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EDITORIAL
Qualquer executivo de bom senso concordará que planejar é preciso, mesmo que no Brasil a tarefa se torne mais
complexa, em virtude de constantes mudanças econômicas, políticas e regulatórias, além de incertezas generalizadas em relação ao futuro.
Porém, as empresas brasileiras ainda apresentam uma deficiência de planejamento em todas as atividades, como afirma Carlos Alberto Trindade Filho, vice-presidente de Projetos, Estratégia e Marketing da
SulAmérica Seguros. Ele é o Personal Case desta edição.
Em contrapartida, os cases apresentados a seguir mostram iniciativas bem-sucedidas de empresas de vários setores que exigiram acurado planejamento.
O primeiro deles é o do Aeroporto de Guarulhos (GRU Airport), que conseguiu liderar também o transporte aéreo de carga, embora Viracopos, em Campinas, tenha sido concebido para tal.
A Triunfo Transbrasiliana, responsável pela operação do trecho paulista da BR 153, desenvolve um projeto que visa
uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida das populações ao redor do empreendimento.
A Blanver, uma das três maiores produtoras mundiais de excipientes, obteve bons resultados ao diversificar seus
negócios e tornar-se fabricante de medicamentos essenciais para o SUS, entre eles os retrovirais.
A Brasil Kirin adotou, em maio de 2015, novo posicionamento institucional. O conceito “Viva sua Sede” convida os
consumidores a refletirem sobre suas sedes emocionais, representadas por desejos, vontades e sonhos.
A DMCard tornou público, em maio de 2015, estudo que demonstra a força do cartão de crédito de marca própria. Os portadores desses cartões consomem 55% mais que os outros. Além disso, apresentou a nova empresa
do grupo, voltada a programas de recompensa e fidelização.
A Colgate lançou, em junho de 2012, um programa de reciclagem que já reintroduziu na cadeia produtiva 1,3 milhão
de escovas e tubos de pasta dental, transformados em produtos como vasos, pás de lixo, baldes e lixeiras.
Por sua vez, a Global Participações, empresa brasileira especializada em gerenciamento de propriedades comerciais, reformulou, no final de 2014, o design da marca, a fim de reforçar um de seus diferenciais, que é o foco na
hospitalidade.
O case do Sindiatacadistas-RS apresenta os resultados do Programa Qualificar, lançado em 2010, que desenvolve ações de responsabilidade social e incentiva a adoção de hábitos saudáveis pela população por meio do uso
de bicicletas.
Por fim, nosso colunista Decio Clemente conta em seus impagáveis Cases & Causos como um grupo de executivos de
multinacionais em viagem à África do Sul foi etilicamente afetado pelo vinho daquele país.

João Penido

editor
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personal case
Carlos Alberto Trindade Filho
Vice-presidente da SulAmérica Seguros

EVOLUÇÃO NO PLANEJAMENTO É
ESSENCIAL AO MANAGEMENT NO BRASIL
As empresas no Brasil precisam avançar no planejamento para aprimorar a administração
e tornar as falhas de execução menos presentes, mitigando o risco de perda de foco, ainda
bastante presente. É esta a visão sobre o management hoje no Brasil de Carlos Alberto
Trindade Filho, vice-presidente de Projetos, Estratégia e Marketing da SulAmérica, na qual
ingressou aos 22 anos, como auxiliar de escritório. Desde então, entre idas e vindas, suas
passagens pela empresa somam 20 anos. A última entrada foi em 2011.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“Comecei a faculdade de direito em 1978 por escolha própria, mas acabei não a terminando e entrando no mercado de seguros no final de 1980. A
partir daí, inspirado em meu avô, que também atuou
muitos anos em seguros, resolvi me especializar em
Seguros de Pessoas cursando o American College of
Philadelphia, obtendo o diploma de Certified Financial Planner. Depois complementei com curso sobre
Fundos de Pensão, na Wharton School.
Na década de 90 senti falta de um conhecimento
acadêmico mais forte em Administração e participei
da primeira turma de MBA Executivo da USP, em 1993.
A partir daí fiz uma série de cursos complementares.
Lembro-me de um que foi curto, mas relevante para
mim: o curso de Execução com o renomado Ram
Charan em pessoa.

Mais recentemente fiz dois importantes cursos
que complementaram muito bem minha formação.
O primeiro foi o de formação de Conselheiros de
Administração, da Fundação Dom Cabral (FDC), e o
segundo, o Senior Executive Programme, da London
Business School, o principal curso daquela escola de
negócios.”
INFLUÊNCIAS
“Minha formação profissional tem importantes influências. A primeira, a comportamental, que segue
o modelo percebido na década de 80 trabalhando
na SulAmérica. A postura ética, respeitosa e compromissada da administração da companhia teve grande
influência em mim.
Na sequência, na década de 90, tive a oportunidade de, por praticamente dez anos, ter minha mesa
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lado a lado da de Nilton Molina, à época presidente da Icatu Seguros e depois Icatu Hartford
de Seguros, onde tive a principal influência
quanto a liderança, gestão, comunicação, vendas e administração – uma chance que poucas pessoas têm na vida, especialmente por se
tratar do Molina (atual acionista controlador e
presidente do Conselho de Administração da
Mongeral Aegon Seguradora), um extraordinário formador de profissionais e um dos maiores
experts em venda do Brasil. Outra influência
que considero importante foi a de Ram Charan, que procurei seguir lendo seus livros.
Por fim, mais recentemente, por cerca de
cinco anos, já como vice-presidente da SulAmérica, trabalhei diretamente com Patrick Larragoiti Lucas que, com uma forma diferente de
atuar, complementou muito minha formação
quanto a uma gestão focada e disciplinada,
características e competências que nem todos
os gestores têm e que o sistema de gestão da
SulAmérica exige de suas lideranças.”

“A expansão que
vem sendo feita
na SulAmérica
hoje é fruto de
um trabalho de
gestão muito bem
conduzido por
Patrick Larragoiti,
presidente do
Conselho de
Administração,
e por Gabriel
Portella, CEO da
companhia”

PRIMEIRA MISSÃO PROFISSIONAL
“Comecei como auxiliar de escritório na carteira
de incêndio da SulAmérica, em dezembro de 1980.
Porém, considero meu primeiro importante desafio ter assumido a gerência da área de benefícios da
Johnson & Higgins Corretora, sucursal Rio de Janeiro, aos 25 anos de idade.”
DESAFIOS SUPERADOS
“Pouco mais de um ano depois dessa missão, a
SulAmérica me chamou para o segundo desafio importante: ser superintendente técnico de seguros de
pessoas da companhia, em sua matriz, também no
Rio de Janeiro.
Mais adiante, me deparei com mais desafios ao assumir a superintendência de riscos pessoais da sucursal São Paulo da companhia, administrando não
só a parte técnica, mas também a de sinistros, operacional e de vendas, com cerca de 180 funcionários.
Depois, em 1990, mudei para a Companhia de Seguros Inter-Atlântico (Grupo Espírito Santo) para criar,

do nada, uma área de
seguros de pessoas para
aquela seguradora.
Mas os desafios sempre estiveram perto de
mim e em 1992 surgiu o
de começar com Molina, seu sócio Fernando
Motta e a Família Almeida Braga, a Icatu Seguros, começando como
vice-presidente técnico e comercial aos 34
anos, portanto bastante
jovem ainda. Lá, tivemos
dois desafios importantes alcançados. Criamos
a primeira seguradora
100% especializada em
Vida, Previdência e Capitalização não ligada a
banco e abrimos a temporada de entrada de sócios
estrangeiros em seguradoras brasileiras com mais de
30% de participação, numa intensa negociação com
a americana Hartford Life Insurance Co.
Num retorno seguinte à SulAmérica, já em 2004,
atuando como VP de Marketing e trabalhando com
Zeca Vieira, tivemos uma grande conquista que foi a
criação da Rádio SulAmérica Trânsito em São Paulo
que, por sua relevância para a população, principalmente em 2007 quando entrou no ar, mais que dobrou o share of mind do produto SulAmérica Auto na
região.
Os desafios continuaram presentes e, entre outros,
em 2010 tive um muito interessante, que foi participar como CEO da Brasil Insurance, tendo atuado
no processo de IPO da primeira corretora de seguros
com capital aberto na Bolsa de Valores. Mais recentemente, atuei na venda da carteira de grandes riscos
da SulAmérica para a AXA, que foi concluída ao final
de dezembro passado.”
RESULTADOS OBTIDOS
“A expansão que vem sendo feita na SulAmérica
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hoje é fruto de um trabalho de gestão muito
O DIFERENCIAL
“O grande
bem conduzido por Patrick Larragoiti, presiDA SUL AMÉRICA
diferencial
da
dente do Conselho de Administração, e por
“O grande diferencial da
SulAmérica
está
Gabriel Portella, CEO da companhia, tendo
SulAmérica está na força
com eles um time de oito vice-presidentes e
de sua marca que, com
na força de sua
uma diretora de capital humano muito commais de 120 anos de atuamarca
que
reflete
petentes. Parte desta equipe é extremamente
ção, reflete o extraordináo
extraordinário
rio índice de confiança por
experiente e outra parte é mais jovem, mas
parte dos consumidores
com excelente formação e mais de dez anos
índice de
e o excelente relacionade mercado cada um.
confiança
e
mento que mantém com
Esse trabalho tem produzido produtos moo
excelente
dernos e repletos de inovação, como a Franos mais de 30 mil correquia Flex do SulAmérica Auto e o programa
tores que operam com a
relacionamento
Saúde Ativa do SulAmérica Saúde, ambos precompanhia.
que
mantém
com
miados no último concurso do Prêmio Antônio
Nossos corretores enos
mais
de
30
mil
xergam na SulAmérica o
Carlos Almeida Braga, da CNSeg. Vale destacar também a eficiência operacional que almesmo nível elevado de
corretores que
cançamos com investimentos em tecnologia
confiança do consumidor
operam
com
a
da informação e em processos, levando a um
(refletido em índices de
companhia
índice de despesas administrativas sobre receiretenção acima de 90%) e
tas inferior a 10%, o que é bem relevante neste
percebem o valor da forma
mercado.
moderna e automatizada
Outro ponto é a capilaridade comercial que, com
com que a companhia se relaciona com eles, pois
uma proposta multilinha para os mais de 30 mil corcom isso são mais ágeis, têm menos custos, podem
retores que produzem com a companhia, vem autrabalhar e se relacionar com a companhia por vámentando ano a ano a quantidade de filiais Brasil aforios aplicativos e sistemas que não exigem necessara e de novos corretores cadastrados.
riamente que estejam em seus escritórios, ao mesmo
Tudo isso tem resultado num crescente volume de
tempo em que têm a proximidade de uma relevante
vendas e de lucro líquido da companhia, os quais são
equipe comercial espalhada por todo o país.”
reportados trimestralmente ao mercado por sermos
POLÍTICA DE TREINAMENTO
uma companhia aberta.”
“Treinamento é uma das prioridades da SulAmérica
O MERCADO DE SEGUROS
e para isso há toda uma definição de competências
“O mercado de seguros continua em crescimento,
e habilidades necessárias a cada função, alinhadas
ainda que tenhamos no radar alguma desaceleração
àquelas que devem nortear o desenvolvimento da
devido ao cenário atual. De toda forma, é um setor
empresa. A companhia mantém programas de talentos e sucessão, administrados pela diretoria de Capibastante resiliente, sendo um dos mercados seguradores mais atrativos do mundo pela ainda baixa petal Humano em parceria com todos os gestores da
netração do seguro na economia brasileira em todos
empresa.
os seus ramos de atividade – seguros de vida, autoNeste sentido, temos parcerias com algumas insmóvel, odontológico, residencial, empresarial, saúde,
tituições como a Fundação Dom Cabral, o Insper e
previdência privada etc. Não há dúvidas de que este
outras. Sempre que, dentro de um plano de desenvolvimento individual atrelado ao plano de sucessão
mercado tem força para continuar crescendo acima
dos principais cargos da companhia, um curso no
dos números do PIB.”

JANEIRO/FEVEREIRO 2016

INSIGHTCase Studies
7

exterior se apresenta adequado, funcionários e executivos são enviados para frequentá-lo.”
PERSPECTIVAS DO MERCADO
“O mercado como um todo espera manter a trajetória de crescimento, segundo projeções da CNSeg,
ainda que com alguma desaceleração. Será um momento importante de preparação e estruturação para
absorver índices maiores quando houver a retomada
do crescimento do país.”
OS PRÓXIMOS PASSOS
“De maneira geral, o mercado segurador, incluindo
os corretores, deve atuar na simplificação e automatização de suas atividades e, fortemente, na expansão
de sua distribuição, para que os produtos de seguros
possam chegar de maneira mais simples e a menor
custo para aqueles que ainda não participam deste
importante mercado e, assim, deixam de estar adequadamente protegidos.
O governo também tem uma atuação importante,
abrindo espaço para a criação de produtos populares
como o Auto Popular, atualmente em audiência pública.”
ASPECTOS CHAVES PARA A GESTÃO
“Estrutura organizacional, governança e recursos
humanos naturalmente são aspectos chaves para a
gestão de uma empresa praticamente no mundo todo.
O alinhamento da estrutura organizacional àquele que
seja o planejamento estratégico da empresa, as regras
de atuação dessa estrutura que se traduzem na governança e toda a parte de empoderamento por parte

dos recursos humanos (gestores principalmente, mas
não exclusivamente) resultante destas duas definições
têm um impacto enorme nos resultados que uma empresa alcança nos dias de hoje.
Acredito que, mesmo que você tenha as duas primeiras bem definidas, se na questão da gestão de
pessoas a empresa não conseguir implementar um
adequado nível de empoderamento – o famoso empowerment –, esta falha de execução destrói todo o
trabalho organizacional e de governança que tenha
sido feito previamente.”
DESAFIOS E TENDÊNCIAS DO MANAGEMENT
“A visão que tenho é que no Brasil ainda há uma
deficiência de planejamento em todas as atividades,
com as empresas tentando capturar todas as oportunidades que se apresentam à sua frente – e, num país
em desenvolvimento como o nosso, elas surgem em
grande quantidade –, sem ter certeza de que dispõe
dos recursos e do tempo adequados para isso. Assim,
as falhas de execução se fazem mais presentes e a
chance de perda de foco é grande.
Já na Europa e nos EUA, vejo a preocupação com
o planejamento e com a administração bem mais
presente e relevante nas empresas, com intenso uso
de ferramentas para isso, talvez até como fruto de
uma maior quantidade de administradores bem formados academicamente, enquanto no Brasil vemos
uma grande quantidade profissionais com formações
variadas atuando em funções administrativas ou que
exigem conhecimento mais forte de administração
sem ter a devida preparação para tal.”
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GRU AIRPORT
Marcus Santarém

A tecnologia voltada para
a gestão de um aeroporto
Desde que o GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo foi concedido à iniciativa
privada, em junho de 2012, um dos maiores desafios da nova gestão foi promover a
modernização dos sistemas de TI, das tecnologias e dos equipamentos utilizadas no
processo de embarque e desembarque de passageiros. Nesse contexto, foram feitos
investimentos pesados na área de TI, principalmente na construção de uma infraestrutura
capaz de garantir a segurança e a continuidade da operação e em equipamentos e
tecnologias que agilizam o fluxo de passageiros.

A primeira iniciativa da concessionária foi a construção da área do Data Center, um moderno centro
de processamento de dados que reúne os sistemas
responsáveis pela operação e administração de todo
o complexo aeroportuário. Desenvolvido pela Aceco
TI, o Data Center tem 500 m2 de área e foi projetado
para garantir o funcionamento pleno e contínuo dos
softwares vitais à operação aeroportuária. Por esse
motivo, está instalado em uma sala-cofre, ambiente que garante proteção aos equipamentos contra
fogo, calor, gases corrosivos, arrombamento, acesso
indevido, entre outras ameaças.
Essa tecnologia está entre as mais modernas e
seguras do mundo, bastante utilizada pelo sistema
financeiro e em outros aeroportos internacionais.
Considerando que o aeroporto funciona 24 horas
por dia, é essencial ter um sistema robusto, que garanta uma operação sem interrupções e capaz de
mitigar eventuais riscos.

gru airport

AEROPORTOS
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Ao lado do Data Center, foi construído
o NOC (Network Operation Center), um
centro de gerenciamento e monitoramento
das redes de TI do aeroporto. O espaço está
equipado com monitores que apresentam informações e imagens sobre o funcionamento de todos os sistemas do aeroporto. Dados
de desempenho são monitorados ininterruptamente. O local também inclui uma sala de
crise, planejada para permitir a discussão e implementação de soluções rápidas na ocorrência de situações atípicas.

“O GRU Airport
passou a ser
o primeiro
aeroporto da
América do
Sul a instalar
os portões
de controle
eletrônico de
acesso, também
conhecido
no jargão
aeroportuário
por Bar Coded
Boarding Pass
(BCBP)

NOVO TERMINAL, NOVAS TECNOLOGIAS
Com a inauguração do Terminal 3, em maio
de 2014, houve uma mudança brusca em sistemas e tecnologias que estão diretamente
ligados ao processo de embarque e desembarque de passageiros. A principal delas foi a
instalação dos portões eletrônicos de controle automatizado de passaporte brasileiro.
Também conhecidos como e-gates, os portões eletrônicos agilizam consideravelmente
o processo de inspeção de passaporte realizado pela Polícia Federal, reduzindo o tempo do
procedimento de três minutos, em média, para apenas 30 segundos.
Os e-gates são equipados com sistemas que permitem checar as informações do passaporte brasileiro que possui chip eletrônico e fazer o reconhecimento biométrico-facial do passageiro. Uma vez
confirmado que o documento é autêntico e a pessoa
é a titular do passaporte, os portões se abrem automaticamente, permitindo o acesso à área de embarque sem a necessidade de um agente da PF. Todo
o processo é controlado remotamente pela Polícia
Federal, que poderá intervir caso ocorra alguma situação anormal. Os passageiros que não têm o novo
passaporte e menores de 18 anos precisam realizar
o procedimento normal pelo guichê de atendimento
da Polícia Federal.
A tecnologia está em funcionamento no Terminal 3, com três equipamentos no embarque e seis
portões no desembarque, e no Terminal 2, onde es-

tão instaladas três unidades no embarque e quatro
no desembarque, totalizando 16 e-gates em todo
o aeroporto.

CONTROLE
DE ACESSO
Em agosto de 2014, o aeroporto também concluiu
a instalação dos portões
eletrônicos de controle de
acesso de passageiros à
área de embarque nos Terminais 1, 2 e 3. Inicialmente, a tecnologia funcionava
apenas no TPS3, inaugurado em maio de 2014. A estimativa da concessionária é
que o fluxo de passageiros
no controle de acesso seja
de 15 a 20% mais rápido.
Ao todo, foram instalados
11 equipamentos, além dos
cinco que estão em operação no TPS3.
Com a conclusão do projeto, o GRU Airport passou a ser o primeiro aeroporto da América do Sul a
instalar os portões de controle de acesso, também
conhecidos no jargão aeroportuário por Bar Coded
Boarding Pass (BCBP). O sistema já foi implantado em
alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo, incluindo Changi Airport, em Cingapura, Gatwick
Airport, em Londres, Aeroporto de Hanói, no Vietnã,
e no Aeroporto Internacional de Hong Kong.
O novo sistema permite checar rapidamente os
bilhetes de embarque dos passageiros por meio de
scanners de código de barras 2D, liberando automaticamente os passageiros à área de embarque. Caso
a pessoa esteja no portão errado, o sistema trava o
acesso. Além disso, o sistema auxilia na análise do
fluxo de passageiros nos pontos de verificação de
segurança, indicando se há necessidade de mais
atendentes na área, bem como faz a contagem de
validação de passageiros para as companhias aéreas.
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Com o crescimento da demanda registrado na última década no Brasil, cada vez mais a infraestrutura
aeroportuária vai necessitar de tecnologia de ponta,
bem como de otimizar seus processos, agilizando
o fluxo de passageiros nas diferentes áreas (check-in, raios-X de segurança, controle de imigração e
emigração, aduana e restituição de bagagem). Nesse
contexto, é inadiável investir na modernização dos
sistemas e equipamentos. É o que estamos fazendo
em Guarulhos.
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DE BAGAGENS (BHS)
Entre as novas tecnologias que foram implantadas no processo de modernização do aeroporto, o
sistema automatizado de distribuição de bagagens
do Terminal 3 é, sem dúvida, o mais complexo, principalmente se considerarmos o volume diário de
passageiros que circulam pelo aeroporto. Em 2015,
a média diária de movimentação foi de 107 mil passageiros, com processamento de cerca de 130 mil
bagagens.
Com 5 Km de esteiras e capacidade para processar
cerca de 5 mil bagagens por hora, o sistema conta
com controle inteligente, que permite rastrear e localizar as malas em tempo real. O sistema tem 102
posições de check-in para despacho de bagagem,
além de 26 balcões para passageiros que estão em
conexão. Para quem está desembarcando, são sete
esteiras de restituição de bagagem.
Outra novidade é a possibilidade de despachar a
bagagem com 4 horas de antecedência, antes mesmo de a companhia aérea iniciar o procedimento de
check-in, o que reduz consideravelmente as filas nos
balcões, ao mesmo tempo em que libera o passageiro para usar o tempo livre da forma que melhor lhe
convier.
As bagagens que chegam com antecedência são
armazenadas automaticamente em um depósito
com capacidade para 1.000 unidades, além de outras 500 posições que podem ser estocadas manualmente. Essas bagagens podem ser resgatadas rapidamente pelo sistema, assim que a companhia aérea
iniciar o processo de check-in.

A redundância do sistema (back-up) garante que
a operação seja ininterrupta – caso haja uma falha
no sistema principal, ou mesmo quando é necessário
fazer uma manutenção de rotina neste, o back-up é
acionado.
O sistema de segurança atende aos padrões mais
modernos, com cincos níveis de segurança, incluindo raios-X e tomógrafo. No último nível, a bagagem
é retida para averiguação dos órgãos competentes.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO AEROPORTO
Outra grande mudança na área de TI foi a aquisição do Airport Management System (AMS) ou Sistema
de Gerenciamento do Aeroporto. Entre outras vantagens, a tecnologia permite alocar com mais agilidade
os recursos utilizados para o embarque e desembarque de passageiros. Antes mesmo de um voo chegar
a Guarulhos, por exemplo, a área operacional recebe
antecipadamente todas as informações sobre aquela
operação, como tipo de aeronave, número de passageiros, total de bagagens e de carga, equipamentos
para mobilidade de passageiros com necessidades
especiais, entre outros dados. Desta forma, é possível
alocar com bastante antecedência recursos como
pontes de embarque, escadas, tratores, esteira de
bagagens, ônibus, caso a aeronave pare em posição
remota, entre outros equipamentos. Isso permite um
ganho considerável de tempo no processo de embarque e desembarque de passageiros.
O AMS é a principal ferramenta do Centro de Controle Operacional (CCO), área recém-reformulada
pela concessionária e responsável por coordenar todas as operações de chegadas e partidas que acontecem no GRU Airport, desde posições de estacionamento das aeronaves, portões de embarque, esteiras
de bagagens e fluxo de filas.
Para garantir a pontualidade dos pousos e das decolagens, o setor trabalha 24 horas com uma equipe
de 94 colaboradores, distribuídos em coordenações
operacionais como gestão da operação de pátio e
alocação de aeronaves, planejamento e disponibilidade da capacidade operacional, estatística e navegação área. A área alimenta todos os painéis informativos de voos, controla o fluxo de filas no check-in,
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supervisiona o tráfego de aeronaves e veículos
nos pátios e faz a interface com as companhias
aéreas e empresas auxiliares. Cabe também ao
CCO o registro da movimentação das aeronaves para tarifação e controle da pontualidade
dos pousos e decolagens.
Uma importante mudança operacional do
aeroporto foi a implantação do sistema de
gestão compartilhada. Com a instalação do A-CDM (Airport Collaborative Decision Making),
as decisões mais importantes são tomadas
em conjunto, com a participação de todos os
agentes que atuam no aeroporto. O GRU Airport foi o primeiro aeródromo do Brasil a adotar o A-CDM como ferramenta operacional.

Os totens de
autoatendimento
para check-in ou
CUSS (Common Use
Self Service) também
permitem imprimir o
bilhete de embarque
sem a necessidade
de ir até o balcão da
companhia aérea

TOTENS DE AUTOATENDIMENTO
Os totens de autoatendimento para check-in ou
CUSS (Common Use Self Service) também permitem
imprimir o bilhete de embarque sem a necessidade
de ir até o balcão da companhia aérea. Ao todo, são
mais de 100 totens distribuídos pelos quatro terminais, todos conectados com os sistemas próprios de
cada companhia aérea.
Já o CUTE (Common Use Terminal Equipment) é
o sistema utilizado para controlar e confirmar o embarque dos passageiros às aeronaves.
TERMINAL 3 – UMA
MUDANÇA DE PARADIGMA
O novo Terminal de Passageiros, o TPS3, do Aeroporto Internacional de São Paulo entrou em operação no dia 11 de maio de 2014, com capacidade
inicial para receber 12 milhões de pessoas por ano,
na primeira fase. Voltado para voos internacionais,
o Terminal 3 tem uma área de 192 mil m2 e conta
com tecnologias e equipamentos comparáveis aos
dos melhores aeroportos do mundo. Ele representa
uma mudança de paradigma na infraestrutura aeroportuária do País.
Inspirado na estrutura dos aeroportos mais modernos da Ásia e da Europa, o TPS3 é dividido em
dois blocos de edifícios, com cinco níveis. O primeiro é reservado à recepção e processamento de pas-

sageiros, onde estão
as áreas de check-in,
raios-X, controle de
passaporte, alfândega e restituição de
bagagem, enquanto
o segundo é um píer
de acesso às aeronaves, com 20 pontes de
embarque.
Já a ligação com
o Terminal 2 e o edifício-garagem é feita
por passarelas elevadas envidraçadas,
equipadas com esteiras rolantes que permitem a conexão direta de passageiros em trânsito. Os dois pátios que atendem ao
Terminal 3 têm capacidade para 34 aeronaves.
O projeto valoriza a iluminação natural e espaços
amplos, que facilitam a circulação de pessoas em
áreas-chave, como saguão de embarque (check-in),
área de restituição de bagagem, controle de passaporte e alfândega. As tecnologias instaladas também
agilizam o fluxo de passageiros. Os totens de autoatendimento para check-in, por exemplo, permitem imprimir o bilhete de embarque. Os balcões de
check-in estão dispostos em três ilhas, com 30 posições em cada, mais 12 distribuídos pelo saguão, totalizando 102 unidades. Para passageiros em conexão,
há outros 26 balcões. Outra novidade é o controle
de acesso à área restrita, que agora é feito por meio
de portões com leitura ótica do bilhete de embarque.
A área de restituição de bagagem conta com sete
grandes carrosséis com esteiras inclinadas, distribuídos num amplo salão. Em janeiro de 2014 entraram
em funcionamento os portões eletrônicos (e-gates)
de controle de passaporte brasileiro, que reduziram
o tempo de atendimento de 3 minutos para 30 segundos, em média.
A estrutura do Terminal 3 conta com um espaço
maior na área restrita (após a inspeção de raios-X)
do que na área pública, ao contrário do Terminal 2.
A ideia é que o passageiro realize todos os proce-
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dimentos de embarque por conta própria e fique
livre para aguardar o seu voo com tranquilidade e
conforto.
Desta forma, a maior parte das lojas está localizada na área restrita. São cerca de 100 estabelecimentos comerciais, entre lojas, bares, lanchonetes,
restaurantes, livrarias e serviços gerais, com opções
para os diferentes perfis de público. Há, ainda, uma
área com 15 lojas de grife, a GRU Avenue. No lounge,
piso mais alto do novo terminal, estão as Salas VIP do
Grupo Latam, da Star Alliance, Mastercard Black/Pro
Air, American Airlines, além das duas do aeroporto, a
First Class Lounge e a Executive Lounge.
PROJETO SUSTENTÁVEL

Desenvolvido pelo Grupo Typsa/Engecorps, uma
das maiores empresas de engenharia consultiva do
mundo, o projeto arquitetônico do Terminal 3 conta com diversas soluções sustentáveis. A arquitetura

prioriza a iluminação natural por meio das paredes
envidraçadas, sem o peso das esquadrias. A estrutura
permite melhor economia de energia e ampla visão
da área externa do pátio de aeronaves, além de valorizar os espaços internos, proporcionando maior
sensação de conforto ao usuário.
O passageiro também encontrará jardins internos
com vegetação nativa e paisagem na fachada de traços únicos no mundo.
Além disso, a cobertura do Terminal 3 foi projetada para captar as águas da chuva, que, junto com as
“águas cinzas” de uso leve nos sanitários (lavagem), são
direcionadas a um sistema de tratamento químico. A
partir daí, a água é reutilizada nas descargas de bacias
e outros usos que não têm contato humano direto. O
emprego das águas cinzas e não potáveis proporciona
uma economia que impacta não somente no custo
de operação, mas principalmente na preservação dos
recursos hídricos demandados pelo aeroporto.

A CONQUISTA DA LIDERANÇA NO TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS

Fundado em 1985, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi configurado pela Infraero para ser um
terminal eminentemente voltado para o transporte de passageiros, enquanto Viracopos, em Campinas, concentraria
o transporte de cargas. Tanto é assim que Viracopos recebe ainda hoje a maioria dos voos cargueiros. Porém,
devido ao grande número de voos de passageiros e à estratégia das companhias aéreas de aproveitar a barriga do
avião para trazer cargas, Guarulhos acabou tornando-se o maior aeroporto do País também em movimentação de
cargas.
Atualmente, o aeroporto movimenta cerca de 107 mil passageiros/dia, com cerca de 810 voos diários, entre pousos e
decolagens, mais que o dobro do segundo colocado no ranking brasileiro. Em movimentação de cargas, o GRU Airport
Cargo detém a liderança no modal aéreo, com cerca de 38% do mercado de importações e exportações. Em 2011, a
participação era de 33%.
Desde que o GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo passou a ser administrado pela iniciativa privada, em
novembro de 2012, foram realizadas várias obras de expansão da capacidade e de modernização da infraestrutura,
seja nos terminais de passageiros ou no de cargas. Ao todo, o plano diretor do aeroporto prevê investimentos de R$
4,5 bilhões até o fim do Contrato de Concessão, em 2032.
MODERNIZAÇÃO
Ao assumir a gestão do aeroporto, a Concessionária traçou um plano de investimentos específico para o Terminal de
Cargas, dada a importância desse segmento para as receitas da companhia. Era preciso investir na modernização
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da infraestrutura e de sistemas e na expansão da capacidade para atender o crescimento da demanda. Até o fim de
2015, a área de cargas recebeu investimentos de R$ 45 milhões.
Uma parte considerável dos projetos já foi realizada, enquanto outros estão em andamento. Entre as principais
obras entregues, destaque para as câmaras-frias de exportação e importação, que triplicaram a capacidade de
armazenagem de cargas especiais de 7,7 mil m3 para 26,3 mil m3.
As câmaras possuem diferentes ranges de temperatura, buscando atender às características de armazenamento de
cada tipo de mercadoria. Hoje, Guarulhos é o líder nacional no transporte de produtos perecíveis e a ampliação do
parque frigorífico garante o atendimento da demanda para os próximos anos.
Além do crescimento da capacidade de armazenamento de itens refrigerados, a readequação do layout dos armazéns
de importação e exportação permitiu o incremento de 24% na capacidade total de armazenagem. O transelevador
passou de quatro para 10 pontos de saída, mais que duplicando o potencial de processamento de cargas. Soma-se a
isso, a entrega, em abril de 2014, de 450 m² de área reservada exclusivamente para a exportação de itens perigosos.
A verticalização dos armazéns de importação e exportação também propiciou a otimização dos espaços, aumentando
o número de posições de armazenamento para 16 mil.
Outro investimento importante foi a renovação total da frota de empilhadeiras e tratores, com a aquisição de 100
equipamentos, e a instalação de cinco novos raios-X para inspeção de cargas.
NOVAS TECNOLOGIAS
A automatização dos processos, com a instalação de novos sistemas e procedimentos, também tem sido fundamental
para aumentar a eficiência operacional e, com isso, reduzir o tempo de liberação de cargas. No setor de exportação,
já foi concluída a implantação do novo sistema de gestão de cargas (Cargo Management System, CMS da sigla em
inglês). No segmento de importação, o processo será concluído no primeiro semestre deste ano.
Entre as vantagens do novo sistema, está o planejamento e monitoramento das etapas que vão desde o recebimento
até a entrega da carga, a rastreabilidade e o agendamento das entregas feito pelos próprios clientes e usuários do
terminal de cargas, além da comunicação de dados com os agentes e clientes do GRU Cargo.
Em outubro de 2014, foi implantado, em parceria com a IATA (International Air Transport Association), o e-AWB,
versão eletrônica do ‘Conhecimento Aéreo’ (Air WayBill – AWB), no segmento de Exportações do GRU Airport. A
medida visa dar mais agilidade ao processo de liberação de cargas a partir da eliminação das cópias físicas do
Conhecimento Aéreo, além de proporcionar mais segurança para a troca de informações por meio eletrônico. O
documento comprova o contrato entre as empresas envolvidas no processo de exportação e importação. Hoje, está
em andamento a expansão do serviço também para o segmento de Importações.
O sistema e-AWB faz parte de um programa global da IATA para facilitar os processos logísticos e já está em operação
nos principais aeroportos do mundo. Denominado e-Freight, o programa visa a eliminação gradativa da documentação
física e a prioridade das transações on-line. A estimativa é que o uso do e-AWB em todo o mundo elimine mais de
7.800 toneladas de documentos de papel por ano, o equivalente a 80 cargueiros Boeing 747 cheios de papel.
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ENTREGA RÁPIDA
Para o cliente que opta por transportar suas mercadorias pelo modal aéreo, o fator tempo é uma questão fundamental.
Nesse contexto, a nova administração concentrou esforços para tornar a operação mais eficiente e produtiva. Essa
ação envolveu uma maior aproximação com todos os agentes envolvidos, sejam despachantes, operadores de cargas,
órgãos públicos ou o próprio aeroporto, no sentido de melhorar os processos em cada elo da cadeia.
O resultado dessa ação foi a redução no tempo total de liberação de cargas, que caiu 29% nos dois últimos anos. Em
janeiro de 2013, a média para as liberações no canal verde, que responde por 92% das operações, era de 109 horas,
incluindo todos os intervenientes do processo e o tempo que cabe ao próprio importador. Esse número caiu para 71
horas no primeiro semestre de 2015. Nos processos que caem no canal vermelho, amarelo ou cinza, a novidade é a
possibilidade do envio digital dos documentos pelos despachantes para a Receita Federal, agilizando o processo de
análise e liberação.
Outra medida importante foi a disponibilização de um estacionamento exclusivo para os clientes que utilizam as
docas, o que permitiu reduzir em 38% o tempo para recebimento de cargas. A espera para Liberação DI (Declaração
de Importação) também caiu 41% depois das mudanças de layout e nos processos da Central de Atendimento ao
Cliente, com 90% das conclusões em menos de 10 minutos.
Ainda sobre a liberação das importações, a grande novidade é o agendamento do horário de retirada da carga. No
momento da entrega do documento de importação na área de Liberação DI, o importador ou seu representante
tem a informação do horário em que a carga estará disponível para o transportador fazer o carregamento na doca.
Este agendamento é feito no novo Sistema de Gestão de Cargas CMS (do inglês, Cargo Management System). Desde
novembro de 2015, alguns transportadores começaram a ser habilitados pelo GRU Cargo a fazer o seu próprio
agendamento. O treinamento necessário para isto está sendo estendido a todos. Entre as principais vantagens deste
processo, estão a redução e a previsibilidade do tempo de permanência dos caminhões no aeroporto e o melhor
aproveitamento dos veículos, pois o transportador poderá incluir várias cargas na mesma viagem.
NOVOS PARCEIROS
Os números positivos refletem os investimentos na ampliação da capacidade de armazenagem e em melhorias da
eficiência operacional, o que também acabou atraindo novos negócios para o aeroporto.
Nos últimos três anos, o aeroporto atraiu mais de 7 mil novos clientes no segmento de importação e novas companhias
aéreas passaram a pousar em GRU. Em 2014, quatro voos cargueiros estrearam em Guarulhos – um vindo de Basel,
na Suíça, e três com frequência semanal da Argentina, além de operações charter e da já existente rota semanal
Miami-Guarulhos. As novas linhas confirmam a disposição do GRU Airport de trazer as operações de carga como
parte fundamental de sua estratégia comercial, e a estratégia de ampliar o número de voos cargueiros continua. A
novidade para 2016 é o programa de incentivos a novas operações cargueiras, que consiste na isenção de tarifas de
pouso das aeronaves, dentro de alguns critérios definidos.
Com os investimentos realizados, foi possível melhorar a estrutura física, a capacidade de novos slots no aeroporto,
os procedimentos internos e a eficiência operacional. Ao assumir a gestão do maior aeroporto do Brasil e da América
Latina, a Concessionária comprometeu-se em promover a modernização total do Terminal de Cargas. Os números
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comprovam o esforço feito até aqui pela equipe do GRU Cargo, ao mesmo tempo em que demonstram a confiança de
nossos clientes e do setor de logística em geral em nosso trabalho.
Entre os pontos fortes do terminal de cargas de GRU, está a localização estratégica do aeroporto, a 25 km de
São Paulo, o maior centro econômico do País e o principal distribuidor de mercadorias no Brasil. Além disso, a
conectividade com as principais cidades brasileiras, da Europa e dos Estados Unidos, totalizando 111 destinos
nacionais e internacionais, é um grande atrativo para as companhias aéreas que operam em Guarulhos.

DADOS GERAIS DO GRU CARGO
Área coberta

97 mil m2

Companhias aéreas

48

Câmara-fria de Importação

24.320 m3

Câmara-fria de Exportação

1.694 m3

Câmara-fria de Carga Restrita

685 m3

Câmara-fria de Courier

33 m3

Marcus Santarém é presidente do GRU Airport.
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TRIUNFO TRANSBRASILIANA
Equipe de Gestão Ambiental da empresa

FORMANDO MULTIPLICADORES
EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O compromisso com o desenvolvimento humano e o respeito ao meio ambiente levaram
a Triunfo, responsável pela operação e administração do trecho paulista da Transbrasiliana
(BR 153), a desenvolver o Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental, que auxilia na
divulgação do conceito de preservação ambiental como complemento às atividades escolares e
traz um conteúdo didático novo e relevante à realidade da comunidade, agregando novos valores
ambientais e conhecimentos sobre ecologia e meio ambiente.

Com o objetivo de atingir as populações ao redor
do empreendimento, o Curso foi realizado, inicialmente, nos municípios de Marília e São José do Rio
Preto, os dois mais populosos dentro da área de influência do empreendimento.
METODOLOGIA
Ao longo do desenvolvimento do projeto, a complexidade dos temas apresentados e a necessidade
de garantir a correta aderência ao conteúdo construído pelos educadores, demonstraram a necessidade de incorporar à equipe uma assessoria pedagógica para auxiliar no processo de adequação das
atividades do caderno aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ministério da Educação. Essa
adequação garante que os educadores deem continuidade ao cumprimento de suas atividades obrigatórias, utilizando os cadernos como complemento às
atividades de maneira multidisciplinar.

TRIUNFO TRANSBRASILIANA

RODOVIAS
19

A incorporação desse especialista eleva a
qualidade pedagógica do Caderno do Professor, qualificando não apenas o conteúdo, mas
também, motivando os participantes do curso para o uso do material. Esse investimento
demonstra o comprometimento da empresa
com a qualidade dos trabalhos realizados pelos educadores.

O Curso de
Multiplicadores
em Educação
Ambiental desenvolve
ações educativas,
formuladas por meio
de um processo
participativo,
realizado com os
educadores da rede
pública de ensino

DESCRIÇÃO
O Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental desenvolve ações educativas, formuladas
por meio de um processo participativo, realizado
com os educadores da rede pública de ensino.
O curso habilita setores sociais para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental
e de vida na região, com ênfase nos afetados
diretamente pelo empreendimento, e pressupõe uma
parceria entre empresa e secretarias de Meio Ambiente
e Educação do estado e/ou do município.
Essa iniciativa promove a educação ambiental
como ferramenta de sensibilização dentro das escolas, formando educadores como multiplicadores
das questões socioambientais, capazes de disseminar informações e ações ambientais adequadas à
realidade local.

MÓDULOS
O Curso, desenvolvido pela empresa de Consultoria Ambiens Soluções Ambientais a pedido da equipe
de Gestão Ambiental da Triunfo Transbrasiliana, é dividido em quatro módulos, em encontros trimestrais
com carga horária total de 64 horas.
Cada módulo aborda temas ambientais norteadores distintos, e a partir do embasamento teórico
apresentado no curso, os educadores elaboram atividades que compõem quatro volumes do Caderno do
Professor, um guia de atividades ambientais para uso
em sala de aula durante todo o ano letivo.
Os temas e assuntos abordados em cada módulo
são divididos da seguinte maneira:
Módulo I. Boas Práticas Ambientais

> Panorama Ambiental Mundial/Agenda 21;

> Panorama Ambiental Brasileiro;
> Questões ambientais atuais;
> Cenário ambiental da região e sua
Agenda 21;
> Prática: Visita a
uma ação ambienta
municipal.
Módulo II.
Biodiversidade

> Caracterização
dos biomas brasileiros;
> A importância da

biodiversidade;
> Ameaças à Biodiversidade;
> A biodiversidade da região (palestrante local);
> Prática: Visita a uma ação ambiental local.
Módulo III.
Empreendimento x Homem x Meio Ambiente

> Instrumentos de Gestão Ambiental;
> Licenciamento Ambiental;
> Empreendimentos: custos e benefícios;
> O papel dos empreendimentos na conservação
do meio ambiente;
> Atividades ambientais realizadas pela empresa·
> Prática: Visita a uma atividade ambiental da empresa.
Módulo IV: Ferramentas participativas
em Educação Ambiental

> A importância da Educação Ambiental nos dias
de hoje;
> A interdisciplinaridade da Educação Ambiental;
> Atividades práticas e dinâmicas de Educação
Ambiental;
> Prática: Oficinas de ecobag e germinobolas.
Após a realização de cada módulo, as atividades
passam por um processo de revisão ortográfica e
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estilística, adequação aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) e diagramação, visando a manter o
máximo possível da proposta original desses profissionais. No fim desse processo, os quatros cadernos
são entregues a todos os educadores da rede.
Para haver uma contextualização do curso com
o conhecimento regional, cada módulo conta com
a participação de um funcionário/profissional da região que irá expor questões ambientais atreladas às
realidades locais.
Para que seja avaliado o potencial de efetividade
da formação é prevista a criação de fórum virtual,
com acesso exclusivo dos participantes do curso,
para avaliar a efetividade da formação, uso dos cadernos e o intercâmbio de experiências em processo de melhoria contínua, com mediação da equipe
técnica.

educadores participantes do curso e da equipe técnica responsável. Esse espaço, a ser disponibilizado
pela empresa, permite que se discuta a efetividade,
falhas e correções necessárias dos Cadernos do Professor, num processo de melhoria contínua.
Por se tratar de uma proposta de utilização de um
material permanente, o fórum deve ser utilizado para
o esclarecimento de dúvidas e intercâmbio de experiências iniciais entre os participantes de cada município e entre as diferentes cidades, além de monitorar
a efetividade do uso e realização das atividades propostas nos cadernos.
O curso impacta positivamente os quatro pilares
da sustentabilidade e a política de gestão integrada
da empresa da seguinte maneira:
Econômico

PARTICIPAÇÃO
Foram formados 48 educadores multiplicadores
ambientais da rede de ensino do município de São
José do Rio Preto e 59 do município de Marília. O
programa atende a todos os educandos da Educação
Infantil de Marília e a todos os educandos do Ensino
Fundamental I em ambos os municípios.
Além disso, o programa contou com a participação de oito pessoas das secretarias de Educação e
Meio Ambiente nos dois municípios. Essa participação é de extrema importância, pois viabiliza a seleção
e disponibilização dos educadores participantes, do
transporte para as visitas práticas e o local para realização das atividades.
Internamente, o projeto contou com a participação das equipes de Meio Ambiente, Comunicação e
Marketing da empresa, totalizando aproximadamente 20 colaboradores na elaboração e execução das
atividades.
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
O curso utiliza duas ferramentas de avaliação e
acompanhamento para aprimoramento contínuo:
1. Questionários de avaliação do curso e sugestões
dos participantes.
2. Fórum de discussões, com acesso exclusivo dos

Formação de uma pequena parcela de educadores multiplicadores capazes de replicar, por meio dos
cadernos, o conteúdo aprendido para todos os educandos da rede.
Ambiental

Valorização e preservação dos recursos naturais
locais.
Social

Atendimento às comunidades afetadas pelo empreendimento e mediação de conflitos socioambientais.
Cultural

Valorização dos aspectos culturais e espaços públicos locais.
RESULTADOS
O curso contou com a participação de 107 educadores da rede pública de ensino que elaboraram oito
volumes do Caderno do Professor. Foram impressos
10 mil exemplares, atingindo 1.898 educadores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, que são
responsáveis pelo atendimento de 61.310 educandos
em ambos os municípios.
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Todos os participantes do curso acharam
lores e um bom relacioPor meio da
namento entre ambas as
importante que as empresas proporcionem
formação
de
partes. O curso propicia
discussões das questões relacionadas ao meio
um
grupo
de
um momento de troca
ambiente. E quando avaliados os assuntos
de experiências em que
mais marcantes abordados, a importância da
educadores
cada parte pode discutir
participação e a cidadania ganharam com 23%
multiplicadores,
e entender as demandas
dos votos, reforçando o indicador social como
a
empresa
alheias. A parceria entre
benefício atingido na aplicação do projeto.
empresa e município se
Uma outra parte da avaliação mostrou que
otimiza a ação e
baseia no respeito às de86% dos participantes notaram algum tipo
o
investimento
mandas locais, e os Cade mudança nos seus hábitos diários relaciovoltado
às
nados às questões ambientais no tempo que
dernos do Professor respeitam isso. Além disso,
decorreu entre o primeiro e o último módulo
questões
o fórum de discussões
do curso. Ainda nessa parte da avaliação, foi
ambientais
possibilita o intercâmbio
questionado se houve alguma mudança significativa no ambiente escolar após o início do
de experiências regionais
curso, e 67% disseram sim, sendo que desses
entre os educadores participantes do curso em diversas localidades.
46% notaram a realização de mais atividades práticas
É premissa do curso que o conteúdo dos caderna escola.
nos seja definido pelos educadores participantes,
pois assim há respeito e valorização da cultura e dos
RECOMENDAÇÕES
costumes regionais. Os espaços públicos locais são
Por meio da formação de um grupo de educadores multiplicadores, a empresa otimiza a ação e o
retratados pelos educadores como ferramentas para
investimento voltado às questões ambientais, pois o
a aplicação da educação ambiental, abrangendo os
Caderno do Professor configura um material permaquatro pilares da Sustentabilidade, o que torna a ininente e capaz de atender a todos os educandos da
ciativa replicável em qualquer região.
rede, aumentando a área de abrangência do projeRESPONSÁVEIS
to. O curso proporciona ainda um investimento na
Equipe interna
formação técnica dos educadores e contribui para
> Mauro Ross (Advogado e Coordenador de Sistea realização de atividades fundamentadas em temas
ma de Gestão Integrada)
ambientais e sociais.
> Wilson Scalfi (Engenheiro Ambiental)
Destaque-se que o conteúdo abordado no curso
> Pricilla Ratto (Assessora de imprensa)
envolve as questões ambientais globais e locais, viabilizando uma formação crítica e participativa para a
Equipe técnica
mudança de posicionamento socioambiental.
> Fábio Barbara (Economista e Gestor de Contratos)
Os temas abordados durante a formação complementam e fortalecem conhecimentos em: Boas Prá> Juliana Lourenço Gonçalves (Oceanógrafa e
ticas Ambientais, Biodiversidade, Empreendimento x
Educadora Socioambiental)
Homem x Meio Ambiente (Licenciamento Ambiental)
> Larissa Romandini Mendonça (Bióloga e Educadora Socioambiental)
e Ferramentas Participativas em Educação Ambiental.
> Roque Lázaro de Gaspari Júnior (Biólogo e DiO curso prevê a sua aplicação nas comunidades
retor)
afetadas pelo empreendimento, facilitando a comunicação entre a empresa e a comunidade, criando,
> Vanessa Leal da Silva (Bióloga e Educadora Socioambiental)
de maneira democrática e participativa, novos va-

INSIGHTCase Studies

JANEIRO/FEVEREIRO 2016

22

Revisão

> Márcia Moura
Assessoria pedagógica

> Larissa Romandini Mendonça (Bióloga e Educadora Socioambiental)
> Vanessa Leal da Silva (Bióloga e Educadora Socioambiental)

> Mariana Machado Rocha (Pedagoga)
Projeto gráfico
Gestão de conteúdo

> Juliana Lourenço Gonçalves (Oceanógrafa e
Educadora Socioambiental)

> Anastácio Gomes (Direção de Criação)
> Laura Aira de Mello (Assistente de Criação)

PERFIL INSTITUCIONAL
A Transbrasiliana, BR153, é a quarta maior rodovia federal, ligando a cidade de Marabá (Pará) ao município de Aceguá
(Rio Grande do Sul), totalizando 4.355 quilômetros de extensão. A BR153 é a principal ligação do Centro-Oeste e do
Meio-Norte do Brasil (Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão) com as demais regiões do país.
Metrópoles como Goiânia e Brasília a utilizam com o principal corredor de escoamento. É também muito utilizada para
atender a regiões turísticas, como a da estância de Caldas Novas (Goiás), e a cidade histórica de Pirenópolis (Goiás).
O trecho paulista da BR153 inicia-se na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo (ponte do Rio Grande), no
município de Icém, e termina na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos (ponte do
Rio Paranapanema), passando por 21 cidades.
Os 321,6 km da BR 153 localizados no estado de São Paulo integram, desde outubro de 2007, a malha federal concedida
para operação e administração por parte da iniciativa privada no Programa de Concessões Rodoviárias do Governo
Federal. Por isso, a concessionária que administra a Transbrasiliana, no estado de São Paulo, possui suas atividades
regulamentadas e fiscalizadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. firmou, em 16 de setembro de 2014, contrato de compra e venda de ações
para a aquisição de 100% das quotas da empresa BR Vias Holding TBR S.A., detentora de 100% do capital social da
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. Dessa forma, no dia 5 de Janeiro de 2015, a Triunfo Transbrasiliana
assumiu a operação da rodovia.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015
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BLANVER
Sérgio Frangioni

AMPLIANDO AS
ÁREAS DE ATUAÇÃO
A Blanver é uma empresa brasileira que se destaca como uma das três maiores produtoras
mundiais de excipientes (substâncias utilizadas na fabricação de medicamentos, bem como
na produção de sorvetes e achocolatados). A diversificação tem sido uma constante em
sua história. A empresa ampliou seus negócios ao se tornar fabricante de medicamentos
essenciais para o Sistema Único de Saúde, entre eles retrovirais.

A Blanver sempre foi pautada por investimentos em
novos negócios. Meu pai, Giuseppe Frangioni, hoje
com 81 anos, foi para Buenos Aires estudar engenharia e voltou para o Brasil na década de 1950. Na época,
as oportunidades para o País eram promissoras e renderiam bons frutos para empreendedores que soubessem aproveitar o momento de industrialização da
economia brasileira.
Em território nacional, meu pai abriu uma pequena
fábrica de plásticos, mas ao longo do tempo percebeu
que era necessário se reinventar e oferecer produtos
que pudessem atender novas demandas de mercado.
Em 1984, ele fundou a Blanver com a proposta de desenvolver matéria-prima para a indústria farmacêutica. Eu e meu irmão Alexandre ingressamos na companhia anos depois. Desde o nascimento da empresa,
aprendemos que ampliar as áreas de atuação era uma
premissa fundamental que deveríamos perseguir com
constância.
Hoje somos um player tanto na produção de medi-
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camentos como de excipientes – as chamadas
a diversificação dos neHoje a Blanver é
gócios seria muito imporsubstâncias inertes funcionais utilizadas na faum
player
tanto
bricação de medicamentos. Estes componentante para que a empresa
na
produção
de
tes também podem ser usados pela indústria
pudesse se desenvolver e
alimentícia na fabricação de produtos induscrescer de forma sustenmedicamentos
trializados como sorvetes e achocolatados, por
tável sem ser dependente
como
de
ajudarem a manter a uniformidade e a textura
de um único segmento de
excipientes
–
dos alimentos. Dentre eles estão Microcel, Taprodução.
bulose SC, Solutab, Explosol e Sorb-Cel.
Em 2007 decidimos
as chamadas
Iniciamos as exportações dos excipientes,
ampliar a unidade farmasubstâncias
cêutica e compramos o
já que sabíamos que a empresa tinha uma cainertes
funcionais
pacidade muito maior de produção do que
imóvel do então laboratório Biosintética, localia demanda nacional. A estratégia deu certo.
utilizadas na
zado em Taboão da Serra,
Atualmente estamos na lista das três maiores
fabricação
de
na grande São Paulo, que
produtoras destes insumos em todo o mundo,
medicamentos
passou a ser a sede da
com participação de 13% no mercado global –
empresa. Cada vez mais
estimado em US$ 1,5 bilhão.
conhecedores do procesAs exportações já representam 40% da produção anual de 14 mil toneladas de excipientes. Cheso de fabricação de remédios, notamos que tínhamos
gamos a todos os continentes e em 100 países. Nossos
uma oportunidade em mãos e que era o momento
insumos estão presentes nos Estados Unidos, Canadá,
de começar a produzir e a comercializar os próprios
México, Alemanha, Itália, Espanha, Chile, Cuba, além
medicamentos. Era estratégia para a Blanver garantir
de China e Índia, que se tornaram dois grandes polos
fontes de receita que não sejam tão impactadas pelas
de consumo de medicamentos e, consequentemente,
mudanças na taxa cambial.
dos insumos da Blanver.
Em 2011, passamos a desenvolver remédios para
Entretanto, ainda temos grandes desafios quanto à
combater o vírus HIV, o causador da Aids, além de medicamentos para hepatite B e osteoporose. Para distriexportação dos excipientes. Nossa previsão é investir
buí-los fomos contemplados em quatro parcerias de
R$ 50 milhões até o fim de 2016 para que a companhia possa atingir 15% da fatia mundial.
transferência de tecnologia ao Governo Federal para
Nossos excipientes são certificados de acordo com
a produção de remédios, as chamadas PDPs (Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo), para que os
os sistemas de gestão ISO 9001:2008 e FSSC 22000.
remédios pudessem ser distribuídos por meio do SUS
Nossos produtos atendem todas as exigências de especificação de acordo com as farmacopeias interna(Sistema Único de Saúde).
cionais, como a americana (USP/NF), europeia (EP),
O conceito foi criado pelo Ministério da Saúde, em
japonesa (BP) e britânica.
2009, mas ganhou o nome de PDP em 2012, com o
propósito de estabelecer acordos com empresas privadas nos segmentos industrial e da saúde, para que
ERA O MOMENTO DE EXPLORAR O BRASIL
estas pudessem transferir conhecimento e tecnologia
Até a década de 1990, éramos fortemente dependentes das exportações de insumos. Porém, era
para a produção de remédios aos laboratórios do governo.
o momento de mudar a estratégia, já que o câmbio,
A primeira PDP que fizemos com o Governo foi em
com a desvalorização do real, estava comprometendo as margens da companhia. Nessa época começa2011 para distribuição do Tenofovir, voltado para o tramos a produzir, de forma terceirizada, medicamentos
tamento de pacientes com HIV e hepatite B. Depois
para laboratórios instalados no País. Enxergamos que
foi a vez do Duplivir, que combina duas drogas, Te-
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MEDICAMENTOS PRODUZIDOS PELA BLANVER
Nome

Doença tratada

Fórmula

Status de distribuição

Tenofovir

Aids e Hepatite B

Única

Em distribuição

Duplivir

Aids

Tenofovir 300mg + Lamivudina 300mg

Em distribuição

Triplivir

Aids

Tenofovir 300mg + Lamivudina 300mg + Efavirenz 600 mg Em fase de desenvolvimento

Raloxifeno

Osteoporose

Única

Produto registrado,
mas ainda não distribuído

nofovir e Lamivudina, em um único comprimido, que
tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos
portadores do HIV, diminuindo a quantidade de medicamentos ingeridos.
Há ainda o Raloxifeno, utilizado no tratamento de
osteoporose, e o Triplivir, que combina três drogas
para ajudar no tratamento de pacientes com Aids.
O prazo para transferência do nosso conhecimento para a produção dos remédios aos laboratórios do
Governo é de 10 anos. Significa que a Blanver passou
a ter um papel fundamental para a saúde dos brasileiros. Passamos a oferecer medicamentos genéricos
a um custo bastante inferior em relação aos remédios importados. Para nós é muito importante poder
compartilhar o conhecimento da fabricação de alguns
medicamentos. É uma prova de que a empresa tem
práticas consistentes em pesquisa e desenvolvimento
de diversas drogas.
Além disso, a Blanver, assim como outras empresas

Histórico das Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo

que contemplam as parcerias, têm um papel fundamental para o desenvolvimento da indústria de remédios do Brasil, sem que o País dependa da importação.
Enfim, contribuímos para que o governo desembolse menos dinheiro para distribuir os medicamentos
e com a própria população, que passa a ter acesso a
uma gama maior de drogas essenciais para o tratamento de doenças delicadas.
Para se ter ideia de como as PDPs têm avançado
ano a ano, a participação dos produtos fabricados a
partir das parcerias representa 25% das compras feitas pelo Ministério da Saúde. Além disso, entre 2010
e meados deste ano, a economia aos cofres públicos
ultrapassa os R$ 2,4 bilhões.
Nossa estratégia sempre foi proporcionar inovações em medicamentos que ajudem as pessoas, com
mais opções, para que decidam o que é melhor para
si. No caso dos medicamentos para o tratamento da
Aids, sabemos o quanto proporcionam melhoria na
qualidade de vida das pessoas que convivem com a
doença. O objetivo é que os pacientes se preocupem,
cada vez menos, com a quantidade de medicamentos
que precisam ingerir em um único dia. Não podemos

Ano

Faturamento
(milhões – R$)

Economia
(milhões – R$)

2010

694

0

2011

1.343

165

ISO 9001:2008

2012

1.755

245

DMF (FDA – EUA)

2013

2.202

536

FSSC 22000

2014

3.051

638

HALAL

2015

2.424

909

KOSHER

Total

11.469

2.493

Fonte: Ministério da Saúde

CERTIFICAÇÕES DA COMPANHIA

NON – GMO
SMETA
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esquecer que o País registra, em média, 40 mil novos
casos da doença por ano.
Cada vez mais, estamos intensificando o nosso
contato com o mercado internacional. Os nossos
excipientes já são bastante conhecidos pelo mundo,
chegou a hora de mostrar nossa capacidade de produzir medicamentos, os antirretrovirais, fundamentais
para a saúde pública de populações que vivem em outros países da América do Sul, além de Europa e Estados Unidos.
Nesse sentido, em outubro passado, pela primeira vez, mostramos ao público internacional na CPhI
Worldwide, considerado o principal foro internacional
de negócios da indústria farmacêutica, nossa divisão
farmacêutica já em plena atividade no Brasil. Para
2016, nossa previsão é desenvolver três novos medicamentos.
DIA A DIA NA BLANVER
As instalações da companhia são periodicamente
auditadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), clientes nacionais e internacionais e auditorias independentes, como por exemplo a TÜV NORD,
Organismo de Certificação da Alemanha, que emite o
certificado e monitora a conformidade com a norma
ISSO 9001:2008 e também o Bureau Veritas Certification, que emite o certificado FSSC 22000.
Os excipientes da empresa não contêm lactose,
glúten e açúcar. São recomendados para o uso em
formulações comercializadas aos consumidores com

Funcionários

513
414

2010

2011

2012

2013

2014

CENÁRIO DA COMPANHIA HOJE
Temos hoje 600 colaboradores, distribuídos em
duas unidades fabris localizadas no estado de São
Paulo, uma em Itapevi, produtora de excipientes, e
outra em Taboão da Serra, produtora de medicamen-

Investimentos em R$

2010

4 milhões
2011

28 milhões
2015

24 milhões
2012

250
190

200
2014

90

2013

18 milhões
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

intolerância à lactose, ao glúten e também para diabéticos, bem como aqueles que necessitam de dietas
com baixo teor de açúcar.

Faturamento (em milhões de reais)

185

550

436

4 milhões

375

600

565

20 milhões
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tos. Também temos unidades comerciais localizadas
fora do Brasil, uma na Flórida (EUA) e outra em Barcelona (Espanha).
Na área de Pesquisa & Desenvolvimento, temos
uma equipe de 25 funcionários. Em 2014, o valor da
receita líquida da companhia foi de R$ 250 milhões,
sendo que cada divisão – medicamentos e excipientes
– contribuiu com metade deste montante. Para 2015,
a companhia prevê faturamento de R$ 375 milhões.
PERSPECTIVAS PARA 2016
Em 2016, queremos que a Blanver seja reconhecida
como uma empresa:
> referência pela qualidade dos seus produtos, serviços e competência dos seus funcionários;
> que tenha significativa e crescente participação
nos mercados nacional e internacional;
> que seja sólida economicamente, financeiramen-

Sérgio Frangioni é presidente da Blanver

te e competitiva com base em custos baixos;
> que seja dotada de um modelo de gestão caracterizado pelo profissionalismo, estrutura enxuta, com
poucos níveis hierárquicos, decisões e implementações rápidas, transparência e clara separação entre o
que é “família” e o que é “gestão empresarial”;
> que invista constantemente em Pesquisa & Desenvolvimento de novos negócios, produtos, serviços,
processos, alta tecnologia e capacitação de pessoal;
> que seja dotada de um Processo de Comunicação
simples, de cima para baixo e de baixo para cima, e
autêntico entre todos os seus profissionais;
> que seja um bom lugar para se trabalhar, oferecendo condições de trabalho, segurança, qualidade
de vida e desafios profissionais;
> que desenvolva e mantenha atividades de responsabilidade socioambiental envolvendo funcionários e
comunidade.
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BRASIL KIRIN
Juliana Nunes

NOVO POSICIONAMENTO
INSTITUCIONAL
A Brasil Kirin lançou em maio de 2015 seu novo posicionamento institucional. Desde então,
“Viva sua Sede” passou a ser a assinatura oficial da companhia em todas as operações,
mercados e regiões nos quais está presente.

Esse conceito apresenta um discurso que convida
os consumidores a refletirem sobre suas sedes emocionais, representadas por desejos, vontades e sonhos. A transição foi bastante significativa, abrangendo desde a exposição da marca nos pontos de venda
até a comunicação nas embalagens, nas mídias e no
relacionamento com consumidores e stakeholders.
O novo conceito foi pautado em estudos, conduzidos pela agência Touch Branding, que envolveram
públicos de relacionamento da empresa. Dentre as
informações levantadas, foi possível constatar que o
brasileiro está em busca de empresas que entendam
e respeitem sua liberdade de escolha. O novo posicionamento foi pensado porque percebemos que
há muito mais num líquido do que o simples ato de
consumi-lo. A bebida estabelece uma conexão emocional direta com o consumidor, dependendo do
momento e do contexto em que está presente.
Além disso, a escolha do líquido também diz muito
sobre o estado de espírito de cada indivíduo. Sendo uma empresa com amplo portfólio em todas as
categorias, como água, sucos, refrigerantes, bebida
mista, cervejas e energético, presentes em diversos
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momentos do dia, acreditamos que podemos
de início do projeto, o
Com o objetivo de
criar uma experiência pessoal rica, verdadeira e
Centro de Experimengarantir
a
gestão
tos já produziu mais de
próxima do consumidor.
da
biodiversidade,
3 milhões de mudas de
Nesse sentido, entendemos que é possível
mais de 100 espécies de
participar de diversas sedes além da física. A
preservação
árvores, usadas na ressede por um mundo mais sustentável é uma
dos
recursos
tauração de uma área
das sedes pelas quais trabalhamos constannaturais
e
fomento
temente, por meio de projetos e de parcerias
superior a 857 campos
como a que firmamos com a Fundação SOS
de futebol.
da educação
Mata Atlântica para a restauração e a conserTodo esse trabalho
ambiental,
a
Brasil
vação da biodiversidade da Mata Atlântica.
conta com a participaKirin
e
a
Fundação
ção de um amplo corpo
Com o objetivo de garantir a gestão da biodiversidade, preservação dos recursos naturais
de funcionários, comSOS Mata Atlântica
posto por engenheiros
e fomento da educação ambiental, a Brasil Kimantêm
uma
rin, uma das maiores empresas de bebidas do
florestais, biólogos, eduparceria
inovadora
cadores e viveiristas.
País, e a Fundação SOS Mata Atlântica mantêm
No espaço, também
uma parceria inovadora e de muito sucesso
e de muito sucesso
está localizada a coordesde 2007, ano de inauguração do Centro
desde
2007
denação dos dois prode Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – Brasil Kirin, localizado em Itu (SP). Na
gramas de restauração
propriedade, cedida pela empresa em regime
florestal da Fundação
de comodato por 20 anos, é realizado o trabalho de
SOS Mata Atlântica, o Clickarvore e o Florestas do
restauração da Mata Atlântica, envolvendo uma área
Futuro.
superior a 380 hectares.
Diferentes conhecimentos e metodologias na área
Entre as diversas conquistas dessa parceria, está
da restauração e conservação também são testados
o afloramento de duas nascentes e a proteção, com
no Centro de Experimentos Florestais, incluindo a
cobertura vegetal, de outras 17 – com uma estimaticapacitação em produção de mudas, coleta e beneva de aumento de 20% do nível das águas subterrâficiamento de sementes, e implantação de projetos
neas e 5% do nível das águas superficiais.
de restauração florestal.
Tais resultados foram fundamentais para a redução
Além do trabalho de cultivo de mudas e restauração de mata nativa, o Centro de Experimentos Flodos impactos resultantes da crise hídrica na região,
restais possui um programa de educação ambiental
ocorrida em 2014. Isto porque foi possível manter a
que, só em 2014, recebeu a visita de aproximadaatividade econômica ao mesmo tempo colaborando
mente 10 mil pessoas. Nos últimos quatro anos, esse
com a Prefeitura de Itu e a população local.
número supera 30 mil, entre estudantes (do Ensino
Infantil ao Superior) e professores.
CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS
As atividades do Centro de Experimentos Florestais
SUPERAÇÃO DA CRISE HÍDRICA EM ITU
SOS Mata Atlântica – Brasil Kirin reafirmam que conservar os recursos naturais e restaurar os ecossisteO compromisso com a criação de valor comparmas da Mata Atlântica é algo possível. Lá funciona um
tilhado pode ser visto em diversas iniciativas, como a
viveiro com capacidade de produzir 750 mil mudas
identificação e gestão dos impactos das nossas ações
de 110 espécies nativas da Mata Atlântica por ano,
junto às comunidades onde estamos presentes. Isso
que são plantadas em diversos projetos na região e
foi fundamental para nossa atuação na crise hídrica
também na área da própria fazenda. Desde 2007, ano
sem precedentes vivenciada em Itu (SP).
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PERFIL DA BRASIL KIRIN
Instituição
do Proponente

Orientador

Proponente

Título do Projeto

Universidade
Estácio de Sá

Ricardo Finotti
Leite

Tomáz da Silva
Medeiros

Avaliação da avifauna e da composição e estrutura florística
de fragmentos florestais em paisagens fragmentadas da Mata
Atlântica (Cachoeiras de Macacu – RJ)

Instituto Vital
Brazil

Breno Hamdan de Beatriz de Castro
Souza
Correa

Biota Rio: herpetofauna de um fragmento de Mata Atlântica na
região de Guapimirim/Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro/
RJ – Brasil

ONG Reserva
Ecológica
do Guapiaçu
(REGUA)

Aline Damasceno

Aline Damasceno

Fenologia e marcação de matrizes em remanescente florestal
da área de captação de água da Brasil Kirin: proposta para
coleta de sementes como subsídio a projetos de recuperação
de áreas degradadas

UERJ

Prof. Dra.
Eugenia Zandoná

Eduardo
Francisco da
Silva Junior

Efeitos de alterações no uso do solo sobre comunidades
de peixes, produção secundária e estrutura trófica das
comunidades

Universidade
Estácio de Sá

Ricardo Finotti
Leite

Avaliação da Composição, Riqueza e Diversidade da mastofauna
Álvaro Rui Falcão não voadora em fragmentos florestais na região de Santa Fé e

Considerando nossa cultura de assumir sempre um
cenário de escassez hídrica, é possível contribuir de
diversas formas para minimizar os impactos da falta
desse recurso natural. Só em 2014, foram doados 20
mil m3 de água para instituições municipais (cerca de
685 caminhões-pipa), em parceria com a Prefeitura,
além da disponibilização gratuita de uma fonte para a
população. Também foram doados milhares de pacotes de garrafas de água para hospitais, creches, escolas e instituições sem fins lucrativos de Itu.
OUTROS PROJETOS
Ainda em parceria com a Fundação SOS Mata
Atlântica, a Brasil Kirin está recuperando dois terrenos de Área de Preservação Permanente (APP), em
um total de 46 hectares, às margens do rio Tietê, por
meio de restauração florestal de espécies nativas.
Em 2014 levamos a iniciativa para o estado do Rio
de Janeiro, especificamente para Cachoeiras de Macacu, município da Região Serrana onde a empresa
possui uma de suas fábricas. Por meio de um edital
de apoio a projetos acadêmicos voltados para a con-

São João da Boa Morte (Cachoeiras de Macacu – RJ)

servação da Mata Atlântica e o estudo da biodiversidade da região, contemplamos cinco pesquisas em
três frentes: Mudanças Climáticas, Estratégia Econômica de Conservação e Conservação de Biodiversidade, cada uma delas recebendo investimentos de
até 10 mil reais.
A Brasil Kirin é uma empresa de bebidas pertencente à Kirin Company, que tem sua sede mundial
em Tóquio, no Japão. No Brasil possui um amplo
portfólio de bebidas que inclui cervejas, refrigerantes,
sucos, energéticos e águas.
A empresa é subsidiária do grupo global Kirin Holdings Company, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, com mais de 46 mil funcionários, 270
empresas e presença em 15 países. No Brasil, conta
com 13 fábricas em 11 estados e mais de 11 mil funcionários. A distribuição dos produtos é feita por 25
centros próprios e cerca de 200 revendas para 600
mil pontos de venda no País.
Considerada a sexta maior cervejaria do mundo, a
Kirin foi fundada em julho de 1885. Em 2011, o grupo
anunciou a compra de parte majoritária, 50,45% das

BRASIL KIRIN

BEBIDAS
31

ações da cervejaria brasileira Schincariol, por R$ 3,95
bilhões. No final do mesmo ano, o Cade aprovou a
compra de 100% da empresa pela Kirin Holdings por
R$ 2,3 bilhões. Em 2012 a Schincariol passou a se
chamar Brasil Kirin.
A Brasil Kirin possui em sua linha de produtos:
> Cervejas: Schin (Pilsen, Malzbier, Munich e Zero
Álcool), Glacial, Cintra, Baden Baden, Devassa e Eisenbahn
> Refrigerantes: Schin (citrus, uva, limão, laranja, guaraná, cola), Itubaína, Maçã, Tônica, Fibz Kirin
(cola, guaraná).

> Refrigerantes light: Guaraná Zero e Cola Zero.
> Suco de frutas: Skinka e Fruthos
> Água mineral Schincariol (com e sem gás)
> Energéticos: ecco! energy drink
Atualmente, a Brasil Kirin está entre as Melhores Empresas para Trabalhar, segundo a revista Época/GPTW
(Great Place to Work®) 2014 e 2015, e também pelo
ranking 2014 e 2015 da Revista Você S/A. Em sustentabilidade, foi considerada destaque em Governança
Corporativa, pelo Guia Exame 2014, além de estar entre as empresas mais sustentáveis do País desde 2013.

A FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG brasileira que atua há 30 anos na proteção dessa que é a floresta mais
ameaçada do país. A ONG realiza diversos projetos nas áreas de monitoramento e restauração da Mata Atlântica,
proteção do mar e da costa, políticas públicas e melhorias das leis ambientais, educação ambiental, campanhas sobre
o meio ambiente, apoio a reservas e unidades de conservação, dentre outros. Todas essas ações contribuem para a
qualidade de vida, já que vivem na Mata Atlântica mais de 72% da população brasileira. Os projetos e campanhas da
ONG dependem da ajuda de pessoas e empresas para continuar a existir.

Juliana Nunes é vice-presidente de Assuntos Corporativos, Sustentabilidade e Compliance da Brasil Kirin
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DMCard
Denis Correia

A força DO CARTÃO DE
CRÉDITO PRIVATE LABEL
Em maio de 2015, durante a realização da Feira APAS, um dos maiores eventos do segmento
supermercadista do mundo, tornamos público o resultado de um estudo realizado pela
DMCard que mostrava a força do cartão de crédito de marca própria. Na ocasião, os números,
que foram avaliados pelo Centro de Excelência em Varejo da FGV (Fundação Getulio Vargas),
mostravam que portadores de cartão de crédito private label consomem 55% mais que os
clientes que não possuem o cartão.

Além disso, apresentamos pela primeira vez em
um evento do gênero, a SOUMAIS Marketing e Fidelização, a mais nova empresa do grupo, que oferece
uma plataforma de programas de recompensa e fidelização.
O objetivo dessa breve introdução é mostrar que
nosso case de sucesso vem acompanhado de um
produto que, comprovadamente, faz a diferença nos
negócios de nossos parceiros. E este é um de nossos
segredos, o foco no aumento das vendas de nossos
parceiros, oferecendo crédito aos seus consumidores com atendimento diferenciado e sempre buscando inovar, como a criação da SOUMAIS.
Quando falamos a respeito de pesquisas sobre o
comportamento de uso de cartões de crédito, é importante destacar que estudos do gênero costumam
tratar e classificar, de uma única forma, todos os tipos
de cartão em um mesmo grupo, divulgando números que envolvem cartões de loja e cartões de crédito
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tradicionais. Daí a importância dos resultados
um cartão marca própria
Instituições
encontrados pela DMCard, pois conseguimos
que, além de aumentar as
como
a
DMCard
mostrar como o cartão de marca própria traz
vendas, ainda fideliza seus
oferecem
a
um comportamento de consumo e fidelidade
clientes.
diferentes e, consequentemente, resultados
A DMCard nasceu de
possibilidade
diferentes para o varejista.
uma pequena operação
dessa
Para exemplificar essas diferenças e destade cartões de fidelidade de
infraestrutura
car o poder e os impactos positivos das cauma rede varejista. Somos
racterísticas do cartão de crédito private label,
especialistas em varejo,
totalmente
temos o vínculo emocional do consumidor
por isso podemos atender
personalizada
ao
com o ponto de venda, além de toda a conveàs necessidades específiperfil
das
lojas
niência. Muitas vezes o cartão de loja é o pricas do segmento.
meiro crédito concedido àquele consumidor
Atualmente, estamos
a pequenas e
em toda sua vida. Isso aumenta o seu poder
posicionados como uma
médias
empresas
de compra e abre a possibilidade de coleta de
das principais empresas de
informações que permitem fazer ações direcartão de crédito de marcionadas com ferramentas de CRM, entre dica própria do país. A DMversos outros benefícios às lojas e redes que adotam
Card possui uma completa e integrada estrutura de
o produto.
administração e processamento de operações e atua
Quando falamos sobre cartões de loja, a primeiem diversas regiões do Brasil. Alcançamos a marca
ra coisa que vem à cabeça das pessoas (aposto que
de 1,2 milhão de cartões emitidos para mais de 1.200
você, lendo este texto, pode estar pensando agora)
lojas e redes do varejo de bens não duráveis, como
são as marcas mais conhecidas, os gigantes do merSonda, Cobal, Royal, Unissul, Barbosa, Mercadinho
cado e seus cartões próprios. Como as redes de hiPiratininga, Docelar, Joanin, Simpatia, Construjá, Farpermercados Carrefour e Pão de Açúcar, ou lojas de
maconde, Clube da Casa, entre outros.
departamento, como C&A e Renner. Estas são emUMA HISTÓRIA COM O VAREJO
presas que administram internamente o seu crédito.
A história da fundação da DMCard é totalmente liInstituições como a DMCard oferecem a possibilidade dessa infraestrutura totalmente personalizada
gada à minha própria história profissional. Por isso,
ao perfil das lojas a pequenas e médias empresas. O
agora volto um pouco no tempo para um breve relato que nos ajuda a compreender de onde vem o DNA
que não significa que as grandes também não possam optar pela gestão externa de seu cartão por uma
da empresa.
empresa especializada no assunto, como o Grupo
Sou filho de um lavrador, pai de seis filhos, que decidiu largar a profissão no campo e se mudar para
SONDA, que tem seu cartão de crédito próprio administrado pela DMCard. Uma história de sucesso que
uma cidade maior, com o objetivo de oferecer melhores condições de educação à família. Foi assim
contarei mais adiante.
que saímos do Sul de Minas e nos mudamos para
QUEM É A DMCARD
Valinhos, no interior de São Paulo, na década de 70.
Nós somos uma administradora de cartões de
Sem ter onde exercer a profissão de lavrador em uma
crédito private label que nasceu em 2002, em São
cidade, meu pai procurou de alguma maneira se especializar, e para uma pessoa do campo o que tinha
José dos Campos, interior de São Paulo. Viabilizamos
disponível na época era o famoso Telecurso 2º Grau,
aos estabelecimentos como redes de supermercados, farmácias e lojas de materiais de construção a
onde conseguiu sua formação técnica exercida até
possibilidade de oferecerem aos seus consumidores
hoje, mesmo aposentado.
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Enquanto estudava, trabalhou como ascensorista
e, após formado, conseguiu um emprego na Gessy
Lever, atual Unilever, como mecânico de manutenção.
Aos 13 anos consegui meu primeiro emprego
como mensageiro em um hotel de Valinhos e foi
com este salário que, ainda adolescente, pude pagar
as mensalidades do colégio particular onde cursei o
Ensino Médio. Na ocasião, as escolas públicas só ofereciam o chamado Curso Normal, no entanto eu já
buscava uma profissão ao optar pelo curso técnico
de Contabilidade.
Naquele hotel permaneci até os 18 anos e, após
algumas promoções, passei a ocupar o cargo de garçom. Função na qual comecei a notar minhas habilidades como vendedor. Na época era famosa a minha
piada dizendo que os clientes não comiam o que eles
queriam, mas o que eu queria vender a eles.
A antiga Gessy Lever costumava fazer suas reuniões de vendas no hotel onde eu trabalhava. Ao observar aquela movimentação, comecei a alimentar
uma vontade de ser vendedor. Não apenas porque
todos diziam que eu tinha talento para isso, mas porque achava uma profissão glamurosa, afinal, aqueles
vendedores tinham carro da empresa, viajavam, fica-

vam hospedados em bons hotéis. Esse tipo de coisa
era o que mais me seduzia.
Por indicação de um colega da escola, consegui um
emprego de contínuo em um banco. Apesar do ambiente mais desejado – bancos eram os empregadores dos
sonhos da época –, o salário era inferior ao de garçom, o
que me obrigou a continuar fazendo trabalhos extras aos
fins de semana para conseguir pagar as mensalidades da
escola. Por lá, também recebi algumas promoções até
chegar à área de cobrança da instituição.
Na ocasião algo inusitado aconteceu: um dos supervisores da Gessy Lever, frequentador assíduo do
restaurante do hotel, e que sempre era atendido por
mim, foi me procurar para oferecer um emprego.
Desde a época de mensageiro ele já brincava dizendo que um dia eu trabalharia com ele.
Como já não estava por lá, a gerente deu a ele meu
endereço residencial, e ele realmente foi bater na minha porta me oferecendo um emprego de promotor
de vendas. Eu participei da seleção e dos testes, fui
aprovado e me desliguei do banco. Foi quando realmente eu parti para a área comercial do varejo.
INTERESSE PELO CRÉDITO SUPERMERCADISTA
Foi na Gessy Lever que eu pude conhecer de per-

Tabela 1
Crescimento DMCard nos últimos três anos – comparação mês de dezembro
Dezembro

2013

2014

Vlr Venda

51.993.285,25

71.307.721,52

86.599.544,18

37%

21%

Vlr Boletos Emitidos

63.099.445,03

88.895.023,15

106.905.481,92

41%

20%

Qtd Boletos Emitidos

179.590,00

245.744,00

295.982,00

37%

20%

Contas Emitidas

213.519,00

19.415,00

16.809,00

44%

-13%

Pac Cadastrada

18.912,00

30.591,00

33.456,00

62%

9%

71,48%

63,47%

50,24%

-11%

-21%

29.905,00

40.849,00

35.503,00

37%

-13%

130,11

138,89

141,84

7%

2%

Qtd Contas Compras

150.454,00

199.453,00

237.990,00

33%

19%

Qtd Transações

399.605,00

513.407,00

610.547,00

28%

19%

Base

852.572,00

1.031.897,00

1.240.522,00

21%

20%

Base Líquida

642.460,00

771.023,00

898.381.00

20%

17%

Aprovação
Qtd Cartões Emitidos
Ticket Médio

2015 Variação 13 ->14

Variação 14->15
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Tabela 2
Crescimento DMCard nos últimos três anos – comparação anual
Dezembro

2013

2014

Vlr Venda

435.363.789,62

639.748.696,68

824.392.719,11

47%

29%

Vlr Boletos Emitidos

629.322.607,65

980.406.791,05 1.267.168.857,81

56%

29%

Qtd Boletos Emitidos

1.860.703,00

2.599.873,00

3.402.846,00

40%

31%

Contas Emitidas

118.902,00

179.325,00

199.473,00

51%

11%

Pac Cadastrada

177.488,00

278.581,00

346.730,00

57%

24%

66,99%

64,37%

57,53%

-4%

-11%

262.731,00

387.858,00

429.108,00

48%

11%

113,14

124,03

129,11

10%

4%

Qtd Contas Compras

1.453.649,00

1.976.047,00

2.510.387,00

36%

27%

Qtd Transações

3.847.986,00

5.158.115,00

6.384.982,00

34%

24%

Base

9.500.884,00

11.279.309,00

13.777.712,00

19%

22%

Base Líquida

7.111.036,00

8.473.975,00

10.157.496,00

19%

20%

Aprovação
Qtd Cartões Emitidos
Ticket Médio

to o varejo alimentar no Brasil. Viajando por todo o
país, pude entender sua complexidade e as grandes
oportunidades existentes neste segmento. Quando
cheguei a gerente de contas especiais, neste caso já
na Unilever, 10 anos após meu ingresso na empresa,
recebi uma oferta de emprego para ser gerente geral
de vendas de uma rede atacadista que oferecia cartões de crédito próprios administrados internamente,
meu primeiro contato com o que direcionaria minha
carreira e minha vida futuramente. Mas, antes disso,
fui convidado por uma multinacional a ser gestor comercial no Brasil. Esta empresa tinha interesse em fazer aquisições por aqui, que não ocorreram, e tomou
a decisão de se retirar do país.
Mesmo sendo convidado a permanecer no grupo
e me mudar para os EUA, decidi que ainda não era
o momento de deixar o país e também comecei a
amadurecer a ideia de um negócio próprio. Então,
me lembrei da operação de crédito da rede atacadista onde trabalhei e fiz uma proposta: adquirir a operação de cartões da rede, que, na verdade, consistia
em um software e cinco mil cartões ativos em quatro
lojas (a rede era maior, mas uma situação difícil fez
com que fechasse todas as outras).
Além disso, um fenômeno que nos ajudou foi a saída dos grandes bancos do mercado de cartões pri-

2015 Variação 13 ->14

Variação 14->15

vate label, abrindo espaço para empresas realmente
especializadas. Na DMCard, por exemplo, temos um
trabalho totalmente focado no aumento das vendas
dos parceiros por meio da fidelização do consumidor
e uma das análises de crédito mais ágeis do mercado.
Em minutos um cartão é aprovado, e o consumidor
já pode fazer suas compras.
E assim partimos para a captação de outros clientes. Nossa primeira parceira foi a rede Spani Atacadista. Também foi o primeiro, e único, parceiro que
a DMCard já perdeu em toda a sua história, devido
a um valor altíssimo de luvas oferecido a eles por
um banco em troca da carteira de clientes. De qualquer forma, bancos não são especializados em um
determinado segmento do varejo e o grupo, insatisfeito, acabou voltando. Atualmente, a Spani é nosso
segundo maior cliente, atrás apenas da rede Sonda
Supermercados.
CONQUISTA DO GRUPO SONDA
Todo o processo de conquista do cliente e, posteriormente, os resultados alcançados mostram um
trabalho que tanto nós, da DMCard, como o Grupo
SONDA temos muito orgulho em compartilhar. O
nível de crescimento e participação que a bandeira
teve nos últimos tempos é impressionante. E, cada
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vez mais, o incentivo que a direção do Gru160 milhões, 22% acima
Em 2015, captamos
po tem dado ao produto tem retornado como
do registrado no mesmo
R$
100
milhões
bons resultados.
período em 2014. Nosem
debêntures
sos números mostram
Em 2008, o Grupo SONDA adquiriu a rede
como o mercado de carCobal Supermercados. Esta, sob a nova gestão,
privadas para
tões private label cresce
interrompeu a emissão de cartões DMCard,
um
aporte
com resultados bastante
mas continuou aceitando o pagamento com
em
operação
positivos frente ao ceos já emitidos até então. Dois anos depois, em
nário econômico atual e
2010, mesmo não emitindo novos cartões, as
estruturada
mesmo com um públivendas por esse meio de pagamento se manpela
Pátria
tiveram estáveis em 15% do total de compras.
co consumidor ficando
Investimentos
Estes números chamaram a atenção do grupo.
mais endividado.
Foi então que a DMCard teve a chance de,
Com o aumento da
na ocasião já sob a gestão do Grupo SONDA,
inadimplência, as instituições financeiras estão cada vez mais criteriosas na
voltar a emitir cartões para a rede Cobal. Até então,
concessão de crédito, principalmente para as classes
o assunto cartão private label era uma área delicada para os negócios da rede Sonda Supermercados.
mais baixas. Essa estratégia, que visa a minimizar os
Contudo, após dois anos de bons resultados e bom
riscos, tem como consequência a redução do índice
relacionamento com a DMCard, uma empresa realde aprovações aliado à redução dos limites concemente especialista neste segmento, tem início a pardidos para compras. Como reflexo da maior dificulceria para a emissão e gestão dos cartões Sonda. As
dade de acesso ao crédito, observamos claramente
vendas da rede com cartão, que representavam 2%
esse público buscando os cartões de marca própria
do volume, entraram em ritmo de crescimento, atincomo uma alternativa em um momento de diminuigindo 10% das vendas da rede com o cartão próprio
ção da renda e aumento do desemprego.
em 2015
CAPTAÇÃO EM DEBÊNTURES
Após três anos de parceria, com um aumento de
Em 2015, captamos R$ 100 milhões em debêntu30% no faturamento deste meio de pagamento, e
res privadas para um aporte em operação estruturada
com uma taxa de aprovação de cartões acima do
pela Pátria Investimentos. Os recursos foram destinamercado, a direção do grupo diz ter a certeza de que
dos à concessão de crédito com previsão de contitomou a decisão certa.
nuar em ritmo crescente em 2016.
A oportunidade foi um desafio novo também para
O mercado de private label, principalmente nos
nós da DMCard, que, até então, possuía como parceiros redes voltadas para os públicos C e D. O resulsegmentos supermercadista e de materiais de constado foi positivo não apenas no relacionamento com
trução, está aquecido. A busca por crédito nestes
a rede Sonda, mas também porque conquistamos a
segmentos vem crescendo de forma mais acelerada
confiança de um grupo de clientes mais exigentes.
do que outros formatos. Isto acontece porque o próprio varejo encontra no produto cartão de loja uma
maneira de aumentar suas vendas no ambiente reRESULTADOS POSITIVOS EM
cessivo que vive nosso país.
MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA
Em 2015, nós movimentamos um volume de R$
INADIMPLÊNCIA NO SETOR
825 milhões em compras com cartões, o que representa um crescimento de 29% em comparação ao
Assim como todo o mercado, em 2015 também já
mesmo período do ano anterior. Além disso, o total
tínhamos uma previsão do aumento da inadimplência. A busca por crédito nos impulsionou para o cresda carteira líquida em dezembro de 2015 foi de R$
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cimento, mas também contribui para um aumento de
nossos índices de inadimplência. No entanto, o grupo registrou resultados que podem ser considerados
positivos, pois conseguimos manter esse número em
percentuais inferiores aos registrados pelo mercado. Segundo a Serasa Experian, a inadimplência dos
consumidores cresceu 16,9% no primeiro semestre
de 2015 (a maior desde 2012), contra um aumento de
12,90% da DMCard nesse mesmo período.
Entre as medidas adotadas pela DMCard para manter o índice de inadimplência em níveis aceitáveis,
está a análise de crédito realizada por uma metodologia própria e exclusiva, o que possibilita uma resposta muito rápida na correção de rotas, adequando
o índice de aprovação de crédito para o cenário econômico atual. Mesmo com um pequeno crescimento
da inadimplência, a DMCard teve uma queda bastante sutil no índice de aprovação, que partiu de 58,6%
para 48%, enquanto o mercado de crédito de uma
maneira geral reduziu de 50% para 25%. Isso mostra
o quanto a DMCard se posiciona como uma empresa
especialista no mercado que atua, buscando honrar
com seu principal compromisso que é aumentar as
vendas de seus lojistas.
NÚMEROS DA DMCARD EM 2015
Os bons resultados podem ser verificados por outros números mapeados pelo grupo durante o ano:
> 24% – crescimento do número de transações
realizadas com cartões.
> 4% – crescimento do gasto médio por cartão.
> 31% – crescimento do número de cartões ativos.
> 40% – crescimento de seguros comercializados,
com 4 novos produtos.
NOVAS REDES
Fechamos o ano comemorando novos contratos
que fortalecem nossa liderança no interior paulista,
com emissão de cartões para as redes Assupir (Piracicaba), Pereira (Salto de Pirapora e Piedade), Tiãozinho (Franca) e Monteiro (Guararema), ampliando
também o litoral do estado com a rede Bolshoi (Santos). Também na grande São Paulo com a rede Chama e no Sul de Minas com a rede Maxsul. Além disso,

chegamos à Região Norte do país, com o Mais Barato
(Belém/PA).
Além do segmento supermercadista, a DMCard
alcançou bons resultados no varejo de materiais de
construção. Apenas em 2015, quatro redes grandes
passaram a emitir cartões private label administrados
pelo grupo, totalizando 563 novas lojas, que se concentram em importantes redes do país: Construjá,
Clube da Casa, Anamaco e Acomac.
UM NOVO PRODUTO
Programas de fidelização, ou, como eu prefiro
chamar, plataformas de relacionamento, são ferramentas que ainda não são utilizadas em todo o
seu potencial pelos varejistas. As possibilidades são
gigantescas e somente agora o mercado brasileiro,
incluindo as grandes redes, começam a perceber e
usufruir desses benefícios que vão muito além de
simplesmente dar descontos e prêmios aos seus
clientes.
Um fenômeno interessante que observo são as
gigantes do mercado, que, apesar de pioneiras em
adotar esses programas, continuam evoluindo, e
entendo melhor as oportunidades que a ferramenta
traz. E isso ao mesmo tempo em que as pequenas
e médias empresas também o fazem. Algo parecido
com o que aconteceu no passado com os programas
de CRM: muitas empresas gastavam fortunas na implantação e não sabiam como usar.
Os pequenos e médios varejistas estão conseguindo acompanhar as grandes redes e evoluindo mais
rapidamente no processo de implantação graças às
empresas especializadas que oferecem o produto.
Uma verdadeira oportunidade de benefícios ao lojista e a seus clientes. Marcas como Pão de Açúcar e
Extra utilizam programas próprios, administrados pelas próprias redes, e que, em sua maioria, oferecem
descontos e produtos da própria loja.
No mercado, existem outros formatos disponíveis
aos supermercadistas, o chamado sistema de coalizão. Neste, ao contrário de nossa proposta, que tem
o objetivo principal de elevar o consumo e as vendas
em uma loja específica, os consumidores acumulam
pontos comprando em diversos pontos de venda,
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inclusive em concorrentes. As possibilidade de troca
dos pontos acumulados também podem ser realizadas em benefícios como créditos de celular, viagens
e outros produtos e serviços, porém, na nossa plataforma ofereceremos a troca dos pontos por produtos da loja, revertendo em mais vendas para o lojista.
No entanto, volto a lembrar que mais importante
do que avaliar os benefícios ao consumidor final é
saber quais são e como usufruir dos benefícios ao
lojista. Uma ferramenta de relacionamento é capaz
de alimentar a fonte de dados do varejo, resultando
em um potencial imenso no conhecimento do comportamento e preferências do cliente.
Isso permite, por exemplo, tomar decisões mais
assertivas de acordo com uma linha de comportamento esperado e realizar estratégias direcionadas.
Saber onde estão e quem são as pessoas que consomem em sua loja é a melhor e mais barata forma
de fidelizá-las e, consequentemente, aumentar as
vendas. O varejo investe fortunas em campanhas de
marketing, como em televisão e jornais de ofertas,
para atrair o consumidor para dentro de suas lojas.
Programas de relacionamentos inteligentes deveriam
não trazer novos clientes, e sim fazer os clientes que
estão dentro de sua loja gastar mais, ou seja, o grande desafio do varejo nos próximos anos é aumentar seu ticket médio com os mesmos consumidores.
Quem conseguir isto sairá na frente dos demais.
SOUMAIS MARKETING E FIDELIZAÇÃO
A SOUMAIS Marketing e Fidelização, a mais nova
empresa do grupo DMCard, é um case nesse segmento ao se propor manter o foco no lojista. Como
as empresas ainda estão aprendendo a trabalhar com
os dados de que dispõem, a SOUMAIS oferece não
apenas a ferramenta, mas a inteligência sobre as informações coletadas, e sugere aos seus parceiros
definição de estratégias, otimização de promoções

Denis Correia é sócio-diretor da DMCard.

e campanhas de mídia, customização de layouts de
loja e gôndolas, além de auxiliar em tomadas de decisões na gestão de categorias e mix de produtos.
Trata-se de uma plataforma totalmente flexível e
pode ser personalizada a cada rede que cria e adota
uma marca própria para a ação. A rede de supermercados pode escolher entre três plataformas de ferramentas de programas ou a sua já existente:
Club PDV

Nesta modalidade o parceiro opta por oferecer
aos clientes descontos diretamente no caixa em produtos específicos.
Pontos PDV

Os consumidores que aderem ao programa acumulam pontos para troca por brindes e o lojista define como deve ser a troca, apenas por produtos da
loja ou também por prêmios como eletrodomésticos,
passagens aéreas, crédito em telefone celular etc.
Cred PDV

Ao conhecer o comportamento de compra do
consumidor, é possível adotar uma análise prévia de
crédito, diretamente no caixa, informar da possibilidade de se adotar um cartão de crédito private label
da rede já aprovado, pois já conhecendo o potencial de tal cliente, estará em conformidade e sintonia
com a diretrizes da operadora do cartão.
Sendo assim, o varejista precisa sempre ter em
mente que não são apenas os consumidores caçadores de recompensa que vão privilegiar a sua loja,
mas todos que vão receber um atendimento personalizado, reconhecer no local que suas necessidades
são atendidas e que existe a preocupação por parte da
empresa com o que ele pensa. Para quem ainda não
pensou em adotar um programa como este fica minha sugestão: faça isso o mais rapidamente possível.
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A RECICLAGEM DE tubos
de PASTAS E ESCOVAS DE DENTES
Desde junho de 2012, a Colgate oferece aos consumidores em todo o país um programa
gratuito de coleta e reciclagem que já introduziu mais de 1,3 milhão de itens de higiene oral
de volta na cadeia produtiva. Em vez de lixões e aterros sanitários, a Brigada de Saúde Bucal
Colgate transforma escovas de dentes, tubos de creme dental e embalagens
pós-consumo, de todas as marcas, em novos produtos como carteiras escolares, vasos,
pás de lixo, baldes, lixeiras, entre outros.

No Brasil, são cerca de 350 mil consumidores, verdadeiros protagonistas desta iniciativa que fomenta a
construção da consciência ecológica nas relações de
consumo. A Brigada é uma parceria da Colgate com
a TerraCycle, rede global responsável pelo modelo de
negócio de “lixo patrocinado”, capaz de reciclar resíduos de qualquer tipo de material.
Em um cenário socioeconômico guiado pela globalização e necessidade contínua de novas tecnologias, é fundamental repensar a gestão de recursos
e considerar os impactos na natureza. As transformações econômicas desencadeadas pela Revolução
Industrial no século XVIII mudaram os padrões de
interação homem x meio ambiente, que passaram a
seguir os ritmos capitalistas de produção e consumo.
O resultado são níveis de exploração que têm ultrapassado a biocapacidade planetária, com o primeiro alerta global sobre este desequilíbrio em 1972,
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo. Mais recentemente, em 2010,
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projeções da Global Footprint Network (GNF)
– organização mundial que promove a sustentabilidade mensurando a pegada ecológica
dos países e atividades econômicas – revelaram que a exploração natural já ultrapassou
em 50% a capacidade do planeta.
Nesse contexto, as grandes empresas precisam redesenhar estratégias econômicas para
que reflitam o equilíbrio entre as demandas de
seus consumidores e o compromisso constante com práticas socioambientais. Ter sustentabilidade no DNA corporativo vai além de
ações pontuais em momentos críticos; é preciso envolver públicos de diferentes âmbitos,
em todas as etapas de atuação, com propostas
inovadoras que contribuam ativa e regularmente com os ambientes sociais e naturais.

Desde 2012
a Brigada de
Saúde Bucal
Colgate incentiva
consumidores a
revolucionar o
conceito sobre
lixo e também a
colaborar com o
desenvolvimento
social

A BRIGADA DE SAÚDE BUCAL
Nesse sentido, ao oferecer um programa de coleta e reciclagem de itens de higiene oral de todas as
marcas, a Colgate sai na frente. Desde 2012 a Brigada de Saúde Bucal Colgate incentiva consumidores a
revolucionar o conceito sobre lixo e também a colaborar com o desenvolvimento social.
Funciona assim: o consumidor, de qualquer parte do Brasil, acessa o site www.terracycle.com.br e
realiza um cadastro simples e rápido na Brigada de
Saúde Bucal Colgate. Em seguida, forma um time de
coleta com amigos, familiares, colegas de trabalho
e quem mais se interessar. Em síntese, constrói uma
rede de pessoas que se unem em prol do planeta em
ambientes como empresas, escolas, ONGs, condomínios residenciais, consultórios odontológicos ou
qualquer tipo de agrupamento social, sem restrições.
Ao juntar uma quantidade mínima de 5 kg de escovas de dentes, tubos de creme dental ou embalagens, o consumidor imprime neste mesmo site uma
etiqueta pré-paga para poder despachar suas remessas em agências próprias dos Correios, de qualquer
lugar do Brasil. A TerraCycle recebe o material e, desta etapa em diante, é a responsável por todo o processo de reciclagem, da triagem dos resíduos até o
resultado final, que é a produção de matéria-prima

utilizada na fabricação de
novos produtos.
Por um sistema de código
QR, a cada 18 gramas identificados na pesagem – peso
médio de uma escova de
dentes, um tubo de creme
dental ou uma embalagem
–, o participante recebe
dois centavos em sua conta virtual registrada no site
do programa. Duas vezes
ao ano, a TerraCycle opera
resgates que liberam os valores arrecadados para convertê-los, exclusivamente,
em doações a escolas ou
entidades sem fins lucrativos que o próprio participante escolhe. Todo o processo é custeado pela Colgate, e a participação do consumidor é inteiramente
gratuita.
O fluxo de reciclagem do programa envolve: primeiramente, a recepção dos itens de higiene oral e
triagem em três diferentes categorias – I) escovas de
dentes; II) tubos de creme dental; III) embalagens.
Após a separação, as escovas de dentes são direcionadas a um processo de moagem, micronização e
extrusão até a formação dos pellets (resina industrial).
O material gerado é vendido para a indústria de plásticos, que o aplica na estrutura de novos produtos
ecoamigáveis, como pás de lixo, vasos de planta, baldes etc.
Os tubos de creme dental, por sua vez, são submetidos a um processamento que forma placas ecológicas, utilizadas na fabricação de carteiras escolares,
lixeiras, bancos, entre outros, também ecoamigáveis.
Finalmente, as embalagens são separadas por tipo de
composição. Aquelas comumente usadas para embalar tubos de creme dental, por serem mais simples, de
papelão, são recicladas diretamente como papel; já os
blisters, geralmente utilizados para escovas de dentes,
são feitos de papel e plástico, mais complexos e, portanto, são encaminhados a processos que também
formam resina industrial ou placas recicladas.
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a história da colgate
A Colgate, líder de mercado em higiene bucal, surgiu em 1806, quando foi fundada por Willian Colgate, um jovem
imigrante inglês que iniciou seu pequeno negócio de sabonetes, gomas e velas, em Nova Iorque (EUA). Decidido a
fabricar e a comercializar produtos até então tradicionalmente feitos em casa, o empreendedor apostou fortemente na
alta qualidade, baixo preço e fórmula certa para conquistar as consumidoras americanas, vendendo sabão em barra
de tamanho padronizado e realizando entregas em domicílio.
Seu primeiro comercial foi estampado nos jornais da cidade em 1817. Poucos anos depois, ele e seu cunhado, John
Gilbert, construíram uma fábrica de cola nos arredores da cidade de Jersey. Os principais produtos fabricados na
época eram os sabonetes da marca Windsor Toilet Soaps e as gomas Pearl Strach.
Nos anos que se seguiram, a empresa iniciou um período de expansão internacional e, em diversos países, surgiram
filiais que desenvolviam as principais atividades de comercialização e industrialização na conquista dos mercados
emergentes.
Com grande demanda de vendas, a Colgate & Company abriu uma nova fábrica que começou a produzir essências
de perfumes e sabonetes perfumados. Um dos primeiros grandes sucessos globais da companhia foi o seu primeiro
sabonete cosmético perfumado: Cashemere Bouquet, que, até fins dos anos de 1980, encontrava-se ainda na preferência
de muitos consumidores americanos, o que significa que o seu sucesso se estendeu durante cerca de 120 anos.
Ainda nas últimas décadas do século XIX, o interesse da companhia pelo segmento de higiene pessoal cresceu. Foi
então que a Colgate começou a desenvolver o produto que iria revolucionar sua imagem. Inicialmente, foi o pó para
limpeza dos dentes e, em seguida, o Creme Dental Colgate. No começo, o produto era comercializado em vidros, com
uma textura cremosa e aromática. Somente em 1896, sua apresentação passou a ser em tubos flexíveis de estanho,
muito parecidos aos comercializados atualmente.
Indo a fundo na inovação, a Colgate, no mesmo ano, estabeleceu seu primeiro laboratório de pesquisa. Em 1900, a
Colgate já possuía 800 produtos em seu portfólio, entre eles 160 sabonetes, sabão para lavar roupas, fragrâncias
e diversos produtos perfumados para higiene pessoal. Em seu centenário, em 1906, a empresa já era um grande
sucesso no mercado norte-americano. Em 1908, a Colgate, até então uma empresa familiar, abriu seu capital.
Dessa forma, a partir da fusão com a Palmolive-Peet – que se dedicava à fabricação de sabonetes desde 1864 –, a
nova empresa aumentou consideravelmente suas vendas e teve sua primeira subsidiária localizada no Canadá. Após
a fusão, a companhia começou a ter operações no Pacífico Sul, Ásia, Europa, América Latina e África. Dessa forma,
todos os produtos da marca passaram a ser conhecidos e comercializados mundialmente.
Em 1953, a companhia passou então a adotar seu nome atual: Colgate-Palmolive. Na mesma época, a empresa entrou
na era de produtos de consumo modernos e da publicidade, sendo reconhecida pelos consumidores pela sua criatividade
e inovação também na forma de comunicar seus lançamentos. Daí por diante, o portfólio de produtos só aumentou, com
o lançamento de amaciante de roupas, do creme dental Colgate para redução de cáries, da linha de cuidados para os
cabelos, além do sabonete antibacteriano Protex.
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Em 1995, a sede da Colgate, em Nova Iorque, anunciou a compra das operações da Kolynos em 14 países, inclusive
Brasil, onde era líder na época. Desta forma, mudou o panorama do mercado de cremes dentais, lançando a marca
popular Sorriso. Desde o anúncio, milhões de dólares foram investidos no Brasil, na modernização de fábricas, novas
tecnologias e treinamento de funcionários.
Em pouco tempo, a Colgate-Palmolive do Brasil tornou-se um polo exportador para mais de 55 países. Em 1998,
a Colgate tornou-se líder do mercado norte-americano de cremes dentais, com o lançamento de Colgate Total. Nos
anos seguintes, com base em diversas pesquisas, a empresa lançou produtos inovadores, especialmente na linha
de enxaguantes bucais e cremes branqueadores. A sua linha para higiene oral também inclui pastas, escovas e fios
dentais.
ATUAÇÃO NO BRASIL
A empresa chegou ao Brasil no dia 1º de fevereiro de 1927, como Colgate & Company of Brazil Limited. A companhia
foi pioneira ao introduzir uma empresa do segmento no país com comercialização em escala.
Logo no início, a Colgate focou seus esforços no conhecimento do mercado local, dos hábitos de higiene da população
e, consequentemente, no estudo de fórmulas de produtos que atendessem às necessidades deste novo consumidor,
respeitando o clima e condições locais.
Atualmente, a Colgate-Palmolive é tida como uma das líderes de mercado em todos os mais de 200 países em que
atua. Seu portfólio conta com produtos voltados para cuidados com o lar, ração animal, cuidados para os cabelos e
pele e produtos de higiene oral.

INOVAÇÃO E IMPACTOS
A inovação está presente em diversas frentes, inclusive na essência do programa, que é empoderar o
consumidor como o grande responsável por tornar
viável a reciclagem de resíduos, até então, considerados não recicláveis. No âmbito social, a Brigada de
Saúde Bucal Colgate inova ao criar uma plataforma
que permite o engajamento de comunidades, fomenta a educação ambiental de ponta a ponta da cadeia produtiva e promove doações a escolas e ONGs
indicadas por seus participantes.
No aspecto ambiental, o programa oferece vida nova
aos materiais antes considerados lixo de difícil reciclabilidade, o que gera economia de energia, reduz a extração de matéria-prima virgem e desvia esses resíduos
de aterros e lixões. “O maior legado de um programa
como esse é transformar a relação do consumidor com
os resíduos e ajudar a construir uma consciência am-

biental que transcende para outros produtos e esferas
de consumo”, destaca Renata Ross, gerente de Marketing e Relacionamento da TerraCycle Brasil.
As ações em torno das coletas não só ajudam o
planeta, como educam sobre a importância da reciclagem e reutilização de materiais, desde crianças
em escolas até adultos em casa ou no trabalho. A Brigada estimula o protagonismo do consumidor para
construir uma relação afetiva com o meio ambiente
e fortalecer causas sociais, formando assim um ciclo
de ações sustentáveis.
TIMES DE COLETA
Os times de coleta são os verdadeiros responsáveis por esta transformação socioambiental. Consumidores que, ao conhecerem o programa, mobilizam
amigos, familiares, colegas de escola, de trabalho e
quem mais estiver interessado em proteger o meio
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ambiente. Formar times de coleta significa aumentar
a rede de pessoas para arrecadar o máximo possível
de resíduos, somar mais pontos e assim gerar mais
doações. Os times contam com materiais de apoio
– i.g. cartazes, ilustrações, comunicados que explicam como funciona a Brigada e de que forma podem participar –, disponíveis gratuitamente no site
da TerraCycle. Ao total, são cerca de 2.700 times de
coleta, com aproximadamente 350 mil participantes,
de todas as idades e em todas as regiões do país.
Em muitos casos, os times conscientizam as
comunidades do entorno sobre a importância do
descarte ambiental e acabam se tornando pontos
de coleta. É o caso da FAS (Fundação Amazonas
Sustentável), organização sem fins lucrativos cuja
missão é promover envolvimento sustentável, conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida
das comunidades no estado do Amazonas. A FAS é
um exemplo de time de coleta que, por meio do
programa, transmite valores sobre educação ambiental e consumo consciente em escolas nas localidades ribeirinhas do Amazonas. Graças ao seu

reciclagem

trabalho, as próprias escolas se tornaram pontos de
coleta, exercendo um papel ativo na preservação do
planeta.
“A parceria é fundamental para o gerenciamento correto dos materiais de difícil reciclagem dentro
das Unidades de Conservação. Com este apoio, a FAS
consegue colocar em prática toda sua luta pela preservação ambiental no âmbito da gestão de resíduos
sólidos e também no processo de ensino e aprendizado. Uma grande conquista para a FAS e principalmente para os povos que vivem na floresta”, diz Venina Savedra, supervisora pedagógica da FAS.
Outro exemplo é o Instituto Sorrir para Vida, time
de coleta que ajuda o meio ambiente e também beneficia sua própria causa social com as doações. Por
meio do programa, o Instituto mantém uma parceria
com a rede de clínicas odontológicas Ortoplan, que
realiza coletas em 26 de suas unidades, distribuídas
em oito estados do Brasil. Essa iniciativa já encaminhou cerca de 18 mil itens de saúde bucal à reciclagem e gerou doações que ajudam o Instituto a exercer seu propósito social.
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“Além de tratar das pessoas, podemos cuidar do
planeta. Buscamos conscientizar consultórios e pacientes do potencial de colaboração que é possível
alcançar em conjunto. Com esta iniciativa, além de
contribuir com o meio ambiente, conseguimos arrecadar dois centavos por escova, tubo de pasta ou
embalagem coletados, o que nos ajuda a continuar
na missão de promover a saúde bucal de pessoas
com câncer e necessidades especiais”, afirma a coordenadora institucional do Instituto Sorrir para Vida,
Danielle Vanzella.
PARCERIA
Em 2012, o Brasil se tornou o terceiro país do mundo a contar com a parceria entre TerraCycle e Colgate, que trouxe aos consumidores brasileiros o programa nacional de coleta e reciclagem de escovas de
dente, tubos de creme dental e embalagens. No país,
já foram mais de 1,3 milhão de unidades residuais encaminhadas para a reciclagem e mais de 30 mil reais

em doações a escolas
e instituições sem fins
lucrativos, resultantes
única e exclusivamente
do esforço e mobilização dos participantes
com as coletas.
Antes do Brasil, EUA
e México já contavam
com programas de reciclagem da marca, e
depois vieram Austrália
e Nova Zelândia. Globalmente, as parcerias
entre Colgate e TerraCycle envolvem cerca
de 4 milhões de pessoas em coletas de pro2015
dutos pós-consumo de
higiene bucal. Além disso, já promoveram 85
mil dólares em doações
sociais e encaminharam aproximadamente
4 milhões de itens a processos de logística reversa
que proporcionam a reinserção de sua matéria-prima na cadeia produtiva.
AÇÃO COM A WALMART
Um exemplo bem-sucedido realizado em parceria
com o varejo foi uma ação da Colgate em 81 lojas do
Walmart no Brasil. A marca disponibilizou monitores
para divulgar o programa de reciclagem em parceria
com a TerraCycle nos pontos de venda, e cada loja
também contou com um espaço de coleta destinado
ao descarte de resíduos de higiene bucal.
A ação foi importante para que os consumidores
conhecessem o programa e identificassem a Colgate
como a marca patrocinadora da iniciativa que garante a reciclagem de todos os produtos da categoria,
independentemente da marca.
CONCURSOS
Para manter firme o engajamento, a Brigada de

COLGATE E TERRACYCLE

LOGÍSTICA REVERSA
45

CONCLUSÃO
Antes da parceria, escovas de dentes, tubos de
creme dental e suas respectivas embalagens, por
serem compostos de diferentes tipos de plásticos
e metais, não tinham uma opção ambientalmente
correta de descarte, sendo, portanto, encaminhados a destinos poluidores. Fomentar soluções ecológicas para o lixo é uma obrigação de todos que
fazem parte da cadeia, do produtor ao consumidor,
mas esta é uma realidade ainda incipiente no Brasil.
Em 2010, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ajudou a colocar o tema na pauta das
empresas. No entanto, os números ainda revelam
um cenário ambiental caótico, com graves problemas sanitários e poucas propostas sustentáveis. Em
2014, 41,6% do lixo foram depositados em locais
considerados inadequados (lixões e aterros controlados); e, de 2003 a
2014, a geração de
Evolução das coletas ao longo dos anos
lixo cresceu 29%,
enquanto a taxa de
crescimento popu600.000
lacional foi de 6%.
Os dados são da
Associação Brasilei500.000
ra das Empresas de
Limpeza Pública e
400.000
Resíduos Especiais
(Abrelpe) e evidenciam um ritmo de
300.000
produção de lixo
que vai muito além
das soluções am200.000
bientais praticadas.
Nesse contexto,
ao encabeçar ini100.000
ciativas que garantem a reciclagem de
todos os produtos
0
2012*
2013
2014
2015
de uma categoria,
a Colgate assume
* De junho a dezembro de 2012
de frente a responsabilidade ambienNúmero de escovas de dente, tubos de creme dental e embalagens
tal e consagra-se
Saúde Bucal Colgate realiza anualmente concursos
que oferecem prêmios e pontuações especiais aos
seus participantes. É o caso de “Cuidando do Seu
Sorriso e do Planeta”, que já teve três edições, sendo
a última em 2015. Além dos dois centavos por unidade, a ação distribui 50 mil pontos extras aos dez
consumidores que mais coletarem escovas de dentes, tubos de creme dental e embalagens.
É também o caso de “Pontos em Dobro”, que atribui ao participante quatro pontos em vez de dois,
somando portanto quatro centavos a cada resíduo
enviado para a TerraCycle. Este concurso foi tão bem
recebido pelos brasileiros que acabou sendo reproduzido em moldes semelhantes no México. As campanhas são ideais para promover gincanas em escolas, mobilizando alunos em um clima lúdico no qual a
educação ambiental fica como o maior legado.
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como empresa que alia a promoção da saúde bucal
ao compromisso regular com a sustentabilidade. “Esta
parceria com a TerraCycle é muito importante para a
Colgate, pois juntos conscientizamos a população sobre a importância de uma higiene oral correta e um

planeta mais limpo”, afirma Laura Bachmann, gerente
de Produto de Cremes Dentais Colgate. Com a Brigada, a marca dialoga com os consumidores por meio
da educação ambiental, o principal instrumento para
incentivar a reciclagem.

A HISTÓRIA DA TERRACYCLE
Criada em 2001 nos EUA pelo calouro universitário Tom Szaky, a TerraCycle é hoje líder global em solução de materiais
de difícil reciclabilidade e responsável por oferecer, nos 21 países em que atua, um descarte ambientalmente adequado
a mais de 2 mil toneladas de lixo por mês.
O conceito da empresa surgiu do poder de transformar em algo novo todo e qualquer tipo de material gerado como
resíduo por meio de processos cíclicos – o que mais tarde inspiraria o slogan da TerraCycle: “Elimine a ideia de lixo.”
Esta percepção veio à tona quando Tom, aos 19 anos, decidiu produzir adubo com fezes de minhocas, alimentando-as
com restos orgânicos da lanchonete da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, onde estudava.
Para resolver o problema de como envasar o produto, o jovem decidiu pagar dois centavos de dólar a quem lhe
entregasse garrafas de refrigerante vazias, para que assim pudesse vender o fertilizante aos grandes varejistas dos
EUA. Nascia o primeiro modelo socioambiental de negócio da TerraCycle.
Em 2003, o estudante decidiu trancar a matrícula na faculdade para poder se dedicar à empresa em tempo integral.
Nesse ano, ganhou o disputado Desafio do Plano Empresarial Carrot Capital, que premiava o vencedor com um milhão
de dólares em dinheiro para investir em seu negócio.
Mesmo saindo vitorioso, Tom recusou o cheque, pois os investidores queriam desvirtuar o propósito social da
TerraCycle e focar exclusivamente na produção de adubo, sem o incentivo dos dois centavos por garrafa. O jovem
seguiu em frente, ganhando cada vez mais espaço nas redes de supermercado, sem abrir mão do pilar social de seu
empreendimento. Em 2007, a TerraCycle contava com nove produtos diferentes no Walmart e no The Home Depot,
além de três opções de adubos: pronto para usar, concentrado e sólido.
Naquele ano, Tom alterou seu segmento de atuação, passando de fertilizantes para programas com o conceito de “lixo
patrocinado”. Este modelo se consolidou de vez com o financiamento da Honest Tea para a criação da “Brigada de
Refresco”, cujo objetivo era reciclar embalagens de suco e também gerar doações com o mecanismo social dos dois
centavos.
Até hoje, as “Brigadas” funcionam como programas de coleta e reciclagem direcionados gratuitamente a consumidores
de todo o território nacional, nos 21 países onde estão presentes. Com o tripé TerraCycle, consumidor e fabricante, o
formato se torna único ao oferecer um instrumento de educação ambiental capaz de reciclar absolutamente qualquer
tipo de material.
Alguns exemplos de itens já processados pela empresa são: bitucas de cigarro, esponjas de limpeza doméstica,
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embalagens de refresco em pó, pacotes de salgadinho, escovas de dente, tubos de creme dental, vidros de esmalte,
frascos de perfume, embalagens de shampoo e condicionador, lápis, canetas, lapiseiras, gomas de mascar, entre outros.
A empresa iniciou sua expansão global em 2009, impulsionada por uma demanda da Pepsico para o mercado brasileiro.
A multinacional, que já havia recorrido à TerraCycle-EUA em busca de uma solução para os pacotes de salgadinhos,
quis implementar algo semelhante no Brasil.
Em pouco mais de três anos de Brigada Pepsico, foram quase 6 milhões de embalagens deste tipo coletadas por cerca
de 450 mil brasileiros em todo o território nacional. O programa, além de garantir a reciclagem, possibilitou a doação
de aproximadamente R$ 116 mil a escolas e instituições de caridade indicadas pelos participantes, graças ao recurso
dos dois centavos.
Além da unidade brasileira, a TerraCycle estabeleceu operações em México, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha,
Argentina, Israel, Turquia, Espanha, Holanda, Irlanda, Suécia, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Bélgica. A plataforma
global da rede conta com mais de 60 milhões de pessoas e, ao todo, são mais de 4 bilhões de embalagens já coletadas
no mundo.
As Brigadas da TerraCycle constituem uma ferramenta que empodera o consumidor para quebrar paradigmas sobre
o que pode ou não ser reciclado. O participante tem a oportunidade de atuar como principal agente da transformação
socioambiental, mobilizando pessoas na direção do equilíbrio entre consumo e meio ambiente. Com esta mesma
ferramenta, consumidores também são estimulados a construir um mundo mais comprometido com o desenvolvimento
social, promovendo doações que são geradas com as próprias coletas. Às fabricantes que atuam no setor de bens de
consumo e têm seus produtos distribuídos no varejo, a empresa oferece programas de logística reversa que tornam o
processamento de materiais que não fazem parte do fluxo natural de reciclagem uma realidade; com o compromisso
de reciclar todos os resíduos de uma determinada categoria de produtos, independentemente da marca.
No Brasil, os programas envolvem mais de 1 milhão de consumidores, com cerca de 30 milhões de unidades residuais
já recicladas e transformadas em novos produtos como lixeiras, vasos, baldes, pás de lixo, entre outros. Além disso,
os participantes brasileiros são responsáveis por aproximadamente 450 mil reais já doados a escolas e organizações
sociais. Em novembro de 2015, a TerraCycle foi selecionada para integrar o grupo das 11 micros e pequenas empresas
consideradas referências em sustentabilidade no Brasil pelo Guia de Inovação para Sustentabilidade, edição especial
da Revista Página 22 (Número 99, novembro/dezembro), em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da
FGV-EASP (GVces). Atualmente, a filial brasileira possui programas nacionais de coleta e reciclagem com as marcas
Colgate-Palmolive, Faber-Castell, 3M (Scotch-Brite), Avon e L’Oréal (Garnier).

Mônica Pirrongelli é responsável pelas áreas de Comunicação Corporativa e Parcerias Estratégicas da TerraCycle Brasil (autora
do texto final)
Renata Ross é gerente de Marketing e Relacionamento da TerraCycle Brasil
Laura Bachmann é gerente de Produto de Cremes Dentais Colgate
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GLOBAL PARTICIPAÇÕES
Eduardo Olio

A ARTE DO
ENCANTAMENTO
Com atuação no segmento imobiliário desde 2004, a Global Participações é uma empresa
100% brasileira, especializada em prover gerenciamento de propriedades comerciais.
Idealizada e gerenciada por profissionais e especialistas em serviços de gestão e consultoria
imobiliária, a empresa tem na essência, desde o início das operações, uma grande
preocupação com a qualidade e o atendimento, sempre adiante do convencional e focada
em inovação e quebra de paradigmas.

No fim de 2014, a Global Participações decidiu reformular o design da marca, atualizar a identidade e
deixar mais claro o posicionamento a fim de reforçar
um de seus diferenciais, que é o foco na hospitalidade.
Atualmente é consolidada como referência no
que diz respeito a grandes operações de marcas em
empreendimentos imobiliários devido à sua experiência na absorção de conceitos – gestão de marcas, resultando assim em uma entrega baseada na
excelência operacional e no encantamento de cada
empreendimento gerido de acordo com o perfil de
cada operação.
Com cerca de 3 mil colaboradores, diretos e indiretos, a matriz está localizada em São Paulo, com filiais
no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em Salvador.
COMO GERIR MARCAS DE
EMPREENDIMENTOS COM EFICIÊNCIA
Assim como em qualquer segmento, empreendimentos também são reconhecidos pelo diferen-
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cial que oferecem. Agregar valor ao tijolo e ao
VISÃO DO CLIENTE
Com o foco na
concreto é o que realmente conduz a trajetóEm sintonia com as
hospitalidade
e
ria de empenho e dedicação da Global no seconstantes mudanças
compreendendo
tor em que atua.
no mercado, a empresa adotou em seu
Um empreendimento em si pode ser apenas
que a essência do
modelo de negócios
mais uma construção, caso não possua um dinegócio
é
baseada
ferencial que o valorize além de sua arquitetura
um conceito comum e
em
pessoas
e qualidades dos materiais utilizados na consbem aplicado em emtrução. Incorporadoras e construtoras entrepresas de tecnologia,
trabalhando para
gam seus empreendimentos em sua grande
conhecido como e2e
pessoas,
a
Global
maioria com um discurso de diferencial. Mas
(everyone-to-everyoParticipações
zela
ne). A organização de
afinal, ao iniciar a operação desse empreendimento, após a entrega e a implantação, quais
seus processos visanpelo relacionamento
do a “empresa para
as garantias desse diferencial?
interpessoal
e
cliente” é baseada
A gestão de marca de um empreendimento
faz
treinamentos
nas experiências indiimobiliário neste caso vem para dar continuidade no diferencial, nunca deixando de lado a
vidualizadas do consuconstantes com
midor, criando o poder
essência e o DNA da marca que o empreendirigorosos
padrões
de
mento carrega consigo.
de encantamento e
qualidade
Pelo know-how adquirido na gestão e opegerando surpresas.
ração de grandes marcas imobiliárias, a Global
No caso da Global
consegue oferecer aos empreendimentos que
Participações, isso é
gerencia um alto nível de excelência com serviços de
fruto de uma análise feita de como o mercado empresarial se comportava no início dos anos 90 e
primeira linha, além de novas tendências e sofisticação, especificamente desenhados e alinhados com
como isso agora é aplicado levando em consideração os dias atuais. Na década de 90 os serviços
os parâmetros e diretrizes da marca do empreendimento a ser gerido.
eram criados com base no que as empresas enxergavam como importante para os clientes. No enDesde a seleção e o gerenciamento de equipes internas, a empresa realiza treinamentos adequados de
tanto, na década seguinte os clientes começaram a
acordo com o perfil da marca, independentemente
ser segmentados. Atualmente são eles que definem
do empreendimento (business, office, parque logíso que realmente querem, pois manifestam suas opitico ou comerciais mistos). Com o foco na hospitaniões e mostram que não basta apenas apresentar
lidade e compreendendo que a essência do negócio
algo bom, é preciso manter-se sempre atualizado
é baseada em pessoas trabalhando para pessoas, a
e pronto para superar problemas a cada momento.
Global Participações zela pelo relacionamento interPara isso, dentro da Global os projetos elaborapessoal e faz treinamentos constantes com rigorosos
dos são detalhados com o foco na experiência do
padrões de qualidade.
consumidor atual, que tem acesso a muitas informações, sabe o que quer e deseja ter uma expeEm se tratando da parte operacional de um empreendimento que envolve ações como a coorderiência única. Isso pode ser percebido em diversas
nação de todos os serviços administrativos, de consituações dentro de um empreendimento que posservação e de manutenção, a Global é responsável
sui o gerenciamento da Global, seja inicialmente no
por essas questões de modo a garantir a gestão da
atendimento à recepção ou a algum colaborador de
marca do empreendimento conforme descrito pelo
outro setor. O visitante ou proprietário nunca ficará
cliente.
sem um respaldo no que almeja, e a excelência no
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Figura 1
modelo de gestão 1

atendimento é traduzida na forma de como a equipe se comporta diante da situação, com profissionalismo e buscando antecipar-se aos desejos dos
clientes.
Além de um serviço eficiente, superar expectativas é essencial para manter ativo o relacionamento entre empresa e cliente. Pensando assim,
a empresa personaliza serviços para cada um de
seus empreendimentos geridos, respeitando a
cultura de cada companhia, atendendo necessidades específicas e proporcionando experiências
memoráveis.
Outro ponto de relevância no processo de e2e é
entender que através da globalização as pessoas estão mais conectadas com o mundo e a comunicação está mais ágil. Se antes a informação demorava

a chegar ao receptor, hoje, por meio de um simples
clique é possível manter diálogo com alguém em outro país.
Enquanto as empresas convencionais e tradicionais de gestão de empreendimentos ainda atuam
com o marketing unilateral, de produzir demandas
e resolver reclamações, a Global Participações atua
através do crowdsourcing. Assim, por meio da colaboração de quem interage com a empresa, é possível criar e desenvolver inovações, tanto tecnológicas
quanto operacionais.
Para tornar real esta demanda, foi implementada
dentro da empresa a função de Marketing Technologist Manager, que engloba Marketing e Tecnologia da Informação, um híbrido de marketing e
inovação.
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Como exemplo de tecnologia aliada às reais necessidades e para demonstrar os resultados, a Global Participações pode realizar controles capazes de
calcular e cobrar uma taxa de condomínio de acordo
com a ocupação de um prédio comercial, o que torna a cobrança mais justa para quem reside ou trabalha no local.
COMO SE DESTACAR
NO MERCADO IMOBILIÁRIO
Assim como em qualquer área de atuação, são
muitos os fatores que ajudam uma determinada empresa ou um determinado serviço a obterem o seu
devido destaque frente ao mercado que desejam
conquistar. Ser bom já não é mais visto como algo
além do normal. Hoje, as pessoas anseiam por serem
surpreendidas, querem a excelência, a agilidade e o
comprometimento na contratação de seus serviços.
A modernização de sistemas e a facilidade de obter a informação em frações de segundos com o advento da internet permitem que a população se torne
cada vez mais exigente e seletiva. No mercado em
geral, há muitas empresas que investem em tecnologias digitais como meio de estarem em evidência
para o público-alvo. Com a concorrência acirrada,
é preciso estabelecer sempre novos métodos para
que o negócio não se torne obsoleto e sem vida aos
olhos de quem se quer atingir.
No ramo imobiliário não é diferente, e é por isso
que a Global Participações mantém em seu portfólio
de serviços uma visão ampliada para atender qualquer
demanda que envolva a sua atuação de negócio.
A estrutura do portfólio
Property Management

Faz a valorização do ativo de empreendimentos
multiusuários e garante a eficiência em processos e
minimização de custos;

Asset Management

É a gestão de carteiras imobiliárias, oferecendo soluções personalizadas para a melhor adequação de
um ativo para o mercado;
Gestão de Marca

Oferece consultoria e serviços de acordo com as
diretrizes de marca do cliente;
Comissionamento & Startup

Inspeciona, define e estabelece procedimentos
conforme o projeto, do início até a evolução da operação;
Building Consultancy –
Consultoria e Avaliação

É focado na assessoria da concepção e elaboração
de projetos, oferecendo assistência na definição da
infraestrutura;
Taylor Made Consulting & Services

Serviços e consultoria sob demanda e de acordo
com a necessidade exata do cliente.
Todos esses serviços são realizados sob a máxima dos padrões de exigência da empresa, 100% nos
BackOffice, zelando, enaltecendo e valorizando o
patrimônio do cliente.
Há, ainda, como base das operações dos serviços,
uma metodologia que incorpora um conjunto para
aperfeiçoamento de processos em todas as áreas e
disciplinas de gestão de propriedades e ativos.
O modelo de gestão da Global foi desenvolvido
em camadas, o que permite a visualização estratégica de suporte ao cliente. Esse modelo padroniza a
comunicação com o cliente e está alinhado com as
melhores práticas de mercado – processos e métricas além de refletir toda a experiência acumulada ao
longo dos anos.

Facility Management

Consiste na gestão de serviços da infraestrutura
corporativa, otimização de processos da infraestrutura corporativa, para oferecer tranquilidade e melhoria na rotina das pessoas;

ABRINDO PORTAS PARA NOVOS NEGÓCIOS
A valorização do ativo de empreendimentos multiusuários, a garantia de eficiência em processos e a
minimização de custos são fatores que abrem portas
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para novos negócios. Manter uma equipe de profissionais de operação e dos setores financeiro e administrativo sempre motivados e prontos para atenderem de forma eficiente não é tarefa para qualquer
empresa do ramo. Por parte da empresa empregadora, é preciso haver um parâmetro do que o mercado está fazendo e, em cima disso, buscar alternativas
para se destacar como um todo, levando em consideração a necessidade do cliente e o quanto ele está
disposto a investir.
Com a filosofia de ter a excelência como meta,
por meio do monitoramento de todo o ciclo de vida
de um empreendimento, com metodologias, procedimentos e formulários padronizados, baseados
no PMI (Project Management Institute), a Global
consegue sistematizar e planejar ações preventivas
e corretivas maximizando resultados e consequentemente reduzindo o custo da operação de um empreendimento.

Figura 2
modelo de gestão 2

A empresa adota uma postura independente e
neutra para encontrar a melhor relação custo/benefício para cada projeto. Isso é algo que faz parte
de seu DNA, garantindo maturidade no processo e
alinhamento da entrega e expectativa do negócio
proposto.
Para encantar o público, alguns fatores são importantes e agregam valor ao empreendimento, como
serviços exclusivos e customizados para facilitar o
cotidiano. A Global Participações é pioneira na adoção e fornecimento do conceito de serviços pay-per-use, termo em inglês que significa pague pelo
uso, dentro de empreendimentos.
Devido a essa competência, exerce com total conhecimento a homologação de seus parceiros para
prestação de serviços disponíveis nos portais de cada
empreendimento. Entre esses serviços, pode-se destacar arrumação, limpeza, serviços de instalações
e manutenção em geral, entre outros. Este tipo de
facilidade é visto de forma muito benéfica, pois traz
comodidade, agilidade e segurança para as pessoas
que usufruem destes serviços.
A experiência de anos no mercado imobiliário
também possibilita à Global ter o conhecimento de
traçar planos adaptados e formatados, independentemente de onde estejam localizados. Através de um
estudo detalhado são identificadas e desenvolvidas
as melhores práticas e padrões regionais para que o
cliente obtenha um perfeito gerenciamento interno
com padrões para atender globalmente.
Em termos de parques logísticos, a empresa também está apta a realizar a gestão, o planejamento e a
administração patrimonial. São oferecidas vantagens
competitivas que geram valor e otimizam processos, além dos serviços básicos administrativos, como
conservação e manutenção do empreendimento.
A empresa tem o compromisso de manter em seu
portfólio uma rede de fornecedores que passam
previamente por um processo de seleção e homologação, com vistas a garantir o padrão de
excelência pelo qual é reconhecida no mercado. O resultado dessas e de outras ações
gera a elevação do valor do patrimônio.
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SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é um tema que ao longo dos
anos vem sendo discutido com muita frequência nos
meios de comunicação e no cotidiano das pessoas.
Devido ao rápido progresso industrial, às novas tecnologias e às mudanças de hábitos dos seres humanos,
o planeta Terra está passando por transformações, e
isso já pode ser mensurado no modo como a natureza está respondendo a toda essa dinâmica. Para isso,
além de o indivíduo fazer a sua própria parte, as corporações estão conscientes de que exercem um papel fundamental para com a sustentabilidade.
Visando a essa preocupação com o meio ambiente, a Global Participações é adepta da adoção de
políticas de sustentabilidade como forma de estratégia para criar valor ao seu negócio e, acima de tudo,
contribuir de maneira positiva para o bom andamento do ecossistema.
Em 2015, tornou-se membro do Green Building
Council Brasil (GBC Brasil), uma organização não governamental que visa a fomentar a indústria de construção sustentável no país. O GBC Brasil conta com cerca
de 500 empresas membros que apoiam as atividades
da organização por estarem engajadas ou buscando se
engajar no mercado da construção sustentável, seja por
meio da adoção de práticas de green building em suas
instalações ou ofertando materiais e serviços eficientes
e responsáveis do ponto de vista socioambiental.
Atualmente, segundo o Green Building Council
Brasil, há 279 edifícios certificados com o selo LEED
– Leadership in Energy and Environmental Design,
concedido pela entidade às construções que atendam a padrões ligados à sustentabilidade. Desses,
70% correspondem a empreendimentos comerciais,
escritórios e centros de distribuição.
Através do conhecimento adquirido ao atuar com
empreendimentos que possuem o selo LEED-GBC,
a Global Participações tem a expertise necessária
para desenvolver projetos sob medida com esse viés
sustentável, que abrange questões como o reúso de
águas, o descarte correto de resíduos, a coleta sele-

Eduardo Olio é diretor de Operações da Global Participações

tiva de materiais, a utilização de geradores de energia
e outros meios para maximizar a eficiência da operação e minimizar custos e impacto ao meio ambiente.
AÇÕES DE RELACIONAMENTO –
INTEGRAÇÃO AOS CONDÔMINOS
A prática de ações sociais e de relacionamento
dentro das empresas é um meio de fazer a integração entre pessoas e o meio onde vivem ou executam
suas tarefas profissionais. Na Global Participações
isso também é exercido, sendo dividido em quatro
pilares: corpo e mente; prazeres da mesa; social e
sustentabilidade; e facilidades.
Em corpo e mente há atividades voltadas ao bem-estar como massagens. Já em prazeres da mesa,
são realizadas degustações de bebidas e comidas
como forma de despertar sensações prazerosas que
se traduzem ao paladar.
No que diz respeito ao âmbito das ações de relacionamento com foco em social e sustentabilidade, a
empresa incentiva os empreendimentos em que atua
a participarem de campanhas para doação de sangue,
auxílio para arrecadações junto ao Exército da Salvação, coleta de brinquedos e de materiais escolares e
doação de livros e roupas. Também participa de outras campanhas divulgadas com frequência na mídia,
como Natal Solidário, Outubro Rosa e Novembro Azul.
Em 2015, para o movimento Outubro Rosa, a Global Participações, em parceria com a ONG Rapunzel
Solidária e o Salão JJ de cabeleireiros, realizou palestra visando à conscientização da população feminina
na prevenção ao câncer de mama. Ao fim da palestra, uma cabeleireira ficou à disposição para cortar o
cabelo das mulheres interessadas em fazer a doação
para confecção de perucas destinadas às pessoas
com câncer.
Com todas essas medidas, a Global Participações
tem como finalidade sempre superar expectativas no
setor em que atua, apresentando serviços e atividades de integração social que possam agregar valores
para os empreendimentos que opera.
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SINDIATACADISTAS-RS
Zildo De Marchi
Luiz Henrique Hartmann
João Felippe

O PROGRAMA QUALIFICAR

O Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas-RS)
lançou, em 2010, o Programa Qualificar, pelo qual mais de quatro mil pessoas já passsaram
por cursos e palestras, beneficiando quase 600 empresas do setor. Além disso, o projeto
desenvolve ações de responsabilidade social e incentiva a adoção de hábitos saudáveis pela
população por meio do movimento Cicloatividade, que fomenta o uso de bicicletas em Porto
Alegre. É, sobretudo, um projeto de sustentabilidade empresarial.

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu propondo um novo paradigma ético e holístico.
Como permeia todas as pessoas e nichos da sociedade, passa, necessariamente, pelo reposicionamento
político-estratégico e pela adoção de novas práticas
no setor empresarial. Uma sociedade é sustentável ao
atender, simultaneamente, aos critérios de relevância
social, prudência ecológica e viabilidade econômica,
os três pilares do desenvolvimento sustentável.
A incorporação do desenvolvimento sustentável
ao core business das empresas é um processo em
formação. Os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade empresarial ainda são recentes e pouco difundidos e debatidos pela sociedade
neste século XXI.
No contexto atual, a adoção de práticas empresariais sustentáveis é uma realidade perfeitamente possível. Está ao alcance de todos. Na atual conjuntura
tecnológica e científica, ser uma empresa sustentável
está intimamente mais relacionado a questões cul-
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turais e a paradigmas carregados ao longo de
A falta de mão de obra
O Sindiatacadistas
anos do que à capacidade intelectual e ecoqualificada influi significainiciou
sua
nômica.
tivamente na área atacatrajetória
na
busca
dista. O Sindiatacadistas
Para se efetivarem as políticas e práticas de
representa um setor ressustentabilidade empresarial é preciso atender
da excelência em
ponsável por uma fatia de
simultaneamente aos critérios de relevância
2006.
Participou
mercado que produz um
social, prudência ecológica e eficiência ecopela
primeira
vez
nômica. Isso deve estar refletido em estratégias
volume de vendas correspondente a 34,5% do
e práticas éticas e sustentáveis de ecoeficiênda avaliação do
cia e responsabilidade social. Esse é o maior
PIB do comércio gaúcho.
Programa
Gaúcho
desafio destes tempos: conciliar crescimento
Portanto, para continuar
de
Qualidade
e
econômico, preservação do meio ambiente e
crescendo, era preciso se
equidade social.
aprimorar.
Produtividade
Nesse cenário, a sustentabilidade empresarial
Pessoas mais qualificaem
2010
das para trabalhar fomendeve ser vista como uma oportunidade de novos negócios. Agregar progresso econômico,
tariam o crescimento do
equidade social e preservação ambiental pode
setor, o qual poderia ser
gerar dividendos, imagem e reputação, contribuindo
ainda mais expressivo caso houvesse mais qualificação empresarial e investimento social, proporcionantambém para a ampliação e perenidade dos negócios.
do mais sustentabilidade e intensificando as relações
com a sociedade. O Sindiatacadistas deslumbrou um
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
importante percurso a ser trilhado. Era mais que neNum mundo que compete pela preferência dos
cessário, era imperativa uma ação estratégica com
consumidores, o item qualidade adquire importância estratégica para o sucesso. A qualificação emfoco na sustentabilidade setorial.
presarial e profissional é o caminho para permanecer
EM BUSCA DA EXCELÊNCIA
em um mercado cada vez mais competitivo. Buscar
O Sindiatacadistas iniciou sua trajetória na busca
a qualificação significa desenvolver as habilidades
da excelência em 2006. Participou pela primeira vez
profissionais, fomentar o planejamento dos investimentos e auxiliar na obtenção de recursos. Ou seja, a
da avaliação do Programa Gaúcho de Qualidade e
qualificação é prioridade.
Produtividade em 2010, a fim de certificar suas ferramentas e práticas para o desenvolvimento da quaA qualificação profissional não é diferencial no currículo, mas uma exigência das empresas que buscam
lidade de gestão. Em 2011 conquistou a Medalha de
destaque no mercado. Afinal, uma equipe dedicada
Bronze do Prêmio Qualidade RS.
e envolvida, que utiliza os conhecimentos e busca
O Sindiatacadistas fortaleceu o seu projeto de
inovar no dia a dia, é essencial para que se atinja o
Governança Corporativa em 2010. O Mapa Estratégico 2010–2020 elegeu 15 objetivos, subdivididos
sucesso. A qualificação ganha maior destaque nestes
em foco interno, externo e no setor, bem como foi
tempos difíceis.
estabelecido um cronograma de implantação e desenvolvimento para todo período. A partir de então
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	
foram estabelecidos indicadores de evolução para
A avaliação do cenário estudado demonstrava
avaliação das ações propostas.
para o Sindiatacadistas a premência da formulação
A missão definida foi alavancar o crescimento e
de um projeto que focasse a sustentabilidade setorial, da qualificação empresarial e profissional até as
aumentar a visibilidade do atacado e da distribuição
relações do setor com a sociedade.
do RS. Entre os objetivos estratégicos estavam ca-
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pacitar as empresas e seus funcionários, ampliar as assessorias permanentes às empresas
e elaborar um programa de qualidade para as
afiliadas – foco no setor – e implantar ações
relativas à sustentabilidade e inteligência competitiva e inovação – foco externo. Cinco dos
quinze objetivos estratégicos estavam dirigidos
para a qualificação setorial e a relação com a
sociedade.

A responsabilidade
social empresarial
é um importante
valor competitivo
do mercado e
fator primordial
para a busca do
desenvolvimento
sustentável

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade social empresarial é um
importante valor competitivo do mercado e
fator primordial para a busca do desenvolvimento sustentável. Além da satisfação das necessidades e dos desejos do consumidor, a qualidade dos
produtos e serviços, as empresas estão sendo avaliadas por sua atuação na sociedade, ou seja, é preciso
demonstrar qual o seu papel na construção de uma
sociedade mais humanitária e com melhor qualidade
de vida. É desta forma que o conceito de responsabilidade social é fomentado. Atento a estas questões, o
Sindiatacadistas passou a incentivar a adoção da responsabilidade social como administração estratégica
para as empresas e ainda a inserir o desenvolvimento
de projetos sociais em suas ações.

NASCIMENTO DO PROGRAMA
O Sindiatadistas-RS investe na geração de conhecimento através do relacionamento com os associados. Com pesquisa de marketing realizada continuamente, o Sindiatacadistas conhece, avalia e analisa as
demandas de seus filiados, assim como identifica as
necessidades e oportunidades existentes para validar
os seus projetos. São mais de quatro mil entrevistas
e contatos pessoais por ano. A partir disso é possível
realizar de maneira mais correta e adequada as exigências de seu público. O processo é essencial para
visualizar o projeto de qualificação. Dessa forma, o
foco estratégico na sustentabilidade empresarial e
social da entidade foi validado pelos afiliados e possibilitou a montagem do programa de trabalho.
O Sindiatacadistas definiu, em 2010, que todas
as ações em prol da qualificação setorial estariam

centralizadas em um
só alvo. Assim nasceu
o Programa Qualificar.
Um projeto focado no
desenvolvimento e qualificação das empresas,
de seus funcionários e
na relação do setor com
a sociedade. Uma oportunidade de entregar
valor para seus afiliados
e associados, aumentando a percepção de
valor da entidade junto
ao seu público-alvo. Um projeto inovador no setor,
de fundamental importância para a sustentabilidade.
DEFINIÇÃO DAS AÇÕES
E DA COMUNICAÇÃO
As diferentes ações do programa foram definidas
de acordo com as demandas obtidas junto ao mercado-alvo. A lista inicial de cursos oferecidos passou
a ser analisada e seus formatos pesquisados, tanto
nos cursos abertos como nos in company que seriam
oferecidos. A entidade buscou parceiros estratégicos
para a aplicação dos cursos e começou a estudar opções para elaborar projetos sociais e ambientais.
A estratégia de comunicação foi centrada, prioritariamente, em marketing dirigido, tanto por meio
das ferramentas de comunicação existentes, como
nos milhares de contatos que eram realizados de forma pessoal junto aos afiliados. O sindicato precisava
também priorizar práticas voltadas à interiorização e
à atração de jovens, a fim de ampliar o seu espectro
de atuação e de fomentar novos talentos e futuros
administradores.
FORMAÇÃO DO CONSELHO
DE SUSTENTABILIDADE
Com o desenvolvimento das ações do programa,
surgiu a necessidade de criar um grupo de trabalho
que avaliasse estrategicamente todo o projeto e os
seus rumos. O Conselho de Sustentabilidade foi formalizado em 2014, com as seguintes atribuições:
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> Promover, através da estrutura do sistema, o
desenvolvimento sustentável das empresas do setor
terciário;
> Estreitar relações com órgãos ambientais e empresas afins, para contribuir na criação de projetos
sustentáveis às empresas do setor terciário;
> Contribuir na educação, disseminação e implantação de ações de preservação do meio ambiente
junto às empresas e sociedade.
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO
Para aprimoramento do processo, foi elaborado
um acompanhamento quantitativo da participação
e qualitativo das avaliações dos cursos. Também foi
implementado o seguimento da percepção de valor
junto aos afiliados com o programa de visitação contínua e por meio de depoimentos – avaliados pelo
sindicato, tanto em relação aos cursos quanto ao
Programa Qualificar como um todo.
QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA: CURSOS,
PALESTRAS E AÇÕES IN COMPANY
O Sindiatacadistas disponibilizou um portfólio
de capacitação profissional e atualização tributária,
composto por dezenas de diferentes cursos oferecidos (abertos e in company) aos associados, contribuintes e à sociedade em geral. Os programas de estudos foram divididos nas áreas de vendas, logística,
atendimento ao cliente, marketing, finanças, desenvolvimento pessoal e profissional e coaching, assim
como a promoção de várias atividades voltadas ao
treinamento nas áreas tributária e fiscal. Inicialmente
foram promovidos quase 25 e hoje já são quase 50
diferentes cursos e palestras disponibilizados, contando com a parceria do Senac.
Os cursos, ministrados na sede da entidade, objetivam desenvolver as competências técnicas e comportamentais das associadas, por meio de treinamentos e palestras com profissionais especializados,
voltados aos desafios atuais. A ação visa a auxiliar as
empresas a qualificarem sua organização e gestão,
bem como instrumentalizá-las para implementar e
adequar o seu desempenho econômico e social.
A identificação da necessidade específica de algu-

mas empresas, que pelo seu grau de capacitação desejavam algo mais adequado às suas especificidades,
motivou, a partir de 2013, o surgimento de programas
in company - maior adequação de aprimoramento às
necessidades demandadas. A solução foi proporcionar palestras e treinamentos com formato e conteúdo adaptáveis às exigências de cada empresa.
Na área tributária foi firmado um convênio operacional com um escritório de advocacia que dá aos
associados assessoramento técnico na área tributária. O convênio envolve desde ajuizamento de ações
coletivas que busquem economia fiscal das empresas até consultorias, palestras sobre o tema e planejamento tributário de acordo com as necessidades
de cada negócio.
INVESTIMENTO EM
RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Sindiatacadistas acredita que o trabalho é capaz
de transformar. Assim passou a investir na qualificação das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. O Programa Qualificar foi ampliado com a meta
de apostar na capacitação profissional de pessoas
de comunidades carentes. Muitos participantes dos
cursos são sensibilizados e incentivados a contribuir
com os projetos desenvolvidos.
Dessa forma, o sindicato passou a investir e colaborar com a Instituição de Educação Infantil e Assistência Social Eugênia Conte, localizada no bairro
Rubem Berta, em Porto Alegre. Com contribuições
mensais, através de doação espontânea de empresas
e sindicatos associados, e com um aporte anual, o
sindicato confirma que o apoio é fundamental para
a educação e formação profissional para essa comunidade, que recebe auxílio para executar projetos
voltados ao esporte e à educação de 250 crianças e
jovens estudantes.
O Sindiatacadistas fez a doação dos equipamentos
para a oficina de informática do Centro Infantil Eugênia Conte, e em parceria com o Programa Senac de
Gratuidade oportuniza a inclusão digital de pessoas
da comunidade da Vila Nova Santa Rosa, na Zona
Norte de Porto Alegre, através de aulas de informática. A adaptação às tecnologias não é diferencial, mas
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uma exigência do mercado de trabalho. O curso ministrado pelo Senac teve carga horária de 160 horas.
Os participantes desenvolvem habilidades em editor
de texto, apresentação e planilhas e também navegação e comportamento seguro na internet. O objetivo
é transformar a comunidade do Centro Infantil Eugênia Conte num polo de irradiação de conhecimento,
investindo na capacitação das pessoas para se instrumentarem para o mercado.
As crianças do Centro Infantil Eugênia Conte também contam com o apoio do Sindiatacadistas para
aulas e treinamento de judô (são 80 alunos em média). Elas já estão conquistando medalhas em competições nacionais. A entidade patrocina o judoca e
professor no projeto Willy Schneider, que venceu o
Sul-Americano de Judô recentemente.
Paralelamente, ocorreram outras realizações,
como a promoção da arrecadação de materiais escolares, nos cursos de verão Programa Qualifica,
para ajudar na volta às aulas das crianças e adolescentes da Casa de Nazaré – Centro de Apoio ao Menor, instituição com um importante trabalho social
na Vila Nossa Senhora das Graças, no bairro Cristal.
Lá são atendidas, diariamente, mais de 500 crianças,
jovens e famílias, em diversos programas e projetos.
CICLOATIVIDADE: PROMOÇÃO
DE HÁBITOS SUSTENTÁVEIS
O Cicloatividade é um movimento criado pelo
Sindiatacadistas para incentivar a adoção de atitudes e hábitos sustentáveis na sociedade. Foi criado
em 2011 com o objetivo de trazer mais visibilidade
para o Sindiatacadistas, estimulando o uso de transportes sustentáveis pela população. O Cicloatividade
fomenta o uso de bicicletas em Porto Alegre, com
a realização anual de passeios ciclísticos em fins de
semana, para todas as idades, organizados de maneira a proporcionar segurança para os ciclistas e mostrar como pode haver uma convivência sadia entre
os carros, as bicicletas e os pedestres, com respeito
e harmonia. Quatro passeios foram realizados com
a cooperação do SESC, da EPTC e da SMAM, além
da colaboração de empresas patrocinadoras que disponibilizaram brindes ao fim de cada atividade. Um

investimento de, aproximadamente, R$ 40 mil por
evento.
A intenção é expandir o uso de bicicletas na cidade, proporcionando condições para sua circulação
nas ruas, instalando bicicletários, conscientizando a
população para uma melhor convivência de bicicletas e carros no trânsito. O sentido deste movimento
é congregar diferentes segmentos da população,
empresas e entidades governamentais em favor de
um objetivo comum. Criar práticas de sustentabilidade, agindo diretamente na atitude das pessoas,
visando a uma colaboração espontânea e consciente do futuro.
UM FORTE E AMPLO PROCESSO
DE COMUNICAÇÃO E AVALIAÇÃO
O processo de comunicação utilizado pelo Sindiatacadistas é formado por diferentes ferramentas que
vão desde o contato pessoal até técnicas de marketing digital. Além dos meios convencionais de divulgação como e-mail marketing, site e informativos,
que são recursos já consolidados pela instituição, o
Sindiatacadistas tem três visitadores externos – um
serviço pioneiro da instituição.
O trabalho dos visitadores tem como finalidade
esclarecer o empresariado quanto às atividades sindicais, institucional; divulgar os produtos e serviços
disponíveis aos clientes; identificar demandas e possibilidades de atendimento por parte do Sindiatacadistas; aplicar pesquisa de marketing continuada; e
divulgar os canais de comunicação para que os filiados façam melhor proveito da instituição. São realizadas aproximadamente quatro mil visitas por ano às
empresas filiadas, o que é fundamental para a divulgação e avaliação do Programa Qualificar.
Para incrementar a divulgação de seus serviços e
se relacionar proativamente com um número cada
vez mais de cidades e empresas, o Sindiatacadistas-RS está acoplado ao projeto Giro pelo Rio Grande,
desde 2011, atividade promovida pelo Sistema Fecomércio-RS, para ampliar a interiorização do Programa Qualificar. O objetivo é facilitar o acesso dos atacadistas das diferentes regiões do Rio Grande do Sul
aos conteúdos de programas voltados à capacitação.
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INVESTIMENTO EM PROCESSOS
O Sindiatacadistas, por investir na qualificação e acompanhamento de seus processos,
participa há quase cinco anos do Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP)
e, inclusive, já conquistou a Medalha de Bronze
do Prêmio Qualidade RS. O trabalho de visitação
e outras ferramentas utilizadas permitem que o
processo de relacionamento e comunicação
seja efetivado e monitorado continuamente.

O Sindiatacadistas,
por investir na
qualificação e
acompanhamento
de seus processos,
participa há quase
cinco anos do
Programa Gaúcho
de Qualidade e
Produtividade (PGQP)
e, inclusive, já
conquistou a Medalha
de Bronze do Prêmio
Qualidade RS

FERRAMENTAS DE MARKETING
Além das ferramentas já comentadas anteriormente, são utilizadas diferentes formas de
comunicação, tanto para ofertas de cursos e
palestras como para o recebimento de manifestações, solicitações, reclamações ou sugestões. Algumas delas: site www.sindiatacadistas.com.br, atualizado diariamente; Facebok;
Twitter; remessa de e-mail marketing (banco
de e-mails composto de aproximadamente
4.500 empresas e 4.200 escritórios de contabilidade
que atendem a empresas do setor); e publicação de
duas ½ páginas no Jornal do Comércio – Caderno
de Logística com assuntos de alto interesse do público-alvo.
Com o objetivo de avaliar a imagem do Sindiatacadistas e de seus serviços perante seus associados,
é realizada uma pesquisa de imagem via e-mail, contendo doze questões que mensuram a qualidade do
atendimento (telefone, e-mail e pessoal), a qualidade
e a confiabilidade das informações fornecidas pelo
Sindiatacadistas.
Os cursos são avaliados por todos os participantes.
Além da tabulação dos resultados obtidos, que auxilia
no check list de preparação de cada programa, conta
com o simples “o que deu certo e errado”, que contribui na padronização/correção de pequenos problemas operacionais e ajuda a eliminá-los de forma
permanente.
INTERATIVIDADE PARA
PROMOVER MELHORIAS
Além das diferentes formas de mensuração e ava-

liação do programa,
em janeiro de 2015 foi
instituída mais uma
ferramenta de promoção e parecer de
novas ideias. Ocorreu
o primeiro happy hour
do Programa Qualificar. Durante o encontro,
representantes
das empresas associadas deram depoimentos e sugestões
para contribuir e aprimorar o programa. A
intenção era captar
as reais necessidades
de qualificação nas
empresas do atacado. Todos os tópicos
abordados na conversa, num clima informal e descontraído, vinham ajudar
a melhorar a programação e a divulgação de cursos
e também serviços oferecidos pelo sindicato. Além
disso, a dinâmica do evento visa a promover o encontro, as conversas e a troca de opiniões. A proposta é tornar periódica essa ação com foco na melhoria
contínua do projeto.
RESULTADOS ATINGIDOS
O impacto gerado pelo Programa Qualificar, pelos
programas de cursos e pelas ações implantadas com
foco em responsabilidade social é bastante significativo,
demonstrando uma adequação às expectativas existentes no projeto de sustentabilidade empresarial e setorial.
O setor atacadista tem tido um desempenho melhor do que o da economia gaúcha como um todo.
Na avaliação do Sindiatacadistas, o segmento fechou
2013 com um crescimento estimado entre 2,5% e 3%
em relação a 2012. No ano de 2014 o crescimento
estimado foi de, aproximadamente, 5%. Para um setor que tem uma participação de 34,5% no PIB do
comércio gaúcho, são números que colaboram de
forma expressiva no desenvolvimento econômico.
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Desde o início do projeto, em 2010, a recuperação dos afiliados com inadimplência foi intensificada, alcançando um índice de quase 100% no
número de afiliados recuperados nos últimos anos
e mais de 300% em valores financeiros. O Projeto
Qualificar tem uma importante parcela de contri-

buição na percepção de valor das empresas recuperadas.
O Programa conquistou o TOP de Marketing 2015
da ADVB-RS na categoria Entidades, ONGS e associações. Um importante reconhecimento que proporcionou relevante ganho institucional e promocional.

O SINDICATO

Fundado em 1998, o Sindiatacadistas-RS é composto por sete sindicados. São eles os Sindicatos do Comércio
Atacadista de: Gêneros Alimentícios de Porto Alegre; Louças, Tintas e Ferragens de Porto Alegre; Tecidos, Vestuário
e Armarinho de Porto Alegre; Produtos Químicos para a Indústria e Lavoura e de Drogas e Medicamentos de Porto
Alegre; Madeiras de Porto Alegre; Álcool e Bebidas em Geral no Estado do Rio Grande do Sul; e pelo Sindicato do
Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul.
A união desses sindicatos objetiva exercer a representatividade legal das empresas do comércio atacadista, em
prol de seus interesses, e ainda fortalecer o crescimento da categoria econômica perante órgãos governamentais,
e averiguar melhores condições de trabalho para o comércio atacadista.
O trato harmonioso e colaborativo de causas comuns a todos e a troca de experiências para o equacionamento
e busca da solução para problemas específicos são determinantes para o seu fortalecimento. Nos últimos anos,
a gestão do Sindiatacadistas tem desenvolvido ações efetivas que contribuem para a consolidação das empresas
associadas, num trabalho sintonizado com as ações e posicionamentos da Fecomércio-RS e da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Por se tratar de uma entidade de classe, seu foco principal é a representatividade das empresas do setor perante
os poderes constituídos e a sociedade em geral, na procura de melhores condições para a relação entre capital e
trabalho. Em virtude desta representatividade, a entidade faz aproximadamente 190 convenções coletivas anuais.
Em 2014, a soma das receitas do Sindiatacadistas aproximou-se de R$ 3 milhões, resultado da representação de
mais de 13 mil filiadas de um universo de aproximadamente 20 mil empresas existentes no estado, responsáveis
pela geração de, aproximadamente, 120 mil empregos diretos.
O sindicato dispõe para locação salas e auditório, no centro da capital, com infraestrutura para palestras, reuniões,
treinamentos e eventos. Oferece convênios de produtos e serviços como: planos de saúde, odontológico, convênios
com farmácias, faculdades, serviços especializados como assessoria jurídica e assessoria jurídica tributária.

Zildo De Marchi é presidente do Sindiatacadistas-RS
Luiz Henrique Hartmann é vice-presidente do Sindiatacadistas-RS
João Felippe é secretario-executivo do Sindiatacadistas-RS

w w w.fundabrinq.org.br
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cases & causos
Décio Clemente

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

Um porre na África do Sul
Dizem que o vinho tem corpo, alma e que transforma as
pessoas. Não sei se tem corpo e alma, mas que transforma
as pessoas, transforma. Era o ano de 1996, eu e um grupo
de executivos de multinacionais, todos responsáveis por
suas respectivas áreas de Marketing, fomos convidados
pelo governo da África do Sul para visitar aquele exótico
país.
Éramos uns dez casais, os únicos que eu conhecia eram
os cariocas Olímpio e Patrícia; ele, um simpático gordinho
executivo de um banco brasileiro e ela, uma morena digna
de escola de samba.
Logo no aeroporto percebi que aquele grupo não seria
fácil de aturar, todos faziam muita pose, as mulheres com
joias e roupas extravagantes e os homens fingindo serem
muito mais importantes do que eram, com exceção do
Olímpio e da Patrícia, que eram normais.
Quando chegamos à África do Sul fomos nos hospedar
no único hotel seis estrelas da época no mundo, o Sun
City. Ao chegarmos, todos fingiam ignorar a exuberância
do local, até ouro puro nos arranjos tinha, mas evidentemente todos faziam de conta que aquela suntuosidade
era normal, fingiam que estavam acostumados com toda
aquela riqueza. Eu também embarquei nessa frescura e só
não deixava a minha mulher esbarrar em nada, com medo
do prejuízo se ela quebrasse alguma coisa.
Depois do check-in nos preparamos para o jantar de
boas-vindas, os homens vestiram seus melhores ternos e
gravatas e as mulheres, seus melhores vestidos e joias. Nos
encontramos no lobby do hotel e fomos encaminhados
para uma mesa em uma esplêndida varanda de frente para
uma reserva de animais reais, e o jantar foi servido, maravilhoso e regado com o melhor vinho da África do Sul, que
aliás foi servido aos baldes. O Olímpio bebeu muito, aliás
a turma toda bebeu muito, e começamos a ficar “alegres”
e mais naturais.
Assim que levantamos da mesa, percebi que todos estavam de porre. O Olímpio, já sem o paletó e com a parte
de trás dos sapatos novos amassadas devido a novas bo-

lhas no calcanhar, andava pelo lobby completamente zonzo; o casal do Rio Grande do Sul falava que no dia seguinte
faria o safári de bombachas; e outro casal, de São Paulo,
tropeçava um no outro rindo de tudo. Eu, completamente à vontade, já percebia que a empáfia inicial estava indo
para o espaço.
Até aí tudo bem; só que o Olímpio resolveu mostrar seus
dotes de sambista carioca e, quando viu um conjunto de três
violinistas no meio do saguão, resolveu dançar ali mesmo
com sua mulher, mas, como ela tentava disfarçar e pedia
para ele parar com aquela palhaçada, ele não teve dúvidas:
largou-a, pegou na mão uma senhora africana, toda de
branco, que estava por lá, e ele achando que era uma vendedora de cocadas, deu uns dez rodopios com ela e foi parar na beira de um gigantesco aquário rente ao piso. Quando
viu que ia cair, ele tentou agarrar-se naquela senhora e a única coisa que conseguiu foi segurar o turbante dela.
Completamente desajeitado, Oscar enfiou os dois pés
na água, perdendo um sapato e ficando com o turbante
na mão. A senhora, que quase foi parar na água com ele,
ficou furiosa. Não era vendedora de cocadas coisa nenhuma, mas “apenas” a esposa do governador local, que tinha
ido até lá para nos dar boas-vindas.
O governador ficou histérico, ainda mais porque todo o
grupo começou a chamá-lo de Mussum, dada a sua semelhança com um dos Trapalhões. Aí começou uma discussão generalizada em três idiomas, mas depois de diversas
explicações e pedidos de desculpas do diretor da empresa de turismo que nos guiava (o único que estava sóbrio),
tudo ficou resolvido e o “Mussum” até gostou do apelido,
depois de nosso guia, com a maior cara de pau, explicar a
ele que Mussum em português queria dizer “amigo”.
Mas esse fato, graças ao grande consumo de vinho sul-africano, acabou com a pose inicial de todo o grupo. A
partir dali, como todos foram desmascarados, acabou a
frescura e todos sabiam quem era quem, e a viagem terminou sendo fantástica. Só que dali até o fim o Olímpio não
bebeu mais. A Patrícia não deixou.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.
Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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