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EDITORIAL
A influência da política na economia brasileira leva os gestores brasileiros a enfrentarem mais riscos
que os de outros países. Eles precisam ficar muito atentos a alterações que impactam o negócio. É o
que constata Luciano Penha, diretor geral da Up Brasil e Personal Case desta edição.
Destacamos também o artigo de Cynthia Catlett, diretora executiva da FTI Consulting, sobre Compliance. Ela alerta que as recentes crises políticas e financeiras trarão novas exigências regulatórias
para as quais as empresas devem se preparar.
A coleção da Tok&Stok conta com 12 mil itens ativos em constante renovação, ao ritmo de seis novos lançamentos por dia. Porém, mais que produtos, o que se busca é oferecer soluções de decoração.
A Moving|Vinci Park – segunda maior rede de estacionamentos do País – lançou em julho no Brasil
a sua nova marca global, a Indigo. O objetivo é torná-la a mais conhecida do setor até o fim de 2017.
Recursos tecnológicos dignos de James Bond estão presentes na Graber Segurança. Um deles é um
robô de vigilância interativo e móvel. Outro, uma câmera de lapela acoplada a um minigravador.
Testes com drones já foram iniciados.
O Grupo Fleury fez da construção e certificação de unidades sustentáveis uma alternativa para a
redução do impacto ambiental associado ao ritmo de expansão da empresa. Uma delas é a Fleury
Alphaville, da marca Fleury Medicina e Saúde.
A insistência de uma cliente que queria vender seus sapatos para as amigas fez a Quinta Valentina
fechar a loja física e tornar-se a maior franquia de venda direta de calçados do Brasil. A empresa
instalou neste ano o seu primeiro Centro de Distribuição.
Para reduzir o desperdício de alimentos por meio da distribuição daquilo que seria jogado no lixo e
que ainda pode ser consumido, a Ceagesp criou um banco de alimentos. O projeto busca soluções
que possam ser replicadas em outras empresas.
A eletrificação dos guindastes que movimentam o contêiner do caminhão para o pátio de armazenagem e vice-versa reduziu em 98% a emissão de gases de efeito estufa (GEE) na Portonave – Terminais Portuários de Navegantes.
A Caixa iniciou em 2012 as operações do Projeto Geração de Renda e Energia, que consiste na instalação de um sistema de microgeração de energia renovável em dois empreendimentos do programa
Minha Casa Minha Vida no sertão baiano.
Ao final, Décio Clemente relembra em seus Cases & Causos a música “Dominique” (Dominique/Nique, Nique/Sempre alegre esperando/Seu príncipe encantado/Seu eterno namorado), imenso sucesso dos anos 1960, que acabou associada ao conflitante lançamento de dois automóveis da Renault: o
Dauphine e o Gordini.
João Penido

editor
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personal case
Luciano Penha

Diretor geral da Up Brasil

GESTORES BRASILEIROS ESTÃO MAIS
ACOSTUMADOS A CORRER RISCOS
De uma pequena empresa de recursos humanos que seu pai montou para ele em Uberlândia (MG)
quando tinha 18 anos, Luciano Penha tornou-se diretor geral da Up Brasil, empresa resultante de
uma associação entre o grupo francês Up, terceiro maior do mundo em cartões de serviços, e a
brasileira Policard, da qual era diretor comercial e vice-presidente. Para ele, os gestores brasileiros
estão acostumados a enfrentar mais riscos que os de outros países devido à instabilidade
econômica e à alta influência da política sobre a economia, ainda muito forte no país.

UBERLÂNDIA
“Nasci em 1977 em Uberlândia, que tem aproximadamente 900 mil habitantes. É a maior cidade do interior do país hoje, se desconsideramos as que fazem
parte de regiões metropolitanas. Uma característica é
que 70% da população vêm de fora. Meu pai, Cícero,
veio do Paraná e minha mãe, Regina, do interior de
São Paulo. Eles se conheceram aqui, muito jovens.
Quando se casaram, meu pai tinha 19 anos e minha
mãe, 14. Meu pai é oriundo de uma família que veio
do campo. Meu avô foi peão de fazenda e motorista
de táxi na época em que táxi era jipe. Ele juntou dinheiro e montou aqui uma joalheria. Meu pai foi um
self made man. Começou a trabalhar muito jovem
no grupo Algar, um dos maiores da região, hoje com
aproximadamente 30 mil colaboradores, e atualmente capitaneia a área de recursos humanos.”
FORMAÇÃO ACADÊMICA
“Quando completei o segundo grau, pensei em

fazer um curso técnico antes de entrar na faculdade. Cursei administração, pois já tinha meu negócio e
estava com 18 para 19 anos. Meu pai havia montado
para mim uma pequena empresa chamada Ser Humano Assessoria em RH. O que eu queria era estudar
marketing para arranjar novos clientes e aumentar o
faturamento. Como não havia esse curso na cidade,
acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda. Mas percebi que este era voltado para comunicação, o que não me agradou. Quando a Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) montou
uma subsidiária em Uberlândia, abrindo um curso de
administração com especialização em marketing, larguei a faculdade de publicidade no quarto período,
fiz vestibular para a ESPM e passei, aos 24 anos. Me
formei há 12 anos. Depois fiz um MBA em Gestão
Avançada de Negócios pela Fundação Getulio Vargas e uma especialização pela Fundação Dom Cabral,
sendo uma parte em Belo Horizonte e outra, de um
mês, na Universidade de Chicago.”

JULHO/AGOSTO 2016

INSIGHTCase Studies
5

INÍCIO DA CARREIRA
“Ganhei meu primeiro computador – algo raro
na ocasião – quando tinha 12 anos. Meu pai deixou de trocar seu fusca por um modelo mais novo
para que eu o tivesse. Trabalhei como monitor em
escolas de informática. Dos 16 aos 18 anos cuidei
da parte administrativa de obras para o meu pai
que, além do trabalho dele na Algar, construía casas em terrenos que comprava, para ter uma renda de aluguel. Comecei a procurar emprego com
18 anos. A maioria dos meus colegas trabalhava ou
em lanchonete ou em supermercado. Meu pai não
queria isso. Convidou-me para ajudá-lo em eventos
promovidos por ele na área de recursos humanos e
depois resolveu montar uma pequena empresa para
mim, ficando como meu tutor. Éramos eu e uma tia,
que procurávamos empresas de Uberlândia interessadas em fazer treinamentos. A empresa foi crescendo, e uma vez por ano fazíamos um congresso
de recursos humanos na cidade. Passamos a atuar
em recrutamento e seleção. Aos 22 anos eu já era o
gestor geral da companhia. Chegamos a ter mais de
400 funcionários temporários, para prestar serviços
a empresas da região, por meio da Lei 6.019, que
permitia contratar mão de obra terceirizada por 90
dias, renováveis por mais 90.”
CRISE DE IDENTIDADE
“Passei por uma crise de identidade. Eu não era o
Luciano, mas o filho do Cícero. Comecei a pensar em
diversificar as atividades. A primeira empresa que abri
foi uma sociedade com um consultor da Ser Humano
e amigo para atuar na área de prestação de serviços
de reformas domésticas, a Força Humana. Ela existiu
por um ano e meio. Foi a primeira empresa em que
não obtive sucesso. Depois, teve um outro negócio
que pesquisei bastante, o dos cartões de premiação.
Houve uma época em que o que mais encantava as
pessoas na área de recursos humanos eram os programas de remuneração variável.”
NEW TALENT
“O cartão de premiação era um instrumento em
voga na época, por volta dos anos 2000. Fui a São

Paulo e participei de eventos na área e decidi montar
uma empresa de premiação em Uberlândia. Já existia
uma empresa do ramo na cidade, chamada Policard.
Procurei o Humberto (Pereira Carneiro), que era o
presidente da empresa na época e propus uma sociedade. Esta foi constituída após uma reunião que
durou apenas uma hora. Para chamar a atenção do
Humberto, eu levei para a reunião um sócio que havia montado a Força Humana junto comigo, o Celso
Faria, uma pessoa mais experiente para passar credibilidade ao projeto, já que eu tinha apenas vinte e
poucos anos e precisava de um reforço. Daí ter ocorrido uma coisa interessante nessa reunião: o Humberto deu o cartão de visita dele para o meu sócio,
e não para mim. Até hoje brinco com ele sobre isso.
Depois de dois meses de trabalho, em que precisávamos construir um sistema de gestão, comecei
a ter uma relação direta com o Humberto. A empresa se chamava New Talent. Após dois anos, ficamos
apenas nós dois na sociedade. Paralelamente, como
pessoa física, eu prestava consultoria para duas clínicas médicas de Uberlândia, um segmento com muita
carência de gestão.”
NA POLICARD
“Humberto me convidou a entrar para a Policard,
como empregado. Resisti o quanto pude, pois tinha
os meus negócios, mas acabei aceitando a oferta de
ocupar a diretoria de Marketing, que ele acabara de
criar, e que era responsável também pela área Comercial. Na verdade, era uma diretoria comercial, e não de
marketing. Eu tinha, então, 26 anos. O trabalho lá foi
me consumindo. Passei a gestão da Ser Humano para
minha tia, que está nela até hoje. A New Talent utilizava muito os serviços da Policard. A força de vendas
era da Policard. O que a New Talent fazia era o operacional do produto. A Policard acabou incorporando a
New Talent, e nós vendemos essa operação para uma
empresa de São Paulo.”
GÁVEA INVESTIMENTOS
“Até 2006, fiquei como prestador de serviços na
diretoria da Policard. Nunca fui funcionário, sequer
tinha carteira de trabalho. No fim daquele ano, o
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fundo Gávea Investimentos, de Armínio Fraga, comprou uma participação na Policard e exigiu que eu
fosse contratado pela CLT. A diretoria Comercial foi
dividida em três áreas, e me permitiram escolher a
que queria. A primeira era a de Negócios Especiais,
encarregada de criar produtos novos e prestar serviços a empresas interessadas em construir algo na
área de meios de pagamentos. A segunda era a de
Novos Clientes e a terceira a
de Rede. Escolhi esta última,
que era responsável por 80%
da receita da companhia.”

DESAFIOS
“Passei por alguns desafios profissionais. Como
disse, assumi um cargo de tamanha responsabilidade
muito jovem, passei por um processo de reestruturação de uma empresa adquirida por um fundo de
investimentos e capitaneei mais uma reestruturação.
O novo desafio seria juntar a operação de três empresas: a Policard, a Vale Mais e a Planvale.”
CONSOLIDAÇÃO
“Em 2014, tivemos a introdução de uma legislação nova
no país, em que o nosso segmento passou a ser regulado
pelo Banco Central. Com isso,
olhamos a possibilidade de fazer aquisições e consolidar o
mercado das empresas menores do segmento. Sempre fizemos investimentos nessa direção. Isso se concretizou como
uma estratégia acertada com a
regulação pelo Banco Central,
porque o custo de observância das normas do BC é relativamente pesado para as empresas menores. Contratamos dois advisers para nos
ajudar nessas atividades. Também contratamos outra
consultoria para nos ajudar na aquisição de empresa de maior porte, já que não tínhamos capacidade
(caixa) para fazer aquisição. Trabalhamos desde o fim
de 2014 até o início de 2015 para construir toda a
estratégia de investimentos e apresentá-la a fundos
para a aquisição de empresas maiores.”

“Já no primeiro ano
após a reestruturação
e readequação da
estrutura à realidade
da companhia,
voltamos a ter
resultados positivos.
Nos quatro anos
seguintes dobramos o
resultado a cada ano.”

REESTRUTURAÇÃO
“Em 2008 o Gávea Investimentos saiu do negócio.
Com a crise, viu que não tinha condições de administrar a quantidade de ativos
que possuía. O Humberto
recomprou a participação do
fundo e me convidou para
capitanear a reestruturação
da companhia. As três diretorias comerciais voltaram a ser
apenas uma. Contratei um
novo diretor comercial e assumi a vice-presidência executiva. Antes do Gávea entrar, a companhia
dava resultados positivos. Com a sua entrada, tivemos um aumento significativo nos custos de gestão e passamos a ter prejuízo. Já no primeiro ano
após a reestruturação e readequação da estrutura à
realidade da companhia, voltamos a ter resultados
positivos. Nos quatro anos seguintes dobramos o
resultado a cada ano.”

GOVERNANÇA
“O Gávea deixou uma herança muito positiva na
Policard em termos de governança. Foi implantado
o Conselho de Administração e iniciado um processo de profissionalização. A família de Humberto deu
continuidade a esse processo, com o cuidado de fazer investimentos compatíveis com o tamanho e a
receita da companhia.”

GRUPO UP
“Nesse trabalho, nos encontramos com o grupo
francês Up, que já estava estudando o Brasil há mais
de um ano e viu que a nossa tese de investimento
tinha muito a ver com a deles. Durante o processo de
negociação, o Grupo Up comprou duas empresas: a
Planvale no início e a Vale Mais, no fim de 2015. Dois
meses depois, fechamos a negociação. Nós viramos
sócios na operação brasileira.”

JULHO/AGOSTO 2016
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MERCADO
“Nosso mercado está sendo afetado pela recessão,
que reduz o número de empregos formais e, consequentemente, o de vales-refeição. Porém, ainda há
muito mercado livre para atuar. Temos espaço ainda para explorar e crescer. O Grupo Up vai continuar
com sua estratégia de crescimento no Brasil, que passa por crescimento orgânico e aquisições. Observamos em nosso setor uma diversificação dos players
e uma diversificação em termos de produtos. Companhias que eram eminentemente empresas de benefício passaram a incluir em seu portfólio produtos
de gestão de gastos corporativos, por exemplo, com
combustíveis e frota, e cartões empresariais.”
DIFERENCIAL
“Hoje nossos principais concorrentes são as três
gigantes – Ticket, Alexo e Sodexo – que dominam
80% de um dos mercados em que atuamos, que é
o de benefícios. O nosso diferencial é velocidade,
flexibilidade e atendimento, que se traduzem em
proximidade. Nós nos diferenciamos desses três
grandes players por estarmos próximos dos clientes,
termos maior flexibilidade em nossos processos e
sermos mais ágeis. Pretendemos estar entre os três
primeiros em cinco anos.”
GESTÃO
“Pelo nosso acordo com o Grupo Up, a gestão no

Brasil ficou com a família brasileira. O que vamos fazer é continuar com a governança que já tínhamos
na Policard e somar com algumas coisas novas que
a gente encontrar pelo mundo afora. A essência da
gestão continuará a ser brasileira. Temos Conselho
de Administração com integrantes independentes,
comitês de diretoria e de gestores e atuamos com
bastante transparência. Apesar de não sermos uma
empresa aberta, gostamos das boas práticas. E isso
sem o inconveniente de ter de abrir informações
estratégicas que julgamos desnecessárias e sem influência do management para produzir resultados
unicamente para agradar ao mercado.”
POLÍTICA E ECONOMIA
“Apesar de nossa economia ter evoluído um pouco,
a influência da política na economia brasileira faz com
que o nosso gestor tenha de ficar muito atento a alterações que impactam o negócio. Isso faz com que os
gestores no Brasil assumam mais riscos naturalmente.
Estamos passando por um processo de melhoria significativa na consciência política em nosso país. Nunca
houve tanto debate político no Brasil quanto na última
eleição para a Presidência. A retomada da consciência
política pela população é o que vai melhorar o país. É
evidente que o investimento na educação é o caminho
para um país melhor, mas só chegaremos a uma educação de qualidade, por exemplo, se realmente a população tiver um pouco mais de consciência política.”
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TOK&STOK
Flávia Lucena

A CONSOLIDAÇÃO DE UM
CONCEITO INOVADOR
Mais que produtos, a Tok&Stok quer propor soluções de decoração. A sua coleção conta com
12 mil itens ativos em constante renovação, ao ritmo de seis novos lançamentos por dia. As lojas
dispõem de inúmeros móveis e acessórios para salas, quartos, cozinhas, banheiros e escritórios, que
permitem ao cliente sair de lá com a casa montada em um único dia. A nossa missão é oferecer um
bom design a um preço justo e para retirada imediata.

Essa coleção também evolui de acordo com as
últimas tendências nacionais e internacionais, revistas e adaptadas ao estilo Tok&Stok. Sempre atenta às
necessidades do consumidor, às mudanças de hábitos e comportamentos, a Tok&Stok desenvolve seus
produtos de acordo com diferentes estilos de vida,
procurando manter um diferencial que caracteriza a
personalidade de sua proposta.
A coleção é coordenada em 12 divisões, chamadas de tendências Tok&Stok. Essas tendências são
reunidas em dois grupos de estilo: o estilo urbano –
ambientes influenciados pelo ritmo das cidades, com
móveis que apresentam um gênero vanguardista e
exploram os metalizados, lacas e cartelas de cores,
com personalidade forte; e o estilo regional – com
peças de madeira ou fibras (junco e vime) com cores
suaves e texturas naturais, que evocam ares românticos e um clima mais aconchegante.
O reconhecimento do trabalho da empresa veio
em 2004 com a condecoração do prêmio Global
Innovator Award (GIA), concedido pela International

TOK&STOK
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Houseware Association (IHA), durante o evento International Home & Houseware Show, em Chicago.

lhos acessíveis que não configuravam no consumo
da classe média.

DESIGN
A exclusividade de 80% dos produtos que compõem a coleção é um ponto forte da Tok&Stok.
Essa exclusividade é alçada principalmente com
o extenso trabalho de desenvolvimento de produtos
assinados, que são classificados em quatro diferentes
categorias:
• Design de marca
Artigos de marcas editoras de design internacionais e com fabricação autorizada nacionalmente,
como a sueca Innovator (Johan Huldt), a dinamarquesa Pelikan Design (Lars Mathiesen e Niels Gammelgaard) e a espanhola Sellex (Punt Mobles).

• T&S design
A Tok&Stok conta com uma equipe interna de 12
talentosos designers que são responsáveis pela totalidade do desenvolvimento da coleção. As criações
dessa equipe jovem e dinâmica alcançou prêmios
em concursos de design nacional, além de inúmeros best-sellers que traduzem o espírito Tok&Stok em
funcionalidade e estética e fazem a base das tendências Tok&Stok.

• Design assinado
Designers profissionais autônomos e estúdios especializados criam projetos específicos para atender
as nossas demandas de produtos. Desde grandes coleções em lançamentos especiais (Collections) a pequenas linhas de produtos e complementos avulsos.
São produtos assinados que corroboram a vanguarda da marca Tok&Stok, somando-se à expertise de
cabeças criadoras. Nomes como Guilherme Bender,
Eduardo Bortolai, Alain Blatché, Carlos Motta, Joana
Lira, Mana Bernardes, Javier Mariscal, Menini Nicola,
Kay Thoss compõem esse time em constante mudança e crescimento.
Collections: São grandes lançamentos com um
calendário específico e o intuito de marcar o pioneirismo Tok&Stok em valorizar o design assinado, desde a sua fundação, e trazer grandes nomes criadores e sua visão de design para dentro do universo da
nossa marca. Esses lançamentos contam com muita
repercussão na mídia e são feitos para distribuição
nacional, oferecidos em catálogos especiais, eventos
nas lojas estratégicas e uma ambientação diferenciada para valorizar o conceito de cada coleção. Eles
podem ser sobre um designer específico ou temas
com coletivos de profissionais como “Os mestres da
Marcenaria”. É visto como uma democratização do
design de ponta, trazendo nomes famosos em traba-

• Parcerias
Com o intuito de oferecer muito mais que funcionalidade, a Tok&stok também oferece produtos
assinados, desenvolvidos em parceria com outras
marcas e criadores, em diversos formatos, como a
seguir:
Licenciados/T&Sdesign. Com uma curadoria
muito seletiva e mantendo os valores da marca, a
Tok&Stok oferece produtos licenciados, com desenvolvimento à quatro mãos, em coleções de sucesso. Exemplos desses licenciamentos são as linhas “O
Pequeno Príncipe” e a “Turma da Mônica Toy”. Nesse formato também está o reconhecido do trabalho
com os maiores expoentes da moda brasileira em coleções licenciadas como “Alexandre Herchcovitch”,
“Ronaldo Fraga”, “Amir Slama” e “Marcelo Sommer”.
Co-branding. Expandimos o horizonte da criação
de produtos com o sucesso de coleções em co-branding, com marcas que fazem parte da memória
afetiva de nossos clientes e também habitam o universo do lar. Já fizemos “Paçoca Amor e Tok&Stok”
seguido de “Maizena e Tok&Stok” e, mais recentemente, “Copo Americano e Tok&Stok”. São coleções
altamente desejáveis, que se utilizam dos valores
dessas marcas em produtos de apelo de impulso.
Campanhas sazonais. As coleções de produtos
com temas Sazonais ganharam, a partir de 2016,
conteúdos assinados por profissionais renomados.
Além dos produtos em si, desenvolvidos pela equi-
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pe T&S Design, ofertamos também temas e informações em conteúdo para internet, catálogo e ponto de
venda. Como exemplo, o passo a passo dos arranjos
florais da campanha “Mãe Amor e Flor”, assinada pela
Florista Helena Lunardelli, e a campanha de São João
“Festa das Cores”, assinada pelo artista plástico naïf
Clóvis Junior, com receitas da chefe Angelita Gonzaga. São campanhas de alta repercussão nas mídias
sociais por oferecerem muito além do produto.

na concepção e desenvolvimento de projetos, um
diferencial da sua atuação na área de gastronomia.
Ana tem um cuidado muito especial no desenvolvimento de cada produto para o cardápio: “Os produtos do café design estão conectados com o charme
e a qualidade dos produtos T&S: delícias para toda
hora ou prontas para comer em casa”, diz Ana Soares.
Isabela Raposeiras. Vencedora do 1º Campeonato Nacional de Barista, tem se dedicado ao estudo e
CAFÉ DESIGN
pesquisa dos fatores que estão relacionados à qualiA Tok&Stok tem um espaço para levar as últimas
dade do café servido, desde o cultivo até o preparo,
tendências do mundo do design: o Café Design.
passando por manejo na lavoura, degustação, avaliação sensorial e torra.
Além de tomar um café e relaxar, o consumidor
A formação gastronômica
pode aproveitar para conhecer e comprar peças exclusidirecionou seus estudos para
vas de designers nacionais ou
o desenvolvimento e aperfeiA Tok&Stok tem um espaço
çoamento dessa bebida, realiinternacionais em uma massipara levar as últimas
zando diversos cursos no Brasil
ficação extra das “Collections
tendências
do
mundo
do
e em países como Dinamarca,
Tok&Stok”.
Mais do que uma cafeteria,
Noruega,
EUA e Suíça, com
design: o Café Design.
o Café Design Alimentos é um
profissionais como ValentiAlém de tomar um café e
no Sergi, Alf Kramer, Martin
espaço criado para oferecer
relaxar,
o
consumidor
pode
Hildenbrant, Amdrea Illy, Tim
desde um saboroso café expresso até refeições rápidas,
Wendelboe, Klaus Thomsen e
aproveitar para conhecer e
seja para consumir na hora ou
Peter Dupont.
comprar peças exclusivas
levar para casa. Um ambienPioneira no desenvolvimende
designers
nacionais
ou
te agradável, com o objetivo
to de serviços como barista em
de proporcionar aos clientes
festas e eventos e consultorias
internacionais
momentos de descontração
na área de qualidade para o varejo e para torrefadores, vem
entre uma compra e outra.
se desenvolvendo na compleOs produtos que compõem
xa ciência da torra há mais de sete anos, o que culmio cardápio do Café Design são criados pela chef Ana
nou na inauguração do Coffee Lab – showroom de
Soares; os grãos de café são selecionados pela barista Isabela Raposeiras; o Chá Gourmet foi desenexperiências em cafés de qualidade – e do portfólio
dos microlotes criteriosamente selecionados safra a
volvido pela teablender e especialista em chás Carla
safra por ela e sua equipe.
Saueressig, e a carta de vinho, pela sommelière Daniela Bravin.
Carla Saueressig. Gaúcha, nascida em Sapiranga,
Ana Soares. Proprietária da Rotisseria Mesa III e
a 60 quilômetros de Porto Alegre. Proprietária da “A
consultora de diversos restaurantes e cafés do país.
Loja do Chá”, que abriga mais de 250 tipos de chás,
É formada em arquitetura pela USP, e essa combitodos orgânicos, colhidos em países como Índia,
nação trouxe para seu trabalho, como chef de coziChina, Japão e Indonésia. Os chás especiais são da
nha, uma proximidade com a arte e a competência
marca alemã Tee Gschwendner, da qual é represen-
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tante na América do Sul e fornecedora para o Café
Design. Os produtos são embalados na Alemanha e
trazidos para o Brasil.
Reconhecida como uma das grandes especialistas de chás do Brasil, ela é professora da Faap e da
Associação Brasileira de Sommeliers. Atualmente ela
desenvolve blends de chás especiais. Para ela, chá é
prazer. Esqueça todas as receitas de chá que você
conhece para curar aquela gripe ou uma ressaca que
não quer passar. “Chá não é remédio. É preciso que
as pessoas parem de fazer essa associação e descubra o quanto ele pode ser delicioso”, resume Carla.
Daniela Bravin. Sommelière de formação e restauratrice por opção! Daniela Bravin é uma das profissionais mais renomadas do mercado nacional. É ela
quem assina a carta de vinhos que dispõe de rótulos
que harmonizam perfeitamente com as comidinhas
e petiscos do Café Design. São três rótulos de vinho
branco, quatro rótulos de vinho tinto e um espumante que leva a marca Café Design.
TOK&STOK EMPRESA CIDADÃ
A Tok&Stok preocupa-se cada vez mais em exercer o papel de empresa socialmente responsável por
meio de valores, de seu código de ética e do desenvolvimento de ações que já representam um considerável valor de investimento social.
A empresa tem se empenhado em desenvolver o
tema da responsabilidade social internamente numa
perspectiva sistêmica e abrangente, procurando incorporar o assunto nos seus processos de gestão e
fazendo com que seja tratado como parte das estratégias de negócio e de planejamento. Um exemplo é
o desenvolvimento e viabilização comercial de produtos feitos por comunidades carentes.
A Tok&Stok quer manter um compromisso com a
ética e com a sustentabilidade social e ambiental do
planeta, procurando fazer o que está ao seu alcance para ajudar a construir um mundo melhor para
todos. A empresa foi uma das primeiras no Brasil a
assumirem o compromisso de promover a utilização
de madeira produzida de forma sustentável, valorizando a preservação do planeta.

A Tok&Stok estabelece também parcerias com
entidades sem fim lucrativo e de ação social, sustentando projetos voltados para a fabricação de produtos artesanais por comunidades carentes e ou de
subsistência do artesanato. Esses produtos são identificados com o selo ECOSOCIAL.
• Programa de madeira certificada
Em 1999, a Tok&Stok iniciou seu Programa Madeira Certificada com o objetivo de conscientizar
funcionários, fornecedores e chamar a atenção do
próprio mercado sobre a importância desse tipo de
produto, esforçando-se em testar e promover sua
viabilidade comercial. Naquele mesmo ano foram
lançados os primeiros produtos certificados: uma
prateleira multiuso, dois bancos e um cavalete (este
último até hoje em linha).
A Tok&Stok mantém seu compromisso e preocupação em desenvolver gradativamente novas linhas
de produtos certificados, porém sempre respeitando
a premissa de criar produtos que sejam economicamente viáveis e que possam ser oferecidos ao mercado de forma competitiva, o que ainda representa
um grande desafio.
A madeira certificada é extraída de florestas reconhecidas como corretamente manejadas pelo FSC
– Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo
Florestal), uma entidade fundada por profissionais e
associações de 25 países. Para serem certificadas, as
florestas naturais ou plantadas são avaliadas e monitoradas por entidades certificadoras independentes
que, por sua vez, são credenciadas pelo FSC. Isso garante que essas fontes de recursos sejam exploradas
de forma ambientalmente adequada e socialmente
justa, com correto emprego de mão de obra e uma
metodologia de extração que garante a preservação
dos recursos naturais. Além da extração da matéria-prima, um produto que recebe o selo do FSC tem a
garantia de que todo o processo produtivo (desde a
extração e corte da madeira até sua transformação
em móvel) é certificado, ou seja, realizado conforme
os princípios e critérios determinados pelo Conselho.
No Brasil, a ONG Instituto de Manejo e Certifica-
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ção Florestal e Agrícola (Imaflora), representando a
Rede SmartWood, está autorizada a realizar as certificações, e a ONG Amigos da Terra, que tem atividade em 54 países, coordena um grupo de trabalho
para promover o consumo de produtos com o selo
FSC.
• Um Pé de Biblioteca
Com uma coleção desenvolvida a quatro mãos,
com a designer Marília Ciciini, a Tok&Stok apoia e colabora com o projeto Um Pé de Biblioteca por meio
do pagamento de royalties da venda dos produtos. A
ONG “Um Pé de Biblioteca” tem o objetivo de apoiar
aberturas de bibliotecas em comunidades carentes.
O foco está em fomentar a leitura em crianças e jovens acreditando que a educação é a melhor maneira
para se conseguir a redução da desigualdade social.
Em funcionamento desde 2009, já conta com oito
bibliotecas abertas e milhares de pessoas atendidas.
• Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias
Desde 2006 a Tok&Stok apoia e colabora com o
“Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias”. Além
das doações de móveis para as instalações de sua
sede, a Tok&Stok reverte royalties com a comercialização de uma linha desenvolvida exclusiva para a
parceria.
Idealizado pelo apresentador Luciano Huck, O
Instituto Criar tem como missão promover o desenvolvimento profissional, sociocultural e pessoal de
jovens por meio do audiovisual. O objetivo é formar
novos talentos, responsáveis e com capacidade e
condições de ingressarem no mercado de trabalho.
Desde 2003 o projeto já formou mais de 1.000 jovens
em especializações como cabelo e maquiagem, figurino, câmera, cenografia e edição.
• Selo Eco Social,Fábrica de Ideias
Os produtos confeccionados com refugos de malhas doadas por fábricas do estado de Pernambuco
tornam-se frutos do projeto social Fábrica de Ideias,
que capacita jovens e mulheres de comunidades, em
situação de vulnerabilidade social, como artesãos,
promovendo o desenvolvimento e gerando renda

dentro das comunidades.
• Linha feira
A Cooperativa Unindo Forças está localizada na
comunidade de Barueri, em São Paulo. Desde 2002,
desenvolve trabalhos manuais em marcenaria e pintura, com madeira reaproveitada proveniente de paletes descartados. Com criatividade e dedicação, os
cooperados criam lindos produtos para comercialização, que contribuem na geração de renda e qualidade
de vida de suas famílias.
• Bio Fair Trade
O peso de porta artesanal em formato de rolinha é
feito por artesãos brasileiros e comercializado com o
apoio da Bio Fair Trade, empresa social que tem como
principal objetivo possibilitar a pequenos produtores
o acesso ao mercado, valorizando o trabalho artesanal, gerando renda dentro das comunidades e incentivando o respeito ao meio ambiente através do uso
de matéria-prima sustentável.
• Grão Mogol
Um grupo de artesãos fundou, com o apoio do Sebrae-MG, a Associação Grão-mogolense de Artesãos.
A valorização da cultura, fauna e flora do cerrado inspiram esses trabalhadores, que descobriram o artesanato como fonte de renda. A Tok&Stok contribui com
esta ação social comercializando em todo território
nacional os seus produtos.
• Oficina de Girafas & Cia
Transformando materiais recicláveis em objetos
decorativos sustentáveis, a Oficina de Girafas & Cia
é um projeto voltado para a capacitação e inclusão
social dos moradores do bairro Cruzeiro do Sul e redondezas, em Santa Bárbara D’Oeste (SP), além de
gerar renda e resgatar a autoestima da comunidade,
que passa a valorizar o artesanato por meio da compreensão da importância de seu trabalho.
• Linha taboa
Nas margens dos brejos e ribeirões do município
de Patim, região do Vale do Paraíba (SP), nasce em
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abundância a taboa, haste floral que mede cerca de
3 metros de altura e que serve de insumo para os artesãos da Fibra Artesanato. A união da experiência, o
respeito com a matéria-prima e as mãos habilidosas
dos artesãos, desenvolvem produtos diversificados,
funcionais e com acabamento primoroso. Tradição
familiar, geração de renda e responsabilidade ambiental estão presentes nessa coleção.

ce ainda oficinas para pessoas carentes, associações
e deficientes físicos. Comprando o produto, o cliente
ajudará essa rede solidária. Participe com a Tok&Stok.

• Produtos rede aconchego, quadricule e sesta
O município de Tacaratu, nome que significa serra
de muitas pontas ou cabeças, localiza-se na região
do sertão do São Francisco, em Pernambuco. O artesanato têxtil tem tradição na região, sendo a principal
fonte de renda do município. O Sebrae/PE atua no
• Linha África
Provenientes do Senegal, os produtos são condistrito de Caraibeiras com o Programa de Desenvolvimento Local do Projeto Sebrae/Xingó, promovendo
feccionados em palha natural trançada com plástico
a organização social que serviu de base para a forreciclado; artesanato característico daquele país. A
produção dá-se por ONGs e GIEs, que beneficiam dimação da Cooperativa dos Artesãos Têxteis de Taretamente 70 pessoas – em sua maioria mulheres –,
caratu, cuja marca denomina-se Caraibeiras. Ao coe trazida ao Brasil por meio
mercializar esses produtos
da África Arte: empresa braa Tok&Stok contribui para
A Tok&Stok vem há anos
sileira criada e administrada
o desenvolvimento social e
por africanos. Parte do vaeconômico da região.
implementando melhorias nos
lor arrecadado com vendas
seus processos de retorno e
•
Reciclagem de apaé investida novamente nas
reciclagem das embalagens
ras de papelão
comunidades africanas ligadas ao projeto.
A Tok&Stok preocupadescartadas nas próprias lojas
-se com o reaproveitae também nas operações de
• Linha bananada
mento das embalagens de
entregas de mercadorias na
Inspirados pelas esteiras
papelão de seus produtos
em fibra de bananeira proe com a geração do lixo,
casa dos clientes
duzidas por seus bisavôs na
uma consequência indireta do seu ciclo de comerdécada de 1960, os artesãos
da comunidade do bairro
cialização, e vem há anos
do Quilombo desenvolveram produtos com alto paimplementando melhorias nos seus processos de
drão de qualidade utilizando matéria-prima ecologiretorno e reciclagem das embalagens descartadas
camente correta, a palha de banana. O fruto desse
nas próprias lojas e também nas operações de entregas de mercadorias na casa dos clientes. Essa
trabalho estimula a geração de renda, incentiva o
aprendizado das técnicas de artesanato e o desenvolatividade constitui uma complexa operação de lovimento da comunidade local.
gística reversa que visa disponibilizar todas as sobras e aparas de papelão no nosso depósito cen• Linha palha do café
tral para que possam ser recolhidas e devidamente
A palha do café é reaproveitada por artesãos do
encaminhadas para o reprocessamento. AtualNúcleo Fibras Naturais Rio Novo do Sul, que a transmente a Tok&Stok consegue promover o retorno
formam em revestimento para vários produtos. Eles
de papelão de praticamente todas as cidades em
que a rede está presente no país; um volume de
desenvolveram a própria técnica para utilização dessa
matéria-prima natural que só tinha serventia como
aproximadamente 90 toneladas desse material por
adubo. O Núcleo, localizado no Espírito Santo, oferemês.
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INICIaTIVas DE aÇÃo soCIal
Doações e Tok Seu Coração
A Tok&Stok procura promover iniciativas de ajuda
direta a instituições que cuidam de pessoas carentes.
A empresa participa com doações em móveis e em
valor, contribuindo atualmente com 32 instituições
que empreendem trabalho para melhoria das condições de vida da criança e do adolescente carentes em
todo o Brasil. O valor arrecadado com a reciclagem
de papelão e outros materiais é destinado a doações.
A Tok&Stok promove ainda, desde 2002, a Campanha Tok Seu Coração, que destina os valores da venda de brinquedos para as instituições parceiras. Além
dessas ações promovidas internamente, a Tok&Stok,
em parceria com o Instituto Carlyle, promove, em alguns períodos, a campanha Doação no Caixa, com o
objetivo de contribuir com a educação do Brasil. Os
valores doados pelos clientes são direcionados para
algumas instituições que promovem ações educativas de jovens e crianças.
Prêmio de Design Universitário
O Prêmio Tok&Stok de Design Universitário
foi criado em 2006 com o objetivo de contribuir
com a formação dos jovens designers brasileiros,
aproximando-os do mercado de trabalho e promovendo a habilidade individual para o desenvolvimento de produtos adequados à realidade
social, cultural e tecnológica do Brasil.
O desafio é criar um móvel aliando o tema ao
“conceito Tok&Stok”, que estabelece como diretrizes a contemporaneidade aliada à funcionalidade na comercialização dos seus produtos. O concurso visa à valorização do design brasileiro e a
promoção de ideias inovadoras e inspiradoras. Ao
longo de 10 anos, foram recebidos mais de 4 mil projetos de alunos de todo o território nacional, que desenvolveram seus produtos de acordo com os temas
propostos.
O prêmio é direcionado aos estudantes dos cursos
de Design de Produto, Tecnologia Moveleira, de nível
superior, e, a partir de 2014, também para Arquitetura

e Urbanismo e Design de Interiores. A cada edição,
a Comissão Organizadora seleciona um júri convidado para avaliar as propostas e definir os ganhadores.
Nesse grupo encontram-se designers, jornalistas, arquitetos, fornecedores e representantes da Tok&Stok.
Exposições e Eventos
A Tok&Stok procura incentivar o design brasileiro promovendo ou apoiando diversas exposições e
eventos, como Morar Mais por Menos, Casa Cor e
Design Weekend – DW!. Também há o espaço Café
Design nas lojas da marca, que comercializam uma
seleta coleção de produtos de designers nacionais e
internacionais. Exposições e noites de autógrafos são
realizadas no local, como a Mestres da Marcenaria,
que trouxe um time de designers especiais, entre eles
Alain Blatché, Carlos Motta, Baraúna, Claudia Moreira
Salles, Paulo Alves, Pedro Useche e Zanini de Zanine;
esse evento aconteceu em abril de 2016. Já em maio,
referência no mercado brasileiro de tecidos e estampas, a Entreposto escolhe a marca para revestir, renovar e reinventar de um jeito especial com a coleção
Entreposto para Tok&Stok.
Apresentando propostas diferenciadas, em junho,
a marca realiza a noite de autógrafos com o artista
plástico paraibano Clóvis Júnior assinando a Coleção
São João “Festas das Cores” inspiradas na alegria de
uma festa folclórica do nosso calendário, que retrata
a cultura popular nordestina.
Já em julho deste ano, produtos exclusivos, criados
por seis dos melhores expoentes criativos do Uruguai,
com curadoria da Tok&Stok, são exibidos em uma
coleção especial, chamada Di.Se.Ño, que inclui a presença do Estudio Claro, Estudio Diario, Estampapas,
Menini Nicola, Estudio Sibille e Estudio Surdico.
Com propostas diferentes para o mesmo conceito,
as coleções trazem bom design a preços acessíveis,
com peças exclusivas, lançadas pela Tok&Stok. Essas
ações marcam o rompimento de paradigmas e a democratização do design por meio de peças que estão
à venda em todas as lojas da rede, distribuídas entre o
Norte e o Sul do Brasil.

Flávia Lucena é gerente de Comunicação e Marketing de Relacionamento da Tok&Stok
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GRUPO SEB
PREPARA NOVIDADES PARA ESTE ANO

O Grupo SEB, maior grupo de educação básica do Brasil,
prepara o lançamento de novas escolas e um instituto,
ainda para este ano. Hoje, o Grupo está presente em oito
estados e 16 cidades brasileiras, que somam cerca de
45 mil alunos atendidos por meio de diferentes bandeiras,
como SEB COC, Pueri Domus, Dom Bosco, Sartre COC,
Colégio GEO, Dínatos, Unimaster, entre outras.
A companhia já se tornou uma grande referência
no universo educacional, ganhando força por meio
de expressivos investimentos e das inovações
constantemente promovidas no mercado educacional.
O foco na excelência, representada pela capacidade de
expandir-se constantemente sem perda da qualidade e
da atenção ao aluno, e as inovações constantes, que vão
desde a implantação pioneira de tecnologias educacionais
até a utilização das mais inovadoras metodologias de
ensino, estão entre as prioridades do Grupo SEB.
As cidades de Ribeirão Preto e Salvador ganharão, ainda
este ano, uma nova escola, que seguirá uma abordagem
de vanguarda educacional, com educação bilíngue de
tempo integral e metodologias que desafiam modelos
tradicionais. Este novo conceito muda o foco do ensino
para a aprendizagem ao compreender que o aluno é
protagonista de sua educação e, por isso, pode aprender
de diferentes maneiras, exigindo abordagens cada vez
mais adaptativas.

De acordo com o presidente do Grupo SEB,
Chaim Zaher, essa nova geração de alunos, de
nativos digitais, inspira uma nova revolução
educacional. “Nesse sentido, já temos oferecido
modelos cada vez mais diferenciados, que
contemplam produtos específicos, como programas
bilíngues, High School, período integral, entre outros
mais completos, que fornecem suporte ao aluno que
deseja aprender inglês ou se preparar para estudar
no exterior. A essas escolas soma-se agora uma nova
bandeira, com duas unidades a serem lançadas nos
próximos meses, em Ribeirão Preto e Salvador. Essas
novas escolas vão trazer a verdadeira vanguarda
mundial em educação, com metodologias e ambientes
que irão quebrar paradigmas e elevar a qualidade do
ensino em todo o país”, explica.
Instituto SEB
O Grupo SEB sempre investiu em ações e projetos
sociais nas cidades onde atua em todo Brasil. Agora,
quer se dedicar de maneira mais ampla e estruturada,
de modo a incrementar seu impacto social positivo
para além dos muros de suas escolas.
O Instituto SEB, localizado em Ribeirão Preto, será o
braço de investimento social privado do Grupo SEB,
que se dedicará a desenvolver, promover e administrar
projetos e iniciativas que renovem e democratizem a
educação básica e o desenvolvimento infantil.

Informe publicitário

www.sebsa.com.br
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MOVING | VINCI PARK
Fernando Stein

CRIANDO ESPAÇOS PARA O FUTURO

A Moving | VINCI Park – segunda maior rede de estacionamentos do País, com 170 operações em
15 estados, e líder mundial no segmento de mobilidade urbana – lançou em julho no Brasil a sua
nova marca global, a Indigo. O realinhamento internacional de marca tem como objetivo tornála a mais conhecida do setor até o fim de 2017. Para atingir esse objetivo, além do lançamento da
nova marca, a Indigo está investindo R$ 450 milhões de 2015 a 2019 no Brasil. Desse total, R$ 100
milhões estão comprometidos para este ano, e R$ 50 milhões foram investidos em 2015.
A nova marca retrata o espírito ousado do grupo, que vem criando valor aos estacionamentos
de seus Clientes Corporativos (Contratantes) no
mundo inteiro por meio de soluções inovadoras e
de investimentos, sejam em novas garagens ou na
monetização de seus contratos.
O lançamento da marca Indigo foi concluído na
Europa em fevereiro e, após o lançamento no Brasil, será a vez das operações na Colômbia e Panamá. Até fins de julho, todos os 170 estacionamentos da operação brasileira já estarão com a nova
identidade visual implementada.
A partir de setembro, serão lançados novos serviços e tecnologias para simplificar a experiência
dos Clientes Finais (Usuários), como aplicativos
integrados e totens dentro dos estacionamentos.
Presença no Brasil desde 2013
A Indigo é um grupo francês, que conta com
mais de 15 mil funcionários, em 17 países e mais de
500 cidades. Opera mais de 4 mil estacionamentos
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no mundo, com mais de 2 milhões de vagas e mais
de 2,5 mil quilômetros de vagas nas ruas. É a única
operadora do setor presente em três continentes,
atuando em todos os tipos de estacionamento: de
rua, coberto e privado.
A Indigo atua no Brasil há três anos com o nome
Moving | VINCI Park. Em julho de 2013, o grupo francês, que tem como acionista a Infra Park,
comprou 50% do capital da rede brasileira, que
à época se chamava apenas Moving e tinha uma
atuação regional, há 15 anos no Rio Grande do Sul.
Em três anos, o crescimento foi exponencial.
A empresa conquistou negócios em todo o País,
passando a ter presença nacional. O número de
estacionamentos administrados aumentou de 60
para 170 e o de vagas, de 30 mil para 120 mil.
No último ano, o faturamento anualizado (running rate) fechou em R$ 195 milhões ante R$ 85
milhões em 2014. Para 2016, a meta (anualizada) é
ainda mais agressiva: dobrar de tamanho e atingir
R$ 430 milhões, com EBTIDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$
53 milhões (também anualizado).
Para 2016 o objetivo é encerrar o ano com 200
estacionamentos e mais de 140 mil vagas administradas. A estratégia de crescimento passa pela
entrada em mercados estratégicos, como Belo
Horizonte e Curitiba, a monetização de contratos
e a construção de 2 edifícios-garagens. Atualmente, São Paulo e Rio de Janeiro representam 70% do
negócio.
Outra plataforma de expansão é a conquista de
operações de grande porte. Este ano, a Indigo começou a operar o estacionamento da São Paulo
Expo, na Rodovia dos Imigrantes, com 5 mil vagas,
e o Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, com
capacidade para 8 mil veículos.
Tecnologia e Gestão de Ponta

Está cada dia mais claro que a tecnologia
desempenhará um papel muito importante na
experiência do usuário durante a utilização do
serviço de estacionamento. A Indigo está determinada a liderar essa mudança por meio de

conhecimentos adquiridos em diferentes mercados, assim como de permanentes investimentos realizados nessa área.
Connecpark – Sistema integrado de tecnologia
em gestão, operação e assistência de estacionamentos em seus estabelecimentos. Esse nível de
gestão permite otimizar os mais de 170 estacionamentos no Brasil tornando-os ainda mais eficientes,
para que tenham uma rentabilidade acima da média
do mercado.
Operado por meio do Centro Nacional de Controle da Indigo, o Connecpark integra, através de
uma plataforma multifuncional, diversos sistemas
de automação como WPS, Link, Nepos e Zeag, entre
outros. Eficaz e moderno, conta com uma central
que funciona em esquema 24/7 (24 horas por dia
e 7 dias por semana) e controla permanentemente
todas as operações dos estacionamentos por meio
de rotinas de auditoria, que garantem a qualidade e
confiabilidade dos processos operacionais.
Sistema MVP 2.0 – Através de um business intelligence específico para a gestão de estacionamentos,
a análise de dados permite a rápida tomada de decisões. O Sistema MVP 2.0 permite ao Contratante
o controle e acompanhamento on-line de todas as
informações do estacionamento. Em tempo real, via
web, o Sistema realiza diversos procedimentos de
complexidade, como a multiconciliação automática
de depósitos bancários.
Equipe Própria de Manutenção e Automação – A
Indigo detém sua própria equipe técnica especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva
de automação e informatização dos estacionamentos. A utilização de peças originais garante confiabilidade e durabilidade dos equipamentos.
Plataforma Móvel – A utilização da Internet no
celular tornou-se parte do cotidiano dos usuários de
todos os segmentos de estacionamentos. Serviços
como localização, reserva e pagamento do estacionamento já estão à disposição dos clientes da Indigo.
Diferenciais de Operação e Atendimento
Com o objetivo de melhorar constantemente o padrão de atendimento, assim como os seus processos
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operacionais, a Indigo é a primeira empresa do setor
de estacionamentos a obter a certificação ISO 9001
no Brasil, disponível nas unidades relacionadas.
A empresa também é auditada pela Deloitte
Touche Thomatsu por meio de rigorosos padrões
financeiros e contábeis. Todos os processos adotados estão de acordo com os princípios fundamentais e normas internacionais de governança.
Com um quadro de Gestores Operacionais com
experiência média de 10 anos, a equipe administra cada estacionamento como uma unidade de
negócio independente, maximizando assim o resultado da operação. Para um melhor acompanhamento, supervisores auxiliam na administração do
estacionamento através de indicadores de gestão,
performance e impacto.
Os processos de atendimento adotados são personalizados de acordo com a necessidade de cada
segmento. Para a comodidade do usuário, são desenvolvidos serviços diferenciados para cada tipo
de estacionamento: wi-fi, empréstimo de bicicletas e guarda-chuvas, recarga de bateria, troca de
pneu, chaveiro e outros.
Indigo no Mundo
• Receita de € 795 milhões em 2015
• Presente em 17 países
• Operações em mais de 500 cidades
• 16.000 Colaboradores
• Mais de 4.000 Estacionamentos
• Mais de 2 milhões de vagas gerenciadas
• Mais de 2.500 km de estacionamento
em vias públicas
Investimento em Pessoas
O investimento em treinamento e qualificação
profissional também é uma das premissas de crescimento da Indigo. O Departamento de Desenvolvimento de Talentos, através do Centro de Desenvolvimento Plantar (CDP), ministra treinamentos
periódicos. A participação nesses eventos é condição para a ascendência no quadro funcional da Empresa. O CDP Avançado, instalado em determinados
estacionamentos, garante permanentemente o de-

senvolvimento profissional da equipe.
Outra ferramenta de treinamento para os funcionários é a plataforma e-learning, um sistema de
treinamento on-line com conteúdo em vídeo, apresentações e outros formatos. Cria mobilidade no desenvolvimento do Colaborador, permitindo o acesso
de qualquer estacionamento. O e-Learning Indigo é
uma importante ferramenta para a execução do Plano Anual de Treinamento (PAT) da Empresa.
Para capacitar seus funcionários em diferentes
pontos do Brasil, a Indigo criou ainda a Unidade de
Treinamento Móvel (UTM), uma van com capacidade
para até 12 pessoas que percorre os estacionamentos de São Paulo e Porto Alegre.
Equipada com som e vídeo, além de conexão a internet e outros sistemas da Companhia, a UTM treina
ao longo do ano mais de mil funcionários da empresa. O objetivo é proporcionar aos colaboradores não
apenas uma reciclagem completa de conhecimentos acerca dos sistemas e processos, mas também
trabalhar questões importantes de atendimento, padronização de atividades e motivação.
A Indigo também possui um estruturado programa de trainee, chamado Eiffel. O objetivo é estimular as capacidades de cada participante, elevando as
qualidades técnicas e humanas, e colaborar em sua
formação profissional.
O programa tem duração de 18 meses e prevê
treinamento e desenvolvimento constantes, contato permanente com o board executivo da empresa,
feedbacks e avaliações constantes de desempenho,
além da possibilidade de job rotation.
Um dos diferenciais do programa de trainees da
Indigo é o intercâmbio no exterior. Após o término
do processo, os participantes participam de uma viagem para a França ou Estados Unidos com o objetivo de conhecer a operação internacional da Indigo.
Engajamento Social

Atuando em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), o Manobra
Solidária é um serviço permanente de coleta de
roupas, que busca ajudar a melhorar a vida de
muitas pessoas em vulnerabilidade social por
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meio do encaminhamento das doações para
as devidas instituições que as necessitam. Em
2015, foram cerca de 45.000 peças coletadas
pelo programa.
O serviço existe desde 2004, coletando doações ao longo do ano em estacionamentos selecionados da Indigo e enviando-as para um

Fernando Stein é presidente da Indigo no Brasil

centro de triagem, onde são selecionadas, separadas e embaladas.
Para fazer a doação, a pessoa deve apenas levar as peças de roupas para um estacionamento da Indigo e depositá-la nos coletores. A lista
completa de locais pode ser consultada no site
www.manobrasolidaria.com.br.
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GRABER SEGURANÇA
Luciano Caruso

INOVAÇÃO E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Vitoriosa no setor de Segurança, a Graber cresceu 18% em 2014 e ocupa a honrosa dianteira
em um ranking onde só permanecem empresas altamente qualificadas. Este case registra parte
da caminhada que resultou na ascensão da Graber e mostra sua trajetória como sinônimo de
Segurança.

No Brasil existem regularmente 2.800 empresas
de Segurança particular atuando em todo o seu território. Setor estratégico como força auxiliar na garantia da paz social, a ele não se permite ocorrência de
erros, pois sob sua proteção está o patrimônio que
abrange desde valores financeiros a, principalmente, tranquilidade e a vida de seres humanos. É nesse
contexto que, em menos de uma década, a Graber
desencadeou um processo de evolução que hoje a
posiciona em segundo lugar entre as líderes.
O setor é dominado por grandes concorrentes para
os quais o preço é condição primordial. Além das empresas operantes conforme a legislação, há um enorme
percentual de pessoas físicas tentando – de maneira irregular e com preços aviltantes – uma fatia desse mercado. Isso exige a procura constante e inteligente de um
diferencial capaz de determinar a decisão favorável por
novos contratos e fidelizar os clientes.
OBJETIVO
Está consagrado como incontestável e verdadeiro
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o sucesso de ações baseadas no conceito de “precisão cirúrgica”. Cada passo é estudado milimetricamente. Os avanços comprovados devem ser incorporados sem queimar etapas, sem utilizar atalhos.
Assim, a Graber chegou às primeiras posições no
tempo e espaço desejáveis.
Não há a preocupação de liderança a qualquer
custo. O objetivo é a excelente reputação e consolidação da marca entre os clientes e outros públicos-alvos. Assim, a Graber segue com firmeza e determinação o caminho para ser, efetivamente, sinônimo
de Segurança.
DIFERENCIAL
Desde sua fundação há mais de três décadas, o diferencial competitivo da Graber tem sido uma administração que observa e coloca em prática soluções
na área das Responsabilidades Social, Cultural e Ambiental, o Incentivo ao Esporte e à Educação, além de
sua Paixão por Proteger. Hoje, nessa fase em que se dá
ênfase à excelência da reputação e à marca, o destaque é o binômio Inovação & Responsabilidade Social.
Novas tecnologias são adotadas, e a Graber está
sempre conectada à conscientização do consumidor
de produtos e serviços. A empresa impõe a si atitude
e comportamento sintonizados com os clientes, que
exigem algo além.
Tudo aponta para o envolvimento e participação
no cotidiano dos públicos de interesse da Graber.
Definidas as armas dessa batalha pela preferência, o
essencial é como usá-las e em que situação.
O ROBÔ ENTRA EM CENA
Tecnologia avançada e novidades em processos
administrativos estão disponíveis, e nada é impossível
para quem pretende adotá-los. O que é necessário é
dar função adequada a cada um desses fatores.
Graber Patrol é o nome do robô que se soma aos
18 mil colaboradores da Graber e exerce funções de
apoio em situações especiais. Esse supercolaborador
é equipado com sensores, utiliza o sistema Android e
recebe e transmite informações externas a partir de
uma central de comando.
Ideal para locais com grande circulação de pes-

soas, como shopping centers e arenas de eventos,
o dispositivo é totalmente interativo e móvel, utiliza
câmera e tem uma base feita de alumínio e policarbonato. Possui radar de ambiente e conexão com
GPS. O robô Graber Patrol mede 1,60 m de altura, se
comunica facilmente com o operador e “anda” com
autonomia de 20 quilômetros.
A Graber é pioneira e única no Brasil na operação
e uso de robôs de vigilância.
DRONES: A SEGURANÇA ESTÁ NO AR
No mercado mundial da Segurança há um zumbido no ar. É o Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant),
conhecido internacionalmente como drone, que
significa zangão ou zumbido. Utilizado para captar
imagens em alta resolução e monitoramento aéreo,
além aplicações específicas como: vistoria de telhados e de áreas de difícil acesso.
Para vigilância e monitoramento, a Graber já iniciou testes e projetos pilotos utilizando drones homologados conforme normas da Agência Nacional
de Aviação Civil.
CENTRO DE RASTREAMENTO
O cliente Graber conta com os recursos do Centro de Rastreamento Veicular (CVR) em tempo real
do Google Maps. Monitora a quantidade de visitas e
mantém acionada uma cerca virtual.
SOCORRO AO ALCANCE DE UM BOTÃO
Onde estiver um cliente Graber, ele tem em mãos
toda a infraestrutura de apoio em situações de risco.
Com o APP Clube da Segurança, um botão de emergência é acionado a qualquer momento. De imediato
é emitida mensagem de socorro e, em segundos, é
reforçada a retaguarda necessária para cada caso.
Também faz parte das funções do APP Clube da
Segurança a foto armadilha – cerca virtual de segurança que avisa, caso o usuário do aplicativo se afaste
100 metros do local. Há também a emissão de vídeos
e dicas de segurança.
UM GUARDIÃO ATENTO E DISCRETO
Em grandes áreas com afluxo de multidão, a Gra-
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ber emprega o discreto recurso do Totem Guardian.
Sistema de segurança fabricado em aço e resistente
ao vandalismo, utiliza tecnologia de última geração
para o monitoramento de locais públicos. O dispositivo deve ser instalado em um ponto estratégico e de
fácil acesso para que o cliente acione a Graber assim
que perceber alguma movimentação suspeita ou situação de vulnerabilidade.
Ao apertar o botão, uma câmera é ligada e, na
mesma hora, o usuário pode se comunicar com a
Central de Monitoramento, que toma as providências. O projeto pioneiro foi desenvolvido pela Graber
em parceria com a Guardian e tende a se popularizar
no mercado de Segurança e cidades inteligentes.

veículos e faz registros que podem servir de provas
em situações reais de emergência.
CONSTANTE ATUALIZAÇÃO
Em 2011 foi iniciado na Graber o programa de treinamento e atualização por meio de smartphone ou
desktop. Um conteúdo didático relevante e de linguagem simples e direta revoluciona a informação
e leva até o colaborador a chance de capacitação e
assimilação das inovações do setor. Uma possibilidade concreta e disponível no ambiente de trabalho ou
em casa.
SOFTWARE
Uma lâmpada queimada; um aparelho roubado;
a perda de um crachá; ou um incidente mais sério: nada escapa ao Software de Gerenciamento de
Ocorrências. Periodicamente são gerados gráficos e
efeitos estatísticos. Todos os fatos são registrados e
encaminhados por e-mail e impressos para um gestor que vai cuidar do assunto.

CÂMERA NA LAPELA
Os recursos da tecnologia ajudaram a construir
o fascínio que o agente secreto James Bond conquistou com suas ações no cinema. Equipamentos
o faziam voar como pássaro nos anos 60 do século
passado. Algo semelhante ao celular lhe dava autonomia para a comunicação, e nada escapava a sua
DAILY CIOG – DE OLHO NAS RUAS
percepção, auxiliada por aparelhos gravadores de
No CIOG – Centro de Inteligência Operacional
áudio e vídeo.
Graber, o cotidiano dos clientes e colaboradores da
Hoje, bem longe dos filmes de ficção, há uma realidade que impõe a adoção de um sem-fim de recurempresa merece constante estudo e atenção. Quando, em 2014, as manifestações populares ganharam
sos tecnológicos na área de Segurança. Distantes do
as ruas do País, na Graber nascia o
mundo da fantasia, os agentes da
boletim Daily Ciog. Com dados preGraber também contam com equiNada escapa
cisos sobre segurança e funcionapamentos a lhes facilitar a vida. Câmento de serviços públicos de transmera de lapela, por exemplo, é acoao Software de
porte, o boletim diário acompanha
plada a um minigravador, preso ao
Gerenciamento de
passo a passo a mobilidade urbana.
cinto. Tudo que é visto nas rondas é
Ocorrências
gravado nesse miniDVR. As imagens
Desde as primeiras horas, o Daily
identificam suspeitos, placas de veíCiog relata – de maneira resumida
culos e podem servir de provas em
e objetiva – como evitar problemas
situações reais de emergência.
de locomoção nas cidades atendidas pela empresa.
O boletim dá as condições das estradas e mostra
LANTERNA LED COM GRAVADOR
como os aeroportos brasileiros estão operando. No
A lanterna LED com gravador é usada em ambiencaso de São Paulo o serviço informa, ainda, sobre a
tes com baixa visibilidade. Em rondas noturnas, por
movimentação no Metrô.
exemplo, esse equipamento identifica pontos imporEm todas as regiões aonde o Daily Ciog chega, há
tantes para a segurança e auxilia na detecção de vulo monitoramento da interdição de ruas e congestionamentos. Os clientes (gestores de áreas de Senerabilidades. Também identifica suspeitos, placas de
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gurança das empresas) têm informações fidedignas
para tomada de decisões sobre planos de contingência e desvio dos colaboradores da empresa de maneira a evitar locais de protestos e confronto.
UM CLUBE EXCLUSIVO
Enquanto crescem os índices de violência urbana,
a demanda por serviços de proteção e segurança de
executivos e colaboradores-chave fora do ambiente
de trabalho propicia o florescimento de oportunidades e um promissor nicho de mercado em que a Graber tem importante presença. Foi criado e desenvolvido o Clube da Segurança, atualmente com um quadro
associativo composto por mais de 300 famílias.
Os associados do Clube da Segurança usufruem de
serviços como a análise de riscos na residência e nos
deslocamentos, Central de Atendimento Bilíngue 24
horas, apoio 24 horas para situações de emergência,
cursos e palestras periódicos sobre segurança pessoal,
serviço de Apoio Jurídico, descontos especiais em
produtos e serviços e ambulância com pronto atendimento e remoção de emergência.

2014, a Graber foi uma das patrocinadoras dos Jogos
Abertos Sindusfarma. Participaram funcionários de
17 indústrias farmacêuticas. A campeã olímpica em
salto a distância, Maurren Maggi, foi a madrinha desse evento, que reuniu mais de 1.100 atletas de várias
modalidades esportivas.
Circuito de Tênis – Tamboré é um condomínio
e bairro nobre das cidades de Barueri e Santana de
Parnaíba na região metropolitana de São Paulo. Ali se
realiza o Circuito Quatro Estações de Tênis – Tamboré, um torneio patrocinado pela Graber.
Ayrton Senna em Interlagos – Palco onde o piloto
e herói das pistas protagonizou momentos de emoção aos brasileiros, o Autódromo de Interlagos recebeu em 2014 a XI Maratona de Revezamento Ayrton
Senna. A Graber patrocinou a corrida prestigiada por
10 mil pessoas entre atletas e torcedores.
Track & Field – Patrocínio ao atletismo ao incentivar competições de rua como a Corrida Track & Field
Feel Better cuja edição 2014
reuniu 1.500 atletas.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
A demanda por serviços
Comunicação interna viARTE E CULTURA
de proteção e segurança
Canto e Encanto – Expressando integração e colabosões de arte e cultura no cenáradores conscientes sobre a
de executivos e
rio da empresa são prestigiacultura da empresa é pontocolaboradores-chave
fora
-chave para qualquer admidas pela Graber. É o propósito
do ambiente de trabalho
nistração que preza resultada humanização da Segurandos satisfatórios no âmbito da
ça. Maior exemplo nesse senpropicia o florescimento
Responsabilidade Social.
tido é o Coral Graber, criado
de
oportunidades
e
um
Em conceito mais amplo, o
em 2011 e alçado à condição
promissor nicho de mercado
de verdadeiro cartão de visipúblico interno se aplica à fata da empresa. Formado pelo
mília dos colaboradores e às
talento musical e as vozes dos
pessoas que de alguma forma
se relacionam com a emprecolaboradores, o Coral Graber
sa, moram e/ou trabalham no entorno onde a Graber
é regido pelo maestro Floriano Villaça.
atua. Por isso, o nosso envolvimento em atividades
relacionadas ao cotidiano da comunidade.
FORMAÇÃO CONTINUADA
Na Graber os funcionários têm apoio para frePRESENÇA NO ESPORTE
quentar cursos de aprimoramento profissional. DenJogos Abertos – Como ocorre todos os anos, em
tro da própria estrutura da empresa funciona a Uni-
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versidade Corporativa Graber. Aulas à distância são
acessadas por colaboradores em 26 estados brasileiros. As chances de aprendizado são infinitas e abrangem áreas diversas como RH, Marketing e Gestão. Os
certificados emitidos têm reconhecimento oficial.
PLANO DE CARREIRA
Sob a diretriz da Inovação & Responsabilidade Social, a Graber traçou a meta para a valorização da
marca e elevada reputação entre os seus públicos-alvos. Como esse objetivo só é atingido se, primeiro,
tiver conquistado o público interno, a confiança do
contingente que forma a riqueza que são os recursos humanos, a satisfação dos colaboradores é um
atestado de que a meta foi conseguida. Eis os depoimentos:
Manoel Rufino da Silva. “Em 1995 eu era vigilante
na Votorantim, hoje sou Coordenador de Operações
Líder. Tive oportunidade e voltei a estudar, fiz o ensino superior na área de Administração de Empresas. Vi
nossa empresa crescer e se destacar.”
Adilson Gomes de Lima Júnior. “Iniciei minha carreira em março de 2000, como vigilante na MAN (área
de caminhões da Volkswagen). Hoje sou Coordenador Operacional, gestor responsável pelo contrato
com a mesma empresa. Desenvolvo meu trabalho
para agregar valores e contribuir para o crescimento.”
Marcos Adriano Sampaio. “Comecei como atendente em 1997. Aproveitei as oportunidades que
a empresa ofereceu. Estudei, observei e busquei
aprender com aqueles que estavam próximos de
mim e confesso que foram muitos. Hoje sou Superintendente de Operações. Cresci junto com a organização.”
Jayme Donato Junior. “Em 1994 eu era Analista de
Segurança, elaborando manuais. Hoje sou gestor do
Departamento de Treinamento e Desenvolvimento
e Recrutamento e Seleção, Gerente da Qualidade e
Desenvolvimento de Pessoas e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina

do Trabalho, que obteve as certificações ISO 14001 e
OHSAS 18001.”
Ana Artilheiro. “Fui contratada pela empresa ISS
Securisystem aos 25 anos de idade em abril de 1990
na função de Auxiliar de Contabilidade. Depois de um
tempo, o grupo ISS passou para Graber Sistemas de
Segurança Ltda. Nesse período trabalhei no setor Fiscal, no qual, em 2001 fui promovida a Encarregada
Fiscal. Desde 2007 ocupo o cargo de Coordenadora
Fiscal, cuidando de documentos e obrigações fiscais
da matriz e filiais em todo o Brasil. Orgulho-me do
meu desenvolvimento na Graber!”
Cristiano Varis. “Prestava serviços de consultoria
contábil para a Graber em 1998 quando fui contratado pela Graber para atuar como Auxiliar Administrativo no Departamento Financeiro. Em 2002 fui transferido para a área Comercial e a partir de novembro
de 2008 atuei como Gerente Comercial do PR. Em
2012 fui promovido a Gerente Comercial Regional,
responsável pelos estados do RS, SC, PR, MG e todo
o interior de SP. Confiança e dedicação foram essenciais nessa trajetoria! O apoio da Graber fundamentou minha carreira e desenvolvimento profissional.”
Fabio Amurim. “Em 1998 iniciei minha carreira na
Graber como prestador de serviço no Departamento
de Pessoal e em algumas funções nos Departamentos Financeiro e Arquivo. Em julho de 2000 fui registrado como Auxiliar Administrativo no Departamento
Gerencial. Como tinha facilidade com tecnologias,
em 2004 surgiu a oportunidade e fui transferido para
o Departamento de TI, na época como Analista de
Suporte, no qual trabalhei por mais de cinco anos,
até 2009, quando fui promovido a Coordenador. A
Graber foi a única empresa na minha carreira e muito
colaborou em traçar meu perfil profissional em minha área de atuação.”
CLIENTES SATISFEITOS
Manoel Bernardino, Rede Globo. “Conheço a Graber há bastante tempo como nome forte na Segurança. Ela presta um trabalho profissional que nos
deixa satisfeitos. Integrada conosco, a Graber desen-
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volveu com o setor de externas da Globo uma equipe diferenciada para esse tipo de trabalho e vem se
saindo muito bem.”
Wilton Garcia Filho, Peugeot/Citröen. “O mais positivo dela é a flexibilidade e adaptação conforme a
necessidade do cliente. Graber é uma empresa muito conceituada no mercado e tem parceria de vários
anos com a Peugeot/Citröen. Isso nos dá segurança
e conforto em relação a todo o aspecto patrimonial.”
Candido Luiz Pereira Santos, Condomínio Twin
Tower. “Com a Graber temos serviço de segurança,
atendimento de portaria, web segurança e web supervisão 24 horas por dia. O monitoramento e controle do serviço têm nota máxima, e o nível de satisfação é crescente.”
Marcos Alves Gonçalves, FNAC. “Tudo o que vendemos deve estar à mão do cliente. O cliente precisa
pegar o produto. A tecnologia e o sistema de segurança exigem investimento e parceria com empresa

confiável como a Graber com quem estamos muito
satisfeitos”.
Arturo Piñeiro, BMW Brasil. “Devo dizer da minha
satisfação com o serviço da Graber. É discreto e em
nenhum momento nos deixa desconfortável. A decisão de escolher o serviço da Graber foi um acerto.”
RESULTADOS
Desde o início do ano já se desenhava um excelente resultado. No fim, apurou-se um crescimento de
30% em relação ao número de colaboradores que se
qualificaram para suas funções profissionais na Graber
e se destacam como cidadãos exemplares. Imediata
consequência é a reação do público que demanda os
serviços da Graber.
Houve um ganho de 18% na carteira de clientes. Em
2014 foi o momento de colher o resultado do processo de consolidação da marca e ter a exata percepção
de que compensou a adoção de Inovação & Responsabilidade Social. A Graber é sinônimo de Segurança.

Este case foi um dos vencedores do prêmio Top de Marketing 2015

Luciano Caruso é gerente de Marketing e Operações da Graber Segurança
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Grupo Fleury
Adriana Seghesi, Elias Gonçalves e Daniel Marques Périgo

A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE
DE SAÚDE SUSTENTÁVEL
A matriz de materialidade do Grupo Fleury, construída em conjunto com os seus principais
stakeholders, preconiza, entre os temas priorizados, a minimização do impacto ambiental de suas
operações. Por esse motivo, o projeto estratégico de sustentabilidade do Grupo Fleury apresenta,
entre suas iniciativas, a plataforma de construção e certificação de unidades sustentáveis – uma
alternativa para a redução do impacto ambiental associado ao ritmo de expansão da empresa.
Entre as unidades selecionadas para obter essa certificação está a Fleury Alphaville, da marca Fleury
Medicina e Saúde. A redução do consumo de água e de energia é uma das propostas do projeto.
A fim de incentivar mudanças no setor da construção civil para adequação às agendas de sustentabilidade, foram desenvolvidos, em vários países, sistemas
de certificação ambiental de edificações. Voltados
principalmente para questões relativas ao consumo
de recursos naturais e impactos no ambiente, essas
ferramentas são denominadas selos verdes.
Com 7.000 m² de área total, a unidade Fleury Alphaville é a segunda maior do Grupo e teve todas as
etapas de construção norteadas por padrões de sustentabilidade, de acordo com as exigências da certificação LEED – Leadership In Energy & Environmental
Design – um sistema métrico de critérios para certificação dos chamados “prédios verdes”, criado em
2000 pelo U.S. Green Building Council.
O objetivo do LEED é aumentar a eficiência com
a qual prédios e suas áreas utilizam e aproveitam
energia, água e outros materiais, e também reduzir
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o impacto da construção civil sobre a saúde humana
e o ambiente, por meio da definição e avaliação de
critérios que incluem, além da localização e layout
da unidade, uma série de controles envolvendo todas as fases do ciclo de vida do edifício, desde a sua
construção até a operação e manutenção. Para isso,
são necessárias estratégias e soluções de engenharia
e arquitetura bem planejadas e definidas, capazes de
reduzir os impactos ambientais gerados pela edificação durante sua vida.

Durante toda a obra a prática da coleta seletiva
esteve implementada, de modo a evitar o direcionamento de materiais recicláveis aos aterros. Essa prática continua presente na operação diária das atividades.

A iluminação conta com sensores de desligamento automático e medidores de consumo energético
em tempo real. Foi implantado, ainda, um processo
de captação de água pluvial para os banheiros e instaladas descargas dual flush e aeradores nas saídas
das torneiras. Além disso, o paisagismo da unidade
A Unidade Sustentável Fleury Alphaville, inaugurada em Barueri (SP) em 2011, foi certificada em 2013
foi feito com plantas resistentes, que necessitam um
no nível Gold do selo LEED na categoria novas consmínimo de irrigação. A preocupação da certificação
truções. A pontuação alcançada
LEED se estende além do impacto ambiental e prioriza tamincluiu a adequação da consA fim de estimular a
bém um ambiente interno mais
trução às regras de eficiência
saudável para seus ocupantes,
energética e ambiental do U.S.
adoção de práticas
Green Building Council. Para
por isso todos os dutos foram
sustentáveis junto aos
emitir a certificação, foram avaprotegidos contra o acúmulo
clientes, a unidade conta
liados seis critérios: Sites Susde poeira durante a construção
tentáveis; Consumo de água;
e as trocas de ar interno são
com vagas exclusivas
Energia e Atmosfera; Materiais e
monitoradas e controladas. Os
para caronistas e
Recursos; Qualidade Interna do
colaboradores que atuam na
bicicletário, painéis
Ambiente; e Inovação.
unidade também receberam
um treinamento especial para
de comunicação que
Desde o alicerce até a coberentender melhor os diferenciais
apresentam os seus
tura, todas as etapas de planejasustentáveis da edificação.
diferenciais, além de um
mento e construção do edifício
foram norteadas por rigorosos
A fim de estimular a adoção
espaço de atendimento
padrões de sustentabilidade. Na
de práticas sustentáveis junto
infantil no qual a temática
ambientação, foi usada somenaos clientes, a unidade conta
da sustentabilidade é
te madeira certificada, além de
com vagas exclusivas para caronistas e bicicletário, painéis
tintas à base de água; também
apresentada
de comunicação que apresenforam selecionados materiais
tam os seus diferenciais, além
reciclados ou recicláveis e de
de um espaço de atendimento
rápida renovação na natureza,
infantil no qual a temática da sustentabilidade é apretais como pastilhas de casca de coco, sendo priorisentada.
zada a compra de materiais localizados em um raio
de 500 Km do edifício. A unidade possui um “telhaA unidade Fleury Alphaville foi a segunda unidade
do verde” para reduzir o efeito de ilhas de calor, bem
sustentável da marca. A pioneira foi a unidade Fleury
como sistema de ar condicionado inteligente, vidros
Rochaverá, que obteve a certificação nível Gold em
de alta eficiência térmica e equipamentos eletrônicos
2009. Mais recentemente, em 2015, a unidade Fleury
com selo “Energy Star”.
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Ponte Estaiada obteve a certificação LEED Platinum,
sendo o primeiro edifício de saúde da América Latina
a obter o selo nesse nível.

nitorado mensalmente. Com relação aos resultados
nos índices de consumo de recursos naturais, as
medidas adotadas levaram a uma redução no consumo de água inicialmente previsto para a unidade
da ordem de 36%. Além disso, quando comparada
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
a outras unidades da marca Fleury de mesmo porO Grupo Fleury também foi pioneiro na área de
te e mix de serviços semelhantes, verifica-se que a
medicina diagnóstica na implantação de um Sisteunidade consome 40% menos água potável.
ma de Gestão Integrado certificado pelas normas
Já com relação à eficiência energética – préISO 9001:2000 (Gestão da Qualidade) e ISO 14001
-requisito da certificação e um grande desafio para
(Gestão Ambiental), que hoje já abrange a quase
ambientes segmentados e com grande quantidade
totalidade dos estados nos quais o Grupo atua. A
de equipamentos técnicos, como
empresa também se destaca
os da saúde – as simulações feina publicação de inventários
A experiência da
tas indicaram que as medidas
de emissões de gases de efeito
adotadas proporcionaram uma
estufa, prática implantada desunidade Fleury
de 2010 e que reflete a preoredução de 13% no consumo de
Alphaville permitiu
cupação da companhia com
energia previsto para a unidade;
a replicação de
a qualidade, o meio ambiente,
esse consumo, quando comparaa melhoria contínua dos prodo a outras unidades do Grupo, é
práticas sustentáveis
cessos e a sustentabilidade. O
26% menor. Além disso, em 2015,
em processos de
inventário é elaborado e regishouve uma redução adicional de
construção e reformas
trado publicamente junto ao
3% no uso de energia elétrica,
GHG Protocol Brasil, e também
quando comparado ao ano ande outras unidades do
serve de base para o preenchiterior. O Grupo adquiriu, ainda,
Grupo Fleury
mento voluntário dos quesitos
Renewable Energy Certificates
do CDP (Carbon Disclosure
(REC’s) proporcionais ao consumo energético da unidade duranProgramme), questionário voltado aos investidores intereste a sua construção.
sados no impacto das empresas sobre o clima. Tais
Além da redução nos custos de operação e manutenção e de seus impactos ambientais, a conspráticas estão fundamentadas na missão da empresa e refletem o compromisso do Grupo Fleury com
trução de um edifício sustentável proporciona
o desenvolvimento sustentável.
outros benefícios, como a valorização da imagem
Seguindo o padrão de outras unidades, a unidacorporativa e a melhoria da produtividade no amde Fleury Alphaville foi incluída no escopo de cerbiente de trabalho; ganhos estratégicos, como ditificação do Sistema de Gestão Integrado, baseado
ferencial frente à concorrência e reconhecimento
nas normas ISO 9001 e ISO 14001, sendo frequenno mercado, também estão presentes. Somam-se
temente avaliada em auditorias internas e extera esses, os ganhos internos, relacionados à melhor
nas que verificam a manutenção dos padrões amqualidade de vida e saúde dos colaboradores. A
bientais estabelecidos pelo Grupo Fleury. Também
experiência da unidade Fleury Alphaville permitiu,
foram implementados programas de gestão amainda, a replicação de práticas sustentáveis em
biental voltados à redução do consumo de água,
processos de construção e reformas de outras unidades do Grupo Fleury, mesmo que não certificaenergia e papel, além da minimização da geração
de resíduos; esses programas possuem metas que
das pelo LEED, trazendo benefícios de maior amsão revistas anualmente, e seu desempenho é moplitude para a organização.
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O GRUPO FLEURY

Fundado em 1926, o Grupo Fleury é uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina diagnóstica
e saúde do país. Com 90 anos de história, é reconhecido pela opinião pública e comunidade médica em
virtude da excelência em serviços ao cliente, qualidade técnica e inovação. Presente em seis estados – São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal – o Grupo conta
atualmente com cerca de 140 unidades de atendimento, 8.600 colaboradores e 1.700 médicos, distribuídos
em suas seis marcas: Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso,
Weinmann Laboratório e Diagnoson a+. A empresa oferece 3.700 diferentes testes em 37 especialidades
diagnósticas e, anualmente, realiza mais de 55 milhões de exames. Possui, ainda, linhas de atuação focadas
em instituições hospitalares – hoje já está presente em 17 hospitais do país – e na prestação de serviços de
promoção de saúde para empresas e exames de média e alta complexidade para outros laboratórios. Sua
receita bruta anual ultrapassa os R$ 2 bilhões. Em 2009 o Grupo abriu o capital e desde 2013 figura na
carteira de empresas participantes do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial – da BM&FBOVESPA.
Sua atuação em aspectos de sustentabilidade vem desde a década de 1990 e abrange uma visão holística
do tema. Fazem parte desta atuação o sistema de gestão ambiental, as iniciativas de cidadania corporativa,
as plataformas de diálogo e relacionamento com stakeholders, o programa de diversidade e qualidade de
vida dos colaboradores e os programas de ética e compliance, entre outros. Mais informações sobre essas
e outras vertentes do programa de Sustentabilidade do Grupo Fleury podem ser consultadas no Relatório
Anual de Sustentabilidade da empresa, disponível em ri.fleury.com.br.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2016

Adriana Seghesi Elias Gonçalves é coordenadora de Sustentabilidade do Grupo Fleury
Daniel Marques Périgo é gerente sênior de Sustentabilidade e Segurança Ocupacional do Grupo Fleury
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ESPECIAL/FTI CONSULTING
Cynthia Catlett

O FUTURO CORPORATIVO
DEPENDE DE COMPLIANCE
Em razão das crises políticas e econômicas, empresas em todo o mundo estão enfrentando
uma revolução em relação a suas práticas de governança. Mas o empresariado ainda precisa
ser educado sobre os diversos mecanismos e diretrizes de controle existentes. Desde a década
passada, Compliance passou a ser uma prerrogativa para a maioria das empresas nacionais
e internacionais. Sinônimo de legitimidade e confiança, a implantação de processos de
conformidade com padrões regulatórios agora é uma prioridade entre as empresas.
Refutando o método paliativo, organizações brasileiras começam a observar a importância da pro-atividade nesse quesito, principalmente em razão
das crises e escândalos reverberados pela mídia, envolvendo casos de fraude e corrupção nas maiores
companhias do País.
A mudança na mentalidade corporativa faz parte
de um movimento mundial, impulsionado pela exposição da fragilidade das empresas e pela sua punição em razão da falta de supervisões adequadas.
Isso também se deve à considerável expansão do
escopo e da complexidade das atividades empresariais, aliadas a um ambiente regulatório complicado e
em constante mudança – estamos perto de completar três anos da promulgação da Lei Anticorrupção,
o que elevou a importância e acelerou ainda mais
a busca por programas e políticas de governança
transparentes.
E não se trata mais de questionar a necessidade
ou não de colocar as atividades da empresa sob a
orientação de um sistema de controles internos. A
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decisão de montar uma estrutura de Compliance
não é vista somente como um diferencial, mas como
obrigação para a administração que deseja garantir a
longevidade do seu serviço ou produto, obter vantagem competitiva e oferecer credibilidade aos clientes
e parceiros.
Apesar da urgência em se adotar mecanismos
eficientes e procedimentos de integridade, muitas
empresas ainda têm dúvidas sobre quais definições
e elementos devem constar nos seus programas de
Compliance. Em razão da recente disseminação do
conceito no Brasil, as diretrizes são inspiradas, em
sua maioria, nas estratégias já consolidadas em outros países.
Entretanto, o mercado interno também se baseia
nos exemplos de subsidiárias de corporações estrangeiras estabelecidas no Brasil, além das instituições
financeiras nacionais, que são submetidas à fiscalização de diversos órgãos reguladores e precisam de
controles eficientes para continuar operando.
Contudo, para haver a implantação de uma governança transparente, é preciso que a alta administração reconheça que a empresa precisa de um mecanismo de Compliance sólido. E é nessa hora que as
dúvidas surgem. Existem diferenças e elementos que
devem ser considerados na aplicação e na formulação
de uma área de Compliance e suas diretrizes, sendo
papel dos consultores educar o empresariado brasileiro, que muitas vezes se sente confuso em relação ao assunto. É preciso explicar as ferramentas de
controle e as inovações do setor, ao mesmo tempo
em que se esclarece a importância desses sistemas
numa linguagem de fácil compreensão, para que sejam aceitas e colocadas em prática.
FRONTEIRAS ENTRE COMPLIANCE
E AUDITORIA INTERNA
Existem diferenças fundamentais na aplicação de
controles em instituições financeiras e na indústria,
mas, para compreender isso, também é preciso desmistificar as divergências que existem entre departamentos e funções de Compliance e auditoria interna.
Podemos afirmar de antemão que um não anula o
outro, mas são complementares. Vamos iniciar a ex-

plicação primeiramente pelo o que é o Compliance
e seu conceito.
À medida que uma corporação começa a se
expandir, naturalmente, suas operações se tornam
mais complexas, fazendo com que a alta administração tenha uma rotina conduzida por colaboradores
em regiões diversas. Sem o devido controle, empresas cujos processos atravessam uma cadeia ampla,
inevitavelmente, têm seu espaço à disposição para a
ação de pessoas mal-intencionadas.
Em atividades regulamentadas como, por exemplo, no caso dos bancos, o descumprimento das
normas impostas pelos reguladores representa um
grande risco e ameaça à continuidade de suas atividades. Nesse sentido, a experiência nos mostra que
a falta de supervisão fatalmente leva empregados e
colaboradores a não reportar ou não seguir procedimentos, seja pela falta de conhecimento ou entendimento das instruções ou até por motivos de transgressão clara – como situações em que gestores são
pressionados a atingir metas e resultados, mesmo
que de maneira ilícita.
Com os controles enfraquecidos, a ocorrência de
falhas operacionais fica evidente, e a fragilidade dos
processos facilita a ação de fraudadores. Para se proteger, a companhia precisa adotar mecanismos para
estar em Compliance cotidianamente, tais como
possuir regras internas preestabelecidas formalmente em um manual ou guia de instruções, em que se
deve incluir e destacar o Código de Ética e Conduta
da corporação.
Utilizar processos automatizados é uma maneira
de oficializar a prestação de serviços, por meio de
contratos padronizados que permitam o preenchimento adequado das variáveis. Dessa forma, quando
as condições da prestação do serviço divergem, é gerada automaticamente uma notificação sobre a pendência que deverá ser esclarecida antes da formalização. Outra recomendação é implantar métodos
de autoavaliação, permitindo a análise individual e da
equipe com relação aos parâmetros estabelecidos,
níveis de risco e eficiência, além do comprometimento com os controles.
Dependendo da necessidade, designa-se um res-
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ponsável pela supervisão geral do Compliance na
dores, fornecedores, funcionários, entre outros –, a
companhia, a quem caberá a missão de espalhar as
auditoria busca identificar oportunidades de aperinformações e diretrizes definidas pelos gestores da
feiçoamento, tornar os controles mais eficientes e
alta administração, além de comunicar mudanças nas
detectar indícios ou existência de irregularidades na
organização.
leis e normas que possam colocar a organização em
algum tipo de risco. Também será responsabilidade
COMPLIANCE EM INSTITUIÇÕES
desse funcionário, ou da área, manter colaboradores
FINANCEIRAS X INDÚSTRIA
e parceiros atualizados sobre o tema, para que ele
Agora podemos falar sobre algumas diferenças
não caia no esquecimento e nem seja negligenciado
entre a aplicação de controles na indústria e em inscom o passar do tempo.
tituições financeiras. Para isso, precisamos olhar para
Resumidamente, essas são algumas das ferramentas que auxiliam o controle de processos, assegurano passado. Na década de 1990, com a abertura codo a conformidade dos procedimentos internos com
mercial, o Brasil buscava se alinhar ao mercado inos regulamentos externos e
ternacional em termos de cominternos da empresa. No enpetitividade, o que despertou a
Desde
a
Grande
tanto, somente a implantação
atenção de órgãos reguladores
de tantas ferramentas de nada
sobre a necessidade de se equiDepressão nortelibrar as regras internas em relaadianta se elas não forem fisamericana,
o
sistema
calizadas de forma indepenção às normas internacionais.
financeiro
já
procurava
dente. É nesse momento que a
Desde a Grande Depressão
norte-americana,
o sistema fiauditoria entra em cena com o
reforçar a normatização
nanceiro já procurava reforçar a
objetivo de avaliar se todos os
do
mercado
por
meio
de
normatização do mercado por
mecanismos do Compliance
uma
supervisão
constante
meio de uma supervisão consestão sendo aplicados ou utitante de suas práticas. Em 1975,
lizados corretamente.
de suas práticas
por exemplo, foi estabelecido o
Por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada,
Comitê de Supervisão Bancária
a auditoria interna avalia a efida Basileia, que até hoje funciona como um fórum mundial para discussão e coopecácia da gestão de risco, do controle e dos processos
ração no assunto, impondo regras rígidas e fiscalizade governança. Os auditores possuem funções vitais
e complementares que auxiliam as organizações a se
ções rigorosas para o setor.
adequarem às normas e regulamentos do seu setor.
No entanto, fatos históricos e relevantes mundialmente, como o ataque de 11 de setembro e a sucesQuando no passado o Compliance era inexistente,
são de escândalos financeiros em Wall Street, desos auditores internos cumpriam esse papel de certa
pertaram a necessidade de regulamentações ainda
forma, contribuindo para a instalação de controles.
mais assertivas e aplicáveis internacionalmente. DesPorém, a verdadeira essência do auditor está na atividade de averiguação e consultoria independente e
sa forma, foi criada em 2002 a Lei Sarbanes-Oxley,
objetiva, com a finalidade de trazer valor e melhorar
também conhecida como SOX, que visa à obrigatoas operações de uma empresa.
riedade de mecanismos confiáveis nas empresas e
Podemos concluir que, enquanto o Compliance
regras a fim de mitigar riscos, ocorrências de fraudes
ou corrupção nas organizações.
procura atuar na fase de definições ou estabelecimento de regras, procedimentos diários, treinamenPressionadas pela legislação, além de acionistas,
to individual e de áreas, além da conscientização de
clientes e fornecedores, as instituições financeiras
todas as partes interessadas – acionistas, colabora-
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passaram rapidamente a fazer estruturações estratégicas, organizacionais e tecnológicas, para assegurar
o aprimoramento do valor e da reputação corporativa. O Compliance então chegava num momento conturbado, em que as transformações estavam
ocorrendo simultaneamente. Atualmente, além de
ter de se adequar às agências reguladoras e leis internacionais, as instituições financeiras atuantes no
Brasil também precisam atentar às regras estabelecidas pelo Banco Central (Bacen) e outras normas,
como o Código de Defesa do Consumidor (CDC),
por exemplo.
Mesmo diante de um cenário regulatório complexo, diversos estudos comprovam que companhias
no mundo todo enxergam valor no Compliance. O
verdadeiro desafio está na dificuldade em se justificar
os custos desses controles. Apesar de, obviamente,
os custos da não implantação de tais mecanismos se
revelarem maiores.
De forma resumida, os gastos com uma política
de Compliance podem ser divididos em três aspectos: custos de manutenção, de não conformidade
e de governança. O primeiro se refere aos gastos
para executar e promover essa política, como despesas com pessoal, treinamento, comunicação interna e consultoria. Já no segundo, custos de não
conformidade, podemos citar penalidades, multas e
tributos, gastos com remediação, perda da receita,
interrupção dos negócios e perda da produtividade,
impacto no capital, danos à reputação da empresa,
de seus empregados e da marca, despesas judiciais
e com advogados e valor/hora da alta administra-

ção. Por último, mas não menos importante, os
custos de governança se resumem à manutenção
e às despesas da diretoria e dos comitês, gastos legais e jurídicos, contratação de auditoria externa e
relacionamento com investidores e comunicações.
As empresas brasileiras em geral (indústria) que
pretendem adotar programas de Compliance hoje
contam com uma estrutura de incentivo estabelecida, em que se incluem a governança corporativa, o
Índice Dow Jones, a Lei Sarbanes-Oxley, o Índice de
Sustentabilidade Empresarial, o UK Bribery Act, o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), entre outros. Nesse sentido, a Lei Anticorrupção Empresarial do Brasil
surge como mais uma bússola – somada aos demais
modelos de estrutura já existentes – que deve servir
como instrumento de direcionamento e estímulo a
uma conduta empresarial ética e de combate à corrupção, com o intuito de reforçar a confiança dos investidores nos âmbitos nacional e internacional e trazer benefícios à sociedade brasileira.
Com as recentes crises políticas e financeiras que
afetam o Brasil e o mundo, novas exigências regulatórias globais e locais deverão ser introduzidas com
a finalidade de contribuir com a sustentabilidade empresarial e a criação de valor no longo prazo. Nesse
sentido, programas de Compliance ganham ainda
mais importância, pois continuarão a ser um mecanismo para avaliação e neutralização dos riscos já
existentes, além de uma ferramenta para análise e entendimento das novas regulamentações que surgirão
e precisarão ser acompanhadas para garantir às empresas a mitigação de novos riscos.

FTI Consulting

A FTI Consulting é uma empresa de consultoria empresarial global, dedicada a ajudar as organizações a proteger
e aumentar o seu valor em um ambiente legal, regulatório e econômico cada vez mais complexo. Com mais de
4.600 funcionários em 28 países, os profissionais da FTI Consulting trabalham de forma próxima a seus clientes
para antecipar, trazer ideias e superar os mais complexos desafios de negócios em áreas como investigações,
litígio, fusões e aquisições, questões regulatórias, reputação, comunicação estratégica e reestruturação de
empresas. A empresa gerou US$ 1,4 bilhão em receitas durante o ano fiscal de 2015.
Cynthia Catlett é diretora executiva da FTI Consulting
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QUINTA VALENTINA
Renato Kuyumjian

da loja física às vendas
em domicílio e às frANQUIAS
Desde 2009 no setor, a Quinta Valentina – maior franquia de venda direta de sapatos do Brasil – já
conquistou mais de 180 franqueados em todo o país, nas cinco regiões e, neste ano, instalou o seu
primeiro Centro de Distribuição na cidade de Campo Bom (Rio Grande do Sul).

Em 2009, inaugurei uma loja de calçados femininos com mais de 1.000 m² na cidade de Goiânia,
Goiás, no modelo autosserviço, algo inédito na região. O espaço era distribuído por seis andares, com
arquitetura sofisticada, serviço de copeira, música
ambiente e atendimento premium. Com o passar do
tempo, os custos de manutenção da estrutura foram
aumentando, porém as vendas não aumentaram nas
mesmas proporções. A conversão era maior quando
a gerente levava os calçados à casa das clientes, pois
as vendas estavam sendo exponencialmente maiores
quando os sapatos iam até a cliente do que o inverso.
Diante dessa constatação, a Quinta Valentina desenvolveu uma bag especial para transporte dos pares e incentivou a equipe a atender em domicílio.
Passamos os anos de 2012 e 2013 operando com a
venda direta e a loja física, sendo que a primeira passou a responder por 30% do faturamento e a segunda
registrava custos fixos mensais acima de R$ 30 mil.
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Foi a insistência de uma cliente – que queria vender os sapatos para suas amigas – que nos abriu a
possibilidade de transformar o negócio em uma franquia home based, de baixo custo e alta rentabilidade.
A franquia foi formatada e lançada oficialmente em
meados de 2015. Fechei a loja física e entrei no sistema de franquias com a venda direta personalizada
dos calçados. De 2015 para 2016, tripliquei meu número de franqueados e tenho mais de 180 “sócios-franqueados” vendendo os sapatos da Quinta Valentina Brasil afora.
O meu segredo foi ouvir a minha ex-cliente, Daniela Abudi, arquiteta e apaixonada por sapatos. Daniela sempre mostrava os sapatos que comprava na
Quinta Valentina para suas amigas e gerava interesse
pelos nossos produtos. No entanto, essas potenciais
clientes não tinham tempo de ir até a minha loja física. Dessa forma, Daniela me deu a ideia de levar
os sapatos até elas. Refleti sobre a viabilidade dessa
proposta e resolvi tentar. Deu certo e ela se tornou a
minha primeira franqueada.
No começo de 2016 já havia na minha carteira
mais de 100 franqueados, e, dessa forma, precisava
de uma nova estratégia para o negócio. Enxerguei o
potencial de inaugurar o meu próprio Centro de Distribuição no Rio Grande do Sul. Essa ação facilitaria
a logística dos meus produtos e reduziria os gastos
com a operação. O plano saiu do papel e foi assertivo: os meus custos com a logística caíram 10% e
consegui viabilizar a entrada de novos fornecedores.
Além disso, os preços dos calçados foram reduzidos
entre 10% e 15% para as consumidoras finais. Desde então, minhas vendas foram alavancadas em até
20%.
Outra estratégia importante implantada em 2016
foi o estudo do consumo por região; isto é, fizemos
um mapeamento dos calçados mais comprados em
cada região brasileira e identificamos que as mulheres do Sul tendem a ser mais altas; por isso, os sapatos que têm mais saída são os de saltos menores.
Já as mulheres do Nordeste, geralmente, apresentam
estatura menor, sendo os sapatos mais vendidos os
de salto alto. A escolha das cores também é uma
curiosidade. As mulheres das regiões Norte, Nordes-

te e Centro-Oeste têm tendência a comprarem pares
mais coloridos e estampados. Já as do Sul e Sudeste
optam por tons mais neutros.
Nós da Quinta Valentina temos um ticket médio
favorável, principalmente porque não arcamos com
custos de operação física, luz, funcionários e demais
despesas de loja convencional de sapatos. Nossos
franqueados faturam, em média, seis mil reais mensais. Para ter ideia de como o negócio da Quinta Valentina deu certo: fechamos 2015 com faturamento
de R$ 10 milhões.
O que mais contribuiu para o boom do negócio
da Quinta Valentina foi ouvir a ex-cliente. Foi essa
disponibilidade e empatia que nos fez ter sucesso na
entrada do franchising. E essa empatia com certeza é
fruto das experiências que já tive na minha trajetória.
Trabalhei como desenvolvedor de sites na época
em que a internet era discada. A ideia era juntar dinheiro para estudar em São Paulo. Sou do interior,
de São José do Rio Preto, e aos 18 anos consegui
vir para a capital e começar a faculdade. Trabalhei
como estoquista, fazia trabalho braçal e também intelectual, pois foi o meu primeiro contato com o universo da moda. Percebi que tinha aptidão com itens
de vestuário e calçados e conciliava a faculdade e o
trabalho. Quando estava no fim da faculdade, recebi
a notícia do falecimento do meu pai, que teve esclerose lateral amiotrófica precocemente, e resolvi sair
de São Paulo e começar um negócio do zero. Mudei para Goiânia e, com dois amigos, abri a loja física
Quinta Valentina, em 2009.
Decidi que iria tentar abrir uma loja ampla, o que
o mercado de Goiânia realmente não tinha na época,
e foi o que fiz. Após quatro anos percebi que a loja
tinha mais despesas do que lucros e baixei as portas. Foi dessa forma que inovei realmente: comecei
a venda direta de calçados, e de lá para cá a rede só
cresce.
Voltei para São José do Rio Preto e instalei a franqueadora da Quinta Valentina no bairro São Manoel.
Ali, criamos uma universidade dos calçados para treinar os nossos franqueados. Ensinamos desde técnicas de vendas a como fortalecer a carteira de clientes. Além disso, damos dicas comportamentais e a
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melhor forma de operar o sistema online (pedidos e
estoques) da Quinta Valentina.
Os nossos franqueados não precisam trabalhar full
time na operação da Quinta Valentina, pois é possível
conciliar um emprego fixo com a venda dos sapatos.
Tudo depende da quantidade de horas e empenho
que o franqueado quer dedicar ao negócio.
Hoje, com as mais de 180 franqueados, empregamos mais de 30 pessoas na franqueadora. Isso fez
com que a região de São José do Rio Preto fosse
beneficiada. Sinto-me ainda mais seguro como empreendedor porque ampliei o meu negócio para o
sistema de franchising.
Apostamos na atualização dos nossos produtos e,
por isso, lançamos, em 2015, uma franquia home based, que permite a entrada do empreendedor com
aporte a partir de R$ 25 mil. A Quinta Valentina opera
com uma franquia barata e produtos de qualidade.
Dessa forma consegue faturar alto e tornar possível
o crescimento de microempreendedores brasileiros.
Isso reflete na economia do Brasil, principalmente
diante da crise econômica que estamos atravessando neste ano.
A bag tem capacidade de acondicionar 80 pares
de sapatos. Traz o diferencial de a compradora poder
ficar com os calçados por até 48 horas. Isso possibilita provar os produtos com as próprias roupas e diminui, consideravelmente, a chance da cliente não levar
pelo menos um par. Afinal, ela fica com o produto no
conforto do lar ou do trabalho. É o conforto alinhado à experiência com o produto. É a contramão do
e-commerce e mostra a importância de resgatar as
relações presenciais, olho no olho.
A Quinta Valentina tem cerca de 120 mil clientes
em todo o país, opera com serviços de qualidade
e já chegou à marca de 300 mil pares de sapatos
vendidos. Além de solucionar o problema de “tempo”
das mulheres que não conseguem ir até as lojas físicas, a rede entrega produtos de qualidade com ticket
médio favorável.
A Quinta Valentina possui o selo da Associação
Brasileira de Franchising (ABF) desde 2015 e, com o
suporte do Centro de Distribuição, em um galpão de
1.000 m² inaugurado este ano, inovação do maqui-

nário, insumos e estoques, além de confeccionar novos produtos alinhados à demanda e à moda atual,
pretende inaugurar mais de 95 franquias até o fim de
2016.
No ano passado, a Quinta Valentina faturou mais
de R$ 10 milhões. E só no primeiro semestre de 2016
já faturou mais de R$ 4 milhões. Os franqueados lucram uma média de R$ 6 mil reais mensais e, geralmente em menos de quatro meses da aquisição da
franquia, têm o retorno do capital investido.
FLEXIBILIDADE
A Quinta Valentina oferece ainda aos franqueados
a oportunidade de uma operação full ou part-time.
Essa flexibilidade é um grande diferencial do sistema
tradicional de franchising, que, na maioria dos negócios, solicita presença integral do futuro franqueado
na operação. A nossa rede atua na contramão dessa
tendência.
O franqueado escolhe seu horário e tempo de dedicação ao negócio. Outro grande diferencial é que
não há exigência de perfis para os franqueados, tampouco, por idade. Isso amplia a oportunidade de pessoas com mais idade obterem renda em um cenário
em que o mercado de trabalho dificilmente absorve essa mão de obra profissional. A Quinta Valentina soma diversos empreendedores masculinos que
vendem sapatos femininos com ótimo desempenho,
mostrando que o negócio nada tem haver com gênero.
Outro diferencial da Quinta Valentina é permitir
que a franquia seja adquirida entre amigos e/ou familiares, fazendo com que o tempo necessário para lucrar com as vendas seja compartilhado. Todos saem
ganhando, e a possibilidade de estender a carteira de
clientes é superior à do franqueado que trabalha sozinho; afinal, quando a franquia é compartilhada, a
possibilidade de as pessoas conhecerem clientes diferentes é maior, o que reflete no número de potenciais consumidores.
Outra característica interessante do modelo da
Quinta Valentina é que os franqueados têm a possibilidade de trabalhar com diferentes estilos de sapatos
para melhor atender suas clientes. Um franqueado

CALÇADOS

QUINTA VALENTINA

37

Presente em todos os estados brasileiros, com
maior presença no Sudeste e Sul, a rede vende os
mais diversos modelos de sapatos femininos, que
custam entre R$ 99 e R$ 279. O ticket médio é de R$
189. São peças desenvolvidas pela Quinta Valentina,
mesclando moda clássica com conceitos modernos.
A demanda pelos sapatos vem de mulheres autênticas e antenadas, mas que não querem perder
tempo, literalmente, “gastando sola do sapato” na
busca por uma peça de qualidade para calçar. Por
isso, os franqueados da rede criam oportunidades
de venda em vários ambientes. Vendem os calçados em visitas individuais, em reuniões familiares e
de amigos, estabelecem parcerias com empresas
entre tantas outras formas de alcançar o cliente final. E vendem, vendem muito!
No centro de distribuição próprio em Campo
Bom, no Rio Grande do Sul, ficam armazenados
todos pares, com numeração de 34 a 39, dos 450
modelos de calçados da marca, que são renovados constantemente. Uma curiosidade: sapatilhas e sandálias são os modelos mais vendidos. As
sapatilhas são as peças mais democráticas, confortáveis e elegantes, que podem ser usadas por
mulheres de todas as idades, altas e baixas, para
trabalhar ou passear.

pode trabalhar com sapatos bem diferentes de outro
franqueado, mas sempre contando com o mesmo
padrão de produtos Quinta Valentina.
O valor exigido para começar a franquia também
é algo extremamente atrativo. Com R$ 25 mil é possível montar estoque inicial (136 pares de sapatos),
ter acesso às bags, realizar os treinamentos e receber
todo o apoio de uma franqueadora experiente. Por
conta do valor acessível, muitos empreendedores da
Quinta Valentina começaram o negócio a partir de
capital vindo do recebimento de bônus, de participação em lucros ou até de uma rescisão de trabalho.
Todos esses itens tornam o franqueado da Quinta Valentina um empreendedor único. Ele é dono do
seu tempo, com acesso à intranet para ter controle de estoque em tempo real e acesso também ao
know-how da franqueadora.
Os treinamentos operacionais e comerciais são
realizados na sede da franqueadora, na zona central
da cidade de São José do Rio Preto, e também via
web para os franqueados mais longínquos.
OS PRODUTOS
A Quinta Valentina desenvolve sapatos cada vez
mais alinhados com a demanda das mulheres modernas, oferecendo durabilidade e estilo.

EVOLUÇÃO DE UNIDADES DE FRANQUIAS QUINTA VALENTINA VENDIDAS MENSALMENTE
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CEAGESP
Jae Young

A IMPLANTAÇÃO DE UM
BANCO DE ALIMENTOS
O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais perdem e desperdiçam alimentos do mundo,
com 41 mil toneladas jogadas no lixo por ano, de acordo com uma pesquisa realizada em 2015
pelo World Resources Institute (WRI) Brasil, uma instituição de pesquisa internacional. A maior
perda – 45% – acontece no setor de frutas, legumes e verduras.

Os motivos são vários: vão desde o uso ineficaz
da energia, a mão de obra desqualificada, o desperdício da água e o uso de produtos químicos envolvidos na sua produção e descarte, conforme relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura).
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
do Estado de São Paulo (CEAGESP), o terceiro maior
entreposto de frutas, legumes, verduras, flores e pescados no mundo, procura mudar esse paradigma ao
implantar diversos projetos de sustentabilidade.
Entre eles, destaca-se o Banco CEAGESP de Alimentos (BCA), que tem como objetivo principal o
combate ao desperdício dentro do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), que hoje gira em torno de
1% e mostra tendência de crescimento. O projeto
BCA busca soluções que possam ser replicadas em
outras empresas, no intuito de reduzir o desperdício de alimentos por meio da distribuição daquilo
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que seria jogado no lixo e que ainda pode ser consumido para pessoas em situação de fome e vulnerabilidade social.

nistrativo, nos moldes dos bancos de Investimento,
em que se implantou uma cultura voltada para uma
captação mais eficiente, reorganização das áreas
de contatos, estruturação da área operacional e
foco nos produtos estruturados, no caso envolvendo tecnologia de nutrição com o processo de desidratação e adubo orgânico.

Desde que o BCA foi criado, em 2003, o programa beneficiou mais de 215 entidades que atendem
asilos, creches, menores abandonados, orfanatos e
moradores de rua, tendo distribuído 22 mil toneladas. Por mês, são beneficiadas cerca de 300 mil
PREMIAÇÃO
O esforço do Banco CEAGESP de Alimentos foi
pessoas na Grande São Paulo, que recebem frutas,
reconhecido com duas premiações muito importanlegumes e verduras doadas pelos atacadistas que
tes: o troféu Bronze na compeoperam dentro da CEAGESP e
tição realizada pela WUWM 2016
em suas imediações, que encaO
projeto
Reduzindo
o
minham os produtos que não
(sigla em inglês para União Mundial dos Mercados Atacadistas)
apresentam condição de coDesperdício consiste
mercialização, mas ainda tem
que teve como tema “Eficiência
em aproveitar os
na redução da perda e desperdíexcelente condição para o conalimentos
fora
cio de alimentos no mercado”. A
sumo humano.
premiação foi anunciada no final
do padrão de
O Banco CEAGESP de Alide maio na Polônia.
comercialização,
mentos vem incorporando algumas adequado para
mas tecnologias para ampliar a
Outro prêmio foi ter recebido
vida dos alimentos descartados,
o Selo Benchmarking: Legítimos
o consumo humano,
como a desidratação de frutas,
em Sustentabilidade 2016, um
e distribuí-los a
obtendo assim um aumento na
dos mais respeitados na área do
entidades
assistenciais
capacidade de estocá-los para
país. O projeto Reduzindo o Desperdício conquistou o segundo
garantir que as entidades atendipara ajudar no preparo
das sempre possam contar com
lugar na premiação entre 300
das refeições diárias
esse trabalho contra a fome.
inscritos no programa, vindos de
de seus atendidos
diversos estados brasileiros.
Em 2016, a CEAGESP decidiu
mudar a lógica dos descartes geIdealizado pela Coordenadoria de Sustentabilidade (CODSU)
rados, com o intuito de aumenda Companhia, o projeto Reduzindo o Desperdício
tar a arrecadação de alimentos doados e crescer a
consiste em aproveitar os alimentos fora do padrão
malha de distribuição. O sucesso do Banco CEAGESP
de Alimentos é conquistado a cada dia, ao conseguir
de comercialização, mas adequado para o consumo humano, e distribuí-los a entidades assistentransformar o que seria lixo em alimentos para milhares de pessoas. É uma busca constante de educaciais para ajudar no preparo das refeições diárias de
ção contra o desperdício e a fome. Entre os inúmeseus atendidos. Essa iniciativa também se estende a
ações de ajuda humanitária, como aos refugiados
ros descartes, o alimento em condições de consumo
sírios que residem na capital paulista e às vítimas de
humano era o que mais nos preocupava.
tragédias, como enchentes e incêndios.
Ainda no início de 2016, a entrada de novos gestores trouxe para o BCA um novo conceito admiO prêmio foi dividido em seis categorias e con-
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templou universidades, escolas profissionalizantes,
artistas plásticos e instituições representativas que
apresentaram modelos práticos e bem-sucedidos
de gestão ambiental. Neste ano, a iniciativa contou com uma modalidade âncora (Benchmarking
Senior), destinada ao público corporativo, e cinco
modalidades paralelas (Benchmarking Junior, Benchmarking Indicadores, Benchmarking Artes, Benchmarking Pessoas, e Hackathon MAIS), destinadas
ao público jovem, artistas e personalidades ativistas.
O equilíbrio nas pontuações dadas aos cases entre
as temáticas apresentadas demonstrou a seriedade
dos trabalhos de todas as organizações participantes.
A Itaipu Binacional, detentora da primeira colocação
na principal premiação, com um projeto de conservação da biodiversidade, ficou apenas 0,09 ponto

à frente do case apresentado pela CEAGESP – 8,32
contra 8,23 respectivamente.
Uma das idealizadoras da premiação, Marilena
Lavorato, disse que “as empresas provam que a sustentabilidade é vista por elas como uma fronteira de
inovação que vai fortalecer todos os seus pilares,
não apenas o ambiental e o social, mas também o
econômico”.
O Prêmio Benchmarking Brasil está em sua 14ª
edição e já certificou 339 práticas de 182 instituições de 26 diferentes ramos de atividades. Com
aproximadamente 200 especialistas de 22 diferentes países participando da comissão técnica, o
programa se tornou uma plataforma de inteligência
coletiva em sustentabilidade.

DOAÇÕES PARA O BANCO DE ALIMENTOS
PERÍODO DE 2003 A 2015

Total ano (toneladas)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
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HISTÓRICO
O Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) tem como
principal objetivo receber, selecionar e distribuir diariamente excedentes da comercialização atacadista,
em geral oriundos de produtores e comerciantes locais. Esses produtos, por razões variadas, estão fora
do padrão para a comercialização, mas adequados
ao consumo humano. O BCA tem como visão ser
referência no setor e distribuir o maior número de
doações para as entidades do estado de São Paulo.
O público-alvo do banco são as entidades públicas/privadas e associações que operem atendendo
gratuitamente em todas as circunstâncias, com alimentos ou refeição a pessoas em situação de insegurança alimentar, tais como: creches, casas de recuperação, orfanatos, asilos e entidades assistenciais
em geral, outros bancos de alimentos e várias prefeituras do estado de São Paulo. Atualmente são aten-

COMPARATIVO CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO

didas mais de 215 entidades cadastradas e ativas.
O BCA assegura aos atacadistas e doadores parceiros – em torno de 200 empresas comerciais e
96 vendedores ambulantes ao redor do projeto – a
capacidade de receber o volume que for possível
e lhe dar destino. O crescimento das operações
ocorre conforme a demanda exigida, e constantemente se administram formas para assegurar o
recebimento de alimentos in natura nos mais diversos tipos de embalagens e volumes e dar conta de
processá-los, classificando-os e descartando o que
não for apropriado para o consumo, além de buscar soluções para transformar esse descarte em um
novo produto.
Internamente, 20 colaboradores estão envolvidos diariamente com o projeto, trabalhando diretamente com as doações. Externamente, 215
entidades são beneficiadas e também participam
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diretamente na captação das doações.
Entre 2003 e 2016 o BCA alcançou 22 mil toneladas em arrecadações de alimentos que beneficiaram
milhares de pessoas, atendidas pelas entidades sociais cadastradas. Foram arrecadadas em média 150
toneladas por mês de produtos que seriam desperdiçados, conseguindo aproveitar e doar 90% desse
volume recebido. A captação dos alimentos torna
possível beneficiar em média 300 mil pessoas/mês.

cidade norte-americana de Phoenix, no Arizona;
uma ideia concebida por John Van Hengel, que
em 1967 fundou o primeiro deles denominado St.
Mary’s Food Bank. Com apoio e incentivos governamentais, esse banco rapidamente teve seu ideal
espalhado pelos Estados Unidos e Europa.
De um modo geral, todos os bancos de alimentos dos países desenvolvidos funcionam da mesma
maneira, com base nos princípios da dádiva e da
partilha, na gratuidade das contribuições, na luta
contra o desperdício de produtos alimentares e na
sua repartição entre pessoas
mais necessitadas.

As ações de arrecadação e doação vêm acompanhadas de outras atividades que estão sendo estruturadas, como a solução tecnológica para a reutilização dos
descartes para fins de composO conceito dos bancos
tagem de resíduos orgânicos e
de alimentos nasceu na
produção de sabão a partir dos
descartes de alimentos.
cidade norte-americana
Entre as tecnologias introduzidas no projeto, o BCA
recebeu a doação de uma
máquina desidratadora, cuja
produção é usada para demonstrar que é possível prolongar a durabilidade do
extrato concentrado do alimento como ingrediente de
enriquecimento nutritivo para
a produção de sopas e outros
fins nutricionais e ações de
educação alimentar.

de Phoenix, no Arizona;
uma ideia concebida por
John Van Hengel, que em
1967 fundou o primeiro
deles denominado St.
Mary’s Food Bank.
Com apoio e incentivos
governamentais, esse
banco rapidamente teve
seu ideal espalhado pelos
Estados Unidos e Europa

Há ainda o trabalho de criação de uma cozinha experimental, planejada para servir
como espaço para a implantação de um programa
de alimentação e destinada ao ensino, ensaio e experimentação de atividades relacionadas a questões
alimentares, nutricionais, gastronômicas, de boas
práticas de fabricação, saúde pública, entre outras.
SURGIMENTO
O conceito dos bancos de alimentos nasceu na

EQUIPE
Jae Young. Coordenador
de sustentabilidade. Responsável pela Coordenadoria de
Sustentabilidade da CEAGESP.
Economista e engenheiro
com atuação na área de Finanças Corporativas, com experiência de mais de 25 anos
nos mercados financeiros nacionais e internacionais, atuou
como vice-presidente sênior
do Banco de Investimentos
Salomon Brothers em Nova
York, na gestão de investimentos globais de clientes de
alta renda, e trabalhou nas tesourarias e gestão de recursos
em grandes bancos como Citibank, Safra, UBS e HSBC.

Renata Correa. Coordenadora do Banco de Alimentos (janeiro a julho/2016). Educadora de universidades nos cursos: Marketing e Sustentabilidade.
Coordenadora do projeto Banco de Alimentos. Especialista em Comunicação e Marketing e Responsabilidade Social Corporativa. Mestre com linha de pesquisa em Organizações e Sociedade e pesquisadora
do Núcleo de Estudos do Futuro, onde participa da
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International Conference on Innovation and Management com frequentes publicações internacionais.
Diego Conti. Secretário executivo da Presidência
da empresa (atualmente na Ouvidoria da Companhia). É consultor, pesquisador e professor de Pós-graduação. Doutorando em Administração, com
foco em “governança local e cidades sustentáveis”

pela PUC-SP e pela Leuphana Universität Lüneburg.
Participou e ministrou seminários, treinamentos e
palestras em conferências e eventos em mais de 100
cidades pelo Brasil, na Europa e na Ásia. Conduziu
estudo em cinco países. Desenvolveu ações com a
FIESP, FIEMG, Programa Brasileiro de Cidades Sustentáveis, Hiria, Prefeitura de São Paulo, Grupo Brasil
Treina, Ideia Sustentável, Oyster e Editora Brasileira.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2016

Jae Young é coordenador de sustentabilidade da CEAGESP
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PORTONAVE
Marcelo Diniz, Juliano Adão, Gabriel Telles e Edson Torres

O IMPACTO DA ELETRIFICAÇÃO DE
GUINDASTES NA REDUÇÃO DOS GEE
A Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes é um terminal privado localizado em
Navegantes, Santa Catarina. A empresa é líder de mercado no estado desde 2010 – respondendo
por 54% da movimentação de contêineres – e busca alinhar o seu crescimento ao desenvolvimento
sustentável. Prova disso é o projeto de eletrificação dos transtêineres (RTG na sigla em inglês),
guindastes que fazem o movimento do contêiner do caminhão para o pátio de armazenagem e
vice-versa.
Com a implantação do Busbar System (barramento de transporte de energia), os 18 equipamentos do Terminal passam a ser alimentados com
energia elétrica e não mais com geradores a diesel.
Um ganho para o meio ambiente e também para a
produtividade do Terminal.
O sistema de tecnologia alemã é o mais moderno do mundo e muito utilizado em portos da Europa e da Ásia. Seu funcionamento exige a instalação de um conjunto de barras condutoras com
suportes de aço em toda a extensão de cada área
de empilhamento do terminal. Cabos de baixa tensão conduzem a energia das subestações até os
barramentos e para o RTG através de um braço coletor automático conectado ao barramento. Esse
processo é todo automatizado e não necessita de
intervenção humana. O equipamento possui um
sistema de segurança que evita possíveis choques
elétricos ao contato com o equipamento.
A área de expansão do pátio de contêineres recebeu a primeira etapa do projeto, com a insta-
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lação do sistema em oito RTGs. A ideia foi iniciar
as atividades operacionais na área de expansão do
Terminal – o pátio de contêineres foi duplicado em
agosto de 2015 – já com a tecnologia em funcionamento. Entre os motivos para a mudança estão:
redução do consumo de diesel, baixo custo de manutenção, aumento de produtividade nos RTGs,
melhoria na confiabilidade dos equipamentos e significativa redução de gases poluentes.
A Portonave investiu R$ 25 milhões para a implantação do sistema. Com o projeto, o consumo
de diesel do Terminal será reduzido em aproximadamente 62%. Com o uso de geradores a diesel nos
RTGs, são emitidos 2,6 milhões de toneladas/ano
de gases do efeito estufa. Com a troca, a emissão
passa a ser de 83 mil toneladas/ano. O número representa uma redução de 98% na emissão decorrente dos equipamentos.
A definição do projeto
Para implantação e início do projeto, primeiramente foram estudadas as tecnologias disponíveis
no mercado, as quais eram: cable reel, cable chain
e busbar. Após as análises, chegamos à conclusão
que, devida à característica do Terminal, a melhor
opção seria o sistema busbar, pois os equipamentos precisam trocar de quadra com frequência,
onde a tecnologia escolhida se sobressai devido a
sua agilidade, segurança e custo-benefício.
Após a escolha da tecnologia busbar, iniciamos o
desenvolvimento do escopo do projeto, termos de
referência, elaboração de projetos elétricos, civis,
entre outros. Também foi importante a integração
das equipes na apresentação e desenvolvimento do
projeto, a fim de atender e otimizar nossos equipamentos e operações.
Dificuldades e lições aprendidas
• Definição da tecnologia, pois temos no mercado algumas soluções para eletrificar os
equipamentos, em que muitas análises e estudos foram demandados;
•

Consolidar as informações dos desenhos e

cronogramas: civis, elétricos e mecânicos,
em que notamos a importância de as plantas
do terminal estarem georeferenciadas. Outro item importante foi que os desenhos dos
equipamentos e infraestrutura estavam atualizados, bem como toda a equipe de projeto
envolvida e engajada;
•

Implantação do busbar na área já existente
do Terminal. Tivemos duas fases do projeto: na primeira fase, o sistema foi instalado
na área de expansão do Terminal, onde não
possuíamos contêineres armazenados, o que
facilitou os trabalhos das equipes. Já na segunda fase, em nossa área existente, tínhamos contêineres posicionados, equipamentos, veículos e terceiros trabalhando no local,
onde encontramos uma fase crítica do projeto, pois tivemos que manter contato constante com as áreas de segurança, operações
e manutenção, para manter a segurança dos
colaboradores, a produtividade e o cumprimento do cronograma da eletrificação, sem
a necessidade de esvaziar as quadras de contêineres, evitando impacto nas operações;

•

O Retrofit nos RTGs apresentaram algumas
dificuldades no início das atividades, pois tivemos que implantar uma nova tecnologia
nos equipamentos já existentes, devido ainda não possuírem uma pré-instalação para
suportar a pretendida alteração. O sucesso
e eficácia no Retrofit se tornaram possível
com a disponibilização de uma equipe de
Engenharia da Portonave para acompanhar
e apoiar os trabalhos full time, possibilitando
assim o contato da equipe com a nova tecnologia e principalmente tirar as dúvidas da
equipe contratada de forma ágil, antecipando as atividades do cronograma;

Estrutura necessária para implantação
Quando a Portonave expandiu sua retroárea, já
previa a eletrificação dos RTGs, sendo necessária
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a instalação de uma nova subestação de distribui• Foram usados em ambas as fases 3 km de
ção com uma potência de 10 MVA, com saídas para
barramento trifásico back to back, totalizando assim 24 km instalados e 29 quadras
atender as demandas atuais e futuras do terminal.
eletrificadas em todo o Terminal. Também
Para garantir confiabilidade e mobilidade ao projeto de eletrificação, estudaforam utilizados 21 km de
mos a instalação de subescabos elétricos para alimenPassaram
por
retrofit
tar os barramentos nas quatações móveis, em que seria
dras e instalados 29 painéis
possível trocá-las no caso
18 RTGs e, além das
de falhas. Também foi levada
de alimentação, um para
modificações, foram
cada quadra eletrificada. Pasem consideração a possibisubstituídos
13
geradores
saram por retrofit 18 RTGs e,
lidade de alteração de posialém das modificações, focionamento da subestação,
antigos, devido ao fim de
ram substituídos 13 geradores
garantindo o aproveitamensua vida útil, e instalados
to do Eletrocentro e sem neantigos, devido ao fim de sua
novos
equipamentos
para
cessidade de obras.
vida útil, e instalados novos
Para atender a tecnologia
equipamentos para garantir a
garantir a confiabilidade das
do busbar na área de exconfiabilidade das operações
operações no Terminal
pansão, tivemos que instalar
no Terminal.
dois Eletrocentros: um com
potência de 1.500 kVA e ouAlterações do clima
tro de 2.000 kVA, que alimentam as 13 novas quaAs mudanças climáticas são caracterizadas por
dras da área de expansão do Terminal.
alterações no estado do clima, com variação de
Para o pátio existente, tivemos que adquirir quasuas propriedades, persistindo durante um longo
tro cubículos de média tensão a ser incluídos em
período de tempo. Essas alterações do clima podem
nossa subestação de distribuição existente. Como
ser desencadeadas por processos naturais, como as
em nossa antiga área tínhamos 16 quadras com
oscilações dos ciclos solares e erupções vulcânicas
maior extensão, foram necessárias a instalação de
ou por mudanças antropogênicas, como a mudança do uso e ocupação do solo. No Quinto Relatório
quatro novos Eletrocentros: dois com potência de
de Avaliação do IPCC (Intergovernmental Panel on Cli2.000 kVA e outros dois com 1.500 kVA.
mate Change) é afirmado que possivelmente 95% do
Aplicamos nos Eletrocentros as mais modernas e
aumento na temperatura média global estão sendo
seguras tecnologias disponíveis no mercado, como
influenciados por ações antrópicas, principalmente
por exemplo:
pela queima dos combustíveis fósseis e respectivas
• Cubículos de média tensão totalmente isolaemissões dos gases de efeito estufa (GEE), como o
dos a ar;
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). As emissões dos gases de efeito estufa
• Painéis de baixa tensão testados e aprovados
(TTA);
são resultantes de diversas atividades antropogênicas, em que esses gases tendem a se concentrar
• Sistema de alarme e combate a incêndio por
na atmosfera, gerando o efeito estufa intensificado
meio de gás NOVEC;
e o aumento da temperatura média da atmosfera
• Sistema de climatização por meio de condi(aquecimento global).
cionadores de ar do tipo wall mounted;
A médio e longo prazos, o Brasil irá aumentar suas emissões de GEE devido ao crescimento
• Sistema de pressurização positiva das salas.
econômico baseado no consumo de produtos e
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serviços. Como várias ações vêm sendo realizadas
em sustentabilidade (Fundação Getúlio Vargas). Isso
para reduzir as emissões do setor de mudança do
implicará um enorme esforço tanto por parte das
uso da terra e florestas, o setor energético vem gainstituições privadas quanto por parte das públicas.
nhando espaço. No Terceiro Inventário Brasileiro
A Portonave, diante desse cenário e baseada em
de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de
diretrizes nacionais como o Plano Nacional sobre
Efeito Estufa, o setor energético salta para uma reMudança do Clima, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) e nos Planos
presentatividade de 29,2% em 2010, frente aos 8,8%
Setoriais de Mitigação e Adaptação, definidos pelo
de 2004. As estimativas para 2012 é que o setor de
energia represente 37% das emissões de gases de
Decreto nº 7390/2010 e em diretrizes internacionais como o Protocolo de Quioto e Acordo de Paris
efeito estufa do Brasil.
(COP21), decide de forma proativa buscar a inserção
As emissões portuárias dos navios contribuem
na economia de baixo carbono, almejando compecom uma pequena parcela das emissões da navetitividade e a sustentabilidade. Como é sabido, o trigação global. No entanto, essas emissões podem
pé da economia de baixo carbono é formado pelo
ter um efeito ambiental grave nas regiões costeiras
que possuem portos marítimos densos, com muio diagnóstico das emissões corporativas de GEE, a
tas atividades de embarque e desembarque. Nesimplementação da gestão de carbono e a divulgação de ações e engajamento dos stakeholders.
se sentido, para alcançar a meta de não elevar a
temperatura média do planeta acima do limite de
Inventário de emissões
2 °C e com esforços para não ultrapassar 1,5 °C,
Para iniciar a gestão das emissões dos GEE, a Porfirmadas na COP21 em dezembro de 2015 em Paris, a concentração dos GEE na atmosfera deverá
tonave, que é um operador portuário, realiza desde
se estabilizar em torno de 450 ppm (partes por mi2010 o Inventário Corporativo das Emissões de Gases
de Efeito Estufa. O objetivo é proporcionar um diaglhão). Atualmente estamos com uma concentração
nóstico qualitativo e quantitativo das emissões dos
de 400 ppm. Para que isso ocorra, as emissões de
GEE por fontes de emissões e sumidouros (remoções
GEE teriam de entrar em uma curva descendente já
de carbono da atmosfera) e saber quais os gases de
a partir de 2015.
efeito estufa estão sendo emitidos. A metodologia é
O Brasil, sendo um dos dez maiores emissores
baseada na NBR ISO 14064-1/2007,1 no IPCC 20062
do mundo, propôs uma redução de 37% nas emissões até 2025, e de 43% até
e no Programa Brasileiro GHG
2030, com base nos níveis
Protocol. Todas as fontes de
registrados em 2005, conforemissões e os sumidouros foA Portonave decide de
me apresentado nas INDCs
ram identificados e contabiliforma proativa buscar a
(Contribuições
Pretendidas
zados, abordando os escopos 1
inserção
na
economia
de
Nacionalmente
Determina(emissões diretas), 2 (Emissões
das). Isso só será possível
indiretas por uso de energia) e
baixo carbono, almejando
se buscarmos uma econo3 (indiretas). As principais emiscompetitividade e
sões diretas da Portonave estão
mia de baixo carbono. Essa
sustentabilidade
relacionadas à combustão móé a expressão de ordem para
a economia do século XXI e
vel dos equipamentos off-road,
significa inovar os processos
como os transtêineres (RTG),
terminais-truck (TT) e empilhadeiras. Nas emissões
produtivos e as soluções tecnológicas que resultam
do escopo 2, temos o consumo de energia elétrica,
em menor impacto sobre o clima do planeta, com
tendo como principais equipamentos os portêineres
destaque para a busca de eficiência e alternativas
(STS) e o consumo de energia pela área reefer.
energéticas, redução de emissões de GEE e gestão
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Figura 1 - Emissões totais dos gases de efeito estufa
(tCO2e) do escopo 1 e 2 da Portonave

Em 2015 a Portonave emitiu um total de
10.746,013 tCO2e (tonelada de dióxido de carbono
equivalente) provenientes da geração das fontes de
emissão de GEE do escopo 1 e 2. Comparando com
as emissões de 2014, houve uma redução de 4,28
%. Em relação ao ano base (2010) o aumento foi
de 64,84%. Esse aumento era esperado, uma vez
que a Portonave teve um crescimento significativo
em termos de movimentação de TEUs (unidade de
medida equivalente a um contêiner de 20 pés) em
relação a 2010.
Consequentemente o aumento na movimentação de TEUs faz com que se tenha maior utilização
dos equipamentos operacionais pesados, como
os transtêineres, portêineres, empilhadeiras e terminais truck. A Figura 1 apresenta a evolução das
emissões dos gases de efeito estufa da Portonave.
Na Figura 2 podemos verificar que a fonte de
emissão de gás de efeito estufa que mais impacta
para a Portonave é a combustão móvel, represen-

tando 60,44% das emissões em 2015. O veículo off-road que mais emite gás de efeito estufa é o transtêiner (RTG), sendo que em 2015 emitiu 3.994,041
tCO2e. O transtêiner é um guindaste que faz o movimento do contêiner do caminhão para o pátio de
armazenagem e vice-versa.
As emissões indiretas da Portonave relacionadas
ao consumo de energia elétrica (escopo 2) totalizaram 4.188,397 tCO2e, representando um crescimento de 4,88%. Mesmo a média do fator de emissão para a energia elétrica em 2015 diminuindo
8,19%, este ainda está alto se comparado a 2010.
Esse fato está relacionado aos períodos de maior
estiagem, que ocorreram em regiões estratégicas
do Brasil, impulsionando assim a geração de energia pelas termoelétricas.
A Portonave vem desenvolvendo vários programas com o intuito de se adequar às exigências de
uma economia de baixo carbono. Podem ser citados a reciclagem de resíduos sólidos, o sistema
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Figura 2 - Emissões dos gases de efeito estufa
(tCO2e) por tipo de fonte para o escopo 1 e 2

Figura 3 – Intensidade de gases de efeito estufa por TEU movimentado
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de tratamento de efluentes aeróbico e o incentivo
do uso de bicicletas pelos colaboradores no trajeto realizado para o trabalho. A reciclagem de resíduo sólido é uma estratégia para o que chamamos
de carbono evitado. Todo material que é reciclado consiste em emissões evitadas de GEE, por não
haver decomposição do resíduo e, como há uma
transferência de responsabilidade no processo de
fabricação do novo material reciclado, as emissões
resultantes deste último processo são de autoria do
organismo reciclador que adquiriu o material descartado como seu insumo. A Portonave reciclou
e/ou reutilizou 2.404,912 t de resíduos sólidos em
2015; portanto, deixou de emitir 1.111,789 tCO2e.
Com o objetivo de desenvolver estratégias efetivas para a redução das emissões dos gases de
efeito estufa, a Portonave desenvolveu o Projeto de
Eletrificação dos Transtêineres. Em termos de redução de emissões de GEE, primeiramente devemos
analisar a linha de base, ou seja, as emissões totais da Portonave sem a implantação do projeto. Na
Figura 4 pode ser observado que os transtêineres
representam em média 39,15% das emissões totais
do escopo 1 e 2 da Portonave, variando conforme a
movimentação de TEUs.

Com base em projeções de crescimento na movimentação de TEUs, de 5% ao ano, foi desenvolvido um cenário de linha de base até 2020 a fim de
avaliar as reduções de emissões absolutas, uma vez
que foi implantado o projeto de eletrificação dos
transtêineres. Foi verificado que ainda são utilizados uma média mensal de 368 L de óleo diesel por
transtêiner, e o consumo médio mensal de energia
elétrica foi de 12.100 kWh. É importante salientar
que dessa forma houve uma redução em torno de
95% de consumo de óleo diesel.
Foram estimadas as emissões de GEE dos transtêineres utilizando os fatores de emissões com base
em 2015. Observou-se uma redução anual em torno de 87% das emissões dos GEE relativas à utilização dos transtêineres e uma redução em torno de
32% das emissões absolutas da Portonave. Quando
verificado o cenário de baixo carbono projetado até
2020, a Portonave irá reduzir em torno de 26.870
tCO2e conforme pode ser observado na figura 4.
Conclusões
O projeto de eletrificação dos transtêineres com o
objetivo de redução das emissões de gases de efeito
estufa mostrou-se viável e eficiente. Mesmo utilizan-

Figura 4 – Emissões absolutas projetadas para a linha de
base e para o cenário de baixo carbono até 2020
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do-se de estimativas probabilísticas, foi observada
uma redução anual em torno de 87% das emissões
dos GEE relativas e em torno de 32% das emissões
absolutas da Portonave. Nos próximos anos a Portonave poderá reduzir em torno de 26.870 tCO2e.
Definitivamente, a Portonave está inserida na economia de baixo carbono, de forma proativa, anteci-

pando-se a futuras metas de redução compulsória.
Como a sustentabilidade é uma busca contínua de
aperfeiçoamento, novos projetos deverão ser aplicados visando reduzir ainda mais as emissões de GEE;
e as emissões que não puderem ser reduzidas serão
neutralizadas. Esse é o caminho para uma Portonave
carbono zero.

Marcelo Diniz é gerente de Manutenção da Portonave
Juliano Adão é supervisor de Elétrica da Portonave
Gabriel Telles é engenheiro de Segurança e Meio Ambiente da Portonave
Edson Torres é consultor em Gestão de Carbono
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caixa
Mara Luisa Alvim Motta, Sandra Cristina Bertoni Serna
Quinto e Ana Eliza Santos Correia

O PROJETO GERAÇÃO
DE RENDA E ENERGIA
O Projeto Geração de Renda e Energia é parte do Acordo de Cooperação Financeira entre o Fundo
Socioambiental – FSA CAIXA – e a empresa Brasil Solair. Consistiu na instalação de um sistema
de microgeração de energia renovável – 9.144 placas fotovoltaicas e 6 geradores eólicos – nos
telhados e áreas comuns dos condomínios residenciais Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro,
empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), com 500 unidades cada um,
localizados no município de Juazeiro, no sertão baiano.
O projeto buscou desenvolver um modelo de geração de renda para beneficiários do MCMV, com
renda familiar mensal de até R$ 1.600,00, agrupados
em condomínios, por meio da venda de energia elétrica gerada pela Central Fotovoltaica instalada nos
telhados e pelo uso da energia eólica para abastecer
as áreas comuns dos condomínios, de acordo com
a Resolução nº 482 da ANEEL.
Além da geração de energia por meio de fontes
renováveis, o projeto teve como objetivo promover a organização social das famílias beneficiadas,
incentivando o cooperativismo e a troca de experiências, buscando soluções para maximizar a renda
auferida pela geração de energia e alavancar outros
projetos e ações em benefício da comunidade.
O sol no Brasil e no sertão
O Brasil é um país com elevada incidência solar e
dispõe de regiões com ventos fortes, criando um ambiente favorável à disseminação do uso de energias
renováveis. Com o desenvolvimento das energias re-
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nováveis, a solar e a eólica tornaram-se significantes ativos energéticos, abundantes, gratuitos, renováveis e não poluentes, sendo que, seu uso para a
geração de energia elétrica contribui para a redução dos Gases Geradores do Efeito Estufa – GEE.
No entanto, o uso de sistemas de micro e minigefigura1: localização do projeto

ração ainda não estão amplamente difundidos no
país, mesmo após a Resolução Normativa nº 482 da
ANEEL, de 17/04/2012, alterada pela Resolução nº
687, de 24/11/2015 (documento que regulamenta
as condições para o acesso de microgeração e minigeração disponíveis aos sistemas de distribuição
e de compensação de energia elétrica, tornando-se um instrumento de incentivo a geração e uso da
energia renovável).
A energia solar ainda é pouco utilizada no Brasil
para a geração de energia elétrica. Se for utilizada
em sistemas de microgeração, reduzirá a necessidade de novos investimentos no setor energético e
gerará menor impacto ambiental se comparada às

atuais formas de produção de energia: usinas hidroelétricas e termoelétricas. Além disso, a microgeração proporciona a redução da conta de energia, demanda um investimento para instalação cada
vez mais baixo e com retorno mais rápido, gera empregos no setor de produção dos componentes dos
sistemas e instalação (cada MW instalado, até 30
empregos diretos), reduz perdas de energia com a
distribuição e dispensa investimentos em transmissão, dispensa licenciamentos que podem atrasar a
entrega da energia, aproveita o potencial solar do
Brasil, possui projetos de baixo impacto ambiental,
contribui para metas de energia renovável assumidas pelo Brasil e para a redução de emissões de GEE.
É nesse contexto que o Projeto Geração de Renda e Energia foi proposto como forma de incentivar
e disseminar o uso de energias renováveis na microgeração, aliado à geração de renda para famílias de
baixa renda beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto vem inovando
como modelo de geração de energia e organização social das comunidades envolvidas. A escolha
do local de implantação, dentro do bolsão de maior
incidência solar e de ventos – coincidentemente,
a região que apresenta os maiores índices de desigualdades sociais e de pobreza do país – é um destaque do projeto. Dessa forma, o modelo pretende
prover energia suficiente para gerar um aumento na
renda mensal das famílias de baixa renda da região e
a organização social desses moradores para promover melhorias de uso coletivo dos condomínios. Os
empreendimentos escolhidos – Morada do Salitre e
Praia do Rodeadouro – são contíguos e compostos
por mil unidades familiares no total, localizados em
Juazeiro, Bahia. Já habitados, os condomínios haviam sido constituídos, e as síndicas estavam eleitas,
possuindo um mínimo de organização comunitária;
porém, antes do projeto, a comunidade ainda estava
carente de recursos para realizar obras de manutenção e melhorias necessárias no local.
Mais que um banco
Como principal agente de fomento do Governo Federal ao desenvolvimento urbano e principal
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agente financeiro e de repasse dos recursos fedeCom o desafio de superar o desemprego, melhorais para os programas habitacionais, a CAIXA tem
rar a qualificação profissional e realizar um trabapapel importante: desenvolver ações alinhadas com
lho com adultos, jovens e crianças, as equipes da
as estratégias de governo para incorporar as três
CAIXA e da Brasil Solair encontraram um ambiendimensões da sustentabilidade em seus programas
te favorável para a instalação de um projeto capaz
de habitação: ambiental, ecode melhorar a qualidade de vida
das comunidades por meio do
nômica e social. Cabe ainda à
aumento da renda mensal das
CAIXA estimular e induzir seus
O projeto foi
parceiros, clientes e fornecedofamílias, engajando-as em um
desenvolvido para
res, dos setores privado, público
processo de capacitação e qualificação para trabalhar na mone da sociedade civil organizada,
ser um modelo, e a
tagem da usina fotovoltaica.
a práticas que contribuam para
escolha do local, em
o incremento das energias renoJuazeiro/Bahia, deveuUM PROJETO INSPIRADOR
váveis.
Com a aprovação da proposPor meio do Fundo Socioamse principalmente
ta e a liberação de recursos do
biental – FSA, a CAIXA apoia proaos fatores climáticos
Fundo Socioambiental – FSA
jetos e investimentos de caráter
e socioeconômicos
CAXA, o projeto teve início com
social e ambiental que se enquaos trabalhos desenvolvidos pela
drem nos programas e ações da
favoráveis da região
Brasil Solair/CAIXA. Em fevereiro
CAIXA, principalmente nas áreas
temáticas definidas para apoio.
de 2014, os sistemas de geração
de energia entraram em operaO que mudou depois do projeto?
ção e teve início a venda da energia e geração de
Antes da implantação do projeto Geração de Renrenda para as comunidades.
da e Energia no local, as 1.000 famílias moradoras
O projeto foi desenvolvido para ser um modelo,
dos condomínios Morada do Salitre e Praia do Roe a escolha do local, em Juazeiro/Bahia, deveu-se
deadouro não encontravam perspectivas de desenprincipalmente aos fatores climáticos e socioeconômicos favoráveis da região. A cidade está locavolvimento, apesar da recente aquisição da casa
lizada na divisa dos estados da Bahia e Pernambuprópria. As famílias de baixa renda, vindas de outros
locais da cidade, passaram por um processo de reaco, região do Vale do São Francisco, a 502 km de
locação que sempre traz perdas e ganhos. Ambas as
Salvador, e apresenta grande potencial de desencomunidades já possuíam um nível de organização
volvimento econômico, principalmente com invesrazoável, sendo que foram constituídos dois grupos
timentos em projetos de agricultura irrigada, bem
gestores com síndicos, subsíndicos e conselho, um
como potencial de geração de energia renovável
devido aos altos índices de insolação.
para cada condomínio. As políticas públicas como
O projeto consiste na geração de energia elésaúde, educação, segurança, transporte atendiam
trica por meio de painéis fotovoltaicos instalados
aos moradores, porém com algumas fragilidades, tais
nos telhados das unidades habitacionais dos concomo a falta de creche, de escola e baixa expectativa
domínios Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro,
de renda. Basicamente, as famílias sobreviviam com
ambos do programa Minha Casa Minha Vida, com
os incentivos das políticas públicas de distribuição de
1.000 unidades familiares, sendo 500 moradias em
renda (Bolsa Família) e trabalho na agricultura. Em
cada condomínio. O sistema compreende 9.154
meio a esse estado financeiro precário, as famílias
painéis solares, agrupados em inversores de 4 kW
não tinham uma perspectiva de melhoria das duas
cada, associados a medidores monofásicos. Por
comunidades, ou até para ter segurança alimentar.
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comunicação remota, a energia gerada é totalizada,
A renda líquida do projeto é variável, de acordo
sendo tratada como medição única. Para conexão à
com o valor da energia comercializada no mercado livre. A distribuição dessa renda é constituída de
rede da Coelba (concessionária local), as redes dos
30% para fundo de investimentos nos condomínios;
condomínios precisaram ser repotencializadas dos
10% para despesas de manutenção nos condomíatuais 435 kVA para mais de 2.300 kVA, o suficiente
nios; e 60% para distribuição aos beneficiários em
para escoar toda produção de energia dos residenciais para consumo nas regiões vizinhas. Além disso,
situação regular nos financiamentos habitacionais.
a repontencialização da rede elétrica proporcionou
Ou seja, de cada R$ 100 de receita com a energia
melhorias para os moradores, tornando possível a
vendida, R$ 60,00 são destinados aos moradores
utilização de equipamentos como ar-condicionaem situação regular no MCMV; R$ 30, para fundo
do, máquina de lavar, ferro de passar, micro-ondas,
destinado a investimentos de melhorias das áreas de
freezer e secador de cabelo. Para o aproveitamento
uso comum dos condomínios e R$ 10 custeiam as
de energia eólica, foram instalados 6 aerogeradores,
despesas de manutenção destes.
com potência total de 24 kW. A energia gerada por
É importante ressaltar que a implantação dos sistemas de geração de energia solar foi realizada por
esses equipamentos é utilizada nos centros comupessoas qualificadas dentro da própria comunidanitários, espaços de uso comum nos condomínios.
de. Algumas pessoas continuam
A opção pela venda da enertrabalhando no projeto após sua
gia gerada em alternativa à sua
implantação, recebendo pagautilização pelos moradores está
A implantação dos
mento como microempreenderelacionada ao preço da enersistemas de geração
gia consumida pelas residências,
dores individuais, responsáveis
de
energia
solar
foi
que pagam tarifa social, e ao
pelas atividades de manutenção
preço de venda no mercado da
do sistema.
realizada por pessoas
energia gerada, que é superior à
qualificadas dentro da
Principais ações realizadas:
tarifa social.
própria
comunidade
• Diagnóstico socioeconômiO projeto foi implantado com
co das famílias moradoras dos
recursos do Fundo Socioambiental Caixa (FSA) no valor de R$
condomínios: as informações
levantadas serviram para balizar
7.057.361,33. Os recursos do FSA
viabilizaram a aquisição dos equipamentos para a
a metodologia aplicada nas etapas subsequentes e
realização da iniciativa. A contrapartida da empresa
para a avaliação dos resultados do projeto. O diagnóstico teve as etapas de pesquisa e sistematização.
Brasil Solair (trabalho social, elaboração de projetos
técnicos de engenharia e aprovação, acompanhaImersão: nesta etapa, as famílias e entidades
mento e execução técnica) foi de R$ 801.867,42.
•
envolvidas foram convidadas a participar da apreA propriedade coletiva de ativos de geração de
sentação e discussão coletiva do projeto, em que
energia, preconizada no projeto é base do arranjo
foram discutidos e definidos os papéis, as normas,
produtivo que envolve ainda uma empresa integradora (Brasil Solair), responsável por todos os aspecos direitos e deveres dos atores envolvidos. A imersão foi desenvolvida com ações de sensibilização,
tos logísticos e técnicos da implantação. A medição
mobilização e apresentação do projeto.
da energia gerada é realizada com sistema de medição próprio, desvinculado da medição de consumo
•
Pactuação: nesta etapa ocorreu a particida concessionária. A energia gerada em cada mipação de todos os atores para definição dos inscrossistema e registrada por seu medidor inteligente
trumentos jurídicos, a fim de respaldar e firmar os
associado é virtualmente totalizada.
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acordos preestabelecidos durante as reuniões,
previstas na ação anterior. A pactuação foi construída com as ações de construção e assinatura
dos acordos.
•
Implantação e Manutenção: nesta etapa, foram realizados os treinamentos e as capacitações
dos empreendedores e a montagem dos equipamentos e manutenção, que se deu após assinatura
dos instrumentos jurídicos. A etapa foi constituída
de itens como cronograma, capacitação, montagem de equipamentos e manutenção.
Monitoramento e Avaliação: foram criados
•
instrumentais de avaliação das metas estabelecidas
após o diagnóstico e das atividades sociais. Os ins-

trumentais foram aplicados nos encontros mensais
e trimestrais de avaliação. Um medidor virtual de
energia foi instalado no local, totalizando em tempo
real os valores de energia diários, semanais, mensais e acumulados. Esse medidor pode ser acessado pela internet (www.medidorvirtual.com.br) e traz
em tempo real os índices de geração de energia da
usina.
•
Além das etapas descritas acima, as tratativas como a comunidade e instituições locais foram
essenciais ao sucesso do projeto. Foram realizadas
reuniões com o poder público local para apresentação e diálogo com a administração municipal sobre
o desenvolvimento do projeto e formas de apoio
pelos representantes da gestão pública. Foram tam-

Quadro 1: resumo das ações – Fonte: Brasil Solair
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“Terra das Carrancas”, “Oásis do sertão”, “Capital do São Francisco”.
Aos três títulos do município baiano de Juazeiro acrescenta-se outro:
maior parque residencial de energia solar do Brasil.
bém realizadas reuniões com lideranças dos residenciais Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre
para apresentação do projeto e envolvimento das
lideranças locais para mobilização da comunidade
de moradores. Para prestar esclarecimentos sobre
o projeto e sensibilização para adesão dos moradores, foram realizadas reuniões com as comunidades
e plantões de dúvidas, espaço que também serviu
para iniciar a seleção de moradores interessados
em trabalhar como montadores e instaladores na
implantação da usina. A consolidação da aceitação
do projeto pelos moradores foi por meio de assembleias condominiais de aprovação de acordo de termo de cessão.
Desde fevereiro de 2014, o sistema está em franca operação, com potência de 2,1 megawatts-hora
(MWh), o suficiente para abastecer 3,6 mil domicílios
em um ano. A energia gerada pelos aerogeradores
abastece os centros comunitários.
Marcos Legais
Para a implantação do projeto modelo foram necessárias diversas tratativas, iniciadas em 2012, entre
a CAIXA e os órgãos reguladores e de comercialização de energia, ANEEL, CCEE e MME. Ao longo
de seu desenvolvimento, destacamos os seguintes
marcos:
• Em 23 de outubro de 2013, a ANEEL emitiu a
Resolução Autorizativa 4385 para a implantação
do projeto.
• Em 29 de novembro de 2013 a ANEEL, por
meio do despacho 2062, emitiu o registro da
Central Fotovoltaica Solar dos condomínios
Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro, com
2.103 kW. Em 4 de fevereiro de 2014, a ANEEL,
por meio do despacho 261, liberou os 2.103 kW

da Central Fotovoltaica para testes.
• Em 11 de fevereiro de 2014, a ANEEL, por
meio do despacho 299, libera os 2.103 kW da
Central Fotovoltaica para operação comercial.
• Em 27 de fevereiro de 2014, a CCEE registrou a Brasil Solair como agente de geração, com
a central fotovoltaica de 2.103 kW, representando 0,0017% da capacidade do país.
• Em abril e maio de 2014, a Brasil Solair informou a geração total de 210,4 MWh referentes ao
mês de março e de 190,3 MWh referentes ao mês
de abril. Esses valores corresponderam à média
de 70% das unidades de geração operacionais. A
empresa previu a geração total de aproximadamente 300 MWh para um mês completo, após o
término da fase inicial de operação.
Mais que renda e energia
A Central Fotovoltaica Sol Morada do Salitre e
Praia do Rodeadouro é a maior do Brasil instalada
em telhados de condomínios residenciais, registrada pela ANEEL em novembro de 2013, com Potência de 2,1 MW, possui 9.144 módulos fotovoltaicos e
6 aerogeradores com Potência Total de 24 kW (funcionando pelo sistema de compensação enquadrado na Resolução ANEEL 482/12, para abastecimento
dos centros comunitários).
A implantação dos sistemas de geração de energia solar contou com a participação de 37 pessoas
da comunidade, a maior parte mulheres, que foram
qualificadas pela empresa Brasil Solair para trabalhar
na instalação da usina. A manutenção é realizada
por duas moradoras, que se constituíram microempreendedores individuais e prestam serviços para a
empresa. Nos depoimentos abaixo, das moradoras
que participaram da instalação dos sistemas, é possível perceber os resultados das ações desenvolvi-
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das no local e a satisfação e realização delas pela
participação no projeto, pela oportunidade de emprego e de ampliar os conhecimentos (fonte: Relatório Brasil Solair):
Em relação à geração e venda de energia, desde
o início da operação, em fevereiro/2014 e até junho

“Foi uma maravilha ter outro trabalho, mudar de rotina, ter
outra oportunidade de conhecimento. Gosto de trabalhar
em algo que me permite aprender coisas novas, ter nova
proﬁssão.”
Janaina, moradora da comunidade

PESQUISA nA COMUnIDADE

de 2016, o projeto produziu 6,781 GWh de energia, que foi vendida ao consumidor livre. A receita
líquida gerada com a venda da energia no mesmo
período foi de R$ 2,551 milhões. Os moradores das
comunidades receberam R$ 1.530,00 cada um, acumulado referente ao período, e os recursos do fundo condominial, R$ 765 mil, estão sendo aplicados
em melhorias dos próprios condomínios, tais como
a construção de redutores de velocidade, paradas
de ônibus cobertas, plantio de árvores e outros.
Com esse recurso, foi feita a reforma e ampliação
dos centros comunitários (antigos quiosques abertos) local onde foram implantadas diversas ações
educacionais para a comunidade: aulas de corte e
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“Antes eu era uma dona de casa, agora sou uma empreendedora nesta usina de energia solar, e a gente nunca tinha
ouvido falar nesse assunto.”

Moradora e representante dos moradores

costura, curso de informática, reforço escolar para
as crianças e aulas de zumba. Para as crianças, foi
implantada também uma escolinha de futebol na
quadra do local. Para atender a comunidade, o
condomínio contratou serviços de atendimento
médico, odontológico e psicológico para os moradores. O condomínio dispõe também de serviços
de vigilância, agentes de limpeza e entregadores de
correspondência, todos moradores do local puderam, a partir do projeto, ter uma oportunidade de
trabalho e renda, além daquela gerada com a venda
da energia. De agosto/2015 a maio/2016 os aerogeradores totalizaram 16,985 MWh de energia elétrica,
que abasteceram os centros comunitários.
Em junho/2016, foi realizada pesquisa de satisfação com os moradores do local no intuito de avaliar a aplicação dos recursos destinados às melhorias condominiais. Os resultados demonstram que
grande parte dos moradores que utilizam os serviços oferecidos pelo condomínio avaliam como excelente, bom ou razoável.

Além dos ganhos financeiros para os moradores,
o projeto viabilizou o sentimento de “pertencimento” e cidadania, que podem ser percebidos pelos relatos, as práticas desenvolvidas nas comunidades e
a inclusão social dos moradores por meio de oportunidades de emprego, aumento de renda e acesso
à educação e saúde.
As mulheres foram as mais fortalecidas nesse
processo, uma vez que o programa de habitação de
interesse social prioriza mulheres, sendo elas maioria nos condomínios.
A partir do projeto modelo, alguns interessados,
inclusive prefeitos, buscaram saber mais, e há possibilidade de replicação em empreendimentos do
programa Minha Casa Minha Vida, levando oportunidades de aumento de renda e melhorias na qualidade de vida para outras comunidades de baixa renda, beneficiadas com moradias do programa.

“Quando penso em subir e passar o dia no telhado, vejo
o quanto somos guerreiras. Foi muito bom mostrar para
família que é capaz de conseguir um emprego. Depois que
estou trabalhando, os meus ﬁlhos ﬁcaram mais responsáveis. Estou aprendendo muitas coisas novas, me sinto
feliz, orgulhosa e útil.”
Veroneide, em entrevista concedida à Brasil Solair

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2016

Mara Luisa Alvim Motta é gerente executiva da Gerência Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental
da Caixa.
Sandra Cristina Bertoni Serna Quinto é arquiteta da Gerência Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental da Caixa.
Ana Eliza Santos Correia é assistente executiva da Gerência Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental da Caixa.
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SAIBA ANTES DE
QUEM SABE ANTES.
Assine o Relatório Reservado e receba
diariamente as informações mais exclusivas
da economia e da política.

(21) 2526-7004
www.relatorioreservado.com.br
www.facebook.com/relatorioreservado
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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.

Dominique, a princesa
Nos anos 1960 existiu uma música de muito sucesso chamada “Dominique”, contando a história de
uma princesinha que vivia alegre a esperar por seu
príncipe encantado. No final, a tal Dominique ficou
mal porque seu eterno namorado se mandou com
outra. Os gozadores da época diziam ser Dominique
um travesti enrustido que foi abandonado em praça
pública.
Depois de lembrar da frágil Dominique, eu posso
contar o que aconteceu no lançamento do Renault
Dauphine, que, pelo nome, já nasceu fraco; tanto
que o próprio presidente da fábrica francesa resolveu
lançar com grande pompa uma versão com outro
nome, dizendo ser muito melhor do que Dauphine,
e, para espanto de todos, escolheu Gordini, que era o
inverso de Dauphine.
Como a desgraça já estava feita, o meu amigo
João De Simoni, um craque em marketing, foi chamado para desfazer a tragédia. Ele sugeriu ao presidente realizar uma volta ao mundo com os dois carrinhos para provar que eles eram fortes. Como não
dava para fazer uma volta ao mundo de verdade, foi
combinada uma prova no Autódromo de Interlagos,
com os carrinhos rodando por 15 dias e 15 noites
sem parar.
A imprensa, que não se cansava de dizer que os
carrinhos eram fracos, foi convidada para acompanhar toda a prova. O João De Simoni pensou em
tudo, desde dormitórios para os jornalistas até alguns

carros reservas, muito bem escondidos no trajeto da
pista, para que, se fosse o caso, entrassem em ação
na calada da noite, em substituição aos que ficassem
pelo caminho, ou seja, valia tudo para reverter a imagem negativa dos possantes.
Depois do sexto dia de prova, ninguém aguentava
mais, os únicos que levavam a coisa a sério eram o
João De Simoni, os pilotos e um estagiário de uma
revista especializada que não saía de lá.
E quando chegou o grande dia do encerramento
da prova, os carrinhos Dauphine e Gordini estavam
lá provando a sua força. Aí o presidente da Renault
resolveu ajudar e, quando os carrinhos pararam na
frente de todos, disse que anunciaria um novo nome
para os possantes. O João De Simoni chegou a suar
frio, mas não acreditando que o francês pudesse
achar um nome pior do que Dauphine e Gordini.
Com os carros já estacionados diante da imprensa, o francês pegou uma garrafa de champanhe, bateu com toda a força na capota dos dois carrinhos e
sentenciou que, pela performance demonstrada, os
carrinhos a partir de então passariam a ser chamados
de Dominique!
Nessa hora o pessoal de marketing queria matar
o presidente da Renault. E o João De Simoni, antes
de desmaiar, por pouco não pegou uma garrafa de
champanhe para atirar na cabeça do francês.
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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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