N

S I

G

H

T

Ano XX . Nº 115 . março/abril 2016

Ano XX . Nº 115 . março/abril 2016

I

casa na disney
Diversificando os negócios imobiliários em Orlando e Miami
aeroporto internacional de viracopos
	Decolando para o futuro
ecobike courier
O avanço das entregas express sustentáveis, com uso de bicicletas
braskem
	Sustentabilidade na área de tecnologia da informação
renova energia
Um museu de território no alto sertão da Bahia
petrobras
	Um novo modelo de gestão energética predial
roix
Transformando dados em audiência

Case Studies

athié wohnrath
	Liderança em arquitetura corporativa na América Latina

personal case
Arthur Pinheiro Machado >
Presidente da ATG – Americas Trading Group

INSIGHTCase Studies
março/abril 2016

INSIGHTCase Studies
1

DIRETOR RESPONSÁVEL

Luiz Cesar Telles Faro

EDITORES

Claudio Fernandez / João Penido

CONSELHO EDITORIAL

Antonio Freitas
Antônio Machado
Antônio Prado
Carlos Osmar Bertero
Décio Clemente
Francisco Valim Filho
Henrique Luz
Marco Antonio Bologna
Ricardo Spinelli
Roberto Teixeira da Costa
Sylvia Constant Vergara

DIREÇÃO DE ARTE

Marcelo Pires Santana / Paula Barrenne

PRODUÇÃO GRÁFICA

Ruy Saraiva

REVISÃO
Geraldo Rodrigues Pereira
		
FOTO PERSONAL CASE
Divulgação
GRÁFICA

Grafitto

redação

Insight Engenharia de Comunicação
Rio de Janeiro
Rua do Mercado 11/12º andar
Centro, CEP 20010-120
Tel: (21) 2509-5399
E-mail: insight@insightnet.com.br
São Paulo
Rua Luis Coelho, 308, cjto 36
Consolação, CEP 01309-902
Tel: (11) 3284.6147
E-mail: insightsp@insightnet.com.br
Rua Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues
1.119/16º andar/conjunto 1.614
Tamboré/Barueri
Tel: (11) 4302-3525
E-mail: decio@dclemente.com.br

PUBLICIDADE

Publicação bimestral.
Registrada em 30.06.96/INPI/ISBN
Copyright © 1996 by Insight.
Apoio Institucional

APIMEC
IBEF – Rio
ABRASCA
CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO
Uma publicação associada à
fgv mANAGEMENT
www.insightnet.com.br/case

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume,
ou parte do mesmo, sob quaisquer meios,
sem autorização expressa da editora.

FSC

ÍNDICE

Ano XX . Nº 115 . março/abril 2016

Personal Case
Arthur Pinheiro Machado
O senhor dos algoritmos................................................ 4
IMÓVEIS
Ricardo Molina
Diversificando os negócios
imobiliários em Orlando e Miami............................... 10
AEROPORTOS
Gustavo Müssnich
Decolando para o futuro.............................................. 18
MOBILIDADE URBANA
Cristian Trentin
O avanço das entregas express
sustentáveis, com uso de bicicletas...........................24
VIDEOCONFERÊNCIAS
Sérgio dos Santos
Sustentabilidade na área de
tecnologia da informação............................................28
AMBIENTE
Equipe de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da Renova Energia
Um museu de território
no alto sertão da Bahia.................................................34
ENERGIA
Marcelo Ivan Pereira e outros
Um novo modelo de
gestão energética predial.............................................40
BIG DATA
Guilherme Soter
Transformando dados em audiência.........................48
ARQUITETURA
Eleonora Cassim
Liderança em arquitetura
corporativa na América Latina.....................................54
cases & causos de marketing
Por Décio Clemente.........................................................59

INSIGHTCase Studies

março/abril 2016

2

EDITORIAL
O management no Brasil é muito conservador. O país está bastante atrasado em gestão de pessoal. A discussão
que se faz hoje sobre gestão no Brasil é da década de 80. Essas são algumas das opiniões do Personal Case desta
edição, Arthur Pinheiro Machado. Ele começou no Opportunity, fez carreira na corretora Ágora e fundou a ATG
– Americas Trading Group.
Trata-se de um sujeito bem peculiar. Ele acha chatérrimos os livros sobre mercado financeiro e diz que “não dá
pra ler” obras sobre gestão. Suas leituras resumem-se a filosofia, psicologia e literatura. Um de seus mestres é o
filósofo francês Gilles Deleuze, que inspirou o inédito modelo de gestão implantado na ATG.
Enquanto uns choram, outros vendem lenços. O ditado se aplica ao grupo Casa na Disney, que aproveitou a crise
no mercado imobiliário norte-americano para se diversificar, empreendendo negócios voltados ao aluguel de
imóveis para temporada em Orlando e Miami, na Flórida.
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, acaba de concluir o primeiro ciclo de investimentos
com a transferência dos voos domésticos para o Novo Terminal de Passageiros, cuja construção foi iniciada do
zero em agosto de 2013, e prepara-se para ser o maior e mais moderno aeroporto da América Latina.
O case da EcoBike Courier, empresa que tem por objetivo minimizar os problemas urbanos originados pelo uso
de automóveis, mostra o avanço das entregas express com a utilização de bicicletas. Os bikers pedalam em média 80 quilômetros por dia, e o custo é 30% inferior ao das entregas por motociclistas.
Publicamos nesta edição outros três cases ligados à sustentabilidade. O primeiro é o da Braskem, cuja área de
Tecnologia da Informação engajou-se numa ação destinada a reduzir reuniões que exigem viagens de avião e
estadias, maximizando as teleconferências, obtendo resultados expressivos.
O segundo é o da Renova Energia, que criou em agosto de 2013, em Caetité, na Bahia, o Museu do Alto Sertão
(MASB). Trata-se do primeiro museu de território do Nordeste brasileiro, ou seja, um museu que tem o território
físico como referência para suas pesquisas e ações.
O terceiro é o da Petrobras, que adotou em janeiro de 2009 um novo Modelo de Gestão Energética Predial,
que, além de propiciar redução de 25% nos custos de compra de energia elétrica, também permite a redução do
consumo, tanto de energia quanto de água.
Lançada em 2011 por Raphael Klein, neto do fundador da Casas Bahia e ex-CEO da Via Varejo, a ROIx surgiu
em 2011 como uma empresa de Ad-Tech (Advertising & Technology). Ela utiliza plataformas tecnológicas para
compreender hábitos e preferências no uso da internet e otimizar os recursos aplicados na publicidade on-line.
A Athié Wohnrath Associados, fundada há 22 anos como um ateliê de arquitetura, tornou-se líder no mercado
de arquitetura corporativa na América Latina. Hoje, atua também no design e construção de fábricas, galpões e
shopping centers.
Ao final, nosso impagável colunista Décio Clemente conta em seus Cases & Causos como chegou às raias da
loucura por conta do atendimento eletrônico prestado por uma operadora de TV.
Boa leitura!
João Penido

editor
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personal case
Arthur Pinheiro Machado

Presidente da ATG – Americas Trading Group

O SENHOR DOS ALGORITMOS
O engenheiro Arthur Pinheiro Machado detestava a ideia de trabalhar no mercado financeiro. Por
conta do acaso, foi fazer estágio no Opportunity, virou sócio da corretora Ágora e fundou, em
2011, a ATG – Americas Trading Group, empresa brasileira responsável pelo desenvolvimento da
maior plataforma de negociação eletrônica de ativos financeiros da América Latina. Com forte
formação humanística, seus gurus não são do mundo empresarial, mas da filosofia e da psicanálise,
como Kant, Nietzsche, Foucault, Lacan e Deleuze. Sobretudo Deleuze, que inspira o modelo de
gestão da ATG.

FORMAÇÃO
“Sou do Rio de Janeiro, mas minha família é de
Belém do Pará e veio para cá. Nasci em 1976, no dia
12 de março. Meu pai era fiscal da Receita Federal; e
minha mãe, dona de casa. Éramos uma família ‘super’ classe média, que sempre valorizava a educação,
um ponto importante na minha formação. Estudei
primeiro no Colégio Santo Agostinho. Mas não me
adaptei. Havia uma educação religiosa muito forte, e
minha família era toda socialista. Meu pai tinha uma
visão humanística, lia muito sobre filosofia. Saí de lá
com uns 14, 15 anos de idade.”
MATEMÁTICA
“Eu queria fazer Olimpíada de Matemática. Naquela época, havia um colégio famoso, o Impacto, preparatório para o IME, ITA e Escola Naval, que também
preparava para a Olimpíada de Matemática. Foi uma
mudança radical. Saí do Colégio Santo Agostinho,
no Leblon, para estudar no Impacto, na Tijuca. Foi
a melhor coisa que fiz na minha vida, pois lá aprendi
matemática de verdade.”

ENGENHARIA
“Pensei em fazer prova para a Aman (Academia
Militar das Agulhas Negras) e seguir o Exército, mas
meu pai me demoveu dessa ideia e me aconselhou a
fazer engenharia. Passei no vestibular para várias universidades, mas o grande sonho era ir para a PUC,
que tinha uma cabeça mais aberta. Foucault havia
feito uma palestra lá em 1973. Entrei em 1993 para
fazer Engenharia Mecânica. Não tinha a menor intenção em trabalhar no mercado financeiro.”
FORTUNA, A DEUSA DA SORTE
“Eu tinha um grande amigo, o Felipe, que estudava comigo e queria ir para o mercado financeiro. O
pai dele dissera ser importante para um engenheiro
saber alguma coisa do mercado financeiro para entender o que é custo de projeto. Eu queria estagiar
em uma empresa de Engenharia Mecânica. Combinamos de levar nossos currículos, ele, aos bancos, e
eu, às empresas.
Descobri, então, que a vida não é justa. Existe o fator da Fortuna, a deusa da Sorte. Ocorreu uma coisa
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inexplicável: eu nunca fui chamado para entrevista em
uma indústria, e ele nunca foi chamado para entrevista
em um banco. Um dia recebi um telefonema impactante: O RH me ligou! Era melhor do que namorada!
Um banco queria me entrevistar! Era o Opportunity.”
NO OPPORTUNITY
“Fiz várias entrevistas, me acharam simpático. A
primeira pergunta foi: O que você entende de mercado financeiro? Respondi: Nada! Sou bom de fazer
conta. Eles acharam aquilo divertido. Comecei primeiro a trabalhar na área comercial do banco. Foi
uma catástrofe total, não tinha a menor ideia do que
era o mercado financeiro, muito menos do que era
vender! Mas gostei daquele negócio e aprendi lá.
Sempre gostei de construir coisas, de preferência
que tivessem impacto na sociedade. No Opportunity,
por ocasião daquele boom da internet, fui um dos
responsáveis por criar uma incubadora chamada Innovator. O objetivo era investir em empresas de tecnologia, em ideias novas.
NA ÁGORA
“Eu queria sempre construir alguma coisa. Surgiu
uma oportunidade quando um amigo me falou que
estavam reformulando a corretora Ágora e procurando gente boa na área de estruturação, novos negócios etc. Todo mundo queria começar como corretor
e ir para banco, para se tornar gestor. Fiz o movimento contrário. Eu queria ser sócio para ter senso
de propriedade. Eu queria interferir, colocar minhas
ideias, enfim, correr risco. E meu amigo falou: Esse
modelo de sociedade está sendo criado, pensado,
existe essa chance. Aí, deixei o cargo de gestor de
recursos no banco para ir para uma corretora.
A Ágora foi um grande divisor de águas na minha
vida. Mudei de função e fui cuidar da área de risco,
de produtos. Participei da reestruturação, virei sócio. E
demos início a vários planos de reestruturação. Minha
primeira função foi otimizar as áreas operacionais. Eu
reduzi os custos da companhia. A ideia era primeiro
olhar a nossa ineficiência, deixando a receita do jeito que estava. Conseguimos reduzir a gordura que a
Ágora tinha em ineficiência operacional. A maior cor-

retora do Brasil, primeira no ranking, rendia R$ 5 milhões/ano, uma ineficiência gigantesca! Mudamos os
processos internos da Ágora, que eram todos manuais.
A primeira coisa que a gente fez foi sistema, sistema,
sistema. O corpo ficou bonito, saudável, sem gordura.
Quando a vendemos para o Bradesco, o lucro anual
estava em torno de R$ 72 milhões.”
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
“Em 2003, entrei de férias e, aconselhado por um
amigo americano, fui a uma feira da qual nem sabia da
existência, e é a maior feira de tecnologia dos Estados
Unidos para corretoras. Era só sistema! Parei no stand
da melhor plataforma norte-americana e pensei: Vou
pegar esta plataforma, ver o que faz de diferente e
levar para o Brasil. Me disseram que a tal plataforma
fora eleita a melhor porque faz a execução das ordens
na Bolsa em não sei quantos milésimos de segundo.
Demais! Me perguntaram que plataforma nós usávamos. Respondi que o cliente mandava a ordem por
telefone. O americano me olhou como se eu fosse um
índio. Chamou um garoto e pediu-lhe para continuar
me atendendo. E foi embora. Pedi para ver ordens de
compra e venda. O garoto falou: Posso te mostrar,
mas você não vai ver nada. Quando ele abriu a plataforma, não se conseguia ver. O sistema tinha uma
velocidade incrível! Perguntei: O que é isso? Ele respondeu: É tudo robô, algoritmo, inteligência artificial!”
ELETRONIFICAÇÃO
“Naquela época, havia duas Bolsas, a Bovespa e a
BM&F. Elas já estavam com a ideia de se modernizarem, falavam em sistemas eletrônicos. Foi assim que
fui apresentado ao mundo do electronic trading, sistema de negociação eletrônica, que responde hoje
por mais de 90% das operações diárias nas bolsas
internacionais. Comecei a entender o que acontecia
nos Estados Unidos e na Europa. E vi que os mercados norte-americano e europeu só tinham crescido
porque houve a desmutualização das Bolsas, como
aconteceu no Brasil.
O que é isso? É como se fossem clubes. Todo
mundo tem um título, sem fins lucrativos. Na desmutualização, eles deixam de ter o título e criam em-
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presa de capital aberto. Com acionistas, a empresa
tem o objetivo de dar lucro. Não é só dar lucro, mas
desenvolver o mercado. Esse é o primeiro passo. O
segundo é a eletronificação no mundo todo.
Voltei para a Ágora e fiz uma apresentação: Olha,
vamos investir na eletronificação. Fomos a primeira
corretora a montar um time para usar robôs, algoritmos. O algoritmo pensa! Hoje, a gente utiliza inteligência artificial, algoritmos matemáticos, modelos
supersofisticados. Fomos a primeira empresa a criar
no Brasil essa área de electronic trading para atender clientes americanos. Foi um sucesso absoluto. A
Ágora virou líder absoluta em sistemas eletrônicos,
inovadores. Viramos referência.
Nesse processo, montamos um projeto bastante
ousado chamado Multi-Ágora. Nós pensamos: vamos montar uma estrutura tecnológica de primeiro
mundo, uma estrutura de dutos. Deixo passar o fluxo
de ordens de outras corretoras e cobro uma taxa de
uso da tecnologia, que é muito cara!
“Aí, pegamos a essência do projeto Multi-Ágora e
fizemos uma coisa inovadora. Praticamente, montamos uma Bolsa. O Multi-Ágora consistia em pegar
uma infraestrutura, que funcionaria na América Latina, e botar os clientes, os compradores, os gestores de recursos nacionais e internacionais ligados a
essa rede operando em todas as Bolsas, com todas
as corretoras. O que a gente ganharia seria uma taxa
pelo uso da estrutura. Qual era a ideia? Acabar com a
briga por tecnologia, atrair o fluxo de compra e venda de tudo que acontecer na minha rede. O passo
seguinte? Posso casar essas ordens e eu mesmo virar
uma Bolsa. Não preciso entregar para as Bolsas, mas
posso virar uma Bolsa. Essa era a lógica.
A CRIAÇÃO DA ATG
“A ATG começou a ser montada em 2010, mas saiu
da maternidade em 2011. Tinha o objetivo de ser uma
empresa de estrutura, ligada a várias corretoras na
América Latina, que facilitaria a vida do cliente e dos
mercados. Para entrar, o cliente não precisaria mais
da burocracia da tecnologia. Já teria uma plataforma
ligada a toda e qualquer corretora da América Latina.
Depois, criamos uma Bolsa.

Essa foi uma das primeiras iniciativas. Eu apresentei essa ideia na Bolsa de Nova York. Fomos lá e
eles acharam que queríamos comprar a tecnologia
de Bolsa deles para revender no Brasil ou na América Latina para outras Bolsas. Respondi que queria
comprar porque iria montar uma Bolsa. Eles devem
ter me achado louco.
Era a época do Duncan Niederauer, um cara genial
que foi presidente da Bolsa de Nova York por 15 anos,
até 2014. Ele nos chamou para conversar e achou a
ideia interessantíssima. Falou: É isso que o Brasil precisa. Eu quero ser sócio desse negócio. Negociamos
quase um ano. Fizemos um plano com várias etapas
até a entrada deles como sócios no negócio.”
A NOVA BOLSA
“O resultado dessas conversas foi consolidar a decisão de criar uma nova Bolsa de Valores no Brasil.
Assim, foi anunciada a Americas Trading System Brasil
(ATS Brasil), uma joint venture entre a ATG e a Nyse
Euronext. A proposta de criação da ATS será muito positiva para a evolução do mercado de capitais brasileiro
ao adicionar outra plataforma de negociação, incentivando o crescimento dessa indústria, além de facilitar
o acesso de investidores globais ao nosso mercado. O
objetivo da nova Bolsa de Valores será reduzir de forma significativa os custos, proporcionando ganhos de
eficiência para os investidores e posicionando o Brasil
entre os mercados mais atrativos do mundo. Desde
o anúncio de lançamento da ATS Brasil, tivemos uma
grande receptividade e interesse de diversas instituições. O mercado brasileiro tem um potencial enorme
de desenvolvimento, e o nosso objetivo é aumentar
o número de participantes nacionais e internacionais,
assim como o fluxo de negociação”.
GESTÃO NO BRASIL
“O management no Brasil é muito conservador.
Por exemplo, em quase todas as áreas, no Brasil, se
quer mais mercado, mas não se quer mais competição. A indústria quer mais mercado, quer subsídio
do governo, mas não quer competir. O empresariado
é conservador na gestão. Qual o modelo de gestão
de negócio no Brasil? Receita e dinheiro do BNDES
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a taxa mais barata. E o banco empresta para quem
já tem dinheiro, as grandes indústrias. Então, não há
grandes inovações. Não há linha para o desenvolvimento de negócios.
O Brasil é muito atrasado em gestão de pessoal.
Vive um delay. O Brasil é um Supercine de mercado
(risos). Você vai ver o Supercine, está passando O Exterminador do Futuro. Isso tem vinte anos! A discussão sobre gestão no Brasil é da década de 80.”
GESTÃO ALEMÃ
“Eu me inspiro muito na gestão alemã, que é excepcional. Fui a uma Bolsa na Alemanha, na qual uns cem
caras desenvolvem sistemas. Cem! Na Bolsa brasileira
tem 2 mil funcionários. Eu perguntei por que eles tinham cem pessoas em tecnologia e eles responderam
que era porque são preguiçosos e deixam o software
fazer tudo. O que a gente quer? Não é ficar trancado
em um escritório das 8 às 23 horas. Isso não é vida! A
NYSE, hoje, tem 700 funcionários no mundo inteiro na
área de tecnologia, e a Bovespa tem 2 mil!”.
GESTÃO NA ATG
“A gestão na ATG não é hierárquica. A maioria das
empresas tem visão da hierarquia, com o presidente,
diretores, gerente executivo, as camadas. Nós temos
um modelo, o rizoma, que é um modelo descritivo ou
epistemológico na teoria filosófica do Deleuze, importado da biologia. O rizoma é a parte dos vegetais que os
conecta ao mundo como um todo, mas é independente. Todas as ações de crescimento, de outras raízes, são
independentes, mas conectadas ao todo.
É exatamente esse modelo que estamos implementando aqui. O presidente tem razão? Ninguém
tem razão. Uso aquela frase clássica: A razão não
vem da autoridade; a autoridade vem da razão. As
pessoas têm as suas áreas, mas a gente discute pensando no todo. As áreas são independentes nas suas
decisões. Damos muita autonomia para que cada um
possa criar, trabalhar no seu projeto, mas discutimos
o todo. Eu não atuo, não interfiro, dou ideias. Às vezes, eles falam: Arthur, você está falando besteira.
Então, está bom, eu aceito.
Nossa gestão é bem descentralizada. Por exemplo,

não sei qual o horário de trabalho. Claro, depende da
função. Mas tem gente que trabalha de madrugada.
O desenvolvedor trabalha a hora que quiser. O objetivo não é o cara trabalhar das 9h às 18h. Meu objetivo é o programa. Nós temos pessoas que trabalham
em casa. Não tem problema nenhum. A gente não
tem essa cobrança com horário.”
EDUCAÇÃO, O FUTURO
“Uma das minhas maiores preocupações é com as
novas gerações. Acredito sinceramente que o futuro do
país está na implantação de um modelo educacional
que faça de fato as crianças pensarem fora da caixa. Os
jovens devem aprender a pensar, sem ficar presos aos
antigos sistemas baseados na decoreba tradicional.
Isso fez com que me dedicasse ao assunto e acabei assumindo uma função educacional. Trata-se do
Grupo Educacional ALUB, que é a instituição de ensino que mais cresce no Brasil, com mais de 13 mil
alunos matriculados. O Alub atende as classes B e C
e orgulha-se de ser a instituição que mais aprova na
UnB há seis anos consecutivos.
Na minha visão, a escola tem de ser vista como
um lugar de intervenção pedagógica intencional. Ou
seja, o professor tem o papel de intervir no processo, mediando o desenvolvimento potencial do aluno,
tornando-o real.
Isso só é possível se for baseado em novos conceitos e em inovações tecnológicas para ampliar as
possibilidades da aprendizagem e trabalhar o currículo pensado pela instituição, entendendo-o como
uma práxis discursiva, o caminho que leva à união
efetiva entre a teoria e a prática proposta, passando
a ser visto como um processo político de mediação.
A partir dessa proposta, fundei com minha esposa,
Maria Klien, o Instituto Devir, um agente de transformação social que promove a evolução da vida de crianças
e jovens por meio da educação e melhoria ao acesso
à saúde pública no Brasil, impactando não somente o
indivíduo, mas também a sociedade como um todo.
Devir, segundo o conceito de Deleuze, significa transformação, mudanças pelas quais passam as coisas.
Acreditamos que somente por meio do choque causado pela transformação pode-se atingir a evolução.”
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CASA NA DISNEY
Ricardo Molina

DIVERSIFICANDO OS NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS EM ORLANDO E MIAMI
O grupo Casa na Disney aproveitou a crise no mercado imobiliário norte-americano para
se diversificar. Em 2009, vislumbrou a oportunidade de negócios em aluguel de imóveis
para temporada. Em 2011, ponto alto da crise, foram consolidados os negócios da Talent
Realtors e da Innovare Homes, com a venda e administração de residências em Orlando e
Miami, na Flórida.

À frente do grupo Casa na Disney, nesta trajetória de 10 anos como empresário do setor imobiliário,
entre Brasil e Flórida, tive conquistas impactantes que
foram compensações de um árduo trabalho.
O grupo Casa na Disney tem foco e visão estratégica que nos garante passar por momentos desafiadores sem sofrer grandes abalos. A atual crise política
no Brasil, por exemplo, que está gerando insegurança em todos os setores da economia, poderia trazer
resultados desanimadores, uma vez que brasileiros
representam uma grande fatia da nossa clientela. Mas
penso que momentos de crise podem representar a
oportunidade de se reinventar.
Nossas empresas, Casa na Disney, Talent Realtors
e Innovare Homes continuam atraindo turistas e investidores, mesmo com a alta do dólar em face ao
real. O câmbio é um dos fatores que afeta a demanda
por imóveis na Flórida, mas existem outros elementos muito mais impactantes, como o sentimento perante a situação em que o Brasil se encontra.

CASA NA DISNEY
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Procuramos os pontos fortes para o nosso negócio e, apoiados nisso, seguimos em frente oferecendo as melhores alternativas para os clientes. Hoje,
movimentamos cerca de US$ 5 milhões por ano com
aluguel, administração e venda de imóveis para temporada e residências em Orlando e Miami.
Não é a primeira vez que enfrentamos períodos turbulentos. Em 2009, no início da crise imobiliária americana, vislumbramos a oportunidade de negócios em
aluguel de imóveis para temporada. Com a queda do
preço dos imóveis nos Estados Unidos de até 50%, o
poder aquisitivo dos brasileiros se elevou. Em 2011,
ponto alto da crise, foram consolidados os negócios
da Talent Realtors e a Innovare Homes, com a venda
e administração de residências em Orlando e Miami.
MUDANÇA PARA ORLANDO
Em 2010 escolhi definitivamente Orlando para residir com minha família, em busca de qualidade de
vida e para dar continuidade ao meu trabalho. Dei
início aos meus negócios e não imaginava que expandiria tão rapidamente. Minha formação em Engenharia, mestre em Administração de Empresas e ex-gestor do Senac São Paulo foram fundamentais para
a organização e solidez da empresa. Passei de um
simples consultor de imóveis de temporada a empresário imobiliário com negócios diversificados.

Participo ativamente do setor como membro da
Associação Regional de Corretores Imobiliários de
Orlando e, ao longo destes seis anos, fechei mais de
uma centena de negócios, entre aluguel e venda de
propriedades em Miami e Orlando.
Em 2013 desenhei um plano de expansão para
desenvolvimento de uma operadora de turismo nos
Estados Unidos. Assim, nasceu a Legacy Travel, responsável por 60% do volume de reservas do grupo
Casa na Disney. Nossa agência não depende mais
exclusivamente do mercado brasileiro. Atendemos
americanos, canadenses, europeus e planejamos em
breve entrar no mercado árabe.
Nos últimos anos, vimos a concorrência triplicar,
mas esse é um mercado para quem pensa grande.
O modelo de negócios americano sempre foi uma
inspiração para mim, e, para sobreviver nesse segmento, são necessários infraestrutura, diversificação, equipe capacitada e constante investimento,
até mesmo em momentos de crise. Portanto, não
podemos depender de apenas um mercado, como
o brasileiro.
OS CLIENTES
O número de brasileiros que visitaram os Estados
Unidos aumentou consideravelmente nos últimos
anos. E ao que parece, as pessoas estão mudando
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a velha forma de se hospedar, independentemente
do destino. Segundo pesquisas feitas pela Casa na
Disney, a maioria das pessoas que viajam à Flórida
afirmam ser mais barato alugar um imóvel do que ficar em hotéis, inclusive consideram ser muito mais
confortável.
Os turistas estão substituindo os tradicionais hotéis pelo aluguel de casas ou apartamentos em cidades como Orlando e Miami. Tanto para quem viaja
em grupos grandes de amigos ou reúne toda a família, a preferência é sempre a mesma: o aluguel de

um espaço com cozinha e infraestrutura suficiente,
para economizar com alimentação, ter conforto, privacidade e aproveitar o destino como um verdadeiro
residente.
De acordo com levantamento feito pela Casa na
Disney, 72% das famílias que visitam a Flórida viajam
com duas a quatro crianças; por isso a preferência
por esse tipo de hospedagem. Além disso, 64% dos
entrevistados afirmam haver mais interação do grupo
quando estão em casas. Cerca de 37% dos entrevistados viajam em grupo entre nove e dez pessoas e,
25%, entre quatro e sete pessoas.
Nós classificamos nossos clientes em três grupos:
Residentes Temporários

Usam as propriedades apenas para férias com família e amigos. Geralmente, usam as casas nos períodos de alta temporada, como janeiro, julho e dezembro. Apesar de não buscarem receita com o imóvel,
existe sempre a preocupação de manter as contas
pagas em dia e reduzir custos desnecessários como
gasto excessivo de água e energia.
Investidores Puros

Veem a propriedade como um investimento que,
como tal, deve atingir o máximo de rentabilidade.
Em geral, possuem uma ou mais propriedades, que
tratam como um negócio. Buscam nossa assessoria
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para escolher o imóvel correto a ser comprado; para
decorar a casa nos padrões mais aceitos pelo mercado; e colaboram na produção de reservas junto a
seu grupo de relacionamento. Essas casas atingem
retorno financeiro médio de 4 a 6% do seu valor de
mercado.
Investidor-Residente

Como diz o nome, são proprietários que conciliam
investimento e uso da propriedade. Preparam as casas para atender exigências do mercado e procuram
mantê-las alugadas nos períodos de alta tempora-

da e ocupá-las com a família nos períodos de maio,
setembro e novembro, impactando pouco no faturamento da casa. Comumente, esses proprietários
ficam satisfeitos quando atingem o equilíbrio entre
despesa e receita. Eles têm uma casa de férias que
se paga.
Em todos os casos, fazemos um grande esforço
para reduzir os custos de manutenção dos imóveis
– por isso, não cobramos valores abusivos pelos pequenos serviços de manutenção que fazemos no dia
a dia.
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AS EMPRESAS DO GRUPO
Com gestão independente, cada empresa do grupo conta com uma equipe de profissionais diferente,
atuante no Brasil e em Orlando. A Talent Realtors é o
braço imobiliário especialista em gerar negócios para
brasileiros que querem investir em imóveis nos Estados Unidos. A Casa na Disney é responsável por atrair
clientela interessada em alugar imóveis para passar
as férias na terra do Mickey. Por sua vez, a Innovare
Homes cuida da administração das propriedades sob
responsabilidade do grupo.
TALENT NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Há oito anos atuando no segmento, a Talent Negócios Imobiliários é uma empresa especializada em
gerar negócios para brasileiros que querem investir
em imóveis nos Estados Unidos. Moderna, com uma
linguagem inovadora, tecnologia de ponta e, acima
de tudo, um código de conduta totalmente orientado ao cliente.
A Talent conta com mais duas empresas parceiras
para oferecer administração às propriedades e locação de casas, a Innovare Homes e a Casa na Disney.
Mantém equipe de corretores altamente capacitada
e licenciada para atender e orientar interessados durante todo o processo de compra de uma casa.
A Talent prioriza entre seus valores: agir com absoluta honestidade e alto padrão ético e estético; inves-

tir em treinamento e educação dos seus profissionais
para manter um elevado desempenho; desenvolver
relações de longo prazo, baseadas na confiança e
transparência das ações; priorizar negócios mais
benéficos aos clientes e não maiores comissões; e
trazer para a região de Orlando investidores e moradores que possam contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.
CASA NA DISNEY
A agência de turismo Casa na Disney, localizada
em Orlando, oferece uma nova proposta de viagem
para a Disney – recomenda a hospedagem em casas de temporada e incentiva as pessoas a viverem o
“American Way of Life”: dirigir os carros americanos,
ir ao supermercado, curtir churrasco de hambúrguer
na piscina, frequentar eventos culturais e esportivos,
interagir com os vizinhos e conhecer as atrações dos
parques temáticos de Orlando.
O diferencial da agência é que todos os funcionários vivem em Orlando e conhecem detalhes das
atrações. A partir desse conhecimento, a agência cria
pacotes de viagem que extrapolam os roteiros padrão da viagem.
Todo ano, cerca de 10 mil pessoas viajam conosco. Esse é um número bastante expressivo, especialmente quando consideramos que cada família/grupo
possui diferentes necessidades. Não há dois grupos
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iguais, cada um tem necessidades e preferências diferentes do outro. Nosso trabalho consiste em usar
nosso conhecimento sobre Orlando para desenhar a
viagem perfeita para cada família.
INNOVARE HOMES
A Innovare Homes, maior administradora de propriedades de brasileiros em Orlando, possui mais de
100 imóveis em seu portfólio, sendo 90% de brasileiros que confiam à empresa a administração da casa,
desde os aspectos burocráticos, como licenças para
operação, inspeção de itens obrigatórios, pagamentos de contas, até suporte ao hóspede (aproximadamente mil atendimentos/mês).
A Innovare Homes nasceu da união de valores brasileiros e americanos e se destacou rapidamente entre os
concorrentes por adotar as melhores técnicas de gestão. Procuramos selecionar aquilo que há de melhor
nos dois mundos. Do Brasil vem o padrão de limpeza,
espírito de servir e o relacionamento com os proprietários, e dos Estados Unidos, as técnicas de gestão, marketing intensivo e o atendimento ao cliente.
A Innovare Homes trabalha apenas com casas de

qualidade. Isso não é uma opção nossa, mas uma
exigência do mercado local, que é extremamente
competitivo. As residências Innovare Homes saem na
frente no quesito conforto, segurança e privacidade
e permitem aos moradores viver o sonho americano.
Geralmente são equipadas com ar-condicionado,
cozinha completa, geladeira, cafeteira, torradeira e
churrasqueira, além de roupa de cama e de mesa e
banho, lavadora e secadora. Um dos principais diferenciais de Innovare Homes é um sistema de automação residencial que permite controlar o ar-condicionado, a fechadura da porta de entrada e uma luz
de cortesia pela Internet.
Isso traz uma incrível economia, pois o morador
pode checar e alterar a temperatura do ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer computador ou smartphone. Com isso, pode evitar desperdícios e reduzir consideravelmente sua conta de
energia, principalmente no verão.
O mesmo sistema envia alertas dos principais
eventos, como abertura da porta ou alteração brusca
no ar condicionado. Toda casa de temporada deve
seguir o Management Fee – rigorosas normas de hi-
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giene e segurança determinadas pelo Estado, Condado ou Corpo de Bombeiros.
O SONHO AMERICANO
Não precisamos de uma pesquisa mais aprofundada para constatar que brasileiros e latino-americanos
são a grande maioria de imigrantes e investidores na
Flórida. Naquela região a adaptação é mais fácil, tanto em relação ao clima, com temperaturas agradáveis, quanto pela facilidade com a língua, devido ao
grande número de imigrantes que falam português
ou espanhol.
Além disso, um dos pontos mais importantes para
os investidores é acreditar no modelo de gestão norte-americano, o oposto do que está sendo colocado
em prática em seus países de origem. Essas pessoas
buscam estabilidade monetária, mercado livre e regulamentado, crescimento econômico, segurança e
qualidade de vida.
Quase sem exceção, os donos de casas em Orlando planejam também morar temporariamente ou

definitivamente nos imóveis que compraram. Muitos
de nossos clientes, logo depois que se ambientam
em Orlando ou Miami, já começam a buscar alternativas de imigração. Nos últimos dois anos, encaminhamos cerca de 20 pedidos de visto EB-5 que
garantem o Green Card para investidores brasileiros.
É um número bastante significativo.
Ao ser questionado por que nem a alta do dólar diminuiu o interesse de brasileiros em investir no estado americano da Flórida, respondi com base no que
percebo na imobiliária – existem elementos ainda
mais significativos nesse mercado. O câmbio é um
dos fatores que afeta, sim, a demanda por imóveis na
Florida, especialmente, de compradores estrangeiros, mas existem outros elementos muito mais impactantes, como o sentimento perante a situação em
que o país se encontra.
No caso dos brasileiros, a discordância com os
padrões éticos e socioeconômicos vigentes no Brasil se sobrepõe à valorização do dólar: os brasileiros
entenderam que a democracia não é um regime ho-
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mogêneo, mas, sim, hegemônico. Após as eleições,
caberão às minorias derrotadas apenas duas opções:
acatar pacificamente a implantação de um governo
do qual discordam, ou buscar uma alternativa de vida
num país que oferece os valores em que acreditam.
Nisso, a Flórida representa uma oportunidade de
viver em uma espécie de Brasil mais desenvolvido.

Ricardo Molina é CEO do Grupo Casa na Disney.

Ao contrário do que vejo nos meios de comunicação
brasileiros, não percebo ódio, preconceito ou luta de
classes em meus clientes. Vejo pessoas sérias, equilibradas, que aceitam a democracia como regime da
maioria, mas, por não fazerem parte dessa maioria,
estão buscando alternativas mais alinhadas com seus
pensamentos.
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
Gustavo Müssnich

DECOLANDO PARA O FUTURO
Com investimento de R$ 9,5 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, Viracopos se prepara
para receber mais de 80 milhões de passageiros/ano em 2042 e deve se transformar no maior
e mais moderno aeroporto da América Latina. Esse é o compromisso da Aeroportos Brasil
Viracopos, concessionária que ganhou o leilão de Viracopos, realizado no dia 6 de fevereiro de
2012, e já no fim de agosto do mesmo ano iniciou as obras do primeiro ciclo de investimentos
do MasterPlan do complexo aeroportuário, recém-encerrado.

O marco mais importante desse ciclo ocorreu em
23 de abril último, com a transferência dos voos domésticos para o Novo Terminal de Passageiros de
Viracopos (T1), cuja construção foi iniciada do zero
em agosto de 2013. Com isso, todos os voos passaram a ser operados na nova estrutura. Os internacionais já eram operados ali desde o fim de novembro de 2014.
Com a nova área liberada, o Novo Viracopos passa
a ter capacidade para atender 14 milhões de passageiros/ano, em um terminal moderno, que oferece
ainda mais conforto e segurança a seus usuários.
A entrega do Novo Aeroporto de Viracopos começou no mês de junho de 2014, com a utilização do
Píer A (internacional) por sete delegações estrangeiras que disputaram a Copa do Mundo. Também foram entregues três novos pátios de aeronaves (com
uma área total de 400 mil m²) e o novo edifício-garagem (com capacidade total para 4 mil veículos).
O novo terminal começou a operar voos comerciais regulares internacionais no dia 29 de novem-
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especializada na enbro de 2014. O aeroporto encerrou o ano de
O Novo Aeroporto
genharia de aeropor2015 com recorde histórico de passageiros
de
Viracopos
foi
tos, responsável pelo
transportados.
concebido
a
partir
aeroporto de Schipol,
Com as operações de voos internacionais
em Amsterdã, um dos
no Novo Terminal, Viracopos apresentou um
do conceito de
mais modernos do
aumento significativo de passageiros com
“aeroporto-cidade”,
planeta.
destino ao exterior. No total, 646.125 pese
sua
expansão
soas utilizaram o T1 em voos internacionais
Esse conceito tem
no ano passado, ante os 103.421 de 2014.
como
finalidade apoiar
prevê ainda
Outras áreas do novo terminal serão linegócios ligados à
hotéis,
shopping
beradas gradativamente, de acordo com
aviação, integrando de
center
e
centro
de
o aumento da demanda de passageiros,
forma harmoniosa as
podendo chegar a uma capacidade de até
áreas operacional, coconvenções
mercial, prestação de
25 milhões de passageiros/ano. A transferência operacional dos voos nacionais foi
serviços, ambiental e o
planejada e realizada em conjunto com as
entorno. Toda estrutura criada no sítio aeroportuário objetiva uma maior
companhias aéreas. O objetivo é que as mudanças
e mais rápida conectividade, facilitando assim a fordas operações sejam realizadas da maneira mais
mação de redes globais de negócios, movimentando
segura e cômoda para os passageiros, sem prejudicar os fluxos do aeroporto.
pessoas e produtos.
AEROPORTO-CIDADE
O Novo Aeroporto de Viracopos foi concebido a
partir do conceito de “aeroporto-cidade”, e sua expansão prevê ainda hotéis, shopping center e centro
de convenções, num projeto desenvolvido em parceria com a projetista holandesa Naco, consultoria

CICLOS DE INVESTIMENTOS
No dia 3 de outubro de 2014, Viracopos inaugurou
a duplicação da nova via de acesso ao aeroporto e
concluiu o novo edifício-garagem.
O MasterPlan de Viracopos prevê cinco ciclos de
investimentos ao longo dos 30 anos de concessão.
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No primeiro ciclo, a Aeroportos Brasil Viracopos
investe aproximadamente R$ 3 bilhões na construção do novo terminal de passageiros, com capacidade para receber até 25 milhões de passageiros/ano.
O novo terminal tem moderna estrutura em concreto, aço e vidro, que é compacta, de fácil construção, manutenção e expansão. As colunas que sustentam o telhado têm o topo em forma de árvores,
com claraboias que permitem o aproveitamento da
iluminação natural. Uma estrutura interna de madeira
cria uma atmosfera acolhedora e agradável.
O novo terminal conta com 28 pontes de embarque, sete novas posições remotas de estacionamento de aeronaves, três pátios de aeronaves e pistas de
taxiamento, além do edifício-garagem.
O edifício-garagem destaca-se por sua harmoniosa integração com o novo terminal de passageiros.
Conectado ao terminal por uma ponte coberta, o
prédio contará com restaurantes, loja de aluguel de
carros e escritórios dos órgãos públicos federais.
Além disso, a estrutura está preparada para uma
expansão vertical futura, na qual poderão ser construídos escritórios comerciais e um hotel.
Após a primeira etapa de investimento, a Aeroportos Brasil Viracopos investirá mais R$ 6,5 bilhões no

volume projetado de carga (x 1.000 ton)

processo contínuo de expansão e modernização do
complexo aeroportuário.
TERMINAL DE CARGA
Desde que assumiu a operação do Aeroporto Internacional de Viracopos, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos investe, continuamente, para
melhorar a infraestrutura e os sistemas, e assim agilizar a liberação de cargas do terminal.
O Terminal de Carga (Teca) de Viracopos é um dos
mais importantes e movimentados do Brasil, sendo o
maior em volume de carga importada do país. Além
de contar com uma ampla e moderna estrutura para
movimentação, armazenamento e liberação de cargas, é responsável por movimentar cerca de 40% de
toda carga aérea importada do país.
Como reconhecimento das melhorias e dos investimentos realizados, Viracopos foi eleito o melhor
aeroporto de carga da América Latina no Air Cargo
Excellence Awards 2016. A premiação é realizada
pela Air Cargo World, uma das principais publicações
do setor, em parceria com a IATA (sigla em inglês para
Associação Internacional de Transportes Aéreos).
A avaliação é baseada na pesquisa Air Cargo Excellence, criada em 2005, e visa celebrar os melho-
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res desempenhos na área de transporte aéreo. Nosso principal objetivo é a otimização da performance
do aeroporto para o cliente, tanto para passageiros
quanto para cargas. Essa premiação mostra que nossos esforços estão seguindo no caminho certo.
AMPLIAÇÃO DA LIDERANÇA
Nos últimos quatro anos, o Aeroporto Internacional de Viracopos aumentou 22,5% sua participação,
em valor FOB (US$), da carga importada no Brasil,
incluindo todos os modais (aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo).
Em 2012, no início da concessão do aeroporto,
Viracopos detinha 6,52% do total movimentado no
mercado brasileiro em bilhões de dólares. Em 2015,
esse percentual subiu para 8%. Ou seja, de toda a riqueza importada pelo país, 8% passam por Viracopos. Já em 2013, o aeroporto começou a demonstrar crescimento de participação no mercado, com
6,69%. No ano seguinte, em 2014, esse volume passou para 7,44%.
Se analisados os dados de importação apenas do
modal aéreo, Viracopos vem se mantendo na liderança absoluta com 41% do total movimentado no
Brasil em 2015 em valor (US$).

Na exportação, Viracopos aumentou sua fatia do
mercado de 30,29% (em 2014) para 31,78% (em 2015) do
valor FOB movimentado pelo modal aéreo brasileiro.
Viracopos também lidera na soma das exportações e importações pelo modal aéreo. O aeroporto
fechou com 38,86% do total do valor em bilhões de
dólares que entraram ou saíram do país.
TERMINAL DE ALTA SEGURANÇA
Em parceria com a Brink’s, Viracopos iniciou, em
setembro de 2015, a construção do primeiro terminal de alta segurança com padrão internacional para
cargas de alto valor.
A área exclusiva de 1.560 m², dentro do Teca, será
destinada a abrigar a mais completa estrutura de segurança especial para cargas de alto valor em aeroportos da América Latina. O local contará com toda
a infraestrutura física e tecnológica de segurança utilizada em operações similares nos mais importantes
aeroportos de todo o mundo, incluindo área especial com temperatura controlada, que abrigue cargas
de produtos farmacêuticos e outras que demandem
esse ambiente.
O Terminal de Alta Segurança de Viracopos será
operado pela Brink’s, que já atua nesse segmento em

demanda projetada de passageiros (2013-2042)
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vários países, garantindo o adequado gerenciamento
logístico das cargas de alto valor. A previsão é que o
terminal comece a operar ainda neste semestre.
NOVO SISTEMA DE GESTÃO – WMS
Desde o início de 2015, primeiro na exportação
e depois na importação, o Teca Viracopos conta
com um novo sistema de gerenciamento, o WMS
(Warehouse Management System). A nova ferramenta é um dos mais importantes e estratégicos
projetos para o setor de cargas. O investimento
apresentou imediatos ganhos de produtividade,
melhorias de gestão e disponibilidade de informações aos clientes, avalia nosso diretor Comercial,
Jorge Lobarinhas.
O projeto, pioneiro no país, foi desenvolvido pela
empresa Viastore Systems e totalmente customizado para as necessidades do aeroporto. Com investimento de R$ 9 milhões, o contrato incluiu a implementação do WMS, do novo sistema de Controle
Alfandegário e do Sistema de Billing (tarifação e faturamento), todos funcionando de forma totalmente
integrada.
O WMS é um pacote de software moderno e eficiente para o gerenciamento e o controle de todo
o sistema de intralogística. O novo sistema consegue identificar o melhor local de armazenagem para
cada tipo e volume de carga que chega ao terminal,
otimizando espaços e maximizando a eficiência operacional.
O novo sistema proporciona mais segurança e
agilidade no armazenamento da carga, além de um
melhor atendimento à legislação vigente, pois tem
um controle alfandegário mais eficiente. Tudo isso
melhora o nível dos serviços prestados aos clientes e
aos órgãos fiscalizadores.
CERTIFICAÇÃO
Viracopos assinou, no início deste ano, um contrato com a IATA para iniciar o processo de certificação
CEIV Pharma (Centre of Excellence for Independent
Validators).
O CEIV Pharma é um programa de certificação
global padronizado, que treina e realiza avaliações

para garantir o conhecimento necessário para o
transporte de produtos farmacêuticos de cadeia fria.
Com isso, Viracopos é um dos dois aeroportos da
América Latina que está em vias de obter a certificação CEIV Pharma. O processo de certificação deve
ser concluído em até seis meses.
O complexo frigorífico de Viracopos foi ampliado e recebeu diversas melhorias, como controle mais
eficiente para todas as temperaturas; entrada e saída
independentes; controle de umidade; área segregada
para produtos da Linha Saúde; equipe treinada e dedicada ao atendimento de cargas dessa linha; e aumento
da área, passando de 13.000 m³ para quase 21.000 m³.
Para melhorar a infraestrutura do terminal de carga, a Aeroportos Brasil Viracopos realizou uma série de melhorias no local. A área de importação, por
meio de remoção das salas internas, ganhou 1.200
m² para liberação de cargas. Além disso, alterações
no layout do recebimento possibilitaram mais agilidade e aumento de área útil para movimentação de
cargas. A ampliação da cobertura possibilitou aumento de cerca de 8.000 m² de área coberta para as
operações de importação.
OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO (OEA)
Viracopos é o primeiro aeroporto do Brasil a receber a certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA), programa mundial do Comitê da Organização Mundial das Aduanas (OMA). No Brasil,
a iniciativa é realizada em conjunto com a Receita
Federal e conta com a parceria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Aliança Procomex.
O principal objetivo do programa OEA é colocar o
Brasil em condição de país exportador seguro, aperfeiçoando a cadeia logística brasileira, o que elevará
o fluxo de comércio internacional.
DESBUROCRATIZAÇÃO
Em 2013, Viracopos foi escolhido para sediar e desenvolver, em parceria com a IATA, o projeto e-AWB
(electronic Air Way Bill), conhecimento aéreo eletrônico que visa reduzir papéis e desburocratizar os processos de tramitação de cargas internacionais. O sistema é utilizado nos principais aeroportos do mundo.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
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Um hub logístico de cargas postais expressas
Os Correios e o Aeroporto Internacional de Viracopos assinaram em 11 de abril último um protocolo de intenções
para implantar, dentro do aeroporto, um hub logístico de cargas postais expressas da estatal.
O centro operacional dos Correios terá um galpão de 35 mil m² em uma área total de 100 mil m² do sítio
aeroportuário, às margens da Rodovia Santos Dumont, e processará 1/3 de toda a carga do modal aéreo do País.
O objetivo é que o centro integrado de logística comece a funcionar dentro de dois anos e meio.
Os Correios devem operar inicialmente com 44 voos domésticos diários a partir de Viracopos, dentro da chamada
RPN (Rede Postal Noturna). A previsão é que, inicialmente, 160 caminhões façam o transporte rodoviário diário
a partir do centro de operações de Viracopos.
O acordo com os Correios soma ainda mais ao projeto de tornar Viracopos o maior e melhor aeroporto da
América Latina.

A homologação de Viracopos para a utilização
do e-AWB traz mais agilidade, desburocratizando o
processo, uma vez que desobriga a tramitação de
cópias físicas do conhecimento aéreo, por meio da
troca eletrônica dos dados entre os elos da cadeia
logística, amparados por contratos regulamentados

diretamente pela IATA e firmados entre as empresas
participantes.
Viracopos também investiu na renovação de seus
equipamentos, com a aquisição de 30 novas empilhadeiras de 2,5 toneladas e empilhadeiras de alta capacidade para cargas de até 20 toneladas.

Gustavo Müssnich é diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Viracopos.
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ECOBIKE COURIER
Cristian Trentin

O AVANÇO DAS ENTREGAS EXPRESS
SUSTENTÁVEIS, COM USO DE BICICLETAS
A EcoBike Courier é uma empresa especializada em logística sustentável e tem o objetivo
de minimizar os problemas urbanos originados pelo uso de automóveis. Ciclistas
uniformizados realizam as entregas express, evitando engarrafamentos, diminuindo os
custos e preservando o meio ambiente das emissões de gás carbônico.

Responsável por mais de 250 mil entregas só na
cidade de Curitiba (sede), a empresa está presente
em nove cidades no Brasil. Os bikers, distribuídos em
pontos estratégicos de cada região, pedalam em média 80 km/dia e ainda proporcionam o benefício da
redução de 30% nos custos do serviço, quando comparado aos tradicionais motociclistas.
Em termos de agilidade, os ciclistas courier podem
ser até 50% mais rápidos do que os motociclistas,
principalmente nas entregas feitas na região central
de Curitiba. No caso de grandes distâncias, as bicicletas costumam levar mais tempo para completar o
percurso, mas há clientes que preferem aguardar um
pouco mais para não causar poluição.
Bicicleta não é mais moda, é tendência de mobilidade. Somos uma empresa carbono zero. Monitoramos o carbono que evitamos com as entregas
sustentáveis. Já são cerca de 17 toneladas de gás carbônico que deixaram de ser emitidos na atmosfera
e, em pedaladas, são mais de 6 voltas em torno do
mundo. Somos a maior empresa de entregas sustentáveis do país.

ECOBIKE COURIER

MOBILIDADE URBANA
25

Sou formado em Desenvolvimento de Sisé você entender que, enBicicletas são
temas para Internet com MBA em Gestão
quanto pedala e conduz a
os
veículos
Estratégica de Empresas. Trabalhei como
bicicleta, você é um ciclista,
mais
versáteis
desenvolvedor de sistemas nas maiores
e não um motorista ou motociclista. Bicicleta acelera,
agências do Sul e fui responsável pelo mais
para uso nos
mantém a velocidade e deimportante portal de imóveis de Curitiba.
centros
urbanos,
sacelera de uma maneira
Para concretizar a EcoBike, vendi casa e
e
os
desafios
completamente diferente
carro. Com isso, consegui um investimento inicial de R$ 200 mil para contratação de
de qualquer veículo mointermodais
torizado. Por causa disso a
funcionários, uniformes, equipamentos e
mostram
essa
relação do ciclista com o
criação da marca.
vantagem
todos
trânsito tem suas particuAntes mesmo de lançar o negócio, tive um
laridades que precisam ser
bom retorno dos veículos de comunicação, o
os anos
respeitadas”.
que estimulou a procura inicial. Sou apaixonado por empreender e transformar pessoas.
Bicicletas são os veículos
Acredito que todo mundo pode sempre fazer
mais versáteis para uso nos
mais e melhor. Nada é perfeito o bastante que não
centros urbanos, e os desafios intermodais mostram
possa ser melhorado.
essa vantagem todos os anos. O uso da bike é um
A EcoBike nasceu com a proposta de oferecer
recurso poderoso para melhorar a qualidade de vida
serviços de entrega express de maneira sustentável,
nas cidades, com a redução das emissões de gases
transportando documentos e mercadorias sem emipoluentes, além de contribuir para desafogar o trântir poluentes e ainda contribuindo para um trânsito
sito. O ciclista ganha em saúde, e a sociedade ganha
menos caótico e mais ágil.
em segurança, porque os acidentes com bicicletas
são mínimos se comparados, por exemplo, com os
TREINAMENTO
causados por motocicletas.
Para que isso aconteça de maneira rápida para os
O treinamento de pedal urbano orienta os ciclistas
clientes e segura para os bikers, investimos na valoricourier e garante atitude mais responsável durante a
zação dos recursos humanos e proporcionamos aos
rotina de entregas pela cidade.
ciclistas treinamento de atendimento especializado
Ao circular pelas ruas da cidade de São Paulo, é
e também de pedal preventivo. O curso é realizado
comum encontrar ciclistas pedalando em qualquer
em parceria com a Escola de Bicicleta (SP) e minishorário do dia. É nítido o aumento de pessoas que
trado por Arturo Alcorta, um dos fundadores. Para
passaram a utilizar a bicicleta como alternativa ao
Daniel Jones, responsável pela EcoBike Courier de
carro ou transporte público. Isso se deve às campanhas de incentivo realizadas na cidade, além de
São Paulo, a segurança dos ciclistas é fundamental:
constituir uma opção para escapar do trânsito caóti“Os bikers são orientados com conceitos teóricos e
co enfrentado pelos paulistanos.
treinamentos práticos. Dessa maneira, há a garantia
de que o ciclista courier será uma referência de pedal
MENOS ACIDENTES
correto e seguro na cidade”.
O aumento excessivo de ciclistas poderia signifiEm apostila bastante didática, Alcorta explica que
car mais acidentes, mas, em março deste ano, uma
“se o ciclista seguir umas poucas regras básicas, o
pesquisa realizada pela Companhia de Engenharia de
risco de acidente cai praticamente a zero. Sempre
Tráfego de São Paulo (CET) trouxe informações sobre
haverá possibilidade de alguma tensão ou conflito,
acidentes e mortes no trânsito da cidade de São Paumas será bem mais difícil a ocorrência de um acidente”. O professor ainda completa: “O importante
lo em 2015. Houve um declínio geral de 20,6% e 16
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mortes de ciclistas a menos com relação a 2014. Isso
indica diminuição de 34%.
A intensa queda dos acidentes e mortes de ciclistas em São Paulo coincide com a extensão das ciclovias disponíveis na cidade, a qual já chega a 385 km. A
malha cicloviária proporciona segurança e tranquilidade maior para quem pedala, além de não obstaculizar o trânsito para os motoristas e reduzir, nem que
seja minimamente, o congestionamento nas vias.
A redução da velocidade máxima em ruas e avenidas da capital para o padrão de 50 km/h foi outra
medida decisiva que proporcionou aos paulistanos
um trânsito mais seguro. A baixa velocidade dá ao
motorista um tempo maior de ação/reação, o que já
é o bastante para diminuir a quantidade de atrope-

lamentos e colisões entre veículos. Mas, além disso,
ainda que haja atropelamentos, a baixa velocidade
garante maior chance de vida, menos ferimentos e
menos sequelas.
Antes de ser adotadas em São Paulo, medidas
parecidas já haviam sido tomadas em outras grandes metrópoles do mundo. Em Nova Iorque, por
exemplo, uma pesquisa foi feita, e o resultado foi
que a maioria dos motoristas novaiorquinos não sabia qual era a velocidade máxima permitida nas vias.
Em seguida, uma campanha mostrou que a chance
de um pedestre sobreviver em um atropelamento
é de 70% se o veículo estiver a 40 mph, cerca de
64 km/h. Se o mesmo acidente acontecesse com
o veículo a 30 mph, 48 km/h, o pedestre teria 80%

evolução mensal da população e do índice “mortes por 100.000 habitantes” (**)

10,23

10,13

9,91

9,81

9,62

Mortes/100.000 habitantes

População x 1.000.000

11,94 11,95 11,95 11,96 11,97 11,97 11,97* 11,98 11,99 11,99 12,00 12,00

9,45
9,24
8,97

Jan/15

Fev

Mar

Abr

Mai

População x 1.000.000

Jun

Jul

Ago

8,82

Set

8,36
8,56
Out

Nov

Mortes/100.000 habitantes

(*) População oficial segundo estimativa do IBGE. Para os demais meses a estimativa é da CET.
(**) O índice abrange um período de 12 meses, que se encerra no mês consultado.

8,26
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de chances de sobreviver. Depois disso, os bairros
ganharam velocidade máxima de 20 mph, 32 km/h,
e os moradores não se queixaram ou questionaram
as mudanças.
Já em Londres, a pesquisa com o título “The effects
of drivers’ speed on the frequency of road accidents”,
realizado pelo Departamento do Meio Ambiente, dos
Transportes e das Regiões, prevê uma diminuição de
mortes de 5% para cada milha a menos na velocidade
média dos veículos.
O fato é que a diminuição da velocidade máxima
resulta em uma queda considerável de acidentes: “A
prioridade é a defesa dos mais frágeis, os pedestres,
e também dos ciclistas e motociclistas, uma vez que
tais usuários muito embora conduzam veículos, também estão expostos”, esclarece a CET.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO À VIDA
O programa de Proteção à Vida alertou ainda mais
a EcoBike sobre os problemas de segurança e mobilidade dos ciclistas urbanos. O programa foi iniciado em 2013 e trouxe diversas alterações e melhorias
para as ruas da cidade. Entre elas estão os bolsões de
parada para motos e bicicletas à frente dos carros nas
paradas semafóricas, faixas de pedestres diagonais
em cruzamentos muito movimentados, redução da
velocidade das vias arteriais e implantação de Áreas
40, além de revitalizar mais de 4.500 semáforos em
cruzamentos da cidade.
O índice de mortes a cada 100 mil habitantes caiu
8,7% em junho de 2015, passando de 10,35 para 9,45.
A meta da ONU é reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. “Quando o programa da ONU começou, em 2011, o índice da cidade era 12 mortes

Cristian Trentin é CEO da EcoBike Courier.

a cada 100 mil veículos. Vamos trabalhar para atingir
6, que é a nossa meta junto à ONU até 2020”, informa o secretário de Transportes, Jilmar Tatto. Segundo dados do Ministério da Saúde, o índice nacional é
superior a 20.
O FUTURO
A logística fracionada é um grande desafio nos
grandes centros, por questões de custo, mobilidade
e prazo. Como a EcoBike Courier é a maior empresa
do país nesse setor, nós ganhamos mercado constantemente por meio de parcerias com grandes players dos segmentos de cosméticos, farmacêuticos,
e-commerces e operadores logísticos. Nossa estimativa é que nos próximos cinco anos vamos crescer
nas principais cidades do Brasil, o que permitirá uma
capilaridade e escalabilidade de atendimento ainda
maior.
Estamos apostando em franquias. O serviço de
entrega não é mais novidade. Estamos partindo para
entregas especiais que negociamos com grandes
empresas. Uma, por exemplo, é a de cosméticos para
entrega na casa do cliente; outra é a entrega de convites, em que o entregador vai de smoking.
Além disso, há um o aplicativo de gestão de entregas para delivery. Com ele, o cliente sabe exatamente onde está o entregador com sua encomenda
por meio de geolocalização. Hoje, grande parte das
empresas de motoboys utiliza o excel para controlar suas entregas, o aplicativo de gestão organiza a
logística e simplifica a informação para o cliente e a
empresa. O próximo passo é a possibilidade de realizar entregas com mais opções de veículos verdes,
como carros híbridos, por exemplo.
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BRASKEM
Sérgio dos Santos

SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A área de Tecnologia da Informação (TI) da Braskem está engajada em uma ação de
sustentabilidade que consiste basicamente em reduzir reuniões que exigem viagens de
avião e estadias e maximizar as teleconferências. Apenas em 2015 foram economizados
R$ 4,1 milhões com a realização de 3.270 videoconferências que evitaram a emissão de
1.238 toneladas de Gás Carbônico Equivalente (CO2e).

Como um dos principais players globais do setor
químico, a Braskem vem trabalhando intensamente
para se tornar um exemplo de empresa com uma
estratégia comprometida com a economia de baixo carbono, ou seja, com baixa emissão de gases de
efeito estufa. Além disso, busca constantemente soluções que representem impactos reais e relevantes
para a redução da intensidade de emissões de carbono por meio de seus produtos e de soluções inovadoras.
A área de TI da empresa, em alinhamento com a
estratégia de desenvolvimento sustentável da organização, e por participar intensamente das mudanças
tecnológicas, busca continuamente a melhoria de
seus processos com o desenvolvimento de um olhar
inovador na captura de benefícios sustentáveis.
Dessa forma, foi identificada uma iniciativa no processo de realização de videoconferências, com o objetivo de redução de custos, diminuição do impacto
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ambiental associado e também a melhoria de
qualidade de vida dos usuários.

A área de TI da
empresa busca
continuamente a
melhoria de seus
processos com o
desenvolvimento
de um olhar
inovador na captura
de benefícios
sustentáveis

METODOLOGIA
As oportunidades para reduzir custos e impactos socioambientais não se encontram
apenas nas operações industriais, como tradicionalmente se imagina. As demais áreas da
empresa, lançando um olhar diferenciado e
buscando a inovação constantemente, podem
também identificar oportunidades potenciais.
Uma ação, às vezes, tem um resultado com
pequeno impacto econômico, porém uma alta
capacidade de transformação cultural, desdobrando em outras ações e engajamento de
outras áreas.
A criatividade e a inovação são elementos relevantes para promover uma evolução e fazem parte da
organização.

EMISSÕES
A Braskem tem uma gestão de suas emissões diretas e também indiretas. Para as emissões indiretas,
transporte representa uma parcela significativa do
escopo. A instalação de equipamentos de videoconferência gerou uma oportunidade para reduzir custo,
reduzir emissões e melhorar a qualidade de vida dos
integrantes pela redução das viagens.
Um ponto a destacar é que se trata de uma iniciativa realizada por uma área administrativa, que abrange os impactos diretos e indiretos, reforçando que é
possível identificar e implementar oportunidades alinhadas ao desenvolvimento sustentável em todas as
áreas e atividades de uma empresa, acelerando assim
o processo de estabelecimento de uma cultura corporativa responsável.
Assim, a área de TI, após implementar esses equipamentos e iniciar o processo de reuniões por videoconferência, implantou um indicador para monitorar
as emissões de Gás de Efeito Estufa (GEE), traduzindo
as emissões evitadas em uma linguagem mais fácil
para os usuários.
A repercussão foi tão positiva que se criou um programa de ações alinhado com a estratégia de susten-

tabilidade da empresa,
como redução de consumo de energia nos
data centers e salas técnicas, com virtualização
de servidores; redução
de consumo de energia em desktops, com
políticas de hibernação
dos equipamentos; e
redução de consumo
de papel e toner com
implantação de pool de
impressoras (servidores
combinados com ilhas
de impressão).
Entre essas ações, destaca-se a iniciativa de pós-consumo de equipamentos de informática, que seriam descartados, reaproveitando-os para doações a
entidades previamente cadastradas na Braskem.
Essas entidades são centros de recondicionamento de computadores, os quais promovem a inclusão digital e a formação de jovens de baixa renda
em situação de vulnerabilidade social com a oferta
de oficinas, cursos, treinamentos e outras atividades
formativas, além da conscientização ambiental sobre
os resíduos eletroeletrônicos. Em 2015 foram doados
3.217 itens, entre desktops, monitores, notebooks,
impressoras e outros.
RESPONSÁVEIS
O trabalho é desenvolvido pelo encarregado de
Operações e Serviços de TI do Nordeste, Sergio Santos, auxiliado por Alexandre Tenório. Ambos fazem
parte da equipe de Operações Globais, gerenciada
por Marco Brasil.
AFERIÇÃO
Em 2011 foi iniciada a aferição da utilização das
videoconferências e com isso foram criados dois indicadores. Calculou-se o custo médio de passagens,
refeição e transporte por integrante e foi estimado
um valor, possibilitando criar um indicador de gastos
evitados.
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Com as distâncias das cidades e o fator de emissões, foi possível contabilizar o CO2e (Gás Carbônico Equivalente) evitado no transporte aéreo e criar
um indicador de emissões GEE (Gás de Efeito Estufa).
O projeto foi implementado com acompanhamento
mensal e houve investimento na melhoria e no número de salas disponíveis para videoconferência.
A continuidade das medições e as atualizações da
infraestrutura e dos valores praticados são revisados
trimestralmente para garantirmos valores assertivos.
PARTICIPAÇÃO
“Comunicar é tornar comuns conhecimentos, informações e vontades indispensáveis para que os seres humanos consigam produzir riquezas. Comunicar é ainda criar um caminho de dupla via entre seres
humanos igualmente livres, ao estimular que cada
um interaja com os demais, desde que esteja disposto a influenciar e a ser influenciado, na busca do que
é o certo para todos.”
O trecho acima, retirado do livro de Norberto Odebrecht Sobreviver, Crescer e Perpetuar – Volume 1,
9ª edição, deixa claro que o movimento sustentável
passa pela comunicação assertiva entre os membros
da organização. Todas as ações se tornam naturais e
não obrigatórias.
Seguindo esse princípio, todas as áreas e Integrantes da Braskem são partes interessadas e atuantes
no processo, uma vez que utilizam os recursos da
videoconferência para reuniões em vez de viagens
e multiplicam essa prática dentro da organização. A
relação direta com esse projeto é realizada pelo setor
de TI, que mensura os dados e gera os indicadores, e
a parceira externa que recolhe os dados.
CONTINUIDADE
Desde 2011 os benefícios capturados por essa iniciativa foram determinantes na obtenção de recursos para que fosse ampliado o número de salas com
disponibilidade para videoconferências, nas diversas
localidades onde a Braskem atua.
O processo de criação de uma sala de vídeo passa
por padrões rígidos de qualidade. A área de Infraestrutura, coordenada por André Rodrigues, busca

sempre oportunidades de melhorias com a preocupação com a qualidade dos equipamentos e principalmente com o contingenciamento dos recursos
utilizados.
Os nossos links de comunicação devem ser confiáveis e com um SLA (acordo de nível de serviço –
do inglês Service-Level Agreement) agressivo com
as nossas operadoras. Toda essa tecnologia é gerenciada e mantida pela área de Operações e Serviços
da Braskem, que acompanha diariamente os agendamentos e mitiga todos os riscos com antecedência. O indicador de emissões GEE também é acompanhado mensalmente, tendo estimulado a equipe
de TI a criar um programa de ações alinhado com a
estratégia de sustentabilidade da empresa, conforme
já descrito.
O tema Sustentabilidade já está consolidado na
área de TI como um item fundamental nos projetos e
nas operações. Isso traz o grande desafio de identificar as oportunidades de aplicação desse conceito e

Videoconferências realizadas
2011

2.932

2012

3.965

2013

3.176

2014

3.211

2015

3.270

Gastos evitados
2011

R$ 3.700.570,00

2012

R$ 5.331.300,00

2013

R$ 4.035.330,00

2014

R$ 4.196.370,00

2015

R$ 4.097.460,00

Indicador CO2e evitado (toneladas)
2011

1.609,07

2012

1.660,15

2013

1.222,82

2014

1.274,33

2015

1.237,66
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gerar capturas e benefícios nos processos de impressão, redução de consumo de energia em desktops e
notebooks e virtualização de servidores, o que estimula a busca pela excelência.
RESULTADOS
Os resultados obtidos nessa iniciativa foram impressionantes. O case foi escolhido para participar do XIII
Ranking Benchmarking Detentores das Melhores Práticas de Sustentabilidade, ficando com a 22ª colocação.
A idealizadora da iniciativa, Marilena Lavorato, disse que
“apesar de existirmos há mais de uma década, são poucas as organizações que conseguem passar pelo crivo
do Programa e obter score para ter seu case certificado e reconhecido como Benchmarking em práticas de
sustentabilidade”. A frase deixa claro que o resultado e
o reconhecimento obtido estimulam o futuro do tema.
O conhecimento obtido na troca de experiências também faz parte desse conjunto.

RECOMENDAÇÕES
Para as empresas que estão começando a trabalhar com a gestão de emissões indiretas, e considerando que em quase todas as atividades são geradas emissões, é importante mapear internamente os
processos de negócio das áreas envolvidas em cada
categoria de emissões.
Além disso, é preciso capacitar os envolvidos
quanto às questões climáticas, pois dessa forma serão geradas outras oportunidades para tornar as operações mais sustentáveis, promovendo uma mudança cultural das pessoas envolvidas.
Sustentabilidade pode ser uma ação conjunta entre todos os membros de uma empresa, e o líder tem
a responsabilidade de criar condições propícias para
o autodesenvolvimento de seus liderados no tema.
Integrar resultados e comemorar os resultados positivos fortalecem o crescimento do conceito Sustentável.

A MAIOR PRODUTORA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS NAS AMÉRICAS
Empresa petroquímica, a Braskem foi criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da Organização
Odebrecht e do Grupo Mariani. É, hoje, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas, líder mundial
na produção de biopolímeros e maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos.
Sua produção é focada nas resinas polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), além de
insumos químicos básicos como eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solventes, entre outros.
Juntos, compõem um dos portfólios mais completos do mercado, ao incluir também o Polietileno Verde, produzido
a partir do etanol de cana-de-açúcar, de origem 100% renovável.
A empresa tem participação relevante em inúmeras cadeias produtivas e é essencial para o desenvolvimento
econômico. Nesse contexto, a química e o plástico contribuem para a criação de soluções sustentáveis para a
melhoria da vida das pessoas em setores como moradia, alimentação e mobilidade. A questão da harmonização
entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental sempre esteve no foco da Companhia, desde sua
criação.
A química sustentável é o resultado de uma atuação responsável e proativa na gestão dos impactos ambientais,
sociais e econômicos gerados pelas atividades. Em termos práticos, isso se traduz numa atuação orientada para
práticas e produtos que assegurem ao mesmo tempo melhorias ambientais, rentabilidade e progressos sociais.
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Nas unidades industriais, o uso racional dos recursos naturais e a busca por alternativas que representem
otimização nos processos produtivos são enfatizados; nas demais áreas da Companhia, essa ênfase é dada a
iniciativas e projetos capazes de conciliar dois objetivos: propiciar benefícios para as pessoas e para o planeta e
impulsionar o crescimento da empresa e do setor químico com um todo.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015

Sérgio dos Santos é responsável por Operações e Serviços de TI – Nordeste.
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RENOVA ENERGIA
Equipe de Meio Ambiente e Sustentabilidade da empresa

UM MUSEU DE TERRITÓRIO
NO ALTO SERTÃO DA BAHIA
A Renova Energia, uma das maiores geradoras de energia renovável do Brasil, iniciou em
2012 estudos preliminares para a criação do Museu do Alto Sertão (MASB), primeiro museu
de território do Nordeste brasileiro, ou seja, um museu que tem o território físico como
referência para suas pesquisas e ações. O MASB foi formalmente criado em agosto de 2013,
em Caetité, no estado da Bahia.

A empresa tem a sustentabilidade como um dos
pilares de sua atuação e entende que só se preserva
aquilo que se conhece. O projeto MASB consiste em
um processo de planejamento, criação, implantação
e acompanhamento de um Museu de Território.
Desenvolvido de forma participativa, já tendo envolvido mais de 5 mil pessoas, ele toma o museu
como ferramenta e o patrimônio cultural como recurso, afastando-se da ideia de museu como espaço
do antigo e do deleite, entendendo-o como plataforma de discussão.
O MASB se projeta, assim, como processo voltado
para a promoção social e econômica do ser humano,
na forma de gerenciamento de seus recursos culturais e ambientais, mediante o investimento na ampliação e diversificação dos parceiros institucionais.
O INÍCIO
A implantação de parques eólicos no Alto Sertão
da Bahia implicou na execução de pesquisas voltadas
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à valoração e estudo do Patrimônio Arqueoló2) Implantar o museu
A Renova acredita
gico e Histórico dessa região, pouco conhecipor meio de sua consolina
cultura
da do ponto de vista científico.
dação institucional, instacomo
a
base
do
lação da sede e fortaleciTais pesquisas asseguraram a avaliação e
mento e dinamização dos
análise sistemática de centenas de sítios arsentimento de
queológicos e históricos, bem como o resgate
núcleos;
pertencimento,
de um acervo expressivo, composto, no mo3) Consolidar as parceem
que
as
mento, por mais de 30 mil peças arqueológirias firmadas em termos
cas.
jurídicos e institucionais,
comunidades,
O desejo por parte da Renova em disponibigarantindo a sua contipor
meio
de
suas
lizar o resultado das pesquisas para as comuninuidade;
representações,
dades localizadas em seu território de atuação,
4) Formar os atores locais
nas temáticas do Patrisomado à inexistência de instituições aptas a
se definem e se
mônio Material e Imaterial,
receberem e manterem os acervos gerados na
reconhecem
Museologia Social, Turismo
região, impulsionou a discussão e criação do
Comunitário e Desenvolvimuseu.
mento Territorial.
O projeto MASB tem como objetivo criar
uma instituição voltada à preservação do patrimôMETODOLOGIA
nio cultural do Alto Sertão, adotando esse território
O projeto vem sendo desenvolvido a partir de
como campo de pesquisa e de intervenção social.
metodologia colaborativa e descentralizada no terPara tanto, o MASB visa integrar diversos agentes,
ritório, por meio de seminários de formação, oficiinstituições e segmentos sociais, cuja participação é
nas e rodas de conversa, envolvendo a elaboração
fundamental para que as diferentes memórias, histórias e identidades sejam contempladas nesse museu.
coletiva do planejamento institucional, o levantamento de bens patrimoniais entendidos como reBusca-se construir uma instituição de excelência,
cursos culturais e a construção de mapas culturais
na qual os processos educativos propiciem diferentes leituras do mundo, contribuindo para o desenvole turísticos.
vimento sustentável da região a partir de uma ação
Esse movimento parte da premissa do autoconhecimento dos indivíduos e comunidades, em que
descentralizada.
o olhar para o território, ao ser aguçado, revela poA Renova acredita na cultura como a base do sentimento de pertencimento, em que as comunidades,
tencialidades antes invisibilizadas: os saberes, ofícios,
por meio de suas representações, se definem e se
formas de expressão, lugares, edifícios, paisagens e
reconhecem. E é justamente o sentimento de persítios arqueológicos são encarados como recursos a
tencimento que dá a força, a “liga”, para que as pesserem utilizados de forma sustentável, visando à mesoas pensem, decidam e ajam conjuntamente para
lhoria da qualidade de vida dos envolvidos.
o bem da coletividade – vetor de desenvolvimento
Nesse sentido, os atores locais são considerados
sustentável.
enquanto “pessoas recurso”, as quais detêm os conhecimentos acerca do território e a capacidade de
mobilização necessária a um projeto desse porte.
METAS ESTRATÉGICAS PARA
A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU
AÇÃO DESCENTRALIZADA
1) Desenvolver um planejamento colaborativo da
O MASB vem contribuindo para o aprimoramento
instituição por meio do envolvimento de segmentos
do debate, notadamente no que concerne à dilatadiversificados do tecido social e de diferentes esferas
ção dos olhares e envolvimento de diferentes atores
do poder público;
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e parceiros em uma proposta devotada ao deVII. Colégio Municipal
O regimento
senvolvimento territorial em âmbito regional.
do Tamboril (Igaporã);
interno
determina
O Museu foi criado pela Lei 761, de 15 de
VIII. Comunidade Quia
inserção
da
lombola Gurunga (Igapoagosto de 2013, do município de Caetité, a
rã);
qual inclusive garante recursos para sua maUniversidade do
nutenção. Em junho de 2014, foi constituída
IX. Comunidade Curral
Estado
da
Bahia
a Associação de Amigos do Museu (Amasb),
de Varas (Guanambi);
(UNEB)
como
que tem como objetivo assessorar na admiX. Comunidade Pajeú
nistração e promoção de atividades do museu
do
Josefino (Guanambi).
parceira que
e captação de recursos públicos ou privados.
assegura o capital
Sua sede deve estar pronta em junho de 2016.
Esses núcleos são auhumano
para
o
tônomos em suas deciO regimento interno determina a inserção
sões sobre os processos
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
desenvolvimento
de musealização adotacomo parceira que assegura o capital humano
técnico
do
museu
dos, incluindo a existência
para o desenvolvimento técnico do museu. A
ou não de acervos permaação descentralizada do projeto no território
nentes, sendo o principal
trouxe a discussão patrimonial para o centro
foco o uso sustentável e qualificado do patrimônio
dos debates acerca do passado, presente e futuro da
como recurso. Esse e outros aspectos relativos à parregião, conquistando o reconhecimento público do
ticipação e sinergia dos atores locais na gestão do
museu, certamente sua maior garantia de sustentabilidade.
Museu estão descritos em seu Regimento Interno, no
qual se destaca a existência de um Conselho DelibePARTICIPAÇÃO
rativo com membros da Amasb, Prefeitura Municipal
A participação dos atores do território é a base
de Caetité, Universidade Estadual da Bahia e núcleos
de sustentação do MASB. Nascido de uma demanda
museológicos.
local, o museu envolveu internamente uma equipe
interdisciplinar formada por 11 profissionais especiaESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE
lizados, colaboradores da empresa e, externamente
Um projeto desse porte deve buscar desde seu início as alternativas para garantir sua sustentabilidade.
até o momento, 5.156 atores locais, sendo 2.490 durante o planejamento museológico e 2.666 na fase
O Plano Museológico previu dois eixos centrais que
de implantação.
apoiariam as ações de sustentabilidade: (i) o engajamento dos atores sociais e (ii) as alternativas financeiEm termos de abrangência territorial, são três os
ras para continuidade das atividades.
municípios envolvidos (Caetité, Guanambi e Igaporã).
Entre as principais ações já desenvolvidas como
Esses municípios estão mobilizados em dez núcleos,
parte da estratégia de promoção e incentivo da susque funcionam como “antenas” ou postos avançados do museu, possibilitando o alcance de diferentes
tentabilidade do projeto destacam-se: mobilização
porções dos territórios urbano e rural, a saber:
do corpo técnico, formalização do termo de parceria entre a UNEB e a Prefeitura Municipal de CaetiI. Escola Emiliana Nogueira Pita (Caetité);
té e a liberação da carga horária de 11 professores
II. Comunidade Quilombola PauFerro de Joazeiro
e técnicos envolvidos para dedicação exclusiva ao
(Caetité);
MASB e da contratação pela UNEB de uma MuseóloIII. Movimento de Mulheres Camponesas (Caetité);
ga como profissional responsável pela gestão técnica
IV. Instituto de Educação Anísio Teixeira (Caetité);
do MASB.
V. Sítio Arqueológico Moita dos Porcos (Caetité);
Além disso, a UNEB estruturou um plano de deVI. Centro de Cultura (Igaporã);
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senvolvimento dos profissionais cedidos ao museu
e de outros profissionais da Universidade para a formação de mão de obra especializada, demandando
cursos específicos. Nesse sentido, será oferecido no
Campus de Caetité, em 2016, um curso de especialização em Patrimônio e Cultura e em 2017 um curso
de bacharelado em arqueologia.
Envolvimento do poder público municipal

O MASB foi criado institucionalmente como um
Museu Municipal pertencente ao município de Caetité, ligado à Secretaria de Educação. Dessa forma,
tem um corpo de profissionais de apoio (auxiliar de
serviços gerais, jardineiro, vigilante e porteiro) e de
gestão (Gestor do MASB e um Técnico) garantidos no
orçamento municipal e que estarão com dedicação
exclusiva e à disposição do museu assim que sejam
entregues as obras – previsto para o próximo mês de
junho. Além disso, as despesas administrativas, como
contas de água, luz, telefone e internet, também serão assumidas pelo poder público municipal de Caetité, garantindo o funcionamento da sede do Museu.
Destaca-se também a busca de envolvimento de outros municípios do Território, uma vez que a proposta
é de museu de território.
Busca por outras fontes de recursos

Já está implementada uma rotina de captação de
recursos – por meio da articulação entre o Corpo
Técnico e a Amasb – e a estruturação de uma sistemática de análise de editais de chamadas públicas.
Até fevereiro de 2016, já foram apresentados três
projetos para concorrer a editais.

próprios e as formas específicas de financiá-los e executá-los.
Busca por outras parcerias institucionais e territoriais. O grupo constituído por representantes do
Corpo Técnico e da Amasb tem se empenhado também na construção de estratégias de aproximação
com outras instituições e possíveis parceiros para a
proposta. Nesse sentido, já foi realizada aproximação com o Colegiado Territorial de Cultura, com a
Faculdade Guanambi, o Instituto Federal Baiano de
Guanambi e o Centro Popular de Economia Solidária
do Sertão Produtivo (Cesol).
Está sendo organizada uma apresentação do Museu para as empresas que atuam no território e que
fazem resgate arqueológico. Essas empresas podem
ser clientes do MASB no serviço de preservação do
acervo, gerando receita para o Museu e mantendo os
achados arqueológicos no território.
RESPONSÁVEIS
Equipe interna da empresa

> Ney Maron (diretor vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade)
> Luciana Gutmann (gerente de Sustentabilidade)
> Solange Leite (coordenadora de Investimento
Social Privado)
> José Carlos do Amaral Junior (analista de Responsabilidade Social)
> Luciana Menezes da Silva (analista de Responsabilidade Social)
> Dácio de Oliveira Neto (assistente de Responsabilidade Social)
Equipe externa

Promoção da autonomia dos núcleos

Busca-se o fortalecimento e engajamento dos núcleos que integram o Museu para uma atuação mais
autônoma e para a construção de uma rede integrada,
mobilizada e com dependência positiva. A distribuição
de equipamentos de infraestrutura (como computadores, impressoras, armários e câmeras fotográficas) e
a formação de atores locais como Agentes de Cultura
são ações integrantes dessa atividade de promoção da
autonomia, incentivando os núcleos a pensar projetos

Consultoria Zanettini Arqueologia
> Dr. Paulo Zanettini – Coordenação Geral (historiador e doutor em Arqueologia)
> Dra. Camila A. de Moraes Wichers – Coordenação Museológica (doutora em Arqueologia e Museologia)
> Bernardo de Carvalho – gestor do Projeto (cientista social e educador)
> Carine Moraes – colaboradora de campo (museóloga)
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> Gabriela Farias – responsável pela Comunicação
Visual (arquiteta)
> Manuelina Maria Duarte Cândido – consultora
em Gestão e Formação Museológica (doutora em
Museologia)
> Louise Prado Alfonso – consultora em Turismo
Cultural (doutora em Arqueologia)
> Pablo Lisboa – consultor para criação da Identidade Visual (design gráfico)

> Guilherme Michelin – Projeto Arquitetônico (arquiteto)
> Marita Carlini – Projeto Arquitetônico (arquiteta)
> Paulo Farsette – consultor em Conservação e
Restauro (arquiteto)
Associação de Amigos do Museu – Amasb

Presidente: Rosa Lia Gondin
Vice-presidente/secretária: Patricia Fernandes
Diretora financeira: Milene Ladeia

Líder em energia eólica
Fundada em 2001, a Renova Energia é uma companhia brasileira de geração de energia elétrica renovável com
atuação em matrizes eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
Desde 2009 sua atuação está fortemente concentrada em projetos de fonte eólica, mercado no qual é pioneira e
detém a liderança. A Renova possui o maior complexo eólico da América Latina, localizado no interior da Bahia.
Como diferencial de destaque em sua atuação, está a qualificação para operar de modo integrado as várias etapas
da cadeia de geração de energia, realizando prospecção, estruturação, execução e operação de projetos.
A Renova é uma das maiores empresas da América Latina focada em geração de energia renovável, sendo referência
de mercado no seu segmento. A companhia desenvolve projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) desde
2001 e opera três usinas no sul da Bahia.
A atuação em fonte eólica teve início em 2006 e desde então constitui o principal negócio da companhia. A empresa
é líder em geração de energia por fontes renováveis no Brasil com 1,95 GW de capacidade instalada contratada.
Além do maior complexo de energia eólica da América Latina, possui um extenso portfólio de projetos, com fator
de capacidade acima da média.
Em janeiro de 2014, a Renova ampliou seu portfólio, adicionando a ele 148,4 MW com a aquisição de 51% da
Brasil PCH.
A Renova é a primeira empresa do setor de energia renovável a ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (BM&FBovespa). Em seu bloco de controle estão a Cemig GT, a Light e a RR Participações (dos sócios
fundadores Renato Amaral e Ricardo Delneri).

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015
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INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Grupo SEB antecipa tendências no mercado mundial de educação e apresenta inovações para todas as suas escolas

de aula, com novos mobiliários e tecnologias”, destaca o Diretor
Corporativo de Operações do Grupo SEB, Alessandro Marques.
“Todas essas mudanças são necessárias diante de um novo
perfil de aluno que não quer ser apenas ouvinte, mas sim ser
agente de sua própria aprendizagem. Queremos dar os primeiros passos em direção a uma aprendizagem mais efetiva, uma
verdadeira mudança cultural”, destaca Thamila Zaher, Diretora
Executiva do Grupo SEB.
UMA NOVA ESCOLA
“Como temos dito, ‘novos alunos inspiram uma nova escola’ – e
queremos liderar o processo de construção desta nova escola”
Thamila Zaher
A formação de toda a equipe nas escolas tendo a tecnologia
como grande aliada foi outro ponto apontado como fator crítico
de sucesso na feira. Nesse sentido, o Grupo SEB é, de novo, protagonista. “Somos o primeiro Grupo a oferecer uma plataforma
completa de universidade corporativa na educação básica”, comemora o Diretor Executivo, Rafael Perri. “Essa é uma das melhores
práticas de gestão que fomos buscar em outros segmentos para
manter nossa liderança e para o qual realmente não encontramos
comparação em nenhuma instituição do mundo com nossas características”, explica Joaquim José Correia Assunção, Diretor
Corporativo de Planejamento e Gestão do Grupo SEB.
Com mais essa experiência, a alta liderança do Grupo SEB
volta da BETT ainda mais confiante dos caminhos que tem trilhado nos últimos anos. “Estamos atentos às mudanças da educação e, com essa equipe de diretores executivos e corporativos,
tenho certeza que estamos prontos para liderar a transformação
que essas mudanças vão exigir”, finaliza Chaim Zaher, Presidente do Grupo SEB.

INSIGHT-BIOMA

INOVAÇÃO EM SALA DE AULA
Implantado em 2015 em suas unidades de todo Brasil, o Conceito GrowUP – criado pelo Grupo SEB, pioneiro em levar novas
tecnologias para suas escolas – vem se mostrando não só alinhado à tendência mundial de inovação “na” e “da” sala de aula,
mas também extremamente eficaz na capacidade de transformar o modo de aprender e de ensinar, explorando principalmente
as habilidades não-cognitivas.
“Para garantir essa mudança, é natural que o foco esteja na
inovação das metodologias e com a formação de nossos professores. Mas o Conceito GrowUP ultrapassa esses limites, promovendo uma mudança de paradigma no próprio ambiente da sala

Presidente, Vice-Presidente e membros das diretorias executiva e
corporativa do Grupo SEB

|

Antecipar-se de forma inovadora às tendências educacionais é uma das características mais marcantes do Grupo SEB, líder em educação básica no Brasil, que conta com cerca de 45 mil
alunos estudando em suas quase 40 escolas distribuídas por 8
estados e 16 cidades em todo país. Para manter-se nessa sintonia, todo o time de alta gestão do Grupo foi buscar as principais
tendências do setor na BETT – British Education Training and
Technology, maior feira do setor no mundo, realizada em janeiro
deste ano, em Londres.
O evento reuniu, de acordo com os organizadores, mais de 30
mil visitantes em busca de novos produtos e serviços educacionais, apresentados por mais de 800 expositores de vários países.
A BETT contou ainda com palestras, debates e seminários com
especialistas que discutiram temas sobre o futuro da educação,
além das melhores práticas do setor. “Frequentamos diversos
eventos nacionais e internacionais, trocamos experiência com
players de todos os setores da educação e afins, mas a BETT é
realmente uma das mais importantes referências do setor”, pondera o Superintendente Executivo do Grupo SEB, Nilson Curti.
De acordo com Luizinho Magalhães, Diretor Corporativo
de Educação do Grupo SEB, marcas importantes como Apple,
Google, Microsoft, Intel, entre outras, apresentaram novidades
relevantes, especialmente do ponto de vista de tecnologia educacional. “O que mais se destacou foi a preocupação com o relacionamento entre a família e a escola. O ambiente de aprendizagem e uma série de soluções para acelerar as mudanças
exigidas para a construção de um novo papel para o professor,
de curadoria e facilitação, também foram muito explorados.
Grandes empresas de tecnologia apresentaram inúmeras soluções para melhorar e inovar na educação, ou seja, uma mudança
no paradigma da aprendizagem”, pontuou o diretor.
No quesito relacionamento, o Grupo SEB mostra que já se
antecipou a essas tendências. Escolas de todas as suas bandeiras já estão testando um aplicativo que irá aproximar os
pais da rotina de seus filhos na escola. Por meio dele, os pais
poderão acompanhar a agenda, notas, atividades realizadas,
receber fotos, mandar e receber recados. “Mais importante do
que oferecer um simples aplicativo, foi a decisão de adotarmos
um verdadeiro programa de relacionamento, que aproxima pais
e responsáveis do cotidiano dos alunos”, reforça o Diretor Corporativo de Marketing do Grupo SEB, Leandro Martins, que também esteve em Londres.

www.sebsa.com.br
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UM NOVO MODELO DE
GESTÃO ENERGÉTICA PREDIAL
A Petrobras adotou um novo Modelo de Gestão Energética Predial, que teve início em
janeiro de 2009 e é composto por três iniciativas: compra eficiente de energia; projetos de
eficiência energética segundo os critérios do Procel Edifica; e implantação de sistema de
monitoramento energético e de suporte à operação predial. O modelo adotado, além de
propiciar redução no custo da energia, também permite a redução do consumo de energia
elétrica e de água.
O novo modelo tem como objetivo gerar economia, reduzir a intensidade energética em até 40%
com a implantação dos projetos de eficiência energética, além de outras ações que nos últimos cinco
anos resultaram em economia de R$ 86 milhões,
chegando ao montante de 25% na redução dos custos de compra de energia elétrica.
O objetivo dessa ação é o de padronizar processos, melhorar os resultados, compartilhar aprendizados, reduzir custos e aumentar a produtividade, com
foco na sustentabilidade do negócio. Para isso os caminhos identificados foram os de acompanhamento
de indicadores, implantação de sistemas de gestão
energética, mudança de cultura operacional e adequação de procedimentos.
A premissa básica adotada durante o desenvolvimento do trabalho foi a revisão sistemática e periódica dos diversos processos que compõem a gestão
energética, sob os critérios dos padrões internos e
das melhores práticas do mercado.
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A Gestão Energética Predial é um conjunto de
ações planejadas e coordenadas a partir da medição
e verificação do comportamento das unidades consumidoras e mais detalhadamente das utilidades das
instalações. Essas ações também são baseadas em
alguns conhecimentos técnicos, tais como normas
técnicas nacionais, regras contratuais e de faturamento das Distribuidoras de Energia, a dinâmica de
funcionamento das instalações, as regras do mercado livre de energia, práticas de eficiência energética
e selos de sustentabilidade.
Como fonte de aprendizado, observaram-se situações do mercado, em que algumas empresas apresentam altos custos de energia elétrica, relacionando-se o fato de não possuírem equipe dedicada à gestão
da energia. Algumas penalizadas pela ultrapassagem
de demandas de contratado junto às concessionárias,
seja por não estarem atentas a algumas normas ou
por não atentarem para a necessidade de adequação
de seus contratos com a antecedência necessária. Ou
seja, vários são os motivos para os problemas relacionados à gestão energética, quando ela não existe. Em
todos os casos, o planejamento das ações e conhecimentos básicos das regras e opções contratuais resultaria em custos bem inferiores àqueles verificados.
Esses fatores foram os principais motivadores para
o estabelecimento de uma gestão estruturada em
eficiência energética nos Serviços Compartilhados
da Petrobras.
A gestão predial administra mais de 50 instalações
em diversos estados brasileiros, com um consumo
de energia elétrica no montante de 218.636 MWh/
ano em de 2015.
GESTÃO ENERGÉTICA DE INSTALAÇÕES
A gestão energética tem como principais características a integração de iniciativas como o suprimen-

to de energia, a eficiência energética, a operação e
manutenção predial e a geração por fontes alternativas sob uma mesma ótica e a implantação do monitoramento e da automação predial para obtenção de
dados em tempo hábil, com o objetivo de tomar decisões de redução de custos no momento adequado.
Associado às características acima, o modelo busca maximizar o compartilhamento do conhecimento
adquirido no dia a dia pelas áreas envolvidas na gestão energética, a partir da centralização da Gestão.
Destacam-se alguns pontos de integração como:
> Estabelecimento de padrões de processos;
> Gestão orçamentária centralizada de projetos de
investimento;
> Estabelecimento de atribuições de responsabilidade nos processos.
Também como ponto de destaque se dá a criação
de um comitê centralizador para compartilhamento e
avaliação de ações realizadas pelas CICEs* (Comissão
Interna de Conservação de Energia). Assim, boas ações
tomadas em determinadas instalações podem ser replicadas de forma mais rápida às demais unidades.
RESULTADOS ALCANÇADOS
O modelo adotado superou a expectativa dos resultados iniciais, como podemos observar a seguir.
Suprimento de Energia

Na primeira etapa do trabalho, a área dos Serviços
Compartilhados, em conjunto com a área de Comercialização de Energia, mapeou as alternativas oferecidas pelo mercado de energia elétrica e identificou
que a compra de “Energia Incentivada” – energia suprida pela chamada fonte alternativa de energia – seria a melhor alternativa para o suprimento de energia
dos prédios administrativos da Companhia.

* O decreto federal 99.656 de 26 de outubro de 1990 cria a Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) em
cada estabelecimento pertencente a órgão ou entidade da administração federal que apresente consumo anual superior
à 600 MWh ou consumo de combustível superior a 15 TEP’s.
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Nessa etapa verificaram-se os prazos dos contratos de energia vigentes nas várias instalações junto às
respectivas Concessionárias de Energia. A partir daí
houve a análise da modalidade de cada contrato, dos
valores das tarifas, dos montantes de demanda contratados e do perfil de carga de cada instalação.
Realizou-se uma projeção do montante de energia
consumida para um horizonte de cinco anos, e assim
deu-se o início da negociação com as Concessionárias e os fornecedores de energia para obtenção de
melhor preço.
Como consequência da análise realizada decidiu-se pela compra de energia incentivada. Esse tipo de
energia diferencia-se das fontes convencionais devido ao desconto nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição (TUST/TUSD)
que ela proporciona, permitindo a redução do custo
total de energia elétrica, além de contribuir para redução de emissão de CO2.
Com a implementação do suprimento por energia
incentivada, os seguintes resultados foram alcançados:
> Descontos de 50% ou 100% na TUSD (tarifas de

figura 1
Faturamento (em milhões de reais)

uso do sistema de distribuição) de acordo com o
contrato para cada prédio;
> Aquisição de energia de pequenas centrais hidrelétricas (PCH), com preços competitivos e baixa
emissão de CO2;
> Economia total de aproximadamente 25% no
custo de energia;
> Migração de 21 instalações para o mercado livre;
> Contrato total de 14,7 MW médios anuais;
> Economia de R$ 86 milhões entre 2010 e 2015.
Eficiência Energética

Nesse pilar a gestão da eficiência energética é
tratada com o foco de redução de consumo direto,
com ações do tipo:
> Diagnóstico energético das instalações prediais;
> Identificação de projetos para eficiência energética;
> Identificação de tecnologias adequadas às instalações;
> Contratos globais de equipamentos para redução do custo de compras.
O diagnóstico energético nas instalações prediais
incluiu a adequação das instalações aos
critérios do Procel Edifica, avaliando-se
três principais pontos como Iluminação,
Ar-condicionado e Envoltória dos prédios. A Gestão do projeto realizou pesquisas com os fabricantes de iluminação,
motores, refrigeração, elevadores, sistemas solares, sistemas de aquecimento,
geração de energia, entre outros, com o
objetivo de identificar produtos e equipamentos com melhor desempenho para
que as soluções pudessem ser viáveis a
de alto desempenho.
Com relação às atualizações de tecnologias, percebemos que em alguns
casos os equipamentos e sistemas existentes eram bastante defasados em relação às soluções consolidadas do mercado, como, por exemplo, o sistema de
iluminação. Iniciou-se assim a aquisição
de novas luminárias por meio de compra
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global para 4 quatro prédios, com redução aproximada de 40% no investimento.
O retorno do investimento se deu em aproximadamente 3 anos, com uma redução de até 50% no
consumo elétrico da iluminação, equivalente a 10%
do consumo do prédio.
Com a implantação dos projetos de eficiência
energética estima-se uma redução no consumo de
energia elétrica conforme a seguir:
> Sistemas de refrigeração de alto rendimento –
até 60% da refrigeração;
> Conjuntos de luminárias eficientes – até 50% da
iluminação;
> Motores de alto rendimento – até 15% dos motores;
> Películas especiais para vidros – até 3% do prédio;
> Materiais de revestimento de fachadas – até 2%
do prédio.
Nessa etapa foram avaliadas mais de 40 instalações prediais, sendo realizados os diagnósticos energéticos e de etiquetagem do Procel. Desse trabalho
resultou um conjunto de diagnósticos e projetos de
implantação, que compreendem a carteira de investimentos para futuras aplicações, tendo como
o principal critério os seus resultados econômico-financeiros.
Além dos aspectos anteriormente citados, podemos destacar outros ganhos como:
> Maior dedicação das equipes envolvidas na administração e operação das instalações;
> Troca de experiências e compartilhamento de
práticas;
> Oportunidade de padronização de soluções;
> Adoção de tecnologias de suporte à gestão
energética.
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL
A partir da gestão desse processo, é possível identificar não conformidades, necessidades de melhorias no momento de acionar a manutenção e apontar
uma melhor forma de correlação em alguns indicadores de desempenho.

Uma estrutura não relacionada à execução do
processo, com uma visão mais abrangente, ajuda
em muito a identificar soluções, tendências, além de
poder dar suporte e soluções mais alinhadas com os
resultados de longo prazo.
Para ajudar no processo de gestão, com foco na
operação e manutenção, identificamos algumas soluções técnicas como:
> Equipamentos e sistemas de medição de frequências de motores que avaliam, por meio da tensão e corrente elétrica, as principais características
elétricas e mecânicas da máquina, dando previsão de
defeito, identificação de causas, gravidade da ocorrência, previsão de manutenção e perda de rendimento.
> Sistemas e sensores de detecção de arco voltaico
e aquecimento em quadros elétricos, que analisam o
histórico do comportamento de temperatura interna
e externa, dando previsões de queima, sobrecarga,
previsão de manutenção e outras iniciativas que se
possa tomar antes da falha.
> Sistemas de medição e análise das condições
térmicas dos ambientes e das capacidades das máquinas de refrigeração, dando flexibilidade de operação e ajuste de parâmetros que melhor se enquadrem para cada situação do dia.
No passado, o modelo de mercado preocupava-se apenas em especificar e adquirir separadamente
equipamentos, para posterior contratação do sistema de automação, que muitas vezes não tinha aces-

figura 2
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figura 3
Demanda x Horário
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so aos dados bases, apenas ao sinal de saída após
ocorrência.
Por meio do projeto de gestão foi percebida a
importância em se adquirirem equipamentos que já
viessem com inteligência embarcada, de modo a garantir tanto a operação quanto o monitoramento do
sistema de forma mais inteligente e preditiva.
MONITORAMENTO DE ENERGIA
O monitoramento de energia é uma iniciativa que permite o monitoramento on-line do uso de energia elétrica.
Atualmente são 42 instalações monitoradas, comunicando dados de energia consumida (kWh), demanda
(kW), fator de potência, horários de ponta e fora ponta
e outras grandezas elétricas, possibilitando o acompanhamento do comportamento dessas cargas. O sistema também permite a instalação de submedições.
Como melhoria no processo de gestão, essa ferra-

menta trouxe para a Petrobras uma grande facilidade
na previsão de carga, na identificação de falhas, que
antes só se descobria após recebimento das faturas
(p. ex.: perda de parâmetros dos medidores da concessionária), no acompanhamento do perfil de consumo e operação de cada unidade.
O conhecimento do perfil de carga das instalações
foi de total importância ao suporte às outras três
etapas anteriores (suprimento de energia, eficiência
energética e operação e manutenção predial).
Com isso pode-se chegar a decisões operacionais
como:
> Mudança de alguns horários de acionamento de
máquinas;
> Mudança da rotina de operação;
> Identificação de cargas prioritárias;
> Verificações instantâneas que foram reportadas
aos operadores ou locais para correção de falhas.
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figura 4
Economia de Energia Anual

Pensando nisso, uma mudança na forma de contratação de energia pela PeResultado Mercado Livre (R$ milhões)
trobras foi muito importante
para que o modelo de gesR$ 30,90
tão energética se consoliR$ 26,10
dasse. Inicialmente tínhamos
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cada prédio fazia o contato
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individualmente as condiR$ 3,74
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2014
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2016
das modalidades de energia
do ambiente cativo. Posteriormente utilizamos um
modelo centralizado, com
uma visão geral das instalações, em que foi possível
contabilizar os montantes de energia consumidos
Após o monitoramento e análise do perfil de care negociar a compra de energia no mercado livre,
ga das instalações pode-se verificar o aumento da
onde é possível continuar com a Concessionária loperformance de alguns sistemas prediais. Prioritacal como agente de infraestrutura e contratar uma
riamente no sistema de refrigeração alcançando reenergia mais barata de um agente comercializador.
sultados bastante expressivos, como a redução de
Apenas essa mudança representou ganhos expres15% no consumo de eletricidade com os ajustes de
tempo e parâmetros de velocidade
de atuação do controle central da
figura 5
unidade de refrigeração.
Redução de Consumo – Eficiência Energética
Na Figura 3, referente a uma das
instalações monitoradas, podem
Consumo 2012 - 2015 (em kW)
ser identificados o perfil de consu152.426
mo padrão de energia (curva azul
escuro) e o novo perfil de consumo
141.334
após a análise e ajustes nos sistemas prediais (curva azul claro).
CONCLUSÃO
O insumo energia elétrica é cada
vez mais significativo, tanto na planilha de custos das empresas quanto no compromisso de não impactar o meio ambiente, colaborando
com a sustentabilidade do negócio.
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sivos para a companhia, o que ajudou a viabilizar os
demais projetos de redução de custos e aumentar a
competitividade
Na Figura 4, a economia anual com a contratação
de energia no mercado livre e a projeção para o ano
de 2016.
Na Figura 5, o montante de consumo em um grupo de prédios de controle onde ocorreram ações de
eficiência energética.
Como citado, os resultados obtidos com a contratação de energia no mercado livre possibilitaram o
reinvestimento nas demais ações de controle de custos, como a eficiência energética, que, por meio da
substituição de equipamentos, resultou diretamente
em ganhos financeiros de curto prazo.
A atuação nas áreas de operação e manutenção
também possibilitou o uso de ferramentas de gestão
e operação com ganhos em custos de mão de obra
e tempo de reparo. Além disso, o uso de fontes alternativas de energia local possibilitou a redução de
consumo aproveitando-se, por exemplo, fontes naturais como o sol, tanto para geração de calor como
eletricidade.
De forma mais abrangente, o monitoramento permitiu o acompanhamento de grandezas e aciona-

mentos, gerando conhecimento do funcionamento
do prédio, o que pode ser utilizado de forma mais
rápida para a correção das falhas.
Outro diferencial agregado foi o clima de colaboração nas unidades dos envolvidos. Um assunto,
antes encarado de forma descentralizada, trouxe o
sentimento de grupo na equipe operacional quando
centralizado e posto sob a mesma avaliação, permitindo o compartilhamento de projetos e a comparação benéfica do desempenho de cada área.
O cenário da empresa e também do mundo aponta
para uma gestão cada vez mais eficiente, baseada em
informações estruturadas que garantam uma correta
tomada de decisão. Acreditamos que o Modelo de
Gestão Energética adotado nos Serviços Compartilhados da Petrobras vem obtendo resultados cada
vez mais favoráveis e muito além da visão de realizar
apenas um controle do consumo de energia.
Assim, concluímos que os Serviços Compartilhados da Petrobras estão contribuindo para uma melhor disseminação do conhecimento sobre gestão
energética, uma melhor interação entre as áreas,
melhores resultados de custos para a Companhia,
reforçando os compromissos com o Meio Ambiente
e a Sustentabilidade dos Negócios da Petrobras.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015

Marcelo Ivan Pereira é engenheiro de produção e coordenador do Projeto.
Erick Barros de Oliveira é técnico de manutenção pleno.
Márcio Azevedo de Araújo é consultor da empresa Hope.
Leonardo Souza de Moraes é consultor da empresa Hope.
Sérgio Morais é consultor da empresa Hope.
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Em sua 21ª edição, premiará iniciativas inovadoras
direcionadas às crianças (da gestação até os 6 anos).
Também reconhecerá a atuação nas categorias: Coletivo
ou Rede, Jornalista e Jovem em ações relevantes voltadas
às crianças pequenas.
Conheça os critérios de participação no Manual de Inscrições
e inscreva sua iniciativa até o dia 25 de Abril de 2016 pelo
site www.fundabrinq.org.br/premiocrianca

Para mais informações:
premiocrianca@fundabrinq.org.br / (11) 3848-5923
Patrocínio

Realização
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ROIx
Guilherme Soter

TRANSFORMANDO
DADOS EM AUDIÊNCIA
A gestão de dados e Big Data passou a ser do interesse de muitas empresas e profissionais
no Brasil e no mundo. Entender melhor o seu processo e encarar os dados como matériasprimas essenciais para a geração de insights em diferentes áreas têm mudado a cultura de
muitas instituições. Com base nessa tendência, a ROIx surgiu em 2011 como uma empresa
de Ad-Tech (Advertising & Technology).

A ROIx utiliza plataformas tecnológicas para compreender hábitos e preferências no uso da internet
e otimizar os recursos aplicados em publicidade. A
proposta de mercado é possibilitar comunicação
mais relevante aos públicos adequados, de acordo
com os objetivos de seus clientes, garantindo, assim,
maior retorno sobre os investimentos realizados.
A empresa contou com aporte inicial de R$ 3 milhões e surgiu da união de quatro sócios: eu, como
Chief Financial Officer (CFO), empreendedor e gestor
de negócios; o norte-americano John deTar, Chief
Executive Officer (CEO), empresário e investidor com
vasta história pioneira e conhecimento técnico desenvolvido no mercado digital dos Estados Unidos;
o empresário e investidor Raphael Klein, como idealizador e mentor do projeto; e Roberto Eckersdorff,
empresário da área de tecnologia no Brasil com muitos anos de experiência. No final de 2014 passou a
fazer parte do quadro societário Ricardo Marques,
ex-sócio fundador da Elemídia e atual sócio e CEO
da Vevo no Brasil, como investidor.
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Sempre antenada com a importância do Big
Data e disposta a se diferenciar no mercado,
a ROIx buscou trabalhar individualmente com
um cliente por segmento de atuação, garantindo a segurança e não compartilhamento de
dados de empresa concorrentes. Essa diretriz
foi essencial para definir o posicionamento da
empresa como a primeira “private network”
do Brasil. O trabalho sempre foi realizado em
parceria com as agências de publicidade, oferecendo suporte no gerenciamento dos investimentos em mídia on-line.
A empresa começou sua atuação com
grandes clientes, incluindo Nova Pontocom
(operações on-line de Casas Bahia, Ponto Frio
e Extra), Grupo Pão de Açúcar, TAM, TIM, Itaú,
Gafisa, Reckitt Benckiser, Lenovo e PSA (Peugeot e Citroën).

A expansão da ROIx
se deu a partir
da evolução da
própria internet.
No início éramos
uma audience
network em display
com dados das
Casas Bahia, nosso
primeiro cliente,
conectada a portais
premium

EXPANSÃO COM A EVOLUÇÃO DA INTERNET
A expansão da ROIx se deu a partir da evolução
da própria internet. No início éramos uma audience network em display com dados das Casas Bahia,
nosso primeiro cliente, conectada a portais premium.
Com a chegada da mídia programática, tudo mudou
e crescemos para chegar aonde estamos hoje.
A nossa essência está nos dados, da coleta à ativação, passando pelo armazenamento e segmentação. Fazemos isso de maneira a garantir segurança
e privacidade tanto aos nossos parceiros comerciais
quanto aos usuários e consumidores que estão em
nossas plataformas, com padrão de eficácia e precisão de nível internacional. Por conta disso, potencializamos nossa entrega, que no passado incluía display
advertising e hoje é focada no vídeo on-line, o que
nos permite trabalhar com todo e qualquer cliente,
mesmo que do mesmo segmento.
A ROIx tem sua operação fundamentada em dois
grandes pilares: TVxtender e a parceria com a AOL.
Essa mudança aconteceu no momento em que percebemos que o mercado evoluía e o vídeo on-line
despontava como uma nova forma de abordagem e
envolvimento com o consumidor, proporcionando
experiência lúdica e personalizada.

A ROIx vem crescendo a cada ano e prevê
encerrar 2016 com faturamento de R$ 30
milhões, 100% a mais
que em 2015. O ano
passado representou
forte crescimento para
a empresa, mesmo
com a acentuada crise
econômica. Fechamos
2015 com faturamento
de R$ 15 milhões. Foram 300% de aumento
no número de novos
clientes e 150% em
nosso ticket médio.
Atualmente, a ROIx
conta com 40 profissionais distribuídos nas áreas de
Gestão, Tecnologia, Comercial e Marketing.
FRUTOS DO MODELO DE NEGÓCIO
TVxtender: Ampliando o alcance da TV

Com toda expertise em identificar perfis de audiência e direcionar investimentos publicitários, a
ROIx lançou o TVxtender em agosto de 2014. Trata-se de um veículo voltado à distribuição de mídia
digital para campanhas publicitárias em vídeo. A ferramenta tem como foco a entrega de vídeos por audiência nos principais portais brasileiros.
A proposta é diminuir a dispersão e proporcionar o
máximo alcance na web a partir de comerciais produzidos originalmente para a televisão, sem custos
extras. Essa ação é possível a partir de detalhado estudo que permite entender o quanto se podem aumentar os resultados de uma campanha ao unir as
duas estratégias (TV e digital), com foco no conceito
de complementaridade dos meios.
A ferramenta digital trabalha 100% voltada para a
compra de audiência. O serviço é possível por meio
da base de dados da ROIx, composta por mais de 94
milhões de usuários únicos. Ela cria o ambiente ideal
para a entrega do conteúdo no alvo, ou seja, somente para o público a ser impactado, com taxa média

INSIGHTCase Studies

março/abril 2016

50

de precisão de 80%, chegando muitas vezes a 95%,
segundo a Nielsen.
A plataforma de vídeo concilia o alcance e impacto da TV com a flexibilidade e precisão da internet,
veiculando anúncios publicitários direcionados aos
interesses de cada grupo de audiência, em espaços
de destaque como os websites MSN, Yahoo, Terra,
Abril, R7 e IG, entre outros.
A ferramenta permite ao internauta uma experiência diferente na hora de visualizar os vídeos. As peças podem ser exibidas em três formatos distintos:
padrão, expandido e full screen. O volume do som
também é ativado pelo usuário apenas quando quiser
assistir ao vídeo, proporcionando interação menos
invasiva.
Para o anunciante, o TVxtender apresenta vantagens como capacidade de segmentação por audiência da internet, controle de investimento e privacidade de dados, além da veiculação em portais
premium.
Outros diferenciais do TVxtender, como mensuração e acompanhamento de performance em tempo
real e relatórios de audiência detalhados, também

ganham destaque. Além disso, a solução minimiza a
dispersão de audiência e o alto custo de veiculação,
comuns em exibições televisivas.
COMPLEMENTARIDADE
E GARANTIA DE ENTREGA
Aperfeiçoar o alcance das campanhas explorando
a mídia on-line tornou-se essencial. Nesse cenário, o
TVxtender conta com metodologia própria denominada Video Extension Strategy (VES), que se propõe a
estudar o “ponto ótimo” dos meios de comunicação
que compõem um plano de mídia e busca oportunidades de redimensionar investimentos. Assim, potencializa a entrega e resultados.
Já para gerar segurança e qualidade ao mercado
anunciante, o TVxtender trabalha com a ferramenta
Nielsen DAR (Digital Ad Ratings), que comprova, por
meio de relatórios auditados, a precisão de entrega
da campanha em relação ao target definido.
GRANDES CONQUISTAS PARA GRANDES MARCAS
Friboi

A série de filmes da Friboi, com making of dos bas-

A imagem ilustra o suporte e entrega do TVxtender: Relatórios auditados pela/A compra por audiência/Veiculação exclusiva nos seis maiores portais brasileiros/
Modelo CPV, no qual uma visualização é contabilizada somente após 30 segundos
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Estudo de campanhas veiculadas utilizando metodologia VES em 2015

tidores e curiosidades da campanha “Aqui Tem Confiança”, estrelada por Tony Ramos e consumidores da
marca, foi destaque em alguns dos principais portais
da internet brasileira. A agência ID, responsável pela
ação publicitária, utilizou o TVxtender para ampliar a
estratégia de alcance da ação.
Por contar com extenso banco de dados, o
TVxtender possui cobertura de aproximadamente 95% do público que navega pela web no Brasil.
A combinação de todas essas informações com o
poder de segmentação da tecnologia, que entende
aspectos comportamentais do target, além de idade, classe social e gênero, possibilitou ao conteúdo
publicitário atingir 83% do público-alvo definido pelo
anunciante na entrega.
A equipe do TVxtender traçou um plano forte para
atuar focado na precisão em relação ao target, considerando a geolocalização de interesse do anunciante. A ação foi veiculada em inventário premium,
mantido a partir de acordo entre o TVxtender e seis
grandes portais brasileiros, garantindo entrega para
audiência totalmente qualificada e predefinida de
acordo com o plano de mídia do anunciante.

Nextel

A empresa de telefonia obteve resultados bastante
positivos ao estender sua campanha de vídeo da TV
para a internet. A ação obteve mais de 630 mil views
ao ser exibida via TVxtender.
Entre os dados obtidos com a divulgação está a
precisão no target, alcançando índice de 94%. A
campanha criada pela agência Sunset teve como público-alvo pessoas de ambos os sexos, maiores de 18
anos e das classes sociais A, B e C.
Nesse caso, o objetivo foi estender a audiência que
a campanha atingiu na TV para a internet. O formato
em vídeo é o mais eficaz para anunciar na internet,
expondo marcas, produtos e serviços somente para
aqueles usuários que fazem parte do target da campanha. Dessa forma, ele se torna uma ferramenta de
marketing muito poderosa e exclusiva.
Jaguar

A marca de carros luxuosos, pertencente à Land
Rover, apostou no vídeo on-line para ampliar o alcance de sua campanha. O filme publicitário “Alive
5”, que destaca a inovação de seus veículos, utilizou
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o TVxtender na exibição de sua campanha em inventário premium.
O comercial ficou no ar por um mês e tinha como
público-alvo homens, com mais de 30 anos e da
classe social A. O vídeo alcançou índice de 87,19% de
entrega no target. Já a taxa média das pessoas que
assistiram à peça até o final foi de 73%.
Com a veiculação, garantimos precisão de entrega, devido a nossa extensa base de dados, bem como
alcançamos os consumidores certos por meio de diversos dispositivos como desktop, mobile e TVs conectadas.
Entre os perfis identificados, o maior engajamento
foi dos homens entre 40 e 44 anos. As mulheres com
idade entre 35 e 39, apesar de não fazerem parte do
público-alvo, apresentaram potencial de afinidade
com a campanha.
Bradesco Seguros

O filme “Vai Que...”, da Bradesco Seguros, com os
personagens Batman e Mulher Gato, foi da TV à internet para falar das vantagens de um seguro de saúde. Criado pela agência AlmapBBDO, o vídeo publicitário utilizou o TVxtender para ampliar a estratégia de
alcance da campanha.
Um dos aspectos mais importantes no resultado
foi o índice de entrega no target, que chegou à marca
de 87,05%. O público era composto por pessoas de
ambos os sexos, da faixa etária de 25 a 54 anos (em
sua maioria adultos maduros e jovens adultos) e das
classes sociais B e C. A taxa média das pessoas que
assistiram ao filme até o final foi de 74%.
Acreditamos que iniciativas envolvendo a complementaridade dos meios TV e internet geram resultados concretos e otimizam os investimentos. Como a
veiculação foi feita em todo o Brasil, atuamos focados na precisão em relação ao target e considerando
a geolocalização de interesse.
AOL: ALIANÇA INTERNACIONAL
Em maio de 2015, a ROIx foi escolhida pela AOL,
multinacional norte-americana de tecnologia, para
ser sua parceira exclusiva no mercado brasileiro. A
partir do acordo, a One by AOL, plataforma de pro-

dutos, foi incorporada às soluções da companhia
brasileira com foco em vídeos. Assim, todo o volume
de Big Data que a ROIx detém pode ser ativado pelos
anunciantes brasileiros na plataforma One by AOL,
via gestão programática.
A One é uma ferramenta de publicidade programática multitela que, assim como no sistema da ROIx,
permite aos anunciantes manterem sua base de dados segura, porém, interativa com outras bases no
sentido de otimizar o desempenho de campanhas.
Com o acordo, a ROIx seguiu atuando na coleta,
proteção e direcionamento inteligente do Big Data
para a publicidade, mas, com a ferramenta da AOL,
passou a trabalhar também como plataforma de ativação de mídia.
TVXTENDER TRUE TARGET
O sucesso do TVxtender levou a ROIx a um movimento inédito em todo o mundo, que permitiu à
publicidade digital alcançar seu patamar máximo de
resultado. Em fevereiro deste ano, a empresa lançou
o TVxtender True Target, uma extensão do TVxtender. A novidade permite a agências e anunciantes investir em campanhas de vídeos on-line com alcance
de 100% do target, público-alvo predeterminado no
momento da compra.
John deTar, CEO da ROIx, acredita que em meio à
crise a internet se mostra como uma opção de maior
precisão e segurança. Porém, havia a necessidade de
ir além e permitir, de fato, que o potencial do ambiente
on-line fosse explorado totalmente. Com base nessa realidade, desenvolvemos o True Target, pioneiro
no Brasil e no mundo. “A capacidade de entrega da
nossa plataforma é uma oportunidade inigualável para
agências e anunciantes investirem na mídia digital sem
qualquer risco de dispersão”, explica deTar. “Não estamos adivinhando quem são os usuários nas plataformas digitais. Sabemos de fato o perfil deles”, completa.
Por trás do True Target existe muita tecnologia de
ponta, incluindo gestão de dados de usuários na web
e plataforma de entrega atrelada a conteúdo premium. O produto é comercializado em formato de
pacote especial, que inclui a compra de 1 milhão de
views (número de vezes que o vídeo será exibido).
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A plataforma já opera e tem clientes como as
agências AlmapBBDO, Publicis, F.biz e Ginga, abrangendo anunciantes como a Bayer. Para assegurar
ainda mais a eficácia do produto, o True Target, assim
como o TVxtender, também conta com os relatórios
da Nielsen DAR.
O True Target é uma reformulação de um produto, o TVxtender, que já estava fazendo sucesso no
mercado e vai muito além do que os concorrentes
podem oferecer.
TVXTENDER MOBILE
Com o avanço do uso de tablets e smartphones
em todo o mundo, a navegação por dispositivos móveis disparou nos últimos quatro anos, ultrapassando
o consumo de internet pelo computador e tornando-se a plataforma digital mais utilizada globalmente. De olho nesse movimento, a ROIx trouxe ao mercado o TVxtender Mobile.
Seguindo os mesmos passos do TVxtender tradicional, a nova plataforma conta com toda a qualidade e precisão na distribuição de vídeos publicitários
já trabalhados em grandes portais brasileiros e mais
todo exchange de vídeo da AOL no Brasil.
A ROIx estudou o mercado mobile por mais de um
ano até chegar ao modelo ideal de oferecimento de
vídeos em plataformas móveis. As características do
serviço envolvem o que existe de mais avançado em
tecnologia de segurança, incluindo bloqueio de tráfego não humano e monitoramento diário manual de
sites, bem como tecnologia real time de verificação
de atividades suspeitas. Além dessas, todas as impressões são homologadas seguindo os parâmetros
da Media Rating Council.

Guilherme Soter é CFO da ROIx.

O lançamento do TVxtender Mobile acontece em
momento estratégico por conta de importantes movimentações no ambiente on-line. Estimativas do
eMarketer, uma das principais fontes globais de pesquisa e dados sobre marketing e publicidade digital,
apontam que o investimento em mobile marketing
superará a marca de US$ 100 bilhões no mundo todo
em 2016. Esse montante deve compor uma fatia de
51% do mercado publicitário digital global. O mobile
marketing é uma das nossas apostas para este ano,
e acreditamos que os investimentos em ações nessa vertente superarão os recursos destinados à mídia
on-line no desktop.
Estamos investindo pesado nesse segmento, que
passa por destaque crescente e sólido há bastante
tempo. Nosso objetivo é trazer tanto para o anunciante quanto para o usuário experiências diferentes,
garantindo maior engajamento.
CONCLUSÃO
A tendência do uso de dados para ações de marketing e de comunicação só tende a aumentar e melhorar. Grandes empresas e seus profissionais estão
compreendendo a importância dos dados e de sua
quantificação, colhendo excelentes resultados em
suas atividades. Como obter, organizar e principalmente ativar os dados na publicidade não estará mais
fora do alcance das corporações em um futuro muito próximo.
Os dados são o ponto de partida para a construção
de melhores relações entre empresas e consumidores. E a ROIx estará sempre oferecendo as melhores
ferramentas tecnológicas para tornar essa relação
possível.

INSIGHTCase Studies

março/abril 2016

54

ATHIÉ WOHNRATH
Eleonora Cassim

LIDERANÇA EM ARQUITETURA
CORPORATIVA NA América Latina
Há mais de 20 anos, a Athié Wohnrath Associados iniciava sua trajetória como um ateliê
de arquitetura. A obsessão de seus sócios-diretores por qualidade, prazo, orçamento e a
vontade de superar as expectativas do cliente não demoraram a torná-la líder no mercado
de arquitetura corporativa na América Latina. Hoje, o Grupo A|W é formado por quatro
grandes unidades de negócio: Arquitetura, Engenharia, Tecnologia e Turnkey.

Os projetos do grupo são conhecidos por traduzir
os valores das empresas e o jeito de ser das pessoas
– figuras essas que têm lugar de destaque também
dentro da companhia. Afinal, com a missão de tornar
sonhos em realidade, a empresa sabe que uma história de sucesso é escrita, principalmente, por talentos
engajados e apaixonados por aquilo que fazem.
Philip Johnson, o pai da arquitetura moderna, costumava dizer que um grande projeto arquitetônico
deve abraçar, exaltar e estimular as pessoas. Ele inspirou uma geração de arquitetos e construtores a pensar em ideias com o ser humano no centro de tudo. É
exatamente assim que trabalha a Athié Wohnrath. As
pessoas estão sempre no centro de tudo o que é feito pela empresa. Desde a planta de uma casa até um
prédio corporativo, passando por escritórios, galpões
ou indústrias. Mesmo com foco especial em conforto, praticidade e funcionalidade, o Grupo A|W não se
esquece do preciosismo pelo traço perfeito, pelo design único e pela beleza feita para durar.
Há mais de 20 anos, o Grupo – fundado pelo ar-
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quiteto Sérgio Athié e pelo administrador de
todologia. Para o exeAlém de nos
cutivo, fazer uso de proempresas Ivo Wohnrath – busca traduzir as
posicionarmos
cessos bem definidos e
necessidades de seus clientes para tornácomo
uma
empresa
-las realidade, sempre seguindo uma regra de
uma metodologia que
ouro: encantá-los, respeitando prazos e orçatraduz a cultura e o jeiespecializada
mentos, sempre com excelência em procesto de trabalhar é um dos
em
arquitetura
sos, tecnologia e materiais.
segredos para consecorporativa,
guir crescer de maneira
Hoje, além de nos posicionarmos como uma
estruturada. Na prática,
empresa especializada em arquitetura corpotambém atuamos no
rativa, também atuamos no design e construestamos falando de um
design
e
construção
ção de fábricas, galpões e grandes complexos
sistema de trabalho exde
fábricas,
clusivo, que se destaca
como shoppings. Recentemente, tivemos a
pela agilidade e eficiênsatisfação de erguer a primeira fábrica de Veígalpões e grandes
culos Leves sobre Trilhos (VLTs) para a Alstom.
cia. Com o “Sistema
complexos
como
em Taubaté (SP); a primeira planta na América
Focus Athié Wohnrath”,
shoppings
Latina da Hyundai Rotem, em Araraquara, intetodo o processo de
rior paulista; além da sede da KPMG; o escritóplanejamento espacial,
rio da agência de publicidade Lew’Lara\TBWA
conceituação arquitetônica e desenvolvimento do projeto é centralizado,
etc., totalizando mais de 130 milhões de metros quadrados, entre projetos e obras.
eletrônico e disponível em tempo real para toda a
São aproximadamente 700 colaboradores em São
cadeia de responsabilidades. O sistema de informática, desenvolvido internamente, permite administrar
Paulo e no Rio de Janeiro – profissionais qualificados,
quantidade significativa de documentos perante os
comprometidos e motivados. Desde a sua fundação,
processos. A disponibilização on-line de informações
a empresa evoluiu com o mercado e com as exigências de seus clientes – empresas como Globo, Mapara clientes, fornecedores, projetistas e consultores
gazine Luiza, Johnson & Johnson, Telha Norte, Unié feita por meio de portais específicos, protegidos
lever, McDonald’s, Basf, Mercado Livre, Grupo Elopar,
por senha. Todos os documentos recebem status no
Pinheiro Neto Advogados, Lego, Mercedes-Benz,
sistema e são controlados por números de revisão,
Dow, Accenture, Deloitte, EY, Sephora, DPZ&T, entre
preservando versões superadas, gerando histórico de
outras.
alterações.
Em paralelo, eficácia, inovação, criatividade e resQuando a empresa é escolhida para um trabalho,
peito sempre foram valores importantes. O empenho
entram em cena Investigação, Criação e Desenvolvimento, levando a outras fases distintas de trabalho:
é total para superar as expectativas em cada empreitada. Não à toa, é reconhecida por seu esforço e,
Estudo de Viabilidade, Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Pré-executivo e Projeto
com o tempo, foi recebendo novas demandas. Assim, entrou em novos mercados e abriu novas frentes
Executivo, com características e documentos bastante específicos. Fazemos, por exemplo, a entrevisde trabalho. Hoje, o Grupo A|W é formado por quatro
ta departamental. Ela tem o objetivo de extrair um
grandes unidades de negócio: Arquitetura, Engenharia, Tecnologia e Turnkey.
panorama mais detalhado da empresa/cliente. Nessa
ocasião são averiguados o número de funcionários
FERRAMENTAS DE GESTÃO
por departamento, necessidades específicas, cultura organizacional e informações aprofundadas das
Enquanto o arquiteto Sérgio Athié acompanha de
áreas.
perto o conceito inovador de cada projeto, o CEO
Por fim, mas não menos importante, há o controle
Ivo Wohnrath é um entusiasta de processos e me-
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e gerenciamento dos processos baseados nas práticas determinadas pelo PMBok. A metodologia do PMI
(Project Management Institute) assegura informação
precisa e em tempo real sobre os fatores de sucesso
da obra. Dentro da companhia, são vários profissionais certificados e, os que não possuem certificação,
recebem treinamentos frequentes sobre essas ferramentas de gestão.
Conhecida como Oficina de Projetos, ela está em
sua 17ª edição e é ministrada pelo professor de Gerenciamento de Projetos da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), José Carlos Firmino de Campos, que a convite
do Grupo A|W adaptou o conteúdo para as necessidades da empresa.
CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E SEGURANÇA
As empresas têm valorizado cada vez mais o meio
ambiente, buscando na arquitetura a contribuição
necessária para tornar esse desejo realidade. O Brasil
continua sendo destaque em matéria de construção

sustentável e certificação internacional de edificações. Apesar dos desafios econômicos e políticos
que enfrentamos, tanto em 2014 quanto em 2015 o
Green Building Council Brasil recebeu mais de 100
novos registros de edificações buscando a certificação internacional LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), mantendo o país na 4ª colocação em um ranking de 153 países em relação ao
maior número de edificações registradas e certificadas nesse selo. Atualmente são 1.052 edificações registradas e 313 certificadas – 52 delas com a colaboração do Grupo A|W.
Além disso, a empresa tem consciência do seu papel enquanto promotora e incentivadora de atitudes
positivas que ajudam a preservar a saúde e o bem-estar das pessoas e ainda garantir o bom fluxo de
informações nos canteiros de obras. Nos bastidores,
o destaque vai para a Campanha de Boas Práticas de
Segurança do Trabalho, que acontece mensalmente
em todas as obras de interiores e é um sucesso.

NÚMEROS E DADOS
* 1 bilhão de reais de receita equivalente em 2014
* 130 milhões de m² implantados de interiores a fábricas
* 53 projetos premiados em diversas unidades de negócio e apoio aos clientes para a conquista de 52 selos
LEED
* 700 colaboradores arquitetos, engenheiros, consultores etc.
* 2 escritórios: São Paulo/Rio de Janeiro
* Mais de 20 anos no mercado de arquitetura, engenharia e construção
* Equipe própria altamente especializada para executar maquetes eletrônicas 3D
* Sala de Amostras: Diferencial para os clientes, que podem verificar e escolher presencialmente os itens
que irão compor o seu projeto.
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RH: UMA ÁREA ESTRATÉGICA
Estar constantemente preparado para o futuro é
uma estratégia que rende bons frutos. Para manter-se competitiva e rentável, oferecendo produtos
avançados com custos atrativos e ainda aumentar a
produtividade, a A|W trabalha para estar sempre conectada com as pessoas. Nesse ponto, a área de Recursos Humanos tem muitas missões, entre as quais
destacam-se a formação de lideranças e o posicionamento dos talentos nos lugares certos conforme
suas competências.
Pelo tamanho, processos e estrutura, a Athié Wohnrath já é um diferencial no mercado. As pessoas muitas
vezes nos procuram querendo fazer parte do nosso
quadro de funcionários. Nosso investimento no capital humano em relação a treinamentos e em oportunidades de crescimento dentro da própria empresa
(uma vez que temos várias unidades de negócio em
que podemos atuar) são pilares muito fortes para que
os profissionais se sintam realizados. O grande desafio atualmente em várias empresas, e não somente no
Grupo A|W, é conseguir extrair no dia a dia o que cada
profissional tem de melhor. Essa é a nossa busca!
Há pelo menos quatro anos, utilizamos uma ferramenta que ajuda a traçar o perfil comportamental do candidato. As pessoas são muito mais do que
elas têm para mostrar profissionalmente. Ou seja, são
muito mais do que conhecimento técnico e experiência adquirida no mundo corporativo. Conhecer o
perfil comportamental de cada um ajuda a entender
o que está por trás de cada candidato, suas atitudes
e motivações. Uma vez que sabemos como cada um
funciona em sua essência, as relações profissionais
ficam muito mais efetivas e fortes. Hoje, gestores entendem o comportamento, gaps e até mesmo atitudes de cada profissional de sua equipe e, com isso,
conseguem conviver melhor no dia a dia com essas
diferenças. A metodologia nos ajudou a criar equipes

Eleonora Cassim é diretora de Recursos Humanos.

mais coesas, com perfis complementares, fazendo
com que tenhamos mais efetividade e melhores resultados, pois temos pessoas mais satisfeitas.
Já quanto à formação de lideranças, significa
transformar gestores em líderes, para então alcançar os demais colaboradores – uma abordagem
top-down. É um trabalho valioso. Periodicamente,
a área monta treinamentos de liderança totalmente
focados nas necessidades do dia a dia e, em adição,
reforçando o processo de feedback. Na nossa visão,
é uma das ferramentas de retenção mais importantes
que as empresas possuem. É o processo de feedback
que vai ajudar os profissionais a crescerem em suas
carreiras. Profissionais felizes são aqueles que se sentem reconhecidos em todos os aspectos. E o nosso
bem mais precioso são as pessoas.
Nosso discurso vai totalmente ao encontro das
pesquisas de mercado. Recente estudo global da Willis Towers Watson sobre a Força de Trabalho aponta
que as empresas com maior índice de empregados
engajados, coletivamente, apresentaram aumento
de 19% no seu lucro operacional. A análise também
mostra que o engajamento possui um impacto direto na retenção dos empregados. No Brasil, 35% dos
empregados engajados não tinham planos de deixar
a empresa, comparados com apenas 14% dos não
engajados.
Seguindo toda essa linha, o Grupo A|W tem mostrado na prática que sua estratégia e maneira de atuação têm sido um sucesso, mesmo na contramão de
momentos mais difíceis como os que o Brasil atravessa – sinal de que processos e metodologias bem
desenhados e RH relevante valem a pena serem perseguidos quando o objetivo é se manter na liderança,
seja no mercado de arquitetura corporativa, seja em
qualquer outro segmento de negócio. A lição de casa
para 2016 é consolidar essa posição, preparando-se
para os próximos anos.

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
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cases & causos
Décio Clemente

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

Eu “amo” atendentes eletrônicas
Cada vez que eu preciso falar pelo telefone com algum
banco, com alguma operadora de celular ou com alguma
TV por assinatura eu fico suando frio, tremendo e achando
que vou enfartar.
Outro dia, o sinal da minha TV a cabo, para variar, saiu
do ar, justo quando o jogo do meu time estava para começar. Fiquei desesperado; mas aí eu pensei: “Calma! Vou
ligar e falar com uma simples gravação porque a operadora de TV acha que eu sou imbecil e não vou perceber, mas
é apenas uma gravação. Então vou ligar para essa grande
e superorganizada empresa porque todos os seus clientes
também fazem isso e adoram essa tecnologia; menos eu.
E eles fazem isso justamente para que pessoas como eu
– completamente analfabetas, tecnologicamente falando
– pensam que é uma pessoa humana que está lá e não
um computador. Daí eu não poder ficar nervoso por causa
desse detalhe; eu é que sou ultrapassado”.
Respirei fundo, peguei o telefone e, bem calmamente, liguei; mesmo porque meu time estava jogando. Então
uma voz eletrônica do outro lado me atendeu e falou: “Olá!
Obrigado por sua ligação; ela é muito importante para
nós; um momento que já vou te identificar”. E começou
um barulho de teclas de computador. Em seguida a voz
retornou: “Ah, beleza! Já vi que você é nosso assinante.”
Pensei: “Não, imbecil, não sou seu assinante, sou um idiota
querendo conversar”. Mas me contive, e aí veio a voz de
novo: “Beleza.” Pensei: “Beleza?! Que porra de intimidade
é essa comigo!? Não é possível! Sou eu que estou ficando
velho e avesso a essa tecnologia. Mas vou me controlar”.
E a voz continuou: “Muito bem, vou tentar te ajudar”. Eu
pensei: “Finalmente!”. “Se você quer comprar o Brasileirão,
tecle um...” Comecei a tremer. “...Se você quiser comprar
um filme, tecle dois...” Comecei a suar frio “...Se você quiser comprar o Big Brother, tecle três...” Quase chorei. “...Se
você está com sua fatura atrasada, tecle quatro...” Pensei:
“Acho que esqueci de pagar a fatura, e por isso desliga-

ram o sinal”. E, finalmente: “Se você tem um problema
técnico, tecle cinco”. Ah! Então apertei o cinco com tanto
capricho, para não errar. E a voz, de novo: “Beleza! Se você
estiver perto de seu aparelho, vá até a tomada, desligue,
aguarde por 30 segundos e ligue novamente”. Nesse momento, como um verdadeiro imbecil, larguei o telefone,
me abaixei perto da TV, tirei o meu neto de três anos da
minha frente, dois vasos e alguns livros velhos do armário
até alcançar a tomada, que desliguei e liguei novamente.
Voltei ao telefone e falei “alô”, como se aquela voz
idiota fosse me escutar; mas nada. Pensei: “Acho que não
aguardei os trinta segundos, devo ter esperado só vinte”.
Comecei a gritar alto no telefone, apertei a tecla cinco
mais umas dez vezes, e a voz não voltava. Só aí percebi
que a ligação tinha caído. Me acalmei e logo ouvi fogos na
rua. “Será que meu time marcou gol ou tomou um?” Tentei
não ficar nervoso. Liguei novamente, e lá veio aquela vaca
eletrônica outra vez: “Olá! Obrigado por sua ligação; ela
é muito importante para nós”, dessa vez não aguentei e
mandei um palavrão. Meu neto, que ainda estava por ali já
em tempo de quebrar um dos vasos que tirei do armário,
se assustou e começou a chorar. Minha mulher apareceu
na sala me xingou; falou que eu sou um neurótico e saiu
de lá com o menino. Só depois de meia hora é que consegui falar com uma pessoa real, que resolveu o problema
em 20 minutos; ou seja, perdi o primeiro tempo do jogo e
a metade do segundo. Cancelei a assinatura.
Outro dia eu vi uma pesquisa na TV que afirmava que
80% das pessoas detestam ser atendidas por gravações
pelo telefone. E eu, que achava ser o único, fiquei aliviado.
Depois de dois dias, uma mulher de verdade me ligou
em nome da operadora de TV me perguntando por que eu
havia cancelado a assinatura. Então respondi: “Olá, você
está falando com uma gravação, tire seu telefone da tomada, aguarde trinta segundos e vá à merda”, realmente
eu estava ficando louco.
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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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Envie um e-mail para case.studies@insightnet.com.br
e veja condições especiais para assinar a melhor revista de management do Brasil
Verifique, também, as condições para assinatura da Case Studies on-line.

