fornecedores 
de produtos e serviços promocionais e seus poten-
ciais compradores.

As publicações são consideradas importantes fer-
ramentas de exposição e vendas, distribuídas para 
mailing formado por mais de 30 mil profissionais de 
todo o País. No total, são três edições lançadas du-
rante o ano:

FREE SHOP PREVIEw 

A prévia de todos os lançamentos (fornecedores, 
produtos e serviços) do mercado promocional está 
reunida nesta versão anual. Lançado sempre no pri-
meiro semestre, o guia tem o intuito de causar im-
pacto adicional nas vendas. Além de antecipar as 
novidades, é um produto diferenciado, pois atinge 

compradores de diversos setores como comunica-
ção, recursos humanos e eventos. Ele é distribuído 
gratuitamente para mailing exclusivo composto por 
mais de 20 mil empresas e conta também com a ver-
são on-line, chegando a atingir milhares de profissio-
nais em todo o País. 

FREE SHOP MARkETING PROMOCIONAL 

Líder na categoria de mídia especializada, é referên-
cia de qualidade há mais de 30 anos. Em 2013, passou 
por reformulações e se tornou ainda mais completo, 
abrangendo todos os segmentos do marketing pro-
mocional. Lançado sempre no segundo semestre, o 
guia conta com uma seção chamada Nova Vitrine: 
Free Shop Selection, incluindo os melhores produ-
tos do setor selecionados pelos profissionais da For-
ma Promocional. A edição apresenta ainda imagens 
de alto impacto e tem tiragem de 31 mil exemplares, 
contando também com versão on-line.

PORTAL FREE SHOP 

Além dos guias, a Forma Promocional conta com 
o portal Free Shop (www.freeshop.com.br) e mais 
três sites voltados a brindes, eventos e PDV para au-
xiliar seus clientes. Considerado o maior buscador de 
produtos e serviços promocionais no Brasil, o portal 
Free Shop reúne mais de 25 mil itens dos principais 
fornecedores de brindes personalizados, serviços para 
eventos e merchandising no ponto de venda, alcan-
çando um banco de dados de 150 mil profissionais do 
setor e gerando mais de 10 mil orçamentos ao mês.

PEsQUIsas 
Antes de lançar um guia, a Forma Promocional 

sempre realiza pesquisas com seus usuários para 
identificar preferências e necessidades na hora de 
realizar campanhas de marketing promocional. No 
último levantamento, divulgado no ano passado, 
foi identificado que o produto mais escolhido para 
ações promocionais são os brindes, apontados por 
28,16% do público. Na sequência estão os serviços 
gráficos (19,33%) e serviços para eventos (10,50%).

O foco de mercado das empresas do setor tem 
como alvo os clientes corporativos em 31,72% dos 
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casos. Em seguida aparecem a equipe interna de 
funcionários (23,45%), o consumidor final (16,55%) 
e o varejo (9,97%). O levantamento também indicou 
que as principais demandas são geradas por conta 
dos brindes de fim de ano, com 19,20% das citações. 
A fidelização de clientes foi destacada por 16,52% 
e eventos corporativos registraram 15,18%. Desses, 
apenas 7,59% fizeram suas compras visando ao lan-
çamento de produtos, e 7,14% declararam utilizar o 
serviço para promoções.

A pesquisa também apontou qual período trimes-
tral tem investimentos mais acentuados. O segun-
do trimestre concentra a maior parte dos negócios, 
alcançando 29,49%, seguido do terceiro (28,20%), 
quarto (24,36%) e primeiro (17,95%). Outro ponto 
abordado é referente ao número de atividades pro-
mocionais realizadas no decorrer do ano. São 55,13% 
as empresas pesquisadas que realizam até duas 
ações. Em 25,64%, ocorrem de duas a três, sendo que 
19,23% realizam mais de três atividades no período.

Auli de Vitto é CEO da Forma Promocional

AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

NOTÍCIAS QUE 
VALEM DINHEIRO!

RelatórioReservado
NEGÓCIOS & FINANÇAS

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br

  www.facebook.com/relatorio.reservado

  @relatorio  @relatorio



61

AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

NOTÍCIAS QUE 
VALEM DINHEIRO!

RelatórioReservado
NEGÓCIOS & FINANÇAS

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br

  www.facebook.com/relatorio.reservado

  @relatorio  @relatorio



INSIGHTCase studies      SeTembro/ouTubro 2015
62

www.fundabrinq.org.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anúncio_VocêComPoder_21x28.pdf   1   10/14/2015   1:40:45 PM



63

BrIGa DE rUa

CasEs & CaUsos

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

Tenho um grande amigo que considero um dos 
maiores repórteres esportivos do Brasil. Seu nome é 
Wanderley, um craque. Se algo der errado em algum 
programa esportivo ao vivo, ele vai fazendo seus 
comentários, com toda tranquilidade, até conser-
tarem tudo, e ninguém percebe que foi de impro-
viso. Wanderley fora um atleta dos bons, praticou 
jiu-jitsu e conquistou o título de campeão no boxe. 
Hoje não luta mais; porém, quando jovem, era um 
lutador fantástico.

Essa história aconteceu em 1970, quando ele es-
tava em plena forma. Mas, antes de continuar o re-
lato, é bom dizer que Wanderley nunca foi de brigar; 
ele sabia que era profissional e só encarava uma bri-
ga de verdade se tivesse um bom motivo. 

Voltando à história, que aconteceu em um fim 
de tarde, quando ele retornava para casa em seu 
possante Fusca 65, depois de um estafante dia de 
trabalho. Passava pelo Largo do Anhangabaú, cen-
tro velho de São Paulo, e avistou seu grande amigo 
Carlão, um produtor de TV, em conversa com um 
grupo de pessoas – algumas vestidas normalmen-
te, outras, com camisas de torcedores de clube de 
futebol. 

Precavido como sempre, Wanderley estacionou 
o carro e, sem ser notado, ficou a distância obser-
vando o que se passava com aquelas pessoas e se 
algo errado acontecia ali. Um dos integrantes ges-
ticulava muito e fingia dar murros no ar, pontapés 
e golpes de caratê. Wanderley ficou preocupado 
com seu amigo, que poderia estar sendo ameaça-
do de agressão. No entanto, até aquele momento, 
Carlão ouvia tudo atentamente e acenava a cabeça 
em anuência às ordens daquele que se mostrava 
mais exaltado. 

Então Wanderley, por sua longa experiência em 
lutas, desceu calmamente do carro e ficou atrás 
de um poste, pronto para qualquer eventualidade. 
Ele imaginou que o Carlão e sua equipe de repor-
tagem estavam fazendo alguma matéria e o torce-
dor implicava com eles. Só podia ser isso: deviam 
ser torcedores uniformizados que sempre apronta-
vam alguma. Não demorou muito, e teve início uma 
grande confusão. Três fortões apareceram, não se 
sabe de onde, e começaram um empurra-empurra, 
era gente se jogando no chão, um socando o outro.

Wanderley, rápido como um corisco, atravessou a 
rua, pulou na calçada e entrou na briga dando uma 
tesoura voadora que derrubou dois de uma vez só; 
deu alguns golpes marciais; três rabos de arraia; 
pegou a câmera da equipe do Carlão e atirou no 
terceiro brigão, que já estava fugindo de lá; atirou 
um holofote na cabeça de outro, e não parava mais 
com seus golpes. 

Então começou uma gritaria geral para que ele 
parasse de bater: “para! para!”, gritavam os poucos 
que não correram. A essa altura, dois já estavam de-
sacordados. Foi quando o Carlão conseguiu segu-
rar a fera; aí o Wanderley percebeu que as pessoas 
gritavam para que ele parasse porque aquilo era a 
gravação de um comercial de TV! 

Só então o nosso “herói” percebeu que não existia 
briga nenhuma. Eram apenas figurantes na gravação 
para uma campanha contra a violência das torcidas. 
Mas já era tarde demais, pois o amigo de Carlão já 
havia quebrado duas câmeras, três holofotes e ain-
da teve que levar ao hospital o diretor que estava 
desacordado. Carlão pagou um prejuízo imenso e 
ainda perdeu o emprego. E o Wanderley nunca mais 
entrou em uma briguinha sequer.
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GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E ENCURTA 
AS DISTÂNCIAS PARA A MARIA.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas
e escrever novas histórias. Por meio da CCR, a gente faz gestão de 
metrôs, aeroportos, barcas e estradas, com o objetivo de facilitar 
a mobilidade de milhares de pessoas. E levar mais qualidade de vida 
para o dia a dia dos brasileiros. Para nós, todo projeto sempre começa 
e termina com o mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.

enteFaz#

andradegutierrez.com Investimentos em infraestrutura

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E ENCURTA 
AS DISTÂNCIAS PARA A MARIA.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas
e escrever novas histórias. Por meio da CCR, a gente faz gestão de 
metrôs, aeroportos, barcas e estradas, com o objetivo de facilitar 
a mobilidade de milhares de pessoas. E levar mais qualidade de vida 
para o dia a dia dos brasileiros. Para nós, todo projeto sempre começa 
e termina com o mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.

enteFaz#

andradegutierrez.com Investimentos em infraestrutura

enteFaz#
GESTÃO DE ENERGIA E DE SONHOS.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas 
e escrever novas histórias. Através da gestão da CEMIG, da 
hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, e das Torres Eólicas 
do Nordeste (TEN) a gente produz e leva energia para iluminar a vida 
e os lares de milhares de famílias brasileiras. Incluindo a casa e os 
sonhos da Manu. Para nós, todo projeto sempre começa e termina
com o mesmo objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.
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