COMPLEX

R oberto D el N ero

O avanço no mercado de

tecnologia da informação
Focada na implementação de soluções SAP e gestão
empresarial, a Complex, consultoria brasileira, atua no
mercado de TI desde 1998. Apesar do pouco tempo de
mercado, a empresa comemora a conquista de grandes
contas e parte agora para novos vôos, suportada por uma
previsão de faturamento da ordem de R$ 30 milhões em
2004. A empresa atualmente dispõe de 400 consultores
altamente treinados nas mais diversas ferramentas e
soluções voltadas ao mercado de tecnologia mundial.

“Um dos grandes diferenciais da Complex está
na relação que estabelecemos com nossos clientes,
parceiros e fornecedores. Nossa meta não se restringe
a atingir objetivos, mas, sim, superar expectativas.
Tanto que são os nossos clientes que costumam falar
por nós”, ressalta André Sorpreso, um dos sócios-diretores da empresa.
A equipe da Complex executa projetos de implementação do R/3 da SAP, consultoria de negócios,
e-business, Upgrade Services e Outsourcing, além de
trabalhos no Centro de Desenvolvimento Abap/Java.
A empresa também se especializou na elaboração e na implementação de soluções de Upgrade,
Outsourcing e Business Inteligence, em especial das
ferramentas mySAP BW e mySAP SEM.
As soluções desenvolvidas pela Complex atendem
a empresas de diversos segmentos e portes. Hoje, fazem parte da carteira de clientes da empresa grandes
nomes do mercado brasileiro e mundial, com especial
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destaque para Petrobrás, Alcan, Kaiser, Du Pont,
VCP, Grupo Saint-Gobain, Embraco e Unilever.

APOSTA NO MERCADO CARIOCA
A boa fase vivida pelo mercado brasileiro de tecnologia, em especial quanto às implementações SAP,
despertou na Complex a necessidade de expandir
seus negócios.
Para tanto, a consultoria conta com um novo
escritório no Rio de Janeiro, mais especificamente no
bairro de Botafogo. A intenção é atender à demanda
do mercado local, além das empresas da região que
já fazem parte da carteira de clientes da consultoria,
como é o caso da Petrobrás, da
Telemar e da Gaspetro.
A abertura do escritório representa uma nova fase de expansão
e conquistas da empresa. Criamos
um volume de trabalho intenso e,
com isso, sentimos a necessidade
de abrir uma filial para atender a
esse volume, melhorar a qualidade
do nosso atendimento e reduzir
o prazo de entrega dos projetos.
As expectativas são as melhores
possíveis. Com o novo escritório,
que atualmente dispõe de 45 profissionais, esperamos um alcançar
um crescimento de 100% no prazo
de um ano, tanto no número de
pessoas, quanto no volume de
faturamento.

EM BUSCA DO MERCADO
INTERNACIONAL
A Complex acaba de anunciar também a abertura de uma filial da empresa em Luanda, capital
de Angola. A iniciativa, mais do que um novo braço
de negócios, representa o primeiro passo do empresariado e de órgãos oficiais angolanos em estreitar
relações e incrementar a troca de know-how com
empresas brasileiras.
A nova unidade de negócios suportará todas as
operações da consultoria no país, que tiveram início
com o fechamento do contrato de implementação
SAP na Cosal, maior grupo empresarial de Angola.
Ao todo, 20 funcionários inicialmente, entre brasileiros
e angolanos, farão parte da nova estrutura.
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“O empresariado angolano vê no mercado brasileiro uma alternativa à tradicional dependência do
país das empresas de Portugal e da África do Sul.
Além de falarmos português, temos muito em comum em termos de experiência quanto ao cenário
de um país em desenvolvimento”, destaca Raul
Hallak, sócio-diretor da Complex responsável pela
implementação da nova unidade.
A abertura da nova unidade é parte de um acordo
entre a Complex – detentora de 60% do capital da
nova empresa – e executivos de algumas das principais empresas angolanas – que ficarão com os
40% restantes –, entre as quais bancos, petrolíferas,
empresas automobilísticas e orgãos oficiais.

INVESTIMENTO
NO HELP DESK
Atualmente, cada vez mais
empresas têm optado por contratar serviços de Help Desk e não
mais manter um profissional exclusivo para atendimento interno
dentro da companhia, como era
prática anteriormente. Com base
nessa realidade, a Complex aposta
no atendimento ao cliente para
crescer. Para tanto, investe em
solução e profissionais.
“De acordo com os CIOs, esse
processo tem reduzido custos, pois
a terceirização gera menos gastos do que contratar
um profissional específico e montar uma infra-estrutura de trabalho para solucionar eventuais
problemas”, explica Jaderson Holsbach, gerente de
Outsourcing da Complex, enfatizando que, além disso, o profissional de TI, que geralmente era solicitado
para prestar serviços de Help Desk ou suporte dentro
das empresas, fica disponível para dar continuidade
a novos projetos.
O Help Desk da Complex é na verdade também
um Centro de Competências que atende a clientes
SAP e que está dividido em dois níveis. No primeiro,
são atendidas as dúvidas mais comuns, problemas
corriqueiros. Já no segundo, os clientes recebem
ajuda de um time de consultores, especializados por
módulos do sistema, que estão habilitados inclusive,
para desenvolver novas funcionalidades e melhorias.
A Complex oferece o suporte ao cliente por telefone ou pela Internet. E para melhor atender aos
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usuários, a empresa está implementando o Solution
Manager, uma ferramenta da própria SAP que
permitirá gerenciar e monitorar o sistema das companhias remotamente. “Com isso, teremos condições
não só de resolver o problema num prazo menor,
como também de evitá-lo, através da análise periódica de indicadores”, afirma Holsbach.
Hoje o Help Desk conta com cerca de 50 profissionais especializados, que têm condições de oferecer
treinamento aos usuários, visando à otimização de
todas as funcionalidades dos sistemas diversos. “O
suporte da Complex tem por objetivo reduzir custos,
garantir a qualidade no atendimento e o domínio das
melhores práticas do sistema”, conclui o executivo.

CASES DE SUCESSO:
OBJETIVOS ALCANÇADOS
Embraco - BW da SAP

Num investimento de US$ 150 mil, a Embraco,
empresa especializada no fornecimento de soluções
para refrigeração e na produção de compressores
herméticos e unidades condensadoras e seladas para
aplicação doméstica e comercial, acaba de finalizar
um projeto de BW – Business Warehouse, da SAP,
implementado pela Complex.
O projeto abrangeu as áreas de vendas, controladoria, tecnologia e engenharia de cinco unidades da
Embraco: Brasil, Eslováquia, Itália, China e EUA.
Para a adoção da nova tecnologia, foi necessária a
atualização da versão antiga de BW para a versão
3.0 B e também a preparação dos ambientes de
R/3 para extração dos dados, dimensionando
os canais de comunicação disponíveis entre
as companhias.
Por meio da ferramenta foi possível
medir, corporativamente, preços,
custos e resultados de uma operação
de venda. “Como toda grande corporação, a Embraco tem um grupo de gestores que precisa avaliar o resultado de cada
planta e também o resultado do negócio como
um todo, considerando a participação de cada uma
das empresas envolvidas numa operação de venda
corporativa. Por isso, a necessidade do investimento
nesse projeto”, explica Rita Borba, analista de negócios da Embraco.
A expectativa da Embraco é de que o projeto
possibilite a concentração dos dados em uma única
base, padronização dos conceitos e disponibilidade
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de comparação dos resultados individuais e corporativos, entre outros benefícios.
De acordo com Rodrigo Grodzicki, gerente sênior
da Complex, o BW reduziu drasticamente o tempo
em que as informações eram disponibilizadas. “Isso
permitiu que gestores e executivos da empresa agilizassem o processo de tomada de decisão”, diz. De
acordo com ele, hoje, a Embraco consegue ter uma
visão diária de suas vendas por produtos, acompanhando a rentabilidade de cada planta na venda de
cada produto.

Petroquímica Triunfo - BW da SAP

Às vésperas de completar 25 anos, a Petroquímica
Triunfo parte para investimentos em TI para remodelar as áreas financeira e de controladoria. Uma
das maiores empresas do Brasil no fornecimento de
soluções para o mercado de embalagens plásticas,
acaba de finalizar a implementação de um projeto de
BW, Business Warehouse, da SAP. O projeto ficou
a cargo da Complex.
O trabalho, que envolveu a extração dos módulos de
FI-GL (Contabilidade Geral), FI-AR (Contas a Receber), FI-AP (Contas a Pagar) e CO-CCA (Controlling
Centro de Custo), resultou na obtenção de indicadores
como DRE, Balanço, EVA, EBITDA, ROI, ROCE,
CMPC, NOPAT, Liquidez Corrente, Liquidez Seca,
AOL, Indicadores Financeiros, Custos e Despesas Fixas, Posição do Contas a Pagar e a Receber, Aplicações
Financeiras e Inadimplência, entre outros.
Com base nesses indicadores, foram montados
Cockpits que serão utilizados nas reuniões de diretorias para a gestão da empresa. Segundo Rodrigo
Grodzick, da Complex, o projeto permitiu a
centralização das informações em uma única
base de dados. “Foi possível diminuir os
controles paralelos em planilhas Excel
e outras aplicações, o que acelerou o
processo de tomada de decisão”, explica.
Segundo a coordenadora do projeto na
Petroquímica, Janice Lunardon, a implementação do BW atendeu às expectativas. “A
adaptação da ferramenta foi muito boa. Antes, as
áreas tinham as informações em planilhas Excel ou
outros softwares. Agora, as informações estão num
mesmo local, sendo extraídas diretamente do SAP
R/3”, ressalta.

Imcopa: sistema
de gestão

A Imcopa, empresa nacional que atua na com-
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pra, venda e processos ligados ao
mercado da soja brasileira, em
especial nas transações de ações e
valores na Bolsa de Valores de Chicago, acaba de implementar, com
sucesso, os principais módulos de
sistemas de back office do mySAP.
com, portal de soluções da SAP.
Os trabalhos estiveram sob
responsabilidade da Complex. Ao
todo, 10 profissionais estiveram
diretamente envolvidos no projeto,
que teve seis meses de duração.
O objetivo principal da Imcopa foi adquirir ferramentas que
auxiliassem no controle e na integração de todas as
transações realizadas pela empresa. Para tanto, foram
investidos recursos especialmente nos módulos FI,
CO, MM, SD, PP e CFM.
“A implementação de um projeto de CFM –
Corporate Finance Management foi a primeira do
gênero em uma empresa de agronegócios no Brasil”,
ressalta John Emerson, diretor da Complex e responsável pela iniciativa.
Destacamos, ainda, o caráter empreendedor incorporado com as mudanças realizadas na Imcopa
que tem uma estrutura nacional, com unidades de
negócios em Curitiba, Londrina e sul do Paraná. “A
partir de agora, a companhia está apta a executar
qualquer tipo de transações de maneira excepcionalmente mais rápida e eficiente”, destaca Marcelo
Fraile, sócio-diretor da Complex e do projeto.

VCP- PLM da SAP

Historicamente uma das empresas que mais investem em soluções de gestão empresarial no Brasil,
a Votorantim Celulose e Papel (VCP), empresa nacional que é a uma das maiores no ramo do Brasil,
acaba de adotar a solução PLM – Project Life Cycle
Management da SAP.
Especialmente voltado para a área de engenharia
da VCP, o projeto envolvendo o conceito PLM é o
primeiro do gênero na América Latina e o quarto a
ser implementado no mundo.
“Trata-se de um conceito inovador, justamente por
permitir às empresas um controle antes inexistente
integrado ao R/3 sobre o ciclo de vida de produtos
e projetos. Na VCP, tivemos especial cuidado por o
projeto envolver diretamente a área de engenharia da
empresa”, destaca Eduardo Moraes, diretor-executivo
da Complex, responsável direto pelo projeto.
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Os trabalhos na VCP envolveram um substancial ganho de
performance em uma área composta por mais de uma centena
de usuários e milhares de pontos
de controle.

METODOLOGIA
RECONHECIDA PELA SAP
A Complex foi homologada
pela SAP como detentora oficial
do OSR – Optmization mySAP,
metodologia capaz de identificar
problemas nos módulos do mySAP.
Resultado de um forte trabalho metodológico e
da experiência da empresa em projetos realizados no
Brasil e também no exterior, a metodologia é voltada
para empresas que no escopo do projeto inicial de
implementação não incluíram a utilização de todos
os recursos disponíveis no sistema, ou que ainda não
utilizam os benefícios das novas funcionalidades
implementadas pela SAP.
Uma das principais funções da metodologia é
estabelecer um diagnóstico de todos os módulos
mySAP, identificando, assim, os pontos que possam agregar valor à ferramenta. “O OSR é baseado
num forte trabalho metodológico feito 100% pela
Complex, que nasceu com o objetivo de satisfazer as
necessidades das empresas cuja opção para integrar
seus processos recaem sobre o R/3 da SAP, explica
Marcelo Fraile, sócio-diretor da Complex. Fraile ressalta que a consultoria tem a homologação da SAP
para implementar o OSR: “Somos reconhecidos pela
SAP como detentores exclusivos da metodologia”.
No diagnóstico, que dura em média uma semana,
são realizadas reuniões com as áreas relacionadas
com os processos implementados e entrevistas com
os usuários finais, a fim de levantar informações
para formar um diagnóstico da situação atual e,
posteriormente, discutir os principais problemas
ou demandas encontradas. Para isso, a consultoria
disponibiliza uma equipe formada por consultores
seniores, criteriosamente selecionados de acordo com
os módulos a serem analisados.
Após a etapa de levantamento, o cliente recebe
um relatório para indicar quais os pontos que
podem ser melhorados e uma proposta comercial. “Nossa metodologia proporciona uma série
de ajustes, tais como: parametrização, reforço na
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capacitação, melhorias técnicas nos aplicativos,
aplicação do Archiving, administração do sistema e implementação de novas funcionalidades”,
relata Fraile.

FOCO EM RECÉM-FORMADOS
A Complex desenvolve ativamente um programa
para contratação de trainees.
Os candidatos devem ter até 25 anos e formação
em 2002 ou 2003, nos seguintes cursos: engenharia
(mecânica, de produção, mecatrônica, elétrica, civil
ou naval), ciências da computação, administração
ou economia. E, como requisitos, são exigidas fluência nos idiomas inglês e espanhol e experiência
mínima de um ano de estágio e conhecimento em
microinformática.
Durante o processo de seleção, os candidatos serão
avaliados em testes de conhecimento geral, inglês,
redação, dinâmica de grupo e entrevistas. Para os
candidatos da área de programação e desenvolvimento, haverá teste específico de lógica. No total, estão previstas três
etapas para o processo seletivo.
Os selecionados terão treinamento interno teórico e prático
nos produtos SAP e serão orientados por consultores seniores de
acordo com a área de atuação.
“Os profissionais serão preparados para atuar em consultoria
de soluções tecnológicas. Vamos
direcionar o treinamento em processos de logística, produção industrial, finanças e
controladoria, que são os principais módulos da implementação SAP, nossa especialidade. A tendência
é que, no futuro, os trainees se tornem consultores de
processos de negócios, mas isso dependerá da dedicação e do desempenho de cada um”, explica Lúcia
Biancardi, gerente de RH da Complex.

MUDANÇAS NO QUADRO DIRETIVO
Recentemente, a Complex anunciou uma nova
estrutura organizacional com um time de três
diretores-executivos, além de André Sorpreso como
diretor-executivo de operações.
A mudança na organização da empresa vem da
necessidade de administrar um crescimento inédito
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entre as consultorias brasileiras do mercado SAP,
o que pressupõe maior sofisticação no processo
de entrega de serviços e produtos, reestruturação
da área comercial – que passará a ser dividida por
segmentos de mercado – e a implementação de
um processo de visão estratégica futura, buscando
a direção a ser tomada pela companhia nos próximos anos.
Somos uma empresa que busca novos caminhos
constantemente, como atesta nossas novas linhas de
negócios na América Latina e em países africanos,
como Angola e Moçambique. Isso é bom, por um
lado, mas requer muito planejamento e uma estrutura de entrega e de atendimento de primeira linha.
Nesse sentido, optamos por alterar nossa antiga
estrutura, para que possamos acompanhar nosso
atual estágio de crescimento.
A nova organização não alterará a política de
investimento em capacitação profissional constante implementada pela Complex nos seus seis anos
de mercado. Ao contrário, estamos cada vez mais
atentos às necessidades de nossos consultores. Daí
apostarmos em serviços como Help Desk, Outsourcing e Consultoria de Processos como grandes
saídas para o futuro de empresas como a nossa.

ADOTA FIGURA DO OMBUDSMAN
Ainda com o objetivo de se manter sempre atua
lizada com as mais modernas práticas de mercado, a
Complex acaba de criar dentro da empresa a figura
do ombudsman. Esse profissional surge com o objetivo de manter a proximidade da diretoria com seus
consultores e colaboradores, o que poderia diminuir
com o crescimento natural da consultoria. Para o
cargo, a Complex selecionou Cristina Paula, que há
três anos atua na empresa como Field Manager, uma
função parecida com a do ombudsman.
“A empresa, desde o início, percebeu a necessidade
de contar com um profissional que pudesse ouvir as
opiniões e tivesse condições de resolver os problemas
dos colaboradores”, explica a executiva, enfatizando
que com esta atuação será possível uma aproximação ainda maior com um quadro de consultores já
bastante fiel.
Cristina terá sob sua responsabilidade retransmitir
a voz dos funcionários dentro da empresa, em especial junto à Diretoria Executiva. Entre suas funções
estão ouvir o cliente interno, dar feedback em relação
à companhia, apontar soluções para os problemas
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expostos e intensificar o canal de comunicação
para que os funcionários possam expressar suas
vontades, opiniões e sugestões, além de identificar
oportunidades de melhoria. “Acredito que algumas
das minhas características pessoais foram essenciais
para a escolha da função, tais como a facilidade de
relacionamento e de exercer a empatia, além da capacidade de ouvir e de trabalhar em equipe”, completa.
Já para a diretoria da empresa, a idéia é beneficiar
todos os colaboradores com a ouvidoria, promovendo
mudanças técnicas, de atitudes e de processos quando
necessárias.
Cristina Paula é graduada em Psicologia e tem dez
anos de experiência na área de Recursos Humanos.
Já atuou nos setores de Recrutamento e Seleção,
Treinamento e Desenvolvimento, Análise de Cargos
e Salários. Trabalhou no Banco BCN por três anos
como consultora de Recursos Humanos e desenvolveu projetos e programas como Pesquisa de Clima
Organizacional, Desenvolvimento Gerencial e Planejamento Estratégico de Recursos Humanos.

PRIMEIRO LUGAR NO MERCADO
SAP
Finalmente, a Complex acaba de assumir
o posto de maior parceiro brasileiro da gigante
alemã. A empresa, com apenas seis anos no mercado, acaba de romper a marca de 300 consultores,
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ganhando posição destacada entre as consultorias
nacionais especializadas em implementações SAP.
E a empresa planeja ainda mais. A expectativa é
alcançar um crescimento da ordem de 60% em faturamento até o fim de 2005, e também de aumentar
sua carteira de consultores para 500 profissionais.
Além de um relacionamento muito positivo junto
à SAP Brasil, o resultado é fruto da soma de alguns
fatores que, juntos, proporcionaram à empresa um
salto de qualidade de atendimento sem igual no
mercado SAP do Brasil. Fomos capazes de estabelecer, manter e respeitar as parcerias certas, na hora
certa. Isso nos permitiu agregar mais valor tanto a
nossos serviços quanto à tecnologia envolvida em
nossos produtos, o que, no fim das contas, é o que
cada cliente espera.
Também foi importante a empresa ter apostado
na diversidade na carteira de clientes e no constante relacionamento com as variações dos
mercados nacional e internacional. Isso
tudo além, é claro, da capacidade técnica
de nosso time de consultores e diretores, sem o quê não há empresa
que decole.
Para os próximos anos, a Complex aposta no fortalecimento dos
serviços de Outsourcing, no desenvolvimento ainda maior de processos de Business
Process e no contínuo desenvolvimento profissional e de treinamento de seu time de consultores.

Roberto Del Nero é presidente da Complex.
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UNIPAC

J iro N ishimura

Destaque na indústria de

transformação de plástico
Com apenas uma máquina sopradora e o único objetivo
de produzir reservatórios plásticos para pulverizador
costal, a Unipac iniciou suas operações como uma
divisão da então Jacto, hoje Grupo Jacto. Dez anos
depois, em 1976, foi física e juridicamente instituída
como empresa independente. Em 2004, ao completar
28 anos de atividades, exibe um crescimento de mais
de 50 vezes sua capacidade produtiva.

O

s investimentos iniciaram-se em 1966, com
a aquisição da maior e melhor máquina de
sopro do mundo, a Kautex B13. Hoje é
uma relíquia e está em exposição no Museu
da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia.
Com essa compra, deu-se início ao que hoje é a mais
complexa indústria de transformação de plástico do
país. No início, a Jacto consumia 100% da produção
da Unipac, atualmente 80% da sua produção está
voltada para outros mercados.
A empresa conta hoje com cerca de 850 funcionários e 126 máquinas de transformação de plástico,
instaladas em um total de 30.000 m2 de área construída. Suas quatro fábricas estão na vanguarda da
tecnologia e operam em parques industriais instalados no Estado de São Paulo.

Expectativas

Com visão estratégica para conquista de novos
mercados, a empresa está capacitada para proces-
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PETROQUÍMICA

sar mais de 16.000 toneladas/ano de resinas termoplásticas. A expectativa é de crescimento em novos
mercados e nos produtos próprios, especialmente
no segmento de embalagens agrícolas. Em 2004, a
empresa espera que o faturamento cresça em torno
de 8%, taxa semelhante ao conquistado em 2003 em
relação ao ano anterior. No ano passado, a Unipac
teve um aumento de produtividade de 13%, índice
que deve chegar a 10% neste ano.

Produção

A empresa já desenvolveu, para seus clientes e
para sua marca própria, mais de 2.000 moldes dos
mais variados tamanhos, pesos e geometrias, numa
variação de produtos que vão desde frascos de 60
ml até tanques de 5.500 litros. Atua nos segmentos
automotivo, de agropecuária, de construção civil, de
consumo, de logística e de embalagens industriais
para os setores agroquímico, alimentício, fotoquímico, de limpeza, de químico, entre outros.

Pioneirismo

Quando o assunto é pioneirismo, a Unipac tem
muitas histórias de sucesso para contar. Há 38 anos,
quando ninguém acreditava no plástico como um
material resistente, a Unipac foi a primeira no país a
desenvolver um reservatório plástico para pulverizador costal e a segunda no mundo. Foi uma revolução
no mercado agrícola que avançou rapidamente para
outros segmentos.
Em 1968, também foi pioneira na produção de
bombonas de plástico de 20 e 40 litros para transporte
de produtos químicos, substituindo os garrafões de
vidro importado.
Embalagens plásticas para transporte de leite
foram outra grande inovação da Unipac. “Na época
em que o plástico era um material pouco conhecido e
muito desacreditado, derrubamos muitos vasilhames
no chão, pois ninguém acreditava que eram resistentes”, lembra Jiro Nishimura, presidente da empresa.
Em 1990, foi a vez de o setor de construção civil
aceitar o avanço do plástico no país. A Unipac iniciou a fabricação de caixas d’água de plástico para
residências e ambientes comerciais. Foi pioneira na
fabricação de aquecedor de água, por energia solar,
de plástico no ano de 2000.
Após 13 anos do lançamento das caixas d’água,
a Unipac anuncia em 2003 a descontinuidade deste
produto, decisão tomada após uma série de estudos
e com base em um plano de reestruturação da empresa.
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A Unipac também inovou no desenvolvimento
e produção de tanque de combustível de plástico
para caminhão, sendo a principal fornecedora das
montadoras. Atualmente, a
empresa detém essa tecnologia
de transformação plástica.

Qualidade

A Unipac sempre se encontra um passo à frente quando o
assunto é qualidade. É certificada pelas Normas do Sistema
de Gestão de Qualidade, a ISO
9001, versão 2000; pela norma
que padroniza os requisitos do
sistema da qualidade relacionados à indústria automobilística,
a QS 9000 e, posteriormente, a
ISO TS 16949; pela Norma UN, de segurança, que
atesta as embalagens para o transporte de produtos
considerados perigosos que, devido às suas propriedades físicas e/ou químicas, podem oferecer risco à
vida humana, ao meio ambiente ou ainda ao meio
de transporte; e, pela sua preocupação com o meio
ambiente, o Sistema de Gestão Ambiental da Unipac
também obteve certificação ISO 14001 - Norma
Internacional de Qualidade de Gestão Ambiental,
que permite gerenciar e conciliar o desenvolvimento
econômico e tecnológico de suas atividades com a
preservação do meio ambiente.

Pesquisa e Desenvolvimento

Em seu Departamento de Desenvolvimento de
Novos Produtos, Processos e Materiais, a Unipac
tem uma diretoria específica e uma equipe de profissionais atualizados, que acompanham as novas
tendências nacionais e internacionais da indústria de
transformação do plástico. Engenheiros capacitados
e softwares sofisticados – CAD/CAE/CAM – garantem, dentro dos padrões mundiais, a oferta de opções
mais inovadoras e a alta performance da empresa no
mercado. A Unipac está capacitada a desenvolver,
transformar, animar e testar as peças, sugerindo
opções de processo, material, peso e geometria e a
melhor relação entre custo e benefício. Alcançou flexibilidade industrial para produzir exatamente o que
o cliente deseja, na qualidade e na forma. Esta equipe
também é responsável por desenvolver produtos próprios com a marca Unipac e busca constantemente
a melhoria dos resultados em processos e materiais.
DESTAQUE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO
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Gestão Participativa

Os Recursos Humanos da Unipac estão focados
na Qualidade Total. A empresa criou e mantém
diversos programas participativos com o objetivo de
contribuir, com os colaboradores, para o cumprimento das metas da empresa e, ao mesmo tempo,
manter um bom canal de comunicação entre o presidente e o chão de fábrica. Esses programas refletem
o modelo de gestão da diretoria da empresa, que está
totalmente comprometida em tornar o funcionário
um importante agente de mudanças, responsável
pelo crescimento e desenvolvimento da Unipac.

Grupo Empresarial Sólido

A Unipac integra o Grupo Jacto, empresas que
atuam no ramo agrícola, de transportes e de meio
ambiente. São elas: Jacto (1948), Rodojacto (1969)
e Unipac (1976). O Grupo Jacto tem cerca de 2.800
funcionários responsáveis pelos produtos que hoje são
exportados para mais de 90 países. A maior parte do seu
parque industrial está instalada numa área de 97.000
m2 na cidade de Pompéia, interior de São Paulo, região
conhecida como Alta Paulista.

Compromisso Social

O Grupo Jacto criou, em 1979,
a Fundação Shunji Nishimura de
Tecnologia, mantenedora da Escola Técnica Agrícola de Pompéia
(1982) e do Colégio Shunji Nishimura de Primeiro Grau (1989). O colégio atende alunos até a 8ª série, com
o ensino de matérias tradicionais
e complementares como idiomas,
música, religião e informática, coral,
trabalhos manuais, fanfarra, oficina
de leitura e produção de textos, entre
outras. Já a escola técnica agrícola oferece um curso de
quatro anos, três em regime de internato e um de estágio
obrigatório numa fazenda do Brasil ou dos Estados Unidos. Durante o curso, um dos mais completos do país, os
alunos passam pelo aprendizado teórico e prático de todas
as atividades de uma propriedade rural, monitorados
por professores e instrutores experientes e capacitados, e
também das atividades do dia-a-dia.

O CASE: UNIPAC CONQUISTA
PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA FORD
A Unipac recebeu em 29 de julho de 2004 o Q1,
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prêmio exclusivo da Ford, concedido a fornecedores
que asseguram alta qualidade dos seus produtos. O
recebimento deste prêmio coloca a Unipac como
um dos fornecedores preferenciais da montadora e a
habilita a alcançar maior participação no mercado
automotivo. Mais do que uma conquista, o status de
Q1 representa para a empresa a confirmação de que
seus esforços e investimentos resultam em produtos
de valor e confiabilidade, e amplia as possibilidades
de exportação.
A Unipac tem uma série de itens destinados ao
mercado de autopeças e a certificação Q1 representa
sua capacidade de desenvolver, produzir e distribuir
produtos com qualidade. É uma garantia de competência reconhecida mundialmente e com custos
de produção alinhados com as estratégias da montadora. Com o prêmio, a Ford procura direcionar a
fabricação de alguns produtos para os fornecedores
que detenham esta certificação.
O prêmio Q1 é o reflexo da confiança que a Ford
deposita em seus fornecedores. O fornecedor certificado não é mais assistido pelos engenheiros de STA
(Supplier Technical Assistance)
da Ford e passa a realizar a certificação de suas próprias peças.

O processo

O processo de qualificação de
fornecedores Q1 se dá em etapas
e envolve diversos departamentos
da empresa; a total interação e o
comprometimento dos diversos
setores da produção com a qualidade de produtos e serviços oferecidos são fundamentais para sua
conquista. No caso da Unipac,
a finalização do processo se deu
em, aproximadamente, seis meses e teve como base
o acompanhamento da performance de entrega e
qualidade (índice de peças com defeitos por milhão
– PPM), no qual todas as metas foram atingidas.
Para a obtenção do status Q1, o fornecedor deve
atender aos requisitos específicos da Ford, por meio
de um sistema de qualidade já estabelecido – QS 9000
ou ISO TS 16949, um sistema de gestão ambiental - ISO 14001 – além dos requisitos do sistema de
gerenciamento de materiais MMSA e MS 9000. As
apreciações são realizadas de acordo com questionários de auto-avaliação, nos quais a Unipac elaborou
planos de ação para os requisitos não atendidos. Todo
o processo obteve o endosso dos gerentes de STA, de
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logística e de planta da Ford.
A qualificação da Unipac para o status de Q1
ocorre desde 1999. No entanto, em junho de 2003,
houve uma revisão nos critérios do Q1, quando os
funcionários envolvidos receberam um treinamento
para atender aos novos requisitos solicitados e, no
início de dezembro de 2003, foram cumpridas todas
as exigências determinadas pela montadora. A Unipac pretende levar este conhecimento para os demais
clientes, aumentando sua excelência em autopeças.

Adaptações

O Q1 é um status que se conquista a cada dia,
com a adequação dos processos produtivos em várias
etapas, até que se alcancem os padrões de qualidade
exigidos. Para se tornar um fornecedor preferencial
da Ford, a Unipac teve de alterar alguns de seus
procedimentos de trabalhos relacionados à produção,
à logística e ao embarque de peças. Entre estas alterações, a principal era relacionada à logística. Para
atender aos requisitos da certificação MS 9000, foi necessário adequar o controle de embarques da Unipac
ao sistema informatizado da Ford, no que se refere
ao aviso de embarque de mercadorias, adotando-se
um sistema específico de códigos de barras.

Reconhecimento no mercado

O Q1 é um prêmio importante no mercado automobilístico, reconhecido mundialmente e qualifica a
empresa. E mais difícil do que conquistá-lo, é mantê-lo, pois os requisitos exigidos devem ser observados
continuamente.
O Q1 é um dos principais prêmios da Ford. As
empresas que o detêm são reconhecidas pela alta
qualidade na fabricação de produtos para o segmento automotivo, o que pode ser um diferencial
na realização de novos negócios. A Unipac, além
de participar de diversas negociações com a Ford
no Brasil, também terá a oportunidade de concorrer
como fornecedor global de autopeças, nas várias
unidades da montadora no mundo, favorecendo o
crescimento das exportações.

A MAIS COMPLEXA INDÚSTRIA
NACIONAL DE TRANSFORMAÇÃO
DE PLÁSTICO
Ao criar um Departamento de Desenvolvimento
de Novos Produtos, Processos e Materiais, a Unipac
assumiu uma posição de destaque no mercado, agre-
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gando valor aos seus produtos.
Esse departamento conta
com uma diretoria específica e uma equipe de
profissionais que acompanham as tendências
nacionais e internacionais da
indústria de transformação do plástico. Engenheiros
capacitados e softwares sofisticados – CAD/CAE/
CAM – garantem, dentro dos padrões mundiais, a
oferta de opções mais inovadoras e a alta performance da empresa no mercado.
A Unipac está capacitada a desenvolver, transformar, animar, testar e dar vida às peças, sugerindo
opções de processo, material, peso, geometria e a
melhor relação custo/ benefício. A empresa alcançou
flexibilidade industrial para produzir exatamente o que
o cliente deseja, na qualidade e na forma. Esta equipe
também é responsável por desenvolver produtos próprios com a marca Unipac e pela busca constante de
melhores resultados em processos e lateriais.

Processos industriais

A Unipac é uma das indústrias mais complexas
do setor no país, pois executa seis processos de transformação em seu parque industrial: sopro, injeção,
injeção espumada estruturada, extrusão, termoformagem e rotomoldagem. Isto possibilita ao cliente
escolher o processo para a fabricação da peça com
o melhor resultado:
1. Moldagem por sopro é um processo para produzir produtos ocos. O plástico é aderido à parede
do molde por um sopro interno. Três aspectos são
importantes nesse processo: primeiro, aditivação e
adequação da resina para sua correta aplicação, ou
seja, é necessário conhecer não só a resina que se está
soprando, mas, principalmente, o produto que vai
ser envasado. Há de existir compatibilidade entre as
propriedades químicas dos materiais da embalagem
e do envase. Outro aspecto é o tamanho das peças
que são sopradas na Unipac. Sua capacidade é de
grande porte, soprando peças de até 600 litros e que
pesam mais de 35 quilos. Para atender ao exigente
mercado de agroquímicos, a Unipac produz embalagens em co-extrusão com capacidade para até quatro
camadas. Co-extrusão, em termos exatos, significa
o processo em que dois ou mais materiais plásticos
são extrudados juntos, o que tem por finalidade
principal a melhoria das propriedades de barreira
(impermeabilidade).
DESTAQUE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO
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2. O processo de transformação por injeção baseia-se
na moldagem da resina termoplástica no seu estado
fundido, tendo sua configuração, sua dimensão e
seu acabamento definidos pelas características do
molde utilizado. Com tecnologia japonesa e alemã,
a Unipac está habilitada a produzir peças em injetoras de até 800 toneladas de força de fechamento e
de altíssima precisão.
3. Pelo processo de injeção espumada de baixa pressão com nitrogênio, produz peças mais leves, porém,
mais estruturadas.
4. No processo de extrusão, a Unipac produz chapas
com espessura de dois até 14 milímetros, com 2,2
metros de largura.
5. O quinto processo de transformação plástica da
Unipac é a termoformagem, que foi idealizado para
peças de grande porte, de três metros por dois metros.
Este processo consiste em aquecer chapas de plástico
de diversos tipos de materiais e espessuras e moldar
a peça desejada sob vácuo. Substitui com grandes
vantagens peças em fibra, chapas metálicas etc.
Nos parâmetros de custo, escala, resistência, design,
acabamento e durabilidade, a termoformagem se
impõe com eficiência.
6. Rotomoldagem é um processo destinado à produção de peças ocas, em ferramentas fechadas, nas
quais a fusão da resina se dá no interior do molde,
em lugar de fluir sob pressão, o que isenta a peça
rotomoldada de tensões. A rotomoldagem pode ser
aplicada para fazer peças em qualquer tamanho
e formato, com liberdade de desenhos exclusivos,
constituindo uma diferença das mais significativas
em comparação a outros processos.

Produtos

Entre os principais segmentos em que atua e seus
respectivos produtos, podemos citar:

Embalagens sopradas para indústrias químicas, fotoquímicas e alimentícia:
• Frascos plásticos de 120 ml a 1 litro;
• Recipientes plásticos de 2,5 a 50
litros;
• Recipientes plásticos Coex de
1, 5, 10 e 20 litros;
• Embalagens plásticas
para produtos de laboratórios
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fotográficos; e
• Tampas para recipientes plásticos em polietileno
(PE) e polipropileno (PP) com batoque, selo de
alumínio, válvulas com e sem lacre.
Automobilístico e autopeças: peças produzidas por termoformagem, sopro, rotomoldagem e injeção:
• Peças de aparências para automóveis;
• Dutos de ar;
• Protetor de caçamba para picapes;
• Tanques de combustível para caminhões e ônibus;
• Tanques de expansão para caminhões e ônibus;
• Assentos plásticos para ônibus urbanos;
• Corotes;
• Transportador de combustível para rali de moto;
• Pára-lamas para cavalo mecânico.
Logística: produtos fabricados por injeção, extrusão e
vacuum-forming:
• Caixas colapsíveis para transporte e armazenamento de materiais, Caixamóbil, Caixamóbil Light
agrícola e industrial, Aramóbil, Palete Tampa,
Unipalete, Xytec e paletes especiais;
• Caixas KLT/VDA;
• Bandejas em vacuum-forming, especiais.
Agropecuária e laticínios: pelos processos de sopro,
termoformagem, injeção e rotomoldagem:
• Bombonas e vasilhames para transporte de leite
Milkan;
• Tampas para vasilhames de leite feitos em latão;
• Potes para mantimentos Milkoisas;
• Linha Golfinho, para armazenar água, sucos e
outros líquidos;
• Bombonas – linhas rural e doméstica;
• Cocho para alimentar animais, Unicocho;
• Utensílios complementares: formas para queijos,
coador;
• Reservatório plástico para preparo de massas de assentamento, reboco, argamassa e concreto Pramassa;
• Reservatório plástico Caixafort de 2.500 e 5.500
litros.
Construção civil: produtos feitos por termoformagem
e injeção
• Aquecedor solar Solarfort;
• Serpentina para piscina.
Supermercados, magazines e caça e pesca:
utilização dos processos de injeção e sopro
• Bombonas para água Potágua;
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• Caixa térmica de 20, 45 e 60 litros Coolerbox;
• Garrafas térmicas de 3,5 e 5 litros Coolerbox;
• Regadores.

PIONEIRA NA FABRICAÇÃO DE
TANQUES DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORES MOVIDOS A ÓLEO DIESEL
O ano de 1989 marcou a entrada da Unipac no
mercado automobilístico, quando teve início a fabricação de tanques de combustível para veículos pesados
movidos a óleo diesel. A partir do lançamento dos
primeiros modelos, aos poucos, a empresa consolidou-se como um dos principais fabricantes de produtos
plásticos desse segmento.
A Unipac tem sido pioneira na introdução de
novos produtos, geralmente substituindo materiais
nobres, como bronze, aço inoxidável e alumínio,
pelo plástico, com grande vantagem técnica e
redução de custos. Hoje a empresa atua nos segmentos agroquímico, alimentício, automotivo, de
consumo, de construção civil, de logística e químico,
entre outros, e vem ampliando o leque de opções aos
consumidores.
“A Unipac, com sua tecnologia de transformação
plástica, está sempre disposta a investir em pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos, perseguindo a
meta de apresentar sempre ao mercado soluções com
muita criatividade e alta qualidade”, declara Paulo
Tulim, responsável pela Divisão de Montadoras da
Unipac.

Pioneirismo

Em 1989, a Unipac lançou o primeiro tanque
cilíndrico de 210 litros para a Mercedes-Benz, em
substituição ao tanque metálico de aço carbono. A
empresa tomou a iniciativa de lançar tanques plásticos e de se aproximar da indústria automobilística
ao detectar problemas nos tanques de combustível
de sua própria frota de caminhões que, freqüentemente, apresentavam problemas de corrosão, o que
ocasionava entupimentos dos filtros de combustível,
além de situações mais graves, como a danificação
da bomba injetora quando os resíduos de ferrugem
passavam pelos filtros.
A Mercedes-Benz se interessou pelos tanques plásticos e, a partir daí, a Unipac passou a investir nesse
segmento, no qual, pouco a pouco, foi adquirindo
uma “roupagem” de fabricante de autopeças. Para
isso, buscou as certificações ISO 9001, QS 9000 e
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ISO/TS 16949 (normas que padronizam os requisitos do sistema da qualidade, relacionados também
à indústria automobilística); montou laboratório de
qualidade; e passou a exigir, de seus fornecedores,
qualidade assegurada na compra de componentes que
integravam os tanques. Assim, formou seu próprio
sistema de qualidade.
Toda essa revolução foi muito benéfica para a
Unipac, pois a entrada no ramo automobilístico
serviu como grande incentivo para que a qualidade de todos os seus produtos ficasse ainda melhor.
Em pouco tempo, a Unipac conquistou o mercado
fornecendo seus tanques para outras montadoras. E
não demorou muito para ser conhecida também no
setor de automobilística leve, fabricando peças para
automóveis. Hoje, além dos tanques de combustível
para óleo diesel, a Unipac também produz dutos
de ar, peças de aparência, protetores para caçamba,
pára-lamas e reservatórios de arrefecimento, assim
como outras peças. Atende,
atualmente, com eficiência,
empresas como Ford, General
Motors, Scania, Volkswagen,
Yamaha e Peugeot-Citroën,
entre outras.

Tanques de combustível
para motores a óleo
diesel

Pioneira no desenvolvimento e fabricação de tanques
plásticos para caminhões, a
Unipac fornece atualmente,
para as montadoras de caminhões e ônibus, e o mercado
de reposição, tanques com capacidade de 100 a 400
litros, somando mais de 500.000 tanques comercializados. O produto é desenvolvido desde os conceitos
iniciais do projeto até a conclusão dos testes homologatórios que asseguram a qualidade e o compromisso
de produzir itens de segurança com confiabilidade.
Principais características:
• Não são corroídos pela utilização do óleo diesel
comercializado no Brasil;
• Não contribuem para a danificação da bomba e
do bico injetor;
• Podem ser originais de fábrica;
• Não necessitam de reposição;
• São comercializados com capacidade de até 400
litros;
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• Duram toda a vida
útil do caminhão ou
ônibus (10 a 15 anos);
• Têm garantia de qualidade assegurada por um ano
pela Unipac.

Garantia Unipac

Ao comprar um produto com a marca Unipac,
o consumidor pode ter certeza de que está levando
para casa uma mercadoria em que pode confiar
plenamente. A empresa avançou em tecnologia
visando o aperfeiçoamento constante.

Certificação de compromisso
e respeito ao cliente

A empresa detém as Normas de Certificação
do Sistema de Gestão de Qualidade, a ISO 9001; a
norma que padroniza os requisitos do sistema da
qualidade relacionados à indústria automobilística,
a QS 9000 e, posteriormente, a ISO TS 16949; e
pela sua preocupação com o meio ambiente, o
Sistema de Gestão Ambiental da Unipac também
obteve certificação ISO 14001 - Norma Internacional de Qualidade de Gestão Ambiental, que permite
gerenciar e conciliar o desenvolvimento econômico
e tecnológico de suas atividades com a preservação
do meio ambiente.

UNIPAC ARCASYSTEMS:
SOLUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO
E TRANSPORTE DE MATERIAIS
O processo de gerenciamento de logística pode
trazer uma série de benefícios para empresas dos
mais variados segmentos. Economia com a utilização
de embalagens retornáveis, por exemplo, ou com o
reaproveitamento de materiais para a produção, tem
trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas
iniciativas.
Planejamento, implementação e controle do fluxo
de matérias-primas podem contribuir significativamente para a redução de custos e proporcionar
benefícios como otimização de espaço e proteção
dos produtos fabricados.
Foi pensando em redução de custos que a Unipac
ingressou no segmento de embalagens plásticas retornáveis, visando a solucionar problemas logísticos relativos ao transporte e armazenamento de materiais.
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Investimentos e
Ampliação

Em 1997, com investimentos de aproximadamente US$ 2 milhões, envolvendo a aquisição
de maquinário e estrutura, a Unipac iniciou a
produção da Caixamóbil, desenvolvida a partir de
tecnologia adquirida da norte-americana Buckhorn.
Também conhecida como “caixa colapsível”, que
pode ser desmontada quando não há necessidade
de uso, esse produto tem um diferencial que garante a otimização do espaço e redução de despesas
com transporte, já que a caixa desmontada ocupa
apenas 1/3 do espaço. Além disso, as caixas plásticas apresentam como característica a facilidade de
manuseio de transportes de mercadorias, em comparação a produtos similares fabricados em metal
ou descartáveis – como de madeira ou papelão.
“O segmento de embalagens retornáveis é bastante
promissor. Anteriormente, o que existia para transporte e acondicionamento de peças em geral eram
caçambas metálicas, engradados aramados, paletes
de madeira com caixas de papelão de grande porte e
filmes plásticos. Nós temos ainda, tranqüilamente,
70% do mercado a ser desbravado”, acredita o Gerente
de Negócios da Unipac, Fernando Camera.
Em 1999, estabeleceu-se uma joint-venture com
a ArcaSystems, do Grupo Sueco Perstorp, que opera
em mais de 30 países da Europa, América e Ásia
e que hoje lidera o mercado europeu de produtos
e sistemas para transporte de materiais. As vendas
anuais do grupo ultrapassam os 195 milhões de euros. A
união possibilitou a ampliação da linha de produtos
da Unipac, que atualmente disponibiliza um mix
amplamente distribuído a empresas de segmentos
como o automotivo e o de gêneros alimentícios.

Maior praticidade

As embalagens plásticas retornáveis Unipac
facilitam o empilhamento, ocupam pouco espaço e
reduzem os custos com armazenamento e transporte. Elas têm elevada capacidade de carga, são mais
resistentes, permitem o máximo aproveitamento
em carregamentos de produtos de alta densidade,
oferecem máxima proteção com diminuição dos
riscos de transporte e armazenamento que possam
comprometer a qualidade dos materiais. Além disso,
são mais resistentes a impactos e ao desgaste natural
do tempo, o que diminui a necessidade de reposição.
O processo de identificação das embalagens pode
ser feito por hot-stamping (marcação indelével) ou,
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juntamente com o processo de injeção, no qual são
adicionadas cores que proporcionam diferenciais em
alguns componentes das caixas. Na Unipac, 95% dos
casos de identificação são feitos por hot-stamping.

Redução de custos

O negócio de caixas colapsíveis surgiu nos EUA
no início da década de 80 e foi descoberto através
de uma força-tarefa de trabalho da General Motors.
Após verificarem que diariamente eram produzidas 170 toneladas de lixo em embalagens descartáveis, constataram que os custos com estas embalagens e pessoal deslocado para fazer a coleta deste
lixo acabava sendo embutido nos produtos. A partir
daí, criou-se o conceito de embalagem retornável e,
partindo do tamanho das carretas americanas, que
são padronizadas, foram desenvolvidas as caixas
plásticas colapsíveis, submúltiplas do volume destas
carretas.
As embalagens plásticas retornáveis surgiram,
portanto, no setor automotivo, que é o que mais exige
tecnologia de vários segmentos e, posteriormente, se
estendeu para outros mercados, como o alimentício,
o de distribuição e o de operadores logísticos.
Montadoras como a Honda, a Daimler-Crysler,
a Ford e a Volkswagen são clientes Unipac direta
e indiretamente, pois tanto compram os produtos
para uso dentro de suas fábricas, como também
recebem essas caixas de fornecedores que são clientes Unipac.

SOLUÇÕES UNIPAC PARA
O SETOR DE LOGÍSTICA
Linha Caixamóbil

Foi a primeira linha de embalagens plásticas colapsíveis produzidas na América do Sul pelo processo de transformação de resinas termoplásticas conhecido por injeção
espumada, de baixa pressão com
nitrogênio, que produz peças mais
leves, porém, mais estruturadas.
Indicada para aplicações que exijam
máxima resistência quanto à capacidade de carga, a
linha Caixamóbil é amplamente usada no transporte
de peças fundidas e forjadas, bem como de produtos
de alta densidade. A variação na quantidade dos
reforços de aço em sua base, permite carregamentos
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desde 700 kg até 1300 kg por caixa. Opcionalmente,
as portas laterais podem estar dispostas nos lados
1010 mm e/ou 1210 mm. A tampa (outro item opcional) evita a entrada de água e pó, mantendo um
empilhamento seguro. Sua base apresenta entrada
para garfos de empilhadeira por quatro lados e para
carrinhos hidráulicos por dois lados.

Linha KLT/VDA

Disponível em quatro tamanhos com suas respectivas tampas e com paredes internas lisas, alças
externas padronizadas e totalmente intercambiáveis
com os modelos existentes no mercado, a linha
KLT/VDA pode ser usada manualmente ou com
equipamentos automáticos para execução do picking
(coleta do material no depósito para montar o pedido), oferecendo excelente empilhamento e elevada
capacidade de carga.
São produzidas conforme normas alemãs VDA
(do alemão Verband der Automobilindustrie, que em
português significa Federação da Indústria do Automóvel, nossa Anfavea) sendo atualmente utilizadas
pelas indústrias automobilísticas e de autopeças
brasileiras.

Linha Unipalete

Fabricado pelo mesmo processo de injeção espumada o Unipalete suporta até 2.000 kg de carga dinâmica (em movimento) e 6.000 kg de estática (parada), podendo ser utilizado em prateleiras p
 orta-palete
e esteiras rolantes. Suas dimensões
são semelhantes ao padrão PBR
utilizado atualmente (PBR - Padrão
Brasileiro Abras – Associação Brasileira de Supermercados), 1.200 x
1.000 mm, com entrada para garfos
de empilhadeira por quatro lados. É
totalmente intercambiável com a
linha Caixamóbil. Opcionalmente,
tem abas laterais para transporte
de caixas KLT/VDA, deck superior liso ou perfurado, podendo ter
reforços em aço fixados à base para
aumentar sua capacidade de carga.
Pode ser lavado e armazenado ao
relento.

Linha Palete Tampa

Desenvolvido pelo processo industrial conhecido
como termoformagem, idealizado para atender peDESTAQUE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO
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ças de grande porte. Este processo consiste em aquecer chapas de plástico de diversos tipos de materiais
e espessuras, e moldar a peça desejada sob vácuo.
Substitui com grandes vantagens peças em fibra,
chapas metálicas etc. Nos parâmetros de custo, escala, resistência, design, acabamento e durabilidade,
a termoformagem se impõe com eficiência.
O palete tampa pode ser usado como palete ou,
quando invertido, como tampa, proporcionando um
empilhamento perfeito e seguro de até três conjuntos.
Permite o uso com qualquer caixa com dimensões
submúltiplas de 1.200 x 1.000 mm e tem capacidade de carga dinâmica de até 1.000 kg e estática de
3000 kg. Robustos, leves (apenas 10 kg) e de fácil
manuseio, estes paletes podem ser encaixados, o que
otimiza o espaço e reduz o frete de retorno. Sua base
tem entrada para garfos de empilhadeira por quatro
lados e para carrinhos hidráulicos por dois lados.

Linha XYTEC

Essa linha traz o mesmo nome da empresa
americana que lançou as caixas colapsíveis. Foi a
primeira linha de embalagens plásticas colapsíveis
fabricada pelo processo de injeção espumada do
mundo, lançada para indústria automobilística nos
EUA e até hoje a de maior capacidade de carga na
sua categoria. Disponível em duas alturas: 635 mm
e 860 mm, a linha Xytec é indicada para transporte
e armazenamento de produtos de alta densidade e
pequeno volume, devido à sua maior resistência ao
carregamento e ao empilhamento. Sua base tem
entrada para garfos de empilhadeira
por quatro lados e para carrinhos
hidráulicos por dois lados. Opcionalmente, a embalagem Xytec pode ser
usada com tampa.

Qualidade Assegurada Unipac

Ao comprar um produto com a
marca Unipac, o consumidor pode
ter certeza de que está adquirindo um
produto em que pode confiar plenamente. Avançou-se em tecnologia
visando o aperfeiçoamento constante. A Unipac têm
certificado de conformidade do modelo de gestão de
qualidade baseado nas normas NBR ISO 9001 – versão 2000, QS 9000 (normas do setor automobilístico),
e ISO-TS 16949 (certificação técnica que ampara
todas as certificações de qualidade internacionais
baseada nas normas ISO e QS) e a certificação UN
(normas para transporte de produtos perigosos por
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via marítima). A Unipac também está de acordo com
a norma ISO 14001, Norma Internacional de Qualidade de Gestão Ambiental. Os produtos acima, por
exemplo, são totalmente recicláveis e estão de acordo
com essas normas. Vale lembrar também que a vida
útil desses produtos é de no mínimo cinco anos.

Anexo

UNIPAC LANÇA NOVOS MODELOS
DE TAMPAS AUTOLACRÁVEIS
PARA EMBALAGENS PLÁSTICAS
A Unipac, empresa do Grupo Jacto, está pronta para atender ao mercado de embalagens com o
melhor custo/benefício: a empresa entra de vez no
segmento, com novas opções em tampas autolacráveis para embalagens de produtos para os setores
químico, agroquímico, fotoquímico e de limpeza
em geral. Inicialmente, as tampas produzidas têm
diâmetros de 45 e 63 mm e poderão ser vendidas em
conjunto ou separadamente das embalagens, devido
à padronização dimensional com o mercado, o que
tornará as negociações ainda mais concorridas.

Inovações

Além do novo desenho, com um sistema de
arraste do lacre, que possibilita uma abertura mais
leve e cuja patente já foi requerida junto ao INPI, as
tampas autolacráveis produzidas pela Unipac ainda
garantem o bom funcionamento do lacre, o que impede que o produto seja violado, depois de fechado.
A empresa entende que, muito mais do que prover
segurança, as tampas precisam gerar benefícios
palpáveis aos consumidores, como, por exemplo, a
facilidade de abertura manual.
As tampas autolacráveis da Unipac são feitas em
Polipropileno (PP) pelo processo de injeção. O PP
diminui o peso da tampa e ainda permite que o processo de produção seja mais rápido, proporcionando
uma redução no custo das tampas.

Investimento

Além da troca de matéria-prima (polietileno
para polipropileno), a Unipac também investiu em
novos moldes, que possibilitaram o incremento da
capacidade produtiva, bem como na requisição de
patentes. Até o momento, foram investidos cerca de
R$ 250 mil.

Histórico

PETROQUÍMICA

A Unipac produz tampas desde o início
da sua fabricação de embalagens. Com o
avanço das tecnologias e com o surgimento de novos processos e materiais,
a empresa passou a buscar as soluções
mais eficientes para atender a este exigente
mercado. Depois de anos de pesquisas, a Unipac
chegou aos resultados agora apresentados e que
garantem uma ótima concorrência com relação aos
produtos que atualmente estão em circulação. Mas
as pesquisas não param por aí: há ainda um estudo
de viabilidade, que possibilitará à Unipac a produção
dessas tampas com material reciclado.

Tipos de tampas
autolacráveis produzidas pela Unipac

Com relação à vedação, à Unipac pode oferecer
tampas autolacráveis segundo qualquer especificação de seus clientes e do mercado que eles atendem.
Estas tampas podem ser com:
• Batoque conjugado: tampa com sistema que veda
internamente o bocal das embalagens sem a necessidade de batoque ou selo adicional. De uso universal,
é o tipo mais utilizado nas embalagens em geral, pois
permite maior vedação e segurança;
• Selo de alumínio: muito utilizadas no setor de agro-
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químicos, pois fornecem uma
etapa a mais de proteção contra
inviolabilidade e transporte, os
selos atendem à especificação necessária quanto à resistência química;
• Polexam (polietileno expandido): excelente para assegurar a qualidade e o conteúdo
do produto envasado. Os discos de Polexan têm
diâmetro e espessura exata para um ajuste perfeito
entre a tampa e a embalagem, proporcionando maior
vedação. São impermeáveis, não recebem umidade,
não mancham, são estáveis, não se deformam e têm
excelente resistência química;
• Polexafil (polietileno expandido modificado em
sua estrutura celular): oferece excelente impermeabilidade, aumentando significativamente a eficiência
do disco de vedação. É especialmente indicado para
produtos farmacêuticos, bebidas alcoólicas e também cosméticos, produtos de limpeza e de higiene,
podendo ser utilizado para vedação de qualquer outro
tipo de produto.
• Válvula: ideais para produtos com base orgânica
e peróxidos, que exalam gases depois de envasados.
Seu objetivo é aliviar a pressão provocada por reações
internas, que ocasionam a expansão da embalagem
e, ao mesmo tempo, evitar vazamentos.

Jiro Nishimura é diretor-presidente da Unipac.
DESTAQUE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO

25

SANTISTA TÊXTIL

Herbert Schmid

Uma trajetória de

expansão internacional
A Santista Têxtil, sociedade anônima de capital aberto
com ações negociadas na Bovespa (Bolsa de Valores
do Estado de São Paulo), é a primeira multinacional
brasileira do setor têxtil, com unidades na Argentina,
no Brasil e no Chile. É uma das três maiores produtoras
mundiais de tecidos Denim, exporta para clientes de
prestígio em cerca de 50 países e lidera o setor de
roupas profissionais no Cone Sul.

E

m 2003, a receita bruta da empresa atingiu
R$ 1,1 bilhão, com um crescimento de 5,7%
sobre o exercício anterior. O lucro líquido foi
de R$ 44,4 milhões e o EBITDA de R$ 145
milhões. No período, a Santista teve 49% da receita
líquida proveniente de vendas externas, incluindo
neste índice as exportações a partir do Brasil e o
faturamento de suas subsidiárias integrais - Santista Têxtil Argentina e Santista Têxtil Chile. Em
fevereiro de 2004, adquiriu a Companhia Jauense
Industrial.
A empresa atua em cinco segmentos do setor
têxtil, quatro de produção de tecidos: Jeanswear
(Denim), Sportswear (brins/sarjas), Workwear
(tecidos para roupas profissionais) e Vestis® (tecidos sofisticados para camisaria, roupas femininas
e infantis); e a operação Full Package, de fornecimento de peças prontas para detentores de marcas e
cadeias de varejo. A Santista é a maior exportadora
de tecidos Denim do Brasil, tendo como principais
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mercados os Estados
Unidos e os países da
Europa e da América do
Sul. Também é a maior
exportadora de têxteis do Chile.
Na área de tecidos para roupas
profissionais, a empresa possui uma
gama completa de produtos WW: uniformização de funcionários dos setores industrial,
comercial, de serviços, de turismo e governamental,
incluindo forças armadas e segurança.
Para o segmento de tecidos leves, diferenciados e
de alto valor agregado, a Santista lançou em 2002, a
linha Vestis®. Estes tecidos, anteriormente, só eram
oferecidos por fabricantes do exterior, especialmente
da Europa. As instalações para sua produção absorveram a maior parte do investimento do programa
de modernização da fábrica em Tatuí (SP), no valor
total de R$ 45 milhões.
A empresa também possui a Unidade Full
Package, que atende a clientes da Europa e das
América do Norte que não dispõem de fábricas e
desejam receber o produto confeccionado, o que é
feito por fornecedores selecionados e acompanhados
pela Santista, por meio de uma filial no município
de Maracanaú (CE).
A empresa busca, constantemente, inovar,
criando e apresentando produtos diferenciados,
com maior valor agregado,
acompanhados de uma ampla
prestação de serviços aos seus
clientes, envolvendo orientação de moda, acabamento e
lavagem, modelagem e outros
aspectos.
Dispõe ainda do principal
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Têxtil empresarial da América do Sul, que
mantém uma equipe própria
de 45 técnicos e funcionários,
junto à fábrica de Tatuí (SP),
além de um acordo de troca
de informações com um dos
principais institutos de pesquisa e desenvolvimento têxtil
da Europa. Entre os produtos
desenvolvidos pelo Centro de
Pesquisas está o Moist Care,
contendo milhares de cápsulas
de hidratante, que mantém a
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umidade do corpo e a hidratação da pele, e o tecido
produzido com Ingeo, uma revolucionária fibra
de milho.
Os tecidos Santista são produzidos em oito
fábricas – seis no Brasil, uma no Chile e uma na
Argentina – que empregam cerca de 5.500 pessoas.
No Brasil, as unidades funcionam nos estados de
São Paulo, em Americana, Tatuí e Jaú; de Pernambuco, em Paulista; e de Sergipe, na cidade de Aracaju e no município de Nossa Senhora do Socorro.
Na Argentina, a unidade fabril está localizada em
Tucumán e, no Chile, em Chiguayante.
A Santista foi constituída na forma atual em
1994, pela fusão das operações de Denim e brins
de duas tradicionais indústrias têxteis do Brasil: a
São Paulo Alpargatas (Divisão Tecidos), fundada
em 1907, e a Santista Têxtil, em operação desde
1929. Em 2004, a empresa está completando seu
75º aniversário. Seu controle acionário é 100%
brasileiro, compartilhado em partes iguais pela São
Paulo Alpargatas e pela Camargo Corrêa.
A empresa investiu, desde 1994, mais de R$
550 milhões em modernização, redução de custos,
automação, meio ambiente, informatização, expansão dos negócios nos mercados internacionais e a
aquisição da Companhia Jauense, resultando num
índice de atualização tecnológica de 75%.
Pioneira no setor no que tange às principais
certificações, todas as suas fábricas no Brasil, na Argentina
e no Chile dispõem da ISO
9001 (qualidade) e as unidades
brasileiras e a argentina são
certificadas também com a ISO
14001 (gestão ambiental). As
Unidades de Paulista e Socorro
foram as primeiras do setor no
Brasil a receber o selo de certificação OHSAS 18001 (saúde e
segurança ocupacional).
Como organização moderna,
a Santista Têxtil investe continuamente no desenvolvimento
de seus colaboradores, em sua
saúde e segurança ocupacional
e em qualidade de vida, por
meio de programas desenvolvidos internamente ou com
instituições de competência reconhecida. Também investe em
programas sociais voltados para
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a comunidade, como o Ação pela Vida, que apóia
a educação fundamental em escolas localizadas
perto de suas unidades, no Brasil e fora dele, atingindo uma p
 opulação de mais de dez mil alunos,
além de seus parentes e professores. Este programa
também incentiva a participação voluntária de seus
funcionários nas inúmeras atividades desenvolvidas.
Como reconhecimento pelo seu desempenho e
seu compromisso com o desenvolvimento da indústria têxtil brasileira, a companhia vem conquistando
importantes prêmios. Em 2001, 2002 e 2004, foi
considerada a Empresa Têxtil Mais Admirada no
Brasil, de acordo com pesquisa da revista Carta Capital / InterScience. Em 2002, conquistou o Prêmio
Abit Fashion nas categorias Tecelagem e Desempenho de Exportação. Nas duas primeiras edições
do Prêmio Abit, a Santista também foi premiada:
em 2001, na categoria Meio Ambiente; em 2000,
venceu em duas categorias: Melhor Malharia e
Tecelagem e Personalidade do Mundo Têxtil.
A Santista é uma das principais consumidoras de
algodão do Mercosul, responsável por cerca de 10%
da utilização regional dessa fibra. Colaborando para
o aprimoramento da cultura do algodão, buscando
garantir o abastecimento regional com fibras de
qualidade, a Santista Têxtil apóia estudos realizados por instituições de pesquisa, particularmente
no Estado de Mato Grosso, o principal produtor de
algodão do Brasil, entre outras iniciativas.

Meta: Expansão internacional

Ao longo dos últimos anos, a Santista Têxtil
manteve sua política de liderar o fornecimento de
tecidos inovadores e de alta qualidade, buscando
possibilitar que seus clientes em 50 países atendam, com a velocidade necessária, à demanda dos
consumidores por novidades.
A companhia tem expandido suas parcerias com
os clientes no exterior e junto a confeccionistas detentores de marcas de prestígio local e internacional.
O processo de definição de produtos está cada vez
mais customizado, para atender individualmente
a cada cliente e mercado, com apresentação prévia, pelo Bureau Santista, de tendências de moda,
técnicas de confecção e de lavanderia. No caso de
marcas globais, essas alianças estratégicas possibilitam atendimento em todos os países em que o
cliente atua.
A logística foi melhorada para garantir aos
clientes a entrega nos prazos e locais definidos,
dispensando a inconveniente formação de estoques
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intermediários, num mercado em que velocidade
de inovação tornou-se fundamental para obter
rentabilidade.

Satisfazendo um mercado exigente

As atividades da Unidade Full Package, de gestão da confecção de peças de vestuário para grandes cadeias de varejo e detentores de marca, estão
concentradas no atendimento a
clientes internacionais, e foram
totalmente transferidas no fim
de 2003 para o estado do Ceará.
Com o objetivo de substituir
importações, prosseguiram as
ações da companhia visando
motivar os fabricantes brasileiros
de aviamentos a desenvolverem
novos produtos com maior velocidade, de modo a acompanhar
o ritmo de mudança e inovação
que caracteriza o mercado de
roupas atualmente. A Santista
expandiu seu programa de treinamento e assistência aos fornecedores, de modo
a garantir a qualidade e os prazos de produção e
entrega aos clientes.
A exportação de calças e outras peças praticamente dobrou em 2003, em relação ao ano anterior. Para isso, cerca de 250 novos produtos foram
desenvolvidos no período. O destaque do ano foi o
fornecimento regular de peças a uma das principais
cadeias de lojas para jovens que mais crescem nos
Estados Unidos, que veio se somar à listagem de
clientes Premium da Companhia no exterior.
Com essas iniciativas e a continuidade dos investimentos em modernização, flexibilidade, redução
de custos e melhoria da qualidade e do desempenho ambiental, a companhia atua hoje dentro dos
melhores índices de benchmarking internacional.
Pelo fato de produzir em três países (Argentina,
Brasil e Chile), com acordos comerciais e rotas de
distribuição diferentes, e custos competitivos de
mão-de-obra, a Santista Têxtil goza de vantagens
logísticas que, aliadas à força da marca internacional, garantem aos clientes flexibilidade e competitividade no fornecimento.
Buscando ampliar essa presença global, a companhia participou do leilão dos ativos da Burlington
no México, em julho de 2003. Embora não tenha
sido bem-sucedida, em razão da venda de todo o
ativo mundial da empresa a um único ofertante,
UMA TRAJETÓRIA DE EXPANSÃO INTERNACIONAL
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a participação na disputa demonstrou o comprometimento da
companhia e, particularmente, de
seus novos controladores, na continuidade do processo de expansão
internacional.

COMO TUDO COMEÇOU
Compra da Grafa marcou
o início do processo de
internacionalização

Em maio de 1995, a Santista
Têxtil adquiriu a Grafa S.A. –
Grandes Fábricas Argentinas –,
subsidiária da Bunge y Born, num
investimento de 26 milhões de dólares, que consolidou sua posição
na América do Sul.
Em 1995, a Grafa e a Santista, juntas, produziram 134 milhões de metros lineares de tecidos, com
exportações conjuntas de 102 milhões de reais para
diversos países. No fechamento do ano, as duas
empregavam 6.900 funcionários, nas sete fábricas,
cinco no Brasil e duas na Argentina, nas nove usinas de algodão e nos dois escritórios centrais, em
Buenos Aires e em São Paulo.
Independentemente da situação difícil do mercado, em 1995, a fábrica de Tucumán da Grafa
recebeu investimentos de 16 milhões de dólares
destinados à renovação do maquinário, principalmente para substituir equipamentos, da preparação
à fiação, com a troca dos teares antigos pelos de
última geração. Os investimentos contemplaram
também a área de acabamento.
A modernização e a introdução de novos métodos de fabricação, gerenciamento e qualidade,
nas unidades da Argentina, elevaram em 25% sua
produção, já nos primeiros três meses de 1996. E aumentaram as vendas da linha de tecidos de Denim,
brins para Jeanswear e de Roupas Profissionais.

Aperfeiçoando e inovando sempre

Os anos de 1997 e 1998 se caracterizaram pela
consolidação da Santista Têxtil como uma das
empresas líderes mundiais, na produção de Denim, e como principal fabricante de tecidos para
roupas profissionais do Cone Sul. Os investimentos
na modernização das fábricas continuaram a ser
efetuados visando a manutenção de quatro das
principais vantagens competitivas da companhia:
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um parque industrial atualizado,
estrutura adequada, marcas e produtos com qualidade reconhecida
pelos clientes e desenvolvimento
de produtos e serviços inovadores.
A empresa desenvolveu um
trabalho mercadológico para cada
produto, buscando especializar o
atendimento das diferentes áreas
de sua atuação. Com a integração
crescente entre Grafa e Santista,
as unidades fabris do Brasil e da
Argentina passaram a desenvolver
padrões equivalentes de produtos.
Um catálogo único foi criado para
ser utilizado nos dois países, tanto
no mercado interno como nas exportações.
A empresa continuou a ter
desempenho favorável, com resultados trimestrais
sempre positivos, apesar de a economia brasileira,
como um todo, apresentar evolução sofrível. Em
1998, enquanto a Associação Brasileira de Indústria
Têxtil, a Abit, divulgava que ocorrera queda entre
6% e 7% nas vendas do setor, no primeiro semestre
de 1998, as da Santista registravam crescimento de
2,1%. No fim do exercício, sua receita bruta consolidada alcançou 529,5 milhões de reais, com lucro
líquido de 15,9 milhões de reais.
Utilizando recursos gerados pelas operações, a
Santista Têxtil continuou a investir. Até o final de
1998, destinou cerca de 161 milhões de reais à aquisição de equipamentos modernos, à implantação de
sistemas eficientes de qualidade, à gestão ambiental
e a diversos programas que visaram aumentar a
competitividade da empresa.

1ª multinacional brasileira têxtil se
expande e passa a operar em três países

Num movimento estratégico, em 1999, a Santista Têxtil adquiriu a empresa chilena Machasa S.A.,
a única fabricante de tecidos Denim do Chile. Com
uma fábrica em Chiguayante, no sul do Chile, a
Machasa – fundada em 1904 – tinha representativa
participação no mercado chileno e sólida tradição,
já exportando 60% de sua produção para outros
países da América Latina e Europa.
Com essa compra, formava-se a primeira multinacional têxtil brasileira – com cinco fábricas
no Brasil, duas na Argentina e uma no Chile – e
capacidade, na época, para produzir cerca de 150
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milhões de metros lineares de
tecido por ano. A
partir das oito unidades, tornou-se possível
atender aos vários mercados,
escolhendo a melhor opção econômica e logística.
O conjunto formado por Machasa, Santista e Grafa passou a ser o maior parque industrial têxtil da América Latina, composto por oito
fábricas estrategicamente localizadas em três países.
Essa nova formação aumentou a competitividade
da empresa no Mercosul, garantiu sua liderança
e fechou o círculo de atuação na América do Sul,
dificultando a entrada, na fabricação regional do
Denim, de empresas de outros países.
A Machasa podia se beneficiar dos acordos comerciais do Chile com os países do Pacto Andino
– Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela
– e com o México e o Canadá, com alíquotas zero
de importação, proporcionando novas vantagens
competitivas para a Santista Têxtil.
Outro ponto de destaque da Machasa é estar situada na costa do Pacífico, portanto, mais próxima
dos países da Ásia, como a China e o Japão, região
que concentra grande número de consumidores,
contando com tarifas inferiores às do Brasil para
transporte por navio. Com tarifas menores, os
produtos chegam a esses mercados, e a outros na
América Latina, com preços mais competitivos,
aumentando as chances de se vender mais.
Enquanto, no Chile, eram iniciados os trabalhos
para adaptar qualidade, custo e produtividade,
da Machasa, aos padrões da Santista Têxtil, na
Argentina começou-se um projeto de ampliação
da área de acabamento da Grafa e de aumento da
diversificação de produtos, com o objetivo de fabricar tecidos de maior valor agregado, nas linhas
Color e Denim.

Credibilidade internacional
e mesmo nome nos três países

Em 2002, a Santista Têxtil unificou o nome
de suas subsidiárias na Argentina e no Chile, que
passaram a se chamar Santista Têxtil Argentina
(ex-Grafa) e Santista Têxtil Chile (ex-Machasa).
A decisão deveu-se à credibilidade internacional do
nome Santista Têxtil e à conveniência de revelar
que se tratava de uma única organização.
E, em janeiro de 2003, a Santista criou o espaço
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Bureau Santista, no Centro Empresarial, em São
Paulo, moderno e arrojado. Seu objetivo é receber
clientes, alunos de escolas de moda e outros interessados em conhecer os produtos e as últimas
novidades da companhia. E o Evento Bureau
Santista, um showroom móvel, visitou 19 cidades
na Europa e nas Américas. Cerca de 3 mil pessoas
compareceram aos desfiles, reuniões e palestras que
apresentaram a lojistas, confecções e estilistas as
tendências da moda Jeanswear.
Com a aquisição da companhia Jauense, em
2004, a Santista ampliou sua participação no mercado de tecidos para Sportswear, linha de atuação
dessa empresa, que exportou, no ano anterior, cerca
de 40% da produção.
Vale destacar que o mérito das conquistas da
Santista Têxtil ao longo de seus 75 anos de existência deve-se à fundamental colaboração de funcionários, clientes, acionistas, fornecedores, instituições financeiras e entidades, pelo apoio, dedicação,
competência e comprometimento. Foi esse conjunto
que fez da Santista uma empresa internacional,
responsável socialmente e de reconhecida liderança.
Razões que nos levam a persistir na direção do que
consta de nossa Visão: Ser a empresa têxtil líder nas
Américas, com presença global, e estreita parceria
com grandes companhias mundiais em Jeanswear,
Workwear, varejo e detentoras das principais marcas.

CASE EM 2004
Santista vai fornecer tecidos para
o lendário modelo 501 da Levi’s
Novidade

quebra exclusividade de

70

anos

de empresa norte-americana; modelo é
produzido há mais de

130

anos

Em junho de 2004, a Santista Têxtil recebeu
aprovação da Levi’s norte-americana para fornecer
o tecido Denim destinado exclusivamente à linha de
produtos 501, considerados dos ícones da empresa
criadora da moda jeans. Com isso, a Santista quebra
uma exclusividade de mais de 70 anos e passa a ser
a única empresa no mundo a fornecer esse tecido,
além do vendedor original.
O modelo mais famoso, mais antigo e mais vendido do mundo é produzido desde 1873.
A aprovação foi obtida após cerca de 15 meses
de um trabalho conjunto das áreas de tecnologia,
produção e comercial da Santista Têxtil para deUMA TRAJETÓRIA DE EXPANSÃO INTERNACIONAL
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senvolver o produto
com as características
diferenciais que caracterizam a linha Levi’s 501.
Com mais essa aprovação
de uma marca líder mundial no

setor de Jeanswear, a Santista reafirma sua posição
de empresa inovadora, que trabalha em estreita
parceria com seus clientes, garantindo excelência
no nível de qualidade e de controle de processos
industriais, comerciais e de logística para o completo
atendimento de suas necessidades.

Herbert Schmid é presidente da Santista Têxtil.
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B enito Santiago Martinez G onzalez

Evolução tecnológica
e ambiental

Empresa do Sistema Usiminas, o maior complexo
siderúrgico da América Latina, a Companhia Siderúrgica
Paulista – Cosipa produz aços planos não-revestidos
– placas, chapas grossas, laminados a quente e a frio
– para os mais diversos segmentos econômicos. Sua
receita bruta triplicou nos últimos cinco anos e atingiu
R$ 4,5 bilhões em 2003. Parte desse desempenho é
resultado das exportações, que responderam por 41%
das vendas físicas.

A

companhia, que completou 40 anos de
operação e dez de privatização em 2003,
concluiu em 2001 um processo de modernização e atualização tecnológica de seu
parque industrial que consumiu investimentos
de cerca de US$ 1,2 bilhão – dos quais US$ 240
milhões foram destinados a projetos de preservação
ambiental. Pouco menos de um ano depois, a Cosipa já atingia o ritmo máximo de sua capacidade
nominal, de 4,5 milhões de toneladas anuais.
A unidade operacional da Cosipa, a Usina José
Bonifácio de Andrada e Silva, localiza-se estrategicamente em Cubatão, no estado de São Paulo,
a 70 quilômetros da Região Metropolitana de São
Paulo, maior centro consumidor do país. Para
receber matérias-primas e insumos e escoar a produção, conta com um porto alfandegado, capaz de
movimentar 12 milhões de toneladas anuais, e um
CASE STUDIES
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complexo ferroviário com limite operacional de 4
milhões de toneladas ao ano.
A Cosipa é hoje reconhecida como uma empresa
socialmente responsável, que pratica ativamente
a cidadania corporativa nas relações com seus
empregados e com a comunidade em que está
inserida, além de aplicar as mais rigorosas normas
de preservação ambiental a todos os seus processos
e procedimentos.

A CONQUISTA DA ISO 14001
Desde sua privatização, em 1993, a Cosipa investiu US$ 240 milhões em projetos de preservação
ambiental –, adotando as mais modernas tecnologias do setor siderúrgico mundial e retornando à
capacidade de produção de 4,5 milhões de toneladas
de aço líquido por ano.
Há cinco anos, a siderúrgica conquistou a ISO
14001. A norma, reconhecida internacionalmente,
atestou que a empresa minimiza os impactos ambientais dos processos de produção. Expedida pela
Det Norske Veritas (DNV) em 1999, a certificação
possibilitou que a Cosipa se tornasse a terceira
siderúrgica do mundo a conquistar a ISO 14001.
Muitos ficaram surpreendidos com a reviravolta
dada pela siderúrgica, já que a empresa está situada
em Cubatão, região que já foi conhecida como a
cidade mais poluída do mundo. A conquista da certificação foi resultado de um plano de investimento
de US$ 240 milhões, distribuídos desde 1993, ano
da privatização, até 2003.

Resultados concretos
Reunidos sob o nome Projetos Ambientais
Cosipa (PAC), 23 empreendimentos, de caráter
permanente, foram desenvolvidos para controlar
a poluição industrial no ar, na água e no solo.
Tudo sob monitoramento de equipamentos e sistemas de grande porte para o controle da poluição
industrial. Os projetos foram desenvolvidos com
o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e têm o acompanhamento constante da Companhia de Tecnologia
e Saneamento Ambiental (Cetesb). O resultado,
hoje, é significativo: redução de 98,5% na emissão de
material particulado, 99% no lançamento de óleos
e graxas, 80% da carga orgânica, 100% de redução
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no lançamento de manganês solúvel e 99,8% no
lançamento de amônia.
Em 1998, mais um passo foi dado para recuperação do meio ambiente. A siderúrgica assinou o
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Cetesb, que definiu exigências
e prazos necessários para adequação da empresa
à nova legislação, o que permitiu a liberação de
licenças ambientais para funcionamento dos
equipamentos industriais. A empresa conseguiu
cumprir 80% das exigências
antes do prazo e 20% dentro
do cronograma estabelecido.
Para a Cosipa, 2003 foi
o ano de consolidação das
práticas ambientais e do processo de obtenção de licenças
ambientais concedidas pela
Cetesb. A siderúrgica, que
tem mais de 50 processos
licenciáveis, encerrou o ano
completamente isenta de
pendências em licenciamento. Depois de concluir o seu
grande ciclo de investimentos,
a Cosipa se concentra agora
na gestão ambiental, através
do Sistema de Gerenciamento
Integrado (SGI), que, além
dos processos ambientais, também engloba as
questões relacionadas à saúde e à segurança do
empregado. O resultado esperado é a confiabilidade
cada vez maior do controle de todas as etapas de
produção.
Ao alcançar estas conquistas, a Cosipa reafirma
seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a conformidade com a legislação ambiental.
Os investimentos feitos pela empresa, em conjunto
com as demais empresas do pólo, da ordem de US$ 1
bilhão, permitiram que o guará vermelho retornasse
a Cubatão e se tornasse símbolo da preservação
ambiental da cidade. O pássaro de cor avermelhada,
que já esteve na lista dos animais em risco de extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama), é visto facilmente
nos manguezais próximos aos terminais marítimos
das empresas Fosfértil e Cosipa. A cidade pode se
considerar privilegiada. Além da Baixada Santista,
o guará somente é encontrado na região entre o
Amapá e o Maranhão. Hoje, estima-se que cerca
de 600 guarás vivem nos mangues.
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E AMBIENTAL
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Água

A Estação de Tratamento das
Águas das Laminações (Etral) eliminou 99% dos resíduos. O equipamento
permite que as águas sejam reutilizadas em outras fases do processo e que
não haja despejos no meio ambiente.

Ar

O controle das emissões de material particulado
resultou em reduções de 98,5%(projetos do PAC).
O Banho de Rua, realizado nas principais vias de
acesso às empresas, também está garantindo a
qualidade do ar durante o inverno.

Solo

A Cosipa implantou um aterro industrial classes
2 e 3 e desenvolveu aplicações de reuso dos rejeitos
dos processos de produção do aço, identificando
inclusive oportunidades de comercialização. Da
geração de escória de aciaria e de alto-forno, somente
0,05% foi destinado ao aterro industrial. O restante
foi reciclado ou comercializado.

Áreas verdes

Na Cosipa, há 94 m² de área verde por empregado. No total, são 1.131 m² de áreas verdes.

MEIO AMBIENTE ALÉM DA USINA
Hoje, a consciência ambiental ultrapassa os
limites da usina. A empresa desenvolve alguns
trabalhos que procuram colaborar com a proteção
do meio ambiente em outras regiões e também
levar a discussão sobre as questões ambientais
para a comunidade. O Projeto Pomar está entre os
trabalhos de destaque. Desenvolvido desde 1999
pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, em parceria com 17 empresas, o projeto tem
como objetivo a recuperação das margens do Rio
Pinheiros, em São Paulo. A Cosipa adotou o projeto
e foi responsável pela implantação e manutenção
de 8.500 mudas de árvores e arbustos, de mais de
50 espécies diferentes, numa área de 30.000 m2.
Regularmente, a Cosipa também promove
campanhas de conscientização ambiental para
os empregados e nas três escolas participantes do
Projeto Cosipa na Escola. Entre os exemplos estão
campanhas para economia de água, racionalização
do uso de energia e reciclagem de lixo.
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O espaço para discussão das
questões ambientais com a comunidade é garantido no Painel
Consultivo Comunitário, no qual
a Cosipa, em conjunto com as demais empresas do Pólo Industrial
de Cubatão, se reúne mensalmente com lideranças comunitárias no Ciesp/Cubatão (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo), para debater
as questões relacionadas a meio ambiente, saúde,
segurança e responsabilidade social. A empresa
mantém ainda a política de portas abertas, na
qual a comunidade realiza visitas periódicas para
conhecer as instalações industriais e os projetos que
colaboraram para tornar Cubatão cidade-símbolo
de recuperação ambiental, título concedido durante
a Eco 92.
A reforma do parque industrial mobilizou toda
a empresa – envolveu 89 projetos, da implantação
da nova aciaria à adoção das melhores práticas ambientais em nível global, passando pelo incremento
de capacidade e desempenho dos altos-fornos, pela
modernização da linha de produção e pela conquista
de sinergias com sua controladora, a Usiminas, que
dá ao mercado garantia de fornecimento.
Depois de tantos esforços, a Cosipa começou
em 2003 a colher os primeiros frutos de seu investimento. Hoje, a empresa é reconhecida, nos
mercados nacional e internacional, pela qualidade
de seus produtos, pelo respeito ao meio ambiente,
revertendo o passivo verificado no início dos anos
90, pelo incentivo ao crescimento pessoal e profissional de seus empregados e pelas iniciativas para
o aprimoramento da educação e a conquista de
melhor qualidade de vida para todos os cidadãos
– vitórias que a Cosipa faz questão de dividir com
cada um de seus funcionários.

História

Na década de 50, o Brasil do pós-guerra precisava se industrializar. Começou pela indústria de base,
incentivando a implantação das primeiras siderúrgicas. Mais do que aproveitar essa oportunidade,
em 1953 um grupo de corajosos empreendedores
deu início ao Projeto Cosipa.
Dez anos depois de iniciado o projeto, a Cosipa
começava a operar. As atividades tiveram início
com a inauguração da Laminação a Quente, em
18 de dezembro de 1963, pelo então presidente João
Goulart.
O setor metalúrgico se tornava cada vez mais
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essencial para o desenvolvimento industrial do
Brasil. Para atender à demanda, em 76 a Cosipa
inaugurou o Alto-Forno 2 e em 78 entrou em operação o Laminador de Chapas Grossas.
Na década de 80, era hora de reduzir custos e
priorizar ações. Em 86, foi inaugurada a Aciaria 2
e, nesse período, a Cosipa já exportava 35% de sua
produção, trazendo divisas para o país. Em 88, o
Estágio 3 de Expansão foi concluído. Mas os problemas e a falta de recursos aumentaram muito no
final da década e no início dos anos 90.
Em 20 de agosto de 1993, a Cosipa foi privatizada
na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa). Pouco depois, integrou-se ao Sistema Usiminas,
o maior complexo siderúrgico da América Latina.
Em 2001, com a inauguração da nova aciaria,
a empresa passou a operar em ritmo de produção
de 4,5 milhões de toneladas de aço líquido/ano.
Em 2003, foi inaugurado o Centro de Controle
Operacional, de onde, com tecnologia avançada,
passaram a ser analisadas todas
as etapas de produção do aço,
em tempo real.

Desempenho comercial

A Cosipa registrou diversos
recordes comerciais em 2003,
com o crescimento das vendas
para os mercados interno e
externo. No ambiente doméstico, as vendas para empresas
exportadoras e a retomada
geral dos negócios no fim do
ano asseguraram a expansão
do volume comercializado pela
empresa. No cenário internacional, a China continuou absorvendo grandes volumes de
produtos siderúrgicos, mesmo
com o aumento da produção
local, o que manteve os preços do aço em patamares elevados.

Social e ambiental

A imagem positiva na comunidade (interna e
externa) reflete o compromisso em buscar continuamente procedimentos e práticas que preservem
a segurança dos funcionários, dos colaboradores
e das instalações e o cumprimento de normas e
padrões operacionais, administrativos e financeiros.
O crescimento profissional e o processo de me-
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lhoria contínua se consolidam pelo treinamento dos
funcionários e demais colaboradores, objetivando
a necessidade de estabelecer uma postura, uma
atitude de respeito ao meio ambiente, ao indivíduo,
ao profissional, aos clientes, à comunidade externa,
o respeito às leis trabalhistas, ambientais e demais
legislações vigentes. Portanto, a busca da imagem
positiva se faz pelo cumprimento de práticas operacionais, administrativas e financeiras dentro dos
padrões normativos legais.

Segurança

A Cosipa também continua investindo cada vez
mais na melhoria das condições de segurança dentro
da usina, visando o bem-estar dos funcionários e da
comunidade cubatense. A empresa conquistou seis
vezes o prêmio Ao Mérito, concedido pelo Conselho
Interamericano de Segurança (CIS) às empresas
que conseguem reduzir em mais de 25% a taxa de
frequência de acidentes com perda de tempo.
A Cosipa foi a primeira
siderúrgica integrada do país a
receber a certificação OHSAS
18001 (Segurança e Saúde no
Trabalho), distinção que identifica as empresas que buscam
a excelência na eliminação
e no controle de seus riscos
significativos. Os conceitos
relativos à saúde e à segurança
do trabalhador estão mudando
gradativamente, e dentro disso,
a Cosipa está dando um grande
passo para melhorar a qualidade de vida de seus empregados
e, também, da comunidade à
sua volta. A empresa investe
numa mudança de cultura na
qual os funcionários fazem
o reconhecimento dos riscos,
identificam, registram, analisam e sugerem bloqueios para tornar cada vez mais seguro o seu
ambiente de trabalho.
O sistema, além de propiciar o atendimento à
legislação, apresenta como exigência a melhoria
contínua e a identificação e a eliminação dos pontos
que possam afetar o meio ambiente e as pessoas, o
que já é prática da companhia.

Saúde

Melhorar cada vez mais o atendimento aos 40
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mil usuários do plano de saúde da empresa é o principal objetivo do Sistema de Saúde Cosipa (Cosaúde). Para avaliar o atendimento, a siderúrgica lançou
o Prêmio Saúde Cosipa. O objetivo é incentivar a
qualidade da prestação de serviço na rede hospitalar
credenciada e reconhecer os hospitais que mais se
destacarem nas áreas de clínica médica, cirúrgica,
obstetrícia/ginecologia, pediatria e hospital geral.
O reconhecimento é entregue durante a Semana
Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
realizada anualmente no mês de maio.

Investimentos

A siderúrgica concluiu seu Plano de Atualização
Tecnológica - PAT, um programa de recuperação
da competitividade direcionado para a melhoria
contínua da qualidade do produto final, da produtividade dos seus equipamentos e do perfeito controle
do seu processo.
Um grande investimento foi
realizado em parceria com a
Voest-Alpine. A companhia adquiriu um novo conversor e uma
nova máquina de lingotamento
contínuo para a Aciaria 2, que
proporcionou a retomada da
capacidade de produção para 4,5
milhões de t/ano de aço líquido.
Foram investidos cerca de US$
180 milhões, com financiamentos
de bancos internacionais. Outros
investimentos, que somam cerca
de US$ 220 milhões foram feitos
na reforma dos altos-fornos, laminações e baterias de coque.
A modernização do laminador
de tiras a quente também é parte
importante do investimento que,
com a instalação de equipamentos mais modernos, precisos e avançados, oferece produtos com o nível de qualidade exigido pelo mercado.
A companhia deu continuidade aos investimentos destinados à sua atualização tecnológica, com o
novo contrato assinado com a Nippon Steel, líder
mundial de tecnologia, produtos em siderurgia e de
qualidade ambiental.

Siderúrgica já descobriu
o negócio da China
A China hoje é um dos países mais comentados
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do mundo atualmente. O destaque é a economia.
Não é para menos. São mais de 1 bilhão de habitantes ávidos por novidades do ocidente. Tudo na
China é multiplicado por milhões. A China é, sem
dúvida, um leque de possibilidades, e empresas
do mundo inteiro estão de olho neste mercado. Os
brasileiros, é claro, também querem fazer negócios
com o país do Oriente.
Nos primeiros meses deste ano, o valor das exportações do Brasil para a China cresceu 60%. Em
2003, chegou a US$ 4,9 bilhões.
E há muito o que melhorar, tanto que, em maio,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma
comitiva de empresários visitaram a China para
estreitar as relações. Antes da viagem, o ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Luiz Fernando Furlan, afirmou em entrevistas que
é possível multiplicar por dez, em curto espaço de
tempo, as relações comerciais e
econômicas entre os dois países.
A expectativa do ministro é de
que o investimento direto chinês
no Brasil alcance e até supere
US$ 5 bilhões nos próximos
três anos.

Além de aço, a Cosipa
exporta conhecimento
Mas o negócio da China não
fica restrito a estas questões, pelo
menos para a Cosipa. No ano
passado, os chineses lideraram
a compra de aço da siderúrgica,
com mais de 500 mil toneladas,
mas também vieram à usina
da Cosipa, em Cubatão, para
adquirir conhecimento.
No início do ano, um grupo de cerca de 50
empregados da siderúrgica chinesa Nisco (Nanjing
Iron and Steel Company) recebeu treinamento teórico e prático na área da Aciaria. A transferência
tecnológica nasceu de um contrato entre a Cosipa
e a Voest Alpine (VAI), uma das maiores fornecedoras mundiais de equipamentos siderúrgicos. Em
2001, a Cosipa adquiriu da VAI o complexo de sua
nova Aciaria.
Os chineses compraram equipamentos semelhantes e precisavam aprender a nova tecnologia.
Foi aí que a Cosipa entrou na história e foi esco-
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lhida, entre empresas da Europa, EUA e Brasil,
para transmitir este conhecimento. Foi a primeira
siderúrgica do Brasil a transferir tecnologia para
um país do Oriente.

Experiência é contada
em Brasília
Os resultados deste trabalho foram tão bons que
a experiência foi tema de discussão do Grupo de
Tecnologia, do Fórum de Competitividade da Indústria, criado pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. “A escolha da Cosipa foi um reconhecimento do trabalho realizado
pela empresa nos últimos anos. E o fato de termos
sido chamados, para apresentar nossa experiência,
mostra que somos um exemplo de sucesso e que
podemos passar conhecimento aos outros”, disse o
gerente de Suporte Técnico da Aciaria da siderúrgica, Danilo Di Napoli Guzela.
O Sistema Usiminas, do qual a Cosipa faz parte,
possui uma consistente experiência, de mais de 30
anos, na área de transferência tecnológica.
“O sucesso da Cosipa com os chineses foi um
sinal de que temos uma base concreta neste setor e
de que estamos no caminho certo”, disse o gerente
de Transferência de Tecnologia da Usiminas, Luiz
Octavio Barros de Souza.
“A vinda dos chineses é um marco para a história da Cosipa e do Brasil, porque mostrou o alto
nível de competência do trabalhador brasileiro. Com
certeza, a apresentação no Fórum da Competitividade foi mais uma oportunidade para mostrar que o
setor produtivo brasileiro tem potencial e capacidade
para atuar no ramo da transferência de tecnologia”,
disse o presidente da Cosipa, Omar Silva Júnior.

Cosipa inicia projeto de apoio
a obras e atividades culturais
Comprometida e sintonizada com o meio ambiente, saúde e segurança e responsabilidade social,
assim como com a qualidade de seus produtos e
serviços, agora a Cosipa dá mais um passo como
empresa que atua pela cidadania. Preocupada com
a inclusão social e o desenvolvimento humano da
comunidade em que atua, a empresa desenvolveu o
Projeto Cosipa Cultura, com a finalidade de apoiar
eventos e trabalhos de cunho social, educativo e
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artístico, todos voltados para a cultura.
Embora já colaborasse com alguns trabalhos,
no fim de 2003, a siderúrgica apoiou oito projetos
da Baixada Santista e capital, pela primeira vez
utilizando-se dos benefícios fiscais da Lei Federal de
Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que possibilita
que valores do Imposto de Renda sejam canalizados
para projetos culturais devidamente cadastrados e
aprovados pelo Ministério da Cultura (Minc).
A maior parte dos trabalhos patrocinados estão
sendo desenvolvidos no decorrer de 2004. Entre os
oito, três deles também têm o patrocínio da Dufer,
uma das empresas parceiras da siderúrgica.

Conheça a Lei Rouanet
O Artigo 18, da Lei Federal 8.313/91, determina
que segmentos culturais como artes cênicas, livros
de valor artístico, literário ou humanístico, música
erudita ou instrumental, exposições de artes visuais, doações de acervo para bibliotecas públicas,
museus, arquivos públicos e cinematecas, bem
como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para manutenção destes serviços, produção
de obras cinematográficas e videofonografias de
curta e média metragem e preservação e difusão
do acervo audiovisual, preservação do patrimônio
cultural material e imaterial têm direito à dedução
de 100% do Imposto de Renda, desde que não seja
ultrapassado o teto de abatimento de até 4% do IR
devido para Pessoa Jurídica.

Em cada trabalho
uma história
História

de

Uma Cidade Industrial

Produção de um livro e um CD-ROM com a
narrativa da história de Cubatão, desde a pré-história
até a atualidade. O trabalho é desenvolvido dentro
do eixo temático História e Identidade, com enfoque no período
industrial.

Santos e Seus Arrabaldes: o Álbum de Militão
Augusto Azevedo

Elaboração do livro que apresentará um acervo de imagens
captadas pelo fotógrafo, em 1865,
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E AMBIENTAL
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durante sua passagem pela Baixada
Santista. As imagens assumem caráter
documental sobre o litoral paulista, pela
riqueza histórica apresentada.

Por Todos

os

Poros

Livro de documentação fotográfica,
da artista e professora santista Sandra
Aparecida Sá dos Santos, que visa divulgar as belezas naturais e culturais brasileiras, sua gama de infinita tropicalidade,
riqueza de formas e de cores.

Biblioteca Ler
Embarque na Leitura
(Cosipa e Dufer)

é

Saber -

O projeto consiste na implantação de uma biblioteca gratuita dentro da Estação Paraíso do Metrô
de São Paulo, local com um dos mais altos índices
de passageiros por minuto do mundo.

Centro Universitário
Maria Antônia

Prevê a reforma do Edifício Joaquim Nabuco,
tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo. A estrutura comprometida do
prédio será substituída por peças metálicas, transformando o lugar em um amplo espaço cultural.

CD Marcos Borelli
(Cosipa e Dufer)

Produção do CD de música clássica do pianista
Marcos Borelli.
O álbum, que tem dez faixas, é intitulado Idàrúdàpó (palavra da língua iorubá que significa
confusão, transformação).

Correndo Para o Abraço
(Cosipa e Dufer)

Trata-se de um livro infantil de cunho motivacional, que relata a história de meninos e meninas
que sonham em participar dos Jogos Olímpicos,
como corredores. São jovens que treinavam no seu
bairro, sem a menor infra-estrutura e recursos. Um
dia, um grande atleta, ao passar por lá, encanta-se
com a dedicação e a perseverança dos meninos e
resolve ajudá-los. Com o empurrãozinho do ídolo, os
resultados começam a aparecer e, em pouco tempo,
tudo muda para os pequenos atletas.

CASE STUDIES

40

Companhia de Dança
Palácio das Artes

Refere-se a apresentações de dança-teatro em
Cubatão, Santos e São
Paulo. Os espetáculos
serão divulgados, assim
que a agenda estiver
definida para 2004.
Vários projetos de Cubatão, voltados para o
auxílio a crianças e adolescentes, também receberam apoio da Cosipa, pela legislação (Estatuto da
Criança e do Adolescente) que também possibilita
o uso de valores do Imposto de Renda para ações
sociais.
Estes projetos foram escolhidos por se tratar de
ações que valorizam e resgatam a imagem e a história da Baixada Santista, região onde está situada
a Usina José Bonifácio de Andrada e Silva.
Como a sede da siderúrgica está localizada na
capital, o Cosipa Cultura também contempla
projetos de São Paulo. Vale lembrar que projetos
de outros municípios e estados, que possam ter
alguma relação com a empresa ou com o Sistema
Usiminas, também poderão ter o patrocínio do
Cosipa Cultura. Um exemplo é a Companhia de
Dança Palácio das Artes, de Minas Gerais, que
fará uma pesquisa de campo para também trazer
à Baixada apresentações especificamente voltadas
à nossa realidade.

PERSPECTIVAS
Em 2004 a Cosipa espera um crescimento da
economia brasileira e, conseqüentemente, o aumento da demanda interna de aço, movida pelo
aquecimento do consumo, pela concretização de
ações ligadas às parcerias público-privadas que
começaram a se desenhar no fim de 2003 e pela
manutenção das atividades exportadoras em vários
segmentos.
No cenário internacional, a Cosipa prevê a manutenção do crescimento do comércio mundial e da
demanda de aço, além do fim de algumas práticas
protecionistas, o que possibilitaria a desconcentração regional e estimularia um comércio mais
equilibrado e racional.
A empresa acredita na sustentação dos atuais
patamares do preço do aço, ainda influenciados pela
forte demanda chinesa, que não deve cair antes de
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2006. A revogação da salvaguarda 201, pelos Estados Unidos, abre oportunidades de expansão dos
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negócios na América do Norte, com a retomada das
vendas para esse importante mercado consumidor.

Benito Santiago Martinez Gonzalez é superintendente de Meio
Ambiente, Medicina e Segurança da Cosipa
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MV SISTEMAS

L uciano R egus

O diferencial em

gestão hospitalar
Há 17 anos no mercado, a MV Sistemas se destaca
como líder brasileira no segmento de software para
gestão hospitalar, com uma carteira de mais de 400
clientes em todo o Brasil. Sediada em Porto Alegre,
a empresa desenvolve seus sistemas nos laboratórios
situados na filial de Recife, cidade considerada o
segundo pólo médico nacional e um dos centros de
excelência em informática do país.

A

cobertura nacional é garantida por filiais situadas em capitais e outras cidades
estratégicas,como São Paulo, Campinas
(SP), Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Rio
de Janeiro e Fortaleza – além de uma rede de representantes e parceiros comerciais qualificada para as
tarefas de venda, implantação e suporte técnico. A
MV conta com uma equipe de 250 profissionais,
entre gerentes de projetos, consultores, analistas e
programadores.

Modernização do setor

O principal desafio enfrentado pela MV Sistemas
é sensibilizar o segmento de saúde para a necessidade da adoção de sistemas de TI eficientes em
suas instituições, a fim de aprimorar os processos,
ampliar a produtividade, otimizar investimentos e
reduzir custos para garantir melhor desempenho
em seus negócios. O mercado de saúde do Brasil
está vivendo a angústia que os bancos enfrentaram
há alguns anos: encontrar uma forma de mudar a
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cultura dos colaboradores, definir um bom modelo
de gestão e ainda implantar um avançado sistema
de gestão automatizado, investimento que demanda
quantias consideráveis.
São poucos os modelos de gestão eficientes no setor e o resultado disso é que muitas instituições ainda convivem com um alto descontrole, desperdício
de insumos superior a 15%, perdas de faturamento
acima de 10%, baixa qualidade no atendimento aos
clientes e absoluto desconhecimento de custos. O
mercado também convive com a falta de percepção
dos gestores de saúde, que têm direcionado altos investimentos para a compra de novos equipamentos
médico-hospitalares, os quais, na maioria das vezes,
operam com grande ociosidade e mal podem cobrir
os custos operacionais.

MV Sistemas, 17 anos de sucesso

Hospital 9 de Julho (SP), Hospital Maternidade
São Camilo (SP), Clínica São Vicente (RJ), Congregação Santa Catarina (SP, RJ, ES), Instituto de
Cardiologia (RS), Hospital São Marcos (PE), entre
outros. Este são alguns exemplos de instituições
que, usando os sistemas da MV, aumentaram a
qualidade dos seus produtos e serviços, estabeleceram uma estrutura precisa de custos, eliminaram
perdas de faturamento, ampliaram a produtividades
de seus processos e, assim, melhoraram a rentabilidade dos seus negócios.
Os sistemas da MV são desenvolvidos com base
em tecnologia 100% Oracle. Este diferencial permite
maior flexibilidade no momento da implantação,
que pode ser realizada por módulos, de acordo com
os objetivos e as necessidades do cliente.
Em 2002, com o lançamento do sistema MV
2000i Enterprise Edition, uma solução completa
para gestão de grandes hospitais, a empresa conquistou o prêmio Top Hospitalar em cinco categorias:
Melhor Sistema de Gestão Hospitalar, Sistema de
Automação Hospitalar, Software de Farmácia e
Dispensação, Sistema de Documentos e Prontuários
Médicos e Sistema de Prescrição Eletrônica.

Parceria Endeavor

Selecionada entre 385 empresas brasileiras que
apresentam inovação e capacidade para contribuir
com o desenvolvimento do país, a MV Sistemas
foi indicada pela ONG Endeavor, organização
internacional sem fins lucrativos, que presta apoio
a empreendedores em países em desenvolvimento,
como uma das sete empresas aptas a participar do
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seu Programa de Apoio a Empreendedores. A MV
obteve destaque em todas as etapas do processo de
seleção.

Novos produtos

Em 2003, os sistemas da MV incorporaram
um grande número de novas funcionalidades. Em
parceria com os clientes, foram realizados investimentos no Prontuário Eletrônico. Entre outras inovações,
foram incorporados o acesso
às imagens dos exames, compatibilidade com PDAs e a
criação de novos documentos
clínicos.
Em 2004 já foram investidos mais de R$ 6 milhões em
desenvolvimento de sistemas,
que envolveram a participação de importantes hospitais
de referência do Brasil. Foi
lançado, também, um aplicativo para palm tops
para a área de enfermagem, além de um módulo
inovador de CME – Controle de Materiais Esterilizados, junto com o Hospital 9 de Julho, de São Paulo.
Graças às inovações realizadas no ano de 2003, a
MV Sistemas ganhou, pela terceira vez consecutiva,
o Prêmio Top Hospitalar, o mais importante do setor. A empresa foi destaque nas categorias “Melhor
Sistema de Gestão”, “Melhor Sistema de PACS” e
“Melhor Consultoria Hospitalar”.

Novas parcerias, mais inovações

A empresa também em 2003, fechou importantes parcerias. Entre elas destaca-se a aliança com
a MicroStrategy, maior empresa mundial de Business Intelligence. Juntas, as duas desenvolveram o
MVPortal, sistema de informações gerenciais que
permite o conhecimento e exploração no detalhe de
todos os indicadores do hospital.
Outra importante parceria em 2003 foi com a
MicroData, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de captura de imagens, os PACS.
Essa solução iguala os sistemas da MV aos dos
grandes fabricantes mundiais de equipamentos de
imagens, mas a baixo custo. O sistema MV PACS
já tem cerca de 30 clientes, entre eles o Grupo Amil,
do Rio de Janeiro.
A MV Sistemas também firmou recentemente
uma parceria com o Iteci, Instituto de Tecnologia
em Informática, em Recife, para a realização de
O DIFERENCIAL EM GESTÃO HOSPITALAR
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dois cursos de formação, de Desenvolvedores e de
Consultores de sistemas de gestão hospitalar. O
objetivo da parceria é formar mão-de-obra qualificada, a ser prioritariamente absorvida pela empresa,
que garante a contratação de pelo menos cinco dos
melhores alunos em cada um dos dois cursos.
Ambos os cursos estão sendo ministrados na
sede do Iteci. O de Formação de Consultores tem
como objetivo preparar profissionais especializados
na implantação de sistemas de gestão hospitalar,
com ênfase nos produtos da MV Sistemas. O
público-alvo para este curso são consultores em
sistemas de gestão empresarial, profissionais com
formação superior, que atuam em instituições
de saúde e que tenham interesse em ingressar no
mercado de consultoria. O único pré-requisito é
ter conhecimento de microinformática. A carga
horária é de 342 horas, divididas
em dois módulos.
Para programadores, analistas
de sistemas, estudantes e profis
sionais de TI, o curso indicado é o
de Formação de Desenvolvedores,
com duração de 217 horas, divididos também em dois módulos.
O curso garante a formação de
programadores especializados
na plataforma Oracle para desenvolvimento e manutenção
de sistemas de gestão hospitalar,
com foco nos produtos da MV
Sistemas. Como pré-requisitos
deste curso estão: conclusão do
curso de programadores trainee do
Iteci ou conhecimentos em lógica de programação
e Oracle.
Merece destaque a oportunidade destes cursos
em época de desemprego ainda elevado. A saúde
é um dos segmentos da área de tecnologia com
maior demanda por profissionais especializados.
Por este motivo, resolvemos fomentar esta parceria
para oferecer aos alunos um curso de qualidade, de
acordo com as exigências do mercado, e ainda, com
possibilidade de serem contratados por nós.

Os resultados

O ano de 2003 foi cheio de incertezas. Com o
início de um novo governo, diversos setores, considerando que o ano seria desfavorável à economia, resolveram “pisar no freio” e não realizaram grandes
investimentos. A área de tecnologia da informação
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foi uma das mais prejudicadas mas, mesmo assim,
algumas empresas se destacaram com faturamentos
superiores a 2002 e se lançam em 2004 com grande
expectativa de crescimento.
Mas, no caso da MV Sistemas, no último ano
foram fechados 18 novos contratos, sendo 17
hospitais e uma empresa de planos de saúde. Ao
todo, os valores dos contratos somaram R$ 10
milhões. Entre os principais clientes conquistados
destaca-se a Unimed Belo Horizonte, considerada
um modelo de gestão por todo o sistema de planos de saúde. O contrato, no valor aproximado
de R$ 3,2 milhões, será executado em três anos, e
vai integrar todas as unidades de saúde do grupo
em Minas Gerais. Merecem destaque também
os novos contratos com o Hospital Espanhol, de
Salvador, e o Grupo Hospitalar Nossa Senhora
de Lourdes, em São Paulo, duas
tradicionais instituições que possuem faturamento superior a R$
7 milhões mensais.
No total, oito hospitais entraram em operação com o MV2000
e o MV Saúde, todos cumprindo o
prazo de seis meses proposto pela
MV. Entre eles destaca-se o CIAS
- Centro Integrado de Atenção à
Saúde – Hospital Unimed de Vitória, atualmente um dos hospitais
mais informatizados do país.
No fim de 2003, a MV Sistemas entrou definitivamente no
mercado paranaense de sistemas
de saúde, fechando contrato com
o maior hospital do estado, o Evangélico de Curitiba, além do Santa Rita, de Maringá, e a Santa
Casa de Londrina. O Paraná é considerado uma
referência em saúde, e a entrada da MV Sistemas
na região representa a confiabilidade dos seus
produtos, levando-se em conta a credibilidade dos
seus novos clientes. E em 2004 as perspectivas são
ainda melhores: a MV pretende abrir sua filial no
estado, na cidade de Curitiba, contratando novos
consultores e visando conquistar mais dez clientes
na região.
Com a preocupação constante das empresas
de saúde em reduzir custos sem abrir mão da
qualidade dos serviços, viabilizando o aumento de
receita, essas instituições terão obrigatoriamente
de se modernizar. E a área de sistemas torna-se
crucial neste momento.

TECNOLOGIA

OS CASES DE SUCESSO
1) Hospital da PUC- Campinas adota solução de
gestão MV 2000i
O Hospital Universitário avaliou vários fornecedores até decidir-se pela empresa mais capacitada
a assegurar otimização de processos, segurança,
redução de custos e apoio a tomada de decisão
O Hospital Universitário da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Hospital e Maternidade Celso Pierro - HMCP, acaba de adquirir
a solução de gestão hospitalar da MV Sistemas,
empresa líder em seu segmento. A negociação foi
concluída após rigoroso processo de seleção e contempla o fornecimento de um sistema completo que
integra e gerencia as áreas hospitalares e clínicas da
instituição, incluindo ainda os sistemas MV Custos
e MV Portal, este último uma poderosa ferramenta
de Business Intelligence para o apoio a tomada de
decisão e análises estratégicas.
Para a decisão, pesou o fato de a MV estar
no mercado há 17 anos, com um quadro de 250
funcionários e mais de 400 clientes, além de equipe
própria de suporte e consultoria. A data prevista
para o início da implantação do sistema MV 2000i
é setembro deste ano. Pela complexidade do projeto,
estima-se que deverá entrar em operação em sua
totalidade em um prazo de dois anos. O Hospital
Universitário da PUC-Campinas oferece 317 leitos,
dos quais 240 credenciados ao Sistema Único de
Saúde - SUS. Realiza em média 1.500 internações
ao mês, 17.400 atendimentos de pronto socorro e
19.920 atendimentos ambulatoriais, em sua maioria
em pacientes do SUS. Fazem parte da instituição
79 unidades e serviços.
“A necessidade de agilização dos processos, bem
como a segurança e a integridade dos dados, são
necessidades reais que o Hospital Universitário da
PUC-Campinas vem buscando com a aquisição do
MV 2000i. Nosso objetivo é informatizar todas as
áreas hospitalares e poder levantar a situação real do
hospital, traçando diferentes cenários, por exemplo,
com o suporte da ferramenta de BI MV Portal”,
diz José Daniel Almeida Camargo, gerente-geral da
mantenedora do hospital.
“Redução de custos, aumento de receitas e produtividade são também objetivos almejados pelo
hospital, que se empenhou em buscar um parceiro
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na área de sistemas corporativos que
lhe desse elementos palpáveis para o
atendimento dessas metas”, acrescenta o gerente.

Mudança

de paradigma

A instituição de saúde de Campinas está ciente
do impacto que a implantação de uma nova solução de gestão hospitalar vai trazer ao seu dia-a-dia.
Todos os processos hospitalares estão sendo revistos
e, com esta finalidade, foi montada uma equipe
composta por profissionais do hospital em parceria
com especialistas da MV Sistemas. Com as novas
ferramentas, a instituição terá quase a totalidade de
suas atividades informatizadas, imprimindo maior
agilidade e segurança na tomada de decisão.

Crescimento

acelerado

O contrato com o Hospital Universitário da
PUC-Campinas é um dos 11 celebrados pela MV
Sistemas no início de 2004. A previsão da empresa
é conquistar 40 novos clientes em todo o Brasil, este
ano, consolidando a posição de líder no segmento
de softwares para gestão hospitalar.
Aliando conhecimento, experiência e avançada
tecnologia, a MV Sistemas fornece soluções que
ampliam a eficiência de diferentes organizações
do setor de saúde – hospitais privados, filantrópicos, públicos e universitários, planos de saúde,
home care e secretarias de saúde. Selecionada entre
centenas de empresas brasileiras que apresentam
inovação e capacidade para contribuir com o desenvolvimento do país, a MV Sistemas faz parte
da ONG Endeavor.

2) Grupo Nossa Senhora de Lourdes implanta solução de gestão hospitalar
MV 2000i
Com o início de operação do novo sistema, o
GNSL passa a gerenciar melhor suas informações
administrativas e financeiras, com um controle
mais apurado e integrado das áreas de suprimentos,
compras, faturamento, repasse médico e glosas,
além de registrar dados clínicos e assistenciais dos
pacientes diretamente no prontuário eletrônico.
O Grupo Nossa Senhora de Lourdes (GNSL),
em São Paulo, um dos mais completos centros de
saúde do país, com dois hospitais, um plano de saúde e 15 empresas coligadas, finalizou a implantação,
O DIFERENCIAL EM GESTÃO HOSPITALAR
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no início de abril, do sistema de gestão hospitalar
MV 2000i, da MV Sistemas. A solução compreende
mais de 30 módulos e é a única totalmente integrada disponível no mercado nacional. O sistema
reúne, em uma mesma base de dados, informações
administrativas e financeiras da instituição, recursos como o prontuário eletrônico, gerenciamento
de custos, PACS e sistema de
Business Intelligence (BI).
Além do Hospital Nossa
Senhora de Lourdes, instituição matriz do Grupo NSL, o
novo sistema de gestão atende
mais três empresas coligadas: o Hospital da Criança,
o Centro de Diagnóstico e o
CMI (Centro de Medicina
Integrada). A solução está
sendo utilizada em 250 estações de trabalho, por 1.100
funcionários, entre médicos,
enfermeiros e profissionais da
área administrativa. Todos
os funcionários receberam
um treinamento de três meses para lidar com o novo
software.
Sob a coordenação de seis consultores da MV
Sistemas, o projeto de implantação da solução MV
2000i foi concluído em sete meses. “Os prazos
foram cumpridos adequadamente, e a equipe compreendeu a complexidade de nossas necessidades,
envolvendo-se com os diversos setores do Grupo
NSL”, destaca Iberê Ranieri, gerente de Informática
da instituição de saúde. “Outro sistema de gestão era
utilizado há 12 anos pelo grupo, mas não atendia
mais nossas necessidades. No momento, estamos
na fase de acompanhamento pós-implantação dos
mais de 30 módulos do sistema, e já conseguimos
perceber que os usuários estão mais confortáveis e
confiantes com a nova solução”, informa.
Ranieri conta ainda que o GNSL passa a gerenciar melhor suas informações administrativas e
financeiras, ou seja, ter melhor controle das áreas de
suprimentos, compras, faturamento, repasse médico
e glosas, além de possibilitar aos médicos e enfermeiros o registro de dados clínicos e assistenciais
dos pacientes diretamente no prontuário eletrônico.
Ao todo, cinco empresas nacionais participaram do processo de seleção do sistema de gestão no
Grupo NSL. A estrutura de atendimento pós-venda
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do software, tecnologia e modernidade, foi, porém,
o diferencial que levou a MV Sistemas a vencer a
concorrência. “Além dessas características, a MV
Sistemas possui grandes referências de hospitais
que já utilizam a solução, o que nos levou a fechar
o contrato. A MV destacou-se ainda por ter uma
solução nacional, totalmente integrada e com suporte próprio, sendo também a empresa com a mais
sólida estrutura”, disse Ranieri.
José Mauri dos Santos, gerente de Projeto da MV
Sistemas, explica que a solução já vem mudando
as características de atendimento no Grupo Nossa
Senhora de Lourdes. “A maior facilidade que percebemos é a integração entre os diversos módulos,
o que simplifica o processo de atendimento aos
pacientes. Ao prescrever um medicamento, por
exemplo, o médico antes emitia uma solicitação em
papel que deveria ser entregue na farmácia para a
retirada do produto. Agora, a prescrição médica é
realizada diretamente no sistema e as solicitações
de medicamentos são disponibilizadas na farmácia
via rede”, destaca Santos.
Com a prescrição eletrônica, todas as solicitações de medicamentos, dieta, sangue, exames
laboratoriais e de diagnóstico são disponibilizadas
automaticamente nos setores de Farmácia, Nutrição, Banco de Sangue e serviços complementares,
respectivamente, eliminando gastos com papéis e
deslocamento físico. “Ganhou-se tempo e eficiência”, explica Santos.
Localizado no bairro do Jabaquara, em São
Paulo, o Grupo NSL possui mais de 15 empresas
relacionadas à área de saúde, e tem como instituição
matriz o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. São
22 mil m² de área construída e mais 9 mil m² em
construção. A instituição possui 1.200 funcionários, 245 leitos (49 UTIs) e mais de 1.000 médicos
cadastrados no corpo clínico. Mensalmente são
realizados cerca de 17 mil atendimentos no pronto
socorro, 16 mil consultas ambulatoriais, 12 mil
exames, 700 internações, 400 cirurgias ambulatoriais e 250 cirurgias em pacientes internados. Além
disso, o Grupo NSL também conta com 50 mil
beneficiários de planos de saúde próprios.

3) Hospital-Dia e Maternidade
Unimed-BH utiliza prontuário
eletrônico em PDAs
A solução fornecida pela MV Sistemas permite
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que médicos e enfermeiros façam anotações clínicas
sobre os pacientes diretamente em computadores
de mão.
O Hospital-Dia e Maternidade da Unimed de
Belo Horizonte é exemplo de como a tecnologia
pode ser uma grande aliada das instituições de
saúde para melhorar a qualidade do atendimento.
Inaugurado em janeiro deste ano, com 97 leitos e
um investimento total de R$ 18 milhões, o hospital
apresenta como diferencial o uso do moderno sistema de gestão hospitalar MV 2000i, desenvolvido
pela MV Sistemas.
O MV 2000i é formado por mais de 30 módulos
que trocam e gerenciam milhares de dados, não
só sobre o estado de saúde de cada paciente, como
também questões relacionadas à administração do
hospital, como custos e resultados, almoxarifado,
compras, convênios, fornecedores e manutenção,
entre outros.

Leitura

óptica em computadores de mão

Destaque da solução MV 2000i e que mais vem
chamando atenção de médicos e pacientes é o Prontuário Eletrônico. De forma operacional simples e
eficaz, o sistema visa registrar e controlar todas as
informações assistenciais ao paciente. O produto
permite que os médicos façam todas as anotações
clínicas diretamente em computadores ligados em
rede ou em PDAs (computadores de mão), diferentemente dos habituais registros em pranchetas,
freqüentes ainda na maioria dos hospitais. Também
são inseridos no sistema, pelo médico ou enfermeiro,
todos os cuidados, prescrições de medicamentos,
solicitações de exames, raios-x, tipo de sangue
etc., gerando requisições automáticas aos setores
responsáveis, além de registrar o consumo e seus
respectivos valores diretamente na conta hospitalar.

Praticidade,

agilidade e segurança são

vantagens exclusivas da utilização do sistema de prontuário eletrônico em

PDAs.

No momento da internação, os pacientes recebem uma pulseira de identificação com código
de barras. Esse acessório é utilizado, por exemplo,
toda vez que o auxiliar de enfermagem administra
qualquer medicamento. Antes da aplicação, através
de um leitor óptico acoplado no PDA, é realizada a
conferência da pulseira do paciente e dos códigos de
barras presentes nas caixas e kits de medicamentos.
Além disso, são registrados automaticamente a data,
a hora e o profissional responsável pela checagem.
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Como o prontuário eletrônico reúne todas as informações do paciente e medicamentos prescritos
e proibidos pelos médicos, a possibilidade de erro
diminui drasticamente.
O uso de PDAs também facilita o registro de
dados vitais e balanço hídrico dos pacientes internados. Quando anotados em prontuários em papel,
essas informações, depois de utilizadas, geralmente
não servem para nada. No sistema, é possível obter
estatísticas desses dados.
O Prontuário Eletrônico dispõe ainda de um
recurso prático e útil chamado Documentos do
Prontuário, que tem como principal função a
formatação de formulários padrão que podem ser
utilizados para coletar dados essenciais à assistência
ao paciente, entre os quais, evoluções médicas, evoluções de enfermagem, registro de dados anestésicos,
folha de parada, admissão e anamnese.
Segundo o cirurgião Carlos Rubens Maciel,
diretor de Provimento de Saúde da Unimed-BH, a
aceitação do sistema por parte da equipe foi tranqüila. “As poucas resistências que ocorreram logo
arrefeceram, pela rápida percepção da agilidade
e segurança que o software oferece”, relatou. O
médico explica que a equipe do hospital passou
por treinamento rigoroso, sob o acompanhamento
direto da consultoria da MV Sistemas. Além disso, a
Unimed-BH investiu na formação de multiplicadores de informações permanentes dentro do hospital.
“Embora o sistema seja simples, era necessário que
todos médicos, enfermeiros e auxiliares se familiarizassem com o software”, acrescenta. Em dois meses,
foram treinados 770 médicos, sob a supervisão da
MV Sistemas.
Inaugurado em 2004, o hospital tem 97 leitos
disponíveis e capacidade de realizar até 70 cirurgias
de pequeno ou médio porte por dia, em 13 especialidades, e partos. Possui uma grande equipe de
funcionários, composta por mais de 570 médicos
cooperados no corpo clínico aberto, os 176 médicos plantonistas, os 11 enfermeiros, os 96 técnicos
de enfermagem e os 34 colaboradores nas áreas
administrativas.
A Unimed-BH é hoje o maior plano de assistência médica do estado de
Minas Gerais. Para manter
esse desempenho, conta
com uma ampla rede
de hospitais e clínicas e
mais de 4.400 médicos
cooperados, que zelam
O DIFERENCIAL EM GESTÃO HOSPITALAR

47

MV SISTEMAS
pela saúde de mais
de 480 mil clientes.
A empresa é líder
absoluta do mercado
de planos de saúde
em Belo Horizonte, há 33
anos. O principal diferencial da
Unimed-BH é que os clientes são atendidos pelos donos do negócio, os médicos cooperados,
que privilegiam a ética na prática de sua profissão
e oferecem ao cliente um atendimento de qualidade.

4) MV 2000i simplifica processos gerenciais e operacionais do Hospital 9 de
Julho (SP)
O Hospital 9 de Julho já conta com a mais
avançada e completa solução para gestão hospitalar
do país. O sistema MV 2000i está sendo utilizado
desde abril de 2002 pela instituição, efetuando todo
o gerenciamento, padronização e integração das
informações dos diversos departamentos do hospital.
Reconhecido por sua especialidade em cirurgias
de alta complexidade, o Nove de Julho sempre se
mostrou atento às inovações tecnológicas, realizando investimentos constantes na área e na atualização profissional. A aquisição do MV 2000i, ocorrida
no segundo semestre de 2001, integrou o processo
de modernização das instalações e equipamentos do
hospital, que incluiu a inauguração de um novo
pronto atendimento, moderno centro cirúrgico, sala
de videoconferência e telemedicina e a compra de
equipamentos de última geração. Tudo isso para
otimizar o funcionamento da instituição e oferecer
melhores serviços aos pacientes.
A implantação do sistema no Hospital 9 de Julho
teve início em outubro de 2001, com a realização de
um diagnóstico completo de todos os seus processos,
customizações e treinamento de multiplicadores,
entre eles, coordenadores de departamentos, responsáveis pelo repasse de informações aos demais
usuários.
A partir da análise de aderência dos processos
do hospital com o sistema, foram identificadas e
efetuadas as mudanças necessárias para que se
obtivessem rotinas mais integradas e eficientes.
Todos os módulos do MV 2000i foram implantados com sucesso em aproximadamente seis meses.
Nesse período, integraram a equipe responsável pelo
projeto de implantação do sistema no Hospital 9 de
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Julho: o gerente de informática do H9J, um coordenador, dez consultores e um DBA (Administrador
de Banco de Dados) da MV Sistemas.

Resultados

O novo sistema simplificou os processos operacionais e gerenciais do 9 de Julho. Segundo Mário
Kinoshita, diretor administrativo-financeiro do
hospital, “o MV 2000i tem facilitado o trabalho
dos profissionais, pois armazena todas as informações, disponibilizando relatórios gerenciais e de
faturamento e o prontuário do paciente desde o dia
de sua entrada, minimizando custos”.
O sistema da MV passou a atender às necessidades específicas dos departamentos, como o novo
centro cirúrgico, que tem todos os seus processos
automatizados, e o faturamento das contas, que
agora é feito on-line. Outra vantagem é o prontuário
eletrônico, que passou a incorporar todos os dados
e o histórico de cada paciente, o que possibilita visualizar facilmente os procedimentos realizados, os
medicamentos ministrados e a sua evolução clínica.
De acordo com Clarice Tavares, enfermeira
encarregada do centro cirúrgico, “o MV colabora
no planejamento de vários procedimentos, além
de acompanhar processos, analisar e buscar resultados para melhor sistematizar o atendimento dos
pacientes”.
Na área de suprimentos, o novo sistema propiciou um controle mais efetivo da produção, melhorando o planejamento desde a disponibilidade
de equipamentos e materiais até a eficiência dos
estoques, que puderam ser reduzidos sem perda de
qualidade.
“Com o MV 2000i, o Hospital 9 de Julho deu
um novo passo na modernização de suas instalações
e demonstrou seu compromisso com a excelência
no atendimento e na qualidade de seus serviços”,
comenta o coordenador do projeto de implantação,
Tércio Arruda.
Situado em um complexo de 26,5 mil metros
quadrados, o 9 de Julho está equipado para realizar
desde pequenos tratamentos clínicos e cirúrgicos até
os de alta complexidade. Atualmente 108 planos
de saúde mantêm convênio com o hospital, que
conta com um centro médico com especialistas em
50 áreas, 2.500 renomados médicos cadastrados,
1080 funcionários, dos quais 800 profissionais de
enfermagem e 450 colaboradores indiretos.
Com 250 leitos, o Hospital 9 de Julho mantém
uma taxa de ocupação de 5.500 leitos/mês. Mensal-
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mente realiza-se na instituição uma média de 9.000
atendimentos no pronto-socorro, 1.200 internações,
1.800 exames e 1.196 cirurgias, totalizando mais de
120 mil pacientes por ano.
Em 2002, o H9J se consolidou como um dos
principais centros médico-hospitalares do Brasil. E
como fruto de seu trabalho, recebeu o título de Hospital do Ano de 2002, pelo prêmio Top Hospitalar.

Módulos Implantados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internação;
Urgência / Emergência;
Ambulatório;
Unidade de Internação;
Nutrição;
Consultório Médico;
Radiologia e Imagem;
Centro Cirúrgico;
Almoxarifado;
Farmácia;
Repasse Médico;
Manutenção;
Room Service;
Zeladoria;
Compras;
SAME;
Tesouraria;
SAC;
UTI;
Glosas;
Faturamento de Convênios e Particulares;
Prescrição Médica e Enfermagem;
Custos;
CCIH;
Patrimônio.

Infra-estrutura

• Servidor de banco de dados HP-UX L100 (UNIX)
1GB RAM, 1 Processador, 2HDs de 18GB;
• Servidor de arquivos Pentium III, 512 MB, 1.1
GB, 2 HDs de 18GB, sistema operacional Windows
NT 4;
• Banco de Dados Oracle 8.1.6 Enterprise Edition;
• 210 estações de trabalho;
• 700 usuários.

5) MV 2000i facilita a tomada de decisões
no Hospital Metropolitano (ES)
Um dos primeiros clientes da MV no Espírito
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Santo, o Hospital Metropolitano, situado na cidade de Serra, próxima à capital Vitória, tornou-se
referência no estado para o software MV 2000i e
importante parceiro na expansão dos negócios da
empresa.
Controles e informações eficientes para garantir
espaço no atual mercado de saúde capixaba. Foi
vislumbrando alcançar esse objetivo que o Hospital
Metropolitano decidiu pela implantação do sistema
MV 2000i, em março de 2001. “Fomos o primeiro
hospital no estado a implementar os principais
módulos do software de gestão hospitalar da MV”,
afirma Benoni Antônio Santos, diretor de gestão
financeira do Metropolitano.
Ao término do projeto de implantação do sistema, ocorrido em novembro de 2001, o MV 2000i
proporcionou ao Hospital uma integração sistêmica
dos diversos setores, através de relatórios gerenciais
com dados estatísticos, financeiros e administrativos, controle de bens e serviços e faturamento em
tempo real.
Com a entrada de novos concorrentes, com os
baixos preços das tabelas dos convênios e com a
depreciação de ativos importantes, o sistema tornou-se uma importante ferramenta para que o Metropolitano se mantivesse competitivo. “Passamos a
conhecer a origem dos nossos clientes, a visualizar
as deficiências de controles, a reduzir e controlar
nossos estoques de materiais, a melhorar nosso faturamento e a ter ferramentas para facilitar nossa
tomada de decisões”, relata Marcos Dias Ayres,
diretor de gestão administrativa.
No total, mais de R$ 700 mil foram investidos
em software, hardware, cabeamento, estruturação
física do Centro de Processamento de Dados e treinamento de pessoal. A participação efetiva de toda
a equipe gerencial e da MV, atuando com presteza
e eficácia no processo de implantação e desenvolvimento do sistema, ajudou a coroar este sucesso,
projetando o Metropolitano e seus profissionais no
mercado hospitalar.
Para a MV Sistemas, o Hospital Metropolitano
foi uma porta de entrada para o mercado capixaba.
“Após a implantação do sistema, recebemos vários
representantes de outros hospitais do estado, que
vieram conferir os benefícios de controle, envergadura do investimento e os esforços empregados na
área de recursos humanos”, afirma Marcos Ayres.
O Hospital Metropolitano é considerado um dos
mais modernos complexos médico-hospitalares do
Espírito Santo, atendendo usuários da grande maioO DIFERENCIAL EM GESTÃO HOSPITALAR
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ria dos planos de saúde, empresas e particulares.
Possui 108 leitos para internações, sete salas
de cirurgia (sendo uma exclusiva para cirurgia
cardíaca e neurocirurgia), UTI Adulto, Unidade
Coronariana, 18 consultórios de especialidades,
UTI Neonatal, Laboratório de Análises Clínicas,
Laboratório de Patologia, Serviço de Endoscopia,
Serviço de Nutrição e Dietética, Centro Cirúrgico,
Serviço de Hemodinâmica, Serviço de Cardiologia, Departamento de Diagnóstico por Imagem e
pronto-socorro 24 horas em todas as especialidades
médicas.
Ao todo, são 200 médicos e 380 colaboradores,
entre enfermagem, administrativos e serviços gerais,
trabalhando diariamente e buscando o melhor atendimento profissional, para o bem-estar do cliente e
a boa imagem da saúde.

6) Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia - São Paulo
Fundado em 1960, o Hospital
e Maternidade São Camilo Pompéia faz parte da Sociedade
Beneficente São Camilo, responsável pela administração de um
grupo de empresas voltadas à
área da saúde, inclusive a Universidade São Camilo, referência
nacional na formação de gestores
de saúde.
Localizado na maior metrópole do país, o São Camilo
atende todas as especialidades
médicas e oferece os serviços de
ressonância magnética nuclear,
tomografia axial computadorizada, hemodinâmica e angiografia
digital, ultra-sonografia a cores,
transplante de rins e fígado, medula óssea e pâncreas, cirurgia vídeo-laparoscópica,
cirurgia a laser, correção de hérnia de disco a laser
e cirurgia cardíaca, entre outros.
Com um faturamento mensal de 7 milhões de
reais, o São Camilo dispõe de 150 leitos, com média
de 1.100 internações/mês, 11 salas cirúrgicas, na
quais são realizadas cerca de 7.600 cirurgias/ano,
UTI Adulto com 14 leitos, Unidade Coronariana
com seis leitos e UTI Infantil com 11 leitos. O
hospital conta também com pronto-socorro, com
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capacidade de atendimento de 500 pacientes/dia
nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral,
ginecologia e obstetrícia, ortopedia e pediatria.

MV2000:

a melhor solução

Em 1999, a diretoria do Hospital São Camilo
formulou o objetivo de atingir a excelência no
atendimento aos clientes, utilizando a informática
como ferramenta de apoio a esta missão.
Com o intuito de adquirir um software de gestão
hospitalar com módulos integrados e que atendessem a todas as áreas da instituição, o hospital realizou uma rigorosa avaliação das soluções existentes
no mercado. Depois de nove meses, a MV Sistemas
e a solução MV2000 foram escolhidas pelo Hospital
São Camilo para apoiar a diretoria na modernização
da gestão hospitalar.
O processo de implantação do sistema MV2000
no Hospital São Camilo foi iniciado em junho de
2000 com a realização de um workshop, reunindo as principais gerências e lideranças, no qual
a diretoria da instituição apresentou os objetivos,
metas, prioridades e prazos do
projeto, a fim de criar a sinergia
necessária para superar os desafios da mudança. Um comitê
de informática foi formado para
realizar o controle das atividades
de implantação e solução de
problemas, sendo composto pela
área de informática, membros
da diretoria, um representante
de cada setor e uma equipe de
consultores da MV.
Inicialmente, foi realizada a
análise de aderência dos processos do hospital com o Sistema
MV2000, visando identificar
quais as mudanças necessárias
para que se obtivessem os processos mais integrados e eficientes. A partir dessa análise, o comitê de implantação
decidiu pela implantação dos módulos em três
etapas, facilitando a assimilação pelos usuários das
características do novo sistema. O treinamento de
mais de 300 usuários foi realizado por instrutores
da MV juntamente com os multiplicadores da área
de informática.
Na primeira fase, o MV2000 foi implantado
nos setores de internação, pronto-socorro adulto e
infantil, central de marcação de consultas e exames,
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diagnóstico por imagem e postos
de enfermagem. Na segunda fase,
nas áreas de materiais, envolvendo
almoxarifado, farmácia central,
farmácias-satélites e compras. Por
fim, foram implantados os módulos de
faturamento de convênio e particulares, repasse
médico, centro cirúrgico, nutrição e manutenção.
A MV realizou, em cada fase, rotinas de integração com os sistemas anteriormente existentes no
hospital, a fim de não prejudicar a eficiência das
atividades da instituição.
Como resultados do projeto, o Hospital São
Camilo tem se destacado pelo elevado padrão de
qualidade no atendimento aos clientes e na gestão
hospitalar. Na área operacional, os processos entre os setores ficaram integrados, a produtividade
aumentou e os dirigentes passaram a ter acesso a
novas fontes de informações. Com relação à informática, o São Camilo é considerado caso de sucesso
na implantação do sistema operacional Linux na
área da saúde.
O hospital espera implementar, nos próximos
seis meses, os módulos da área financeira e contábil,
tornando-o totalmente integrado com o MV2000.
Para o desenvolvimento do projeto de implantação, foram investidos cerca de R$ 500 mil em
infra-estrutura, equipamentos e serviços.

7) Hospital São Marcos (PE)
Há mais de 50 anos, o professor Waldemir
Miranda fundava a Casa de Saúde São Marcos,
dando início a um dos mais conhecidos hospitais
de Pernambuco. Pioneiro, o São Marcos sempre
acompanhou as evoluções tecnológicas na área
hospitalar. A instituição foi a primeira a utilizar a
radioterapia seletiva, com aparelhagem à prova de
choques, e equipamentos modernos em anestesia,
verdadeiros marcos na medicina pernambucana.
Na década de 70, o hospital passou a contar com
os serviços de emergência em traumatologia da
face e queimaduras. Nos anos seguintes, tornou-se referência nas modernas cirurgias por vídeo e
inaugurou um serviço de medicina hiperbárica
pioneiro no Nordeste.
Localizado no pólo médico do Recife, o agora
Hospital São Marcos conta com 88 leitos e dispõe
de um dos mais avançados centros cirúrgicos da região. Com uma moderna UTI, o hospital realiza os
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mais variados tipos de cirurgias e
atende em todas as especialidades
médicas. O São Marcos é considerado um dos mais completos centros
de emergência de Pernambuco, contando
inclusive com uma Unidade de Queimados. O
hospital oferece ainda serviços de apoio 24 horas,
como laboratório, radiologia, ultra-sonografia, tomografia e endodiagnose, entre outros. Por mês, a
instituição realiza cerca de 500 internações e mais
de 2.800 atendimentos de emergência.
O São Marcos é uma prova de que vale a pena
unir o avanço tecnológico à longa experiência de
quem há mais de meio século cuida da saúde da
população.
Durante dois anos, a administração do Hospital
São Marcos analisou diversos sistemas de informações e sentiu a necessidade de buscar novos
produtos gerenciais, que melhor se adaptassem ao
momento de crescimento em que se encontrava a
instituição. Em julho de 1999, o São Marcos optou por avaliar novas alternativas de software de
gestão e o MV2000 foi apresentado como uma das
soluções para esse momento. A diretoria do hospital
solicitou um parecer do produto ao renomado Centro de Estudos Avançados do Recife (CESAR), que
validou com louvor o Sistema de Gestão Hospitalar
desenvolvido pela MV Sistemas.
O processo de implantação do MV2000 no São
Marcos teve início em outubro de 1999, com a
realização de um diagnóstico completo de todos os
processos do hospital, customizações e treinamento
dos usuários. O cronograma estabelecido foi cumprido e, antes do tempo previsto, vários módulos
do MV2000 já estavam sendo operados, dentre
eles Internação, Pronto Atendimento, Farmácia
e Tesouraria & Caixa. A conclusão da implementação do sistema foi feita em junho de 2000,
com a disponibilização dos módulos de Prescrição
Médica, Centro Cirúrgico, Contabilidade e Custos
& Resultados.
O superintendente administrativo do São Marcos, Waldemir Neto, que estava bastante confiante
com as mudanças que o programa já vinha proporcionando ainda na fase da implantação, esperava
que todos os processos fossem efetivamente facilitados quando o hospital estivesse totalmente informatizado. Com a conclusão do processo, explica,
alguns dos resultados obtidos com a implantação
do MV2000 foram o aumento real de produtividade,
a significativa queda no índice de desperdício e a
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51

MV SISTEMAS
elevação da receita em 20%.
O MV2000 no Hospital São Marcos
• Custos & Resultados
• Internação
• Pronto Atendimento
• Unidade de Internação
• Almoxarifado
• Farmácia
• Compras
• Patrimônio
• Contas a Pagar & Receber
• Tesouraria & Caixa
• Contabilidade
• Faturamento de Convênios & Particulares
• Repasse Médico
• Centro Cirúrgico
• Nutrição
• Manutenção

Infra-estrutura

• Servidor de banco de dados IBM Netfinity 3000,
Sistema Operacional Linux
• Servidor de aplicativos IBM Netfinity 3000, Sistema Operacional Windows NT
• Banco de Dados Oracle 8i
• 83 estações de trabalho
• 110 usuários
• 3 profissionais na área de informática

Novos negócios, parcerias e lançamentos
são resultado da participação da MV Sistemas na Feira Hospitalar 2004
A participação da MV Sistemas, líder no mercado brasileiro de software para a gestão hospitalar, na
Feira Hospitalar, realizada em junho de 2004, em
São Paulo, foi positiva. A empresa destaca como
aspectos mais importantes do evento, a presença
maciça de empresários do setor em seu estande,
além do grande volume de pessoas interessadas nas
últimas novidades de tecnologia, como um novo
prontuário eletrônico com recursos de Business
Intelligence.
Gestores dos mais importantes hospitais do
país visitaram o estande da MV Sistemas, além de
representantes de instituições de saúde de outros
países como Chile, Bolívia, Paraguai, Angola e
Inglaterra, presentes este ano ao evento em número muito maior. Nossa expectativa é a geração de
até 15 negócios como resultado direto dos contatos
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iniciados na Hospitalar.
Também foi anunciado, durante a Hospitalar,
um significativo contrato com o Hospital Universitário da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Hospital e Maternidade Celso Pierro – HMCP.
A instituição acaba de adquirir a solução completa
MV 2000i, que vai integrar e gerenciar as áreas
hospitalares e clínicas. O projeto inclui, ainda, os
sistemas MV Custos e MV Portal, este último uma
poderosa ferramenta de Business Intelligence para
o apoio a tomada de decisão e análises estratégicas.
De acordo com o Hospital Universitário, na
decisão pela MV pesou o fato da empresa estar no
mercado há 17 anos, com um quadro de 250 fun
cionários e mais de 400 clientes, além de equipe
própria de suporte e consultoria. A data prevista
para o início da implantação do sistema MV 2000i
é setembro deste ano. Pela complexidade do projeto,
estima-se que deverá entrar em operação em sua
totalidade em um prazo de dois anos. O Hospital
Universitário da PUC- Campinas tem 317 leitos,
dos quais 240 credenciados ao Sistema Único de
Saúde - SUS; realiza em média 1.500 internações
ao mês; 17.400 atendimentos de pronto-socorro e
19.920 atendimentos ambulatoriais, em sua maioria
em pacientes do SUS. Fazem parte da instituição
79 unidades e serviços.
“A necessidade de agilização dos processos, bem
como a segurança e a integridade dos dados, são
necessidades reais que o Hospital Universitário da
PUC-Campinas vem buscando com a aquisição do
MV 2000i. Nosso objetivo é informatizar todas as
áreas hospitalares e poder levantar a situação real do
hospital, traçando diferentes cenários, por exemplo,
com o suporte da ferramenta de BI MV Portal”, diz
o Sr. José Daniel Almeida Camargo, Gerente Geral
da Mantenedora do Hospital.
“Redução de custos, aumento de receitas e produtividade são também objetivos almejados pelo
hospital, que se empenhou em buscar um parceiro
na área de sistemas corporativos que lhe desse elementos palpáveis para o atendimento dessas metas”,
diz o gerente.

Lançamentos

A MV Sistemas apresentou na Feira Hospitalar
2004 a sua nova plataforma de software para gestão
hospitalar. O principal produto da empresa, o sistema MV 2000i, incorporou novas funcionalidades,
passando a totalizar 37 módulos. O que reforça a
posição de solução mais completa do mercado, úni-
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ca a integrar, em uma mesma solução, prontuário
eletrônico do paciente, sistema de gestão hospitalar,
sistema financeiro-contábil, PACS e os melhores
sistemas de custos e Business Intelligence.
Entre as funcionalidades incorporadas ao MV
2000i destacam-se o novo Prontuário Eletrônico
com recursos de Indicadores Clínicos e versão para
palm top, e os novos módulos de Central de Mate
riais Esterilizados, Conciliação de Recebimentos de
Convênios, Gerenciamento de Auditoria e Controle
de Glosas, Rouparia e Portaria.

O MV 2000i
O MV2000i é um abrangente Sistema de Gestão
Hospitalar, que administra as informações geradas
em todos os setores do hospital, possibilitando uma
visão integrada dos processos organizacionais e o
controle eficiente dos recursos, custos e resultados
da instituição.
O sistema abrange as áreas de gestão hospitalar,
gestão do paciente, gestão clínica, diagnóstico &
terapia, gestão de materiais, faturamento, gestão
financeira, serviços de apoio e os novos serviços
Internet, através de mais de 20 módulos integrados. Da recepção dos pacientes ao faturamento e
recebimento dos valores das contas, o MV2000i
registra e armazena todos os dados
e informações do hospital, otimizando os processos operacionais
e administrativos e contribuindo
para o aumento da qualidade dos
produtos e serviços oferecidos.
Com um investimento superior a US$ 7 milhões, o MV2000i
foi desenvolvido a partir da análise das melhores práticas do
mercado e das dificuldades enfrentadas por administradores e
diretores na gestão de hospitais. O
sistema disponibiliza informações
gerenciais seguras, geradas através do cruzamento de dados dos
diversos setores, que permitem o
acompanhamento do desempenho financeiro da instituição e servem como apoio
nos processos de tomada de decisões.
O MV2000i conta com tecnologia Oracle - 100%
Internet e permite flexibilidade no momento da
implantação, que pode ser realizada por módulos,

Jul.Ago./2004

de acordo com os objetivos e as necessidades da
instituição cliente.

Benefícios
•
•
•
•
•

Acesso a informações gerenciais em tempo real
Otimização de processos operacionais
Aumento de produtividade
Maior controle dos custos
Aumento da rentabilidade do negócio

Vantagens
•
•
•
•
•

Sistema de Informações Gerenciais
Sistema Integrado de Custos Hospitalares
Mais de 20 módulos
Tecnologia 100% Oracle
Gerador de Relatórios

MV Portal
A MV Sistemas desenvolveu uma solução especial para facilitar o trabalho dos diretores e administradores hospitalares. O MV Portal é um sistema
gerencial que acaba com a busca das informações
necessárias para a gestão do dia-a-dia dos hospitais.
O sistema reúne, em um único ambiente, indicadores de resultados, planilhas e gráficos de desempenho de todas as áreas da organização, acesso
a relatórios do MV2000i, mensagens de alerta on-line e notícias
de mercado, além de recursos de
filtro de dados e personalização.
Com esta poderosa ferramenta, o gestor simplifica a administração da instituição e tem
a sensação de ter o hospital na
palma da mão.

Benefícios e
Características

Concentra numa única ferramenta as tecnologias de Internet,
data warehouse, business intelligence, mensagens eletrônicas e
processos do sistema de gestão.
DataWarehouse: Armazena
informações consolidadas, a partir dos dados gerados pelo Sistema MV2000i nos diversos setores
do hospital, permitindo a análise comparativa das
informações ao longo do tempo, de maneira rápida
e precisa.
O DIFERENCIAL EM GESTÃO HOSPITALAR
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Flexibilidade para
criar modelos sob medida: Através do Oracle
Discovery, o hospital tem
à sua disposição uma poderosa
ferramenta que permite o desenvolvimento de qualquer relatório, planilha ou
gráfico, de acordo com as necessidades particulares
de cada usuário.
Interface personalizada: O usuário pode determinar quais os relatórios, indicadores, mensagens
e planilhas que constarão no seu MV Portal,
otimizando desta forma o seu tempo de busca de
informações.

nistra todas as informações relacionadas a prestação
de serviços de home care.
O sistema controla o cadastro de pacientes e
prestadores de serviços, gerencia a emissão das
propostas, administra os processos logísticos dos
atendimentos e da alocação de materiais fixos e registra os materiais, medicamentos e procedimentos
utilizados, entre outras funcionalidades.
Para a gestão administrativa da empresa, o MV
InCare oferece a vantagem de ser integrado ao
MV2000i nas áreas de estoque, compras, financeiro,
faturamento e contabilidade. Desta forma, possui
a flexibilidade necessária para ser gerenciado como
uma empresa independente, ligada a um hospital
ou plano de saúde.

MV Saúde

Benefícios

Outro produto da MV Sistemas é o MV Saúde,
um Sistema de Gestão de Planos de Saúde que
abrange as áreas de gestão comercial, administração
de contratos, processamento e auditoria de contas,
autorização de procedimentos e gestão financeira,
possibilitando uma visão integrada dos processos e
servindo como apoio na tomada de decisões. O sistema atende às diversas modalidades de planos e seguros de saúde, adaptando-se às necessidades de cada
cliente, e está enquadrado na Lei 9.656 de 03/06/98,
disponibilizando as informações necessárias à ANS.
Para facilitar o acompanhamento dos indicadores gerenciais, o MV Saúde possui mais de 200
relatórios pré-configurados e permite a criação de
relatórios sob medida, de acordo com as necessidades
específicas de cada cliente. O sistema efetua desde
a emissão de relatórios estatísticos, de vendas por
produto e concessionária, controle de inadimplência e relação dos melhores clientes, até a análise de
rentabilidade dos contratos, controle por faixa etária
e balancete de receitas e despesas.

Benefícios
•
•
•
•
•

Acesso a informações gerenciais em tempo real
Otimização de processos operacionais
Aumento de produtividade
Maior controle dos custos
Aumento da rentabilidade do negócio

MV InCare
O MV InCare é um sistema de gestão que admiCASE STUDIES
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•
•
•
•
•

Acesso a informações gerenciais em tempo real
Otimização de processos operacionais
Aumento de produtividade
Maior controle dos custos
Aumento da rentabilidade do negócio

Principais Funcionalidades

• Possui cadastro dos prestadores com as suas habilidades
• Emite orçamentos para convênios e particulares
• Indica a rentabilidade de cada proposta
• Emite ordem de vistoria antes da internação
• Controla a logística de alocação de materiais fixos
• Controla os estoques da farmácia e das residências
• Elabora um plano de cuidados eletrônico por
paciente
• Permite o lançamento das prescrições médicas
• Controla as pendências de cada atendimento
• Censo dos pacientes internados em domicílio
• Controla as internações por médico, área e serviço
• Emite relatório de resultado global do home care

MV Custos
O Sistema MV Custos gerencia, de forma integrada, todos os processos de negócio do Sistema
MV2000i, da internação à alta do paciente, das
compras à contabilidade, possibilitando a apuração
dos custos e resultados do hospital e a análise do
desempenho financeiro da instituição, o que garante
informações gerenciais precisas e confiáveis para a
tomada de decisões.

Principais

funcionalidades:
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• Classificação dos centros de custos e resultados
em grupos produtivos, de apoio e administrativos,
permitindo a hierarquização dos setores conforme
o organograma do hospital;
• Classificação das contas de custos e resultado
em grupos, visando a análise dos dados de forma
analítica e sintética;
• Tabela de regras de rateio das contas de custo por
ponderação ou convenção de percentuais;
• Flexibilidade na mudança dos parâmetros de
rateio, sem modificar os dados históricos já processados;
• Opção de rateio dos centros de apoio pela unidade,
pela produção do centro, por incidência de percentual e por fórmula definida pelo usuário, permitindo
a delimitação dos centros que receberão os rateios;
• Para cálculo do custo unitário dos produtos e
procedimentos, permite a configuração da estrutura
de custo contendo os itens necessários à produção
do produto, tempos de execução e fatores de ponderação;
• Apuração automática do faturamento das receitas por centro de resultado, conta de resultado e
convênio, que são comparadas com os custos para
apuração dos resultados por centro produtivo;
• Rateio de custos para várias competências, tais
como os casos de seguros em geral;
• Distribuição de contas, como água e luz, diretamente do módulo de contas a pagar pelas regras
de rateio parametrizadas, agilizando o apontamento
dos custos diretos.

Principais

relatórios:

• Análise de desempenho dos centros geradores de
receita, contendo: receita, custos diretos e indiretos
e margem de contribuição final;
• Mapa de custos por centro: apresenta uma análise
vertical dos valores das contas de custos classificadas
em grupos e uma análise horizontal dos centros de
custos;
• Custos por procedimentos: permite a identificação
da estrutura de custos dos procedimentos e a evolução mensal dos custos em função das quantidades
realizadas;
• Análise comparativa de procedimentos: possibilita
identificar quais são os convênios que proporcionam as melhores margens para cada um dos
procedimentos;
• Análise de contas por patologia: permite a identificação das diferenças de custos geradas pelos médicos
para tratamento das mesmas patologias;
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• Análise de contas por paciente: mostra a rentabilidade obtida em um tratamento a partir das receitas
e custos de todos os itens da conta hospitalar;
• Análise de diárias: aponta a estrutura de custos
deste item para efeito de formação do preço de venda
e negociação com convênios;
• Análise de resultado por médico: aponta quais são
os médicos que contribuem mais e menos para o
resultados dos serviços hospitalares;
• Análise evolutivas das contas: possibilita a avaliação da evolução mensal e anual das contas de
receita e de despesa;
• Análise evolutiva dos centros: possibilita o acompanhamento da evolução mensal e anual dos
valores por centros geradores de receita, de apoio e
administrativos.

Boas perspectivas para 2004
A previsão da MV é chegar ao fim de 2004 com
40 novos clientes em todo o Brasil, consolidando
a posição de líder no segmento de softwares para
gestão de saúde. Esses possíveis contratos permitem
a expectativa de um faturamento de R$ 24 milhões,
ou seja, um crescimento de 70%. Nossos principais
mercados em 2004 continuam sendo as regiões
Sul e Sudeste, com uma expectativa grande de
crescimento em Minas Gerais, Rio Grande do Sul
e Paraná. Outro local a receber investimentos serão
as regiões Norte e Nordeste, onde conquistamos em
2003 um total de sete novos clientes.
O foco da MV Sistemas em 2004 serão os grandes e médios hospitais, assim como redes hospitalares próprias ou pertencentes a planos de saúde, que
precisam reduzir custos, aumentar a produtividade
e o faturamento, obter indicadores e um modelo de
gestão.
A MV Sistemas também planeja ampliar sua
participação como fornecedora de soluções de gestão
de planos de saúde para as Unimeds, nacionalmente. Nossa empresa possui um excelente sistema,
que vem sendo desenvolvido há sete anos para as
operadoras, e que agora incorporou os conceitos das
Unimeds, em função da parceria com a Unimed
Franca, que administra 80 mil vidas. Nossa meta
para 2004 é fecharmos contrato com cinco novas
Unimeds, do mesmo porte ou maiores.
Vantagem competitiva é o que não falta para a
MV Sistemas. Afinal, a implantação dos sistemas
proporciona ganhos de produtividade de mais de
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15%, como no caso do Hospital Nove de Julho em
São Paulo. Além disso, os diferenciais da MV incluem o seu centro de pesquisa e desenvolvimento
localizado em território brasileiro, ter 17 anos de
experiência neste mercado e uma grande variedade
de produtos, que podem ser adquiridos em conjunto ou separadamente, como o sistema de gestão
hospitalar, o sistema de gestão financeiro contábil,
sistema de custos, business inteligence e o recente
sistema PACS.
Em 2004, estão sendo realizados investimentos
principalmente na área de implantação dos Sistemas, com a contratação de novos profissionais e

o aumento da padronização do processo. A MV
hoje garante a implantação do pacote completo
em seis meses, mas precisamos crescer mantendo
a qualidade. A estratégia é continuar realizando as
implantações por conta própria, o que garante o
resultado do que estamos propondo ao cliente. O
setor de saúde ainda não está preparado para utilizar
consultorias e empresas de integração devido à sua
complexidade.
A MV também está mirando o mercado dos
países de língua portuguesa, e a previsão é de que
em breve estaremos fechando os primeiros contratos
fora do Brasil.

Luciano Regus é diretor-geral da MV Sistemas.
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C ésar C ini

A inovação no

conceito de design
Criada em 1997, a Cinex já detém 95% do mercado
brasileiro de portas de alumínio. Em termos de
faturamento, desde o início de suas atividades, a
companhia mantém um percentual de crescimento
médio de 50% ao ano. Neste curto espaço de tempo,
a empresa conquistou a preferência de clientes de peso
como Kitchens, Dellano, Lacca, Roma, Elgin, Bontempo,
Bertolini, Tok&Stok, SCA, entre outros, além de renomados
arquitetos e decoradores de todo o país, que não
dispensam os produtos Cinex em suas criações.

N

o início da década de 90, uma atividade de
exportação de madeiras tropicais para
empresas européias de móveis, principal
mente da Itália, permitiu entrar em sintonia com o movimento de novidades em design de
interiores dos grandes centros da moda moveleira
do exterior. Com isto, veio a decisão de apostar na
tendência das portas de alumínio e vidro, trazendo-a
para o mercado brasileiro. Dessa iniciativa nasceu
a Cinex, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul,
cidade considerada um dos pólos da região Sul do
país. Além da matriz, a empresa tem representantes
em todo o Brasil.
Em seu primeiro ano de atuação no Brasil, a “família Cinex” tinha apenas cinco integrantes e todos
executavam desde tarefas administrativas até carregamento e descarregamento de mercadorias. Dois anos
A INOVAÇÃO NO CONCEITO DE DESIGN
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depois, o número subiu para 20
e atualmente a empresa conta
com 100 profissionais, fazendo
questão de manter a característica de união, força e objetivos
comuns da equipe.

TECNOLOGIA A
SERVIÇO DA BELEZA
Um produto Cinex nasce
após um ciclo que envolve
pesquisas sobre design, acabamentos, novas tecnologias,
viab ilização de maquinário,
materiais e adaptação ao mercado brasileiro. Para que
esse processo seja contínuo, a empresa está sempre
visitando grandes feiras e eventos, principalmente
na Itália e Alemanha.
A linha de produção da indústria se divide em
quatro etapas: a usinagem de perfis e trilhos de
alumínio, a vidraçaria – que teve seu start com o
apoio de técnicos italianos após a aquisição de equipamentos de corte e jateamento computadorizados
–, a montagem e, por fim, a embalagem, que atende
aos requisitos específicos de cada cliente da Cinex.
Cerca de 12% da matéria-prima utilizada na fabricação das portas, divisórias e estantes são de origem
estrangeira. Através de fornecedores certificados com
a ISO 14001, a Cinex importa uma parte do alumínio
que utiliza e também vidros e similares italianos,
como o Acidato e o Argentato, e os belgas Master
Silber, Steel e Screen. O restante dos materiais, como
espelhos e vidros lisos, é adquirido no país.

RUMO À INTERNACIONALIZAÇÃO
Além da sede em Bento Gonçalves, a Cinex conta com a Cinex America, uma filial que funciona
nos Estados Unidos desde janeiro de 2003. Graças
a essa estratégia, a empresa vem fidelizando clientes
internacionais e cavando novas oportunidades nas
Américas do Norte e Central.
No Canadá, a Cinex conquistou um consumidor
de peso. Trata-se da Canac, maior fabricante de
cozinhas daquele país. Atendendo a necessidades
específicas da companhia, desenvolvemos um perfil de alumínio customizado, com um novo tipo de
acabamento. Nossa previsão de fornecimento para
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esse cliente é de, pelo menos, mil
portas mensais”.
Não foi à toa que a Cinex
instalou uma fábrica nos Estados Unidos. Além de ser uma
porta de entrada para outros
países das Américas do Norte
e Central, é um mercado consumidor bastante receptivo aos
produtos brasileiros. Prova disso
é que em 2002 os americanos
compraram mais de US$ 200
milhões em móveis do Brasil.
Já exportávamos nossos
produtos para empresas americanas de peso como SteelCase,
considerada a maior fábrica de móveis para escritório do mundo, Herman Miller, Techline, Geiger
International, Bernhardt, California Closets e Dar
Ran. Com a Cinex America, passamos a atender às
solicitações desses clientes em um tempo bem menor,
o que também proporcionou o incremento de nossa
atuação no mercado local.

CINEX: VERSATILIDADE,
ORIGINALIDADE E DESIGN
Produtos para todos os gostos e aplicações. Assim é a linha Cinex, desenvolvida com o mais alto
padrão de qualidade e em sintonia com o que há de
mais arrojado em tecnologia e design moveleiro no
mundo.
As divisórias proporcionam a divisão de ambien
tes e o fechamento de closets, e em alguns modelos
não há necessidade de se fixar o trilho no piso. De
fácil instalação, permitem leveza nos movimentos e
ampla liberdade de projeto.
Fabricadas com perfis de alumínio combinados
a sistemas deslizantes, entre eles o licenciado com
exclusividade pela empresa RaumPlus, da Alemanha, as divisórias são ótimas soluções para lofts e
escritórios, pois, quando abertas, ampliam espaços
e ficam praticamente imperceptíveis.
Carro-chefe da Cinex, as portas de alumínio para
móveis de cozinhas, dormitórios e banheiros são
fabricadas em mais de 50 tipos diferentes de perfis,
que se adaptam a qualquer situação.
Inspirada nas tendências do Salão do Móvel de
Milão, a prateleira iluminada de alumínio e vidro
foi desenvolvida para embelezar, decorar, organizar
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e proporcionar uma iluminação discreta a qualquer tipo de ambiente ou
ao interior do móvel. Graças ao seu
sistema interno de montagem, os parafusos ficam praticamente invisíveis,
valorizando assim o design e o efeito da
luz no vidro.
Já a Estante Veneza é indicada para
complementar instalações em casas ou
escritórios. Sua modulação permite usos
diversificados em ambientes como cozinhas, salas,
dormitórios e banheiros. Além disso, combina com
áreas de exposição em espaços comerciais como lojas
e show-rooms. Tanto a estrutura como as prateleiras
são de alumínio brilhante, com acabamento em inox.
Verdadeiro coringa em projetos de cozinha, o
Sistema Base é ideal para compor balcões, ilhas de
trabalho, mesas e paneleiros horizontais. Feito sob
medida, o produto sai preparado da fábrica para
receber quaisquer que sejam as opções de tampos
e prateleiras internas, de madeira, pedra ou vidro.
Além do design arrojado, o Calceiro Cinex traz
um componente funcional. Suas divisórias são cobertas por delicadas borrachas que não deixam as
peças escorregarem, como acontece nos acessórios
convencionais. Há duas versões do produto: uma
que fica semifixa no corpo do móvel e outra com a
corrediça telescópica, que permite a movimentação
total da peça para dentro e para fora, facilitando o
manuseio das calças.
Para dar um toque a mais às composições, os
painéis e vidros decorativos podem ser aplicados em
portas de alumínio e divisórias de ambiente. Entre
os destaques da Cinex nessa categoria estão o Mega
Wave, que tem como característica faixas onduladas
de alumínio que se encaixam uma na outra, e a linha
Locatelli, composta por espelho e vidro decorados
com formas geométricas impressas.
Com a proposta principal de unir o material ao
alumínio, a Cinex está sempre incrementando sua
linha de vidros e similares. Os de origem nacional
são espelho, liso transparente, jateado e miniboreal,
além dos exclusivos Soft Square e Efeito Acidato.
Quanto aos importados, a empresa traz para o Brasil
vidros italianos e belgas.

RIMADESIO: O VALOR
DA TRANSPARÊNCIA
Com a licença exclusiva da Rimadesio para toda
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a América Latina, a Cinex agregou ainda
mais charme e requinte a seus produtos.
As opções de portas, painéis móveis e soluções modulares da marca italiana anunciam que a serenidade de um ambiente
depende de sua luz, um componente
fundamental frequentemente esquecido
ao se mobiliar um ambiente.
A Rimadesio privilegia a definição dos espaços com leveza e luminosidade, permitindo que
os projetos sejam desenvolvidos com o objetivo da
máxima versatilidade, adaptando-se a qualquer
situação arquitetônica. O design e a estética são
definidos pela qualidade dos materiais utilizados: o
vidro, com acabamento incomparável e garantia
de segurança graças aos processos de produção
exclusivos da empresa, e o alumínio, que permite
a criação de estruturas extremamente leves e com
movimentos perfeitos.
Integram a coleção Rimadesio as linhas Siparium
(sistema de painéis móveis pensados para definir ambientes, sem dividi-los, privilegiando a luminosidade
e sempre feitos sob medida, adaptáveis a qualquer
projeto), Ghost (portas que têm a luz como fonte de
inspiração, permitindo uma delicada transparência
que amplia os espaços, aliada a acabamentos com
design inovador), Zenit (estantes para todas as partes
da casa, que valorizam a leveza e a luminosidade.
Extremamente versátil em termos de composição,
cada elemento pode ser livremente posicionado, tanto
em número quanto à altura que se deseja. O exclusivo sistema de fixação concede uma modularidade
aberta, produzindo uma estante de alumínio livre de
furos e com espessuras reduzidas) e Nordika (painéis
divisórios em vidro temperado, com estrutura de
alumínio e equipados com diversos acessórios como
prateleiras, espelhos e cabideiros).

CINEX SUPERA EXPECTATIVAS
E CRESCE 52% EM 2003
Em 2003, graças a um faturamento de R$ 21,3
milhões, a empresa atingiu um crescimento de 52%,
quase 10 pontos percentuais a mais do que o índice
alcançado em 2002.
Grande parte desse crescimento se deve à logística
implementada pela empresa no chão-de-fábrica.
Toda a parte de produtos seriados, acessórios e linhas
especiais como a Rimadesio foi transferida para uma
nova unidade industrial, também em Bento GonA INOVAÇÃO NO CONCEITO DE DESIGN
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çalves. Na matriz, mantivemos
a produção de vidros e portas de
alumínio sob medida. Com isso,
aumentamos nosso potencial produtivo, atendendo nossos clientes
em prazos cada vez menores.
A inauguração de um novo
show-room na capital paulista
também foi um dos responsáveis
pela ótima atuação da Cinex. Em
operação desde março de 2003, o
espaço, instalado no World Trade
Center, junto ao Shopping D&D,
conseguiu fazer com que os negócios em São Paulo aumentassem
em 95%. É nosso cartão de visitas
para os grandes arquitetos, decoradores e empresas moveleiras não
só de São Paulo, mas de todos os cantos do Brasil.
Colaborando para o desempenho favorável, a
Cinex America, localizada na Carolina do Norte
(Estados Unidos), fechou o ano com uma produção
de 6 mil portas, o equivalente a 7% do faturamento
geral da companhia. Cini afirma que a filial norte-americana se tornou a principal porta de entrada
para as Américas do Norte e Central.
Para 2004, as expectativas refletem a onda favorável dos últimos quatro anos, período em que a
Cinex pulou de um faturamento de R$ 1,5 milhão,
em 1999, para R$ 21,3 milhões, em 2003. Prevemos
que nosso crescimento continue na casa dos 50%.

NOVA FÁBRICA NO MÉXICO
A Cinex quer ampliar sua atuação no mercado
internacional. Para isso, vai investir US$ 1 milhão
na instalação de sua segunda fábrica no exterior,
localizada no México, mais precisamente na cidade
de Saltillo (região noroeste do país).
Desde o início do ano passado, a companhia conta
com uma indústria na Carolina do Norte, nos Estados
Unidos, unidade responsável pelo atendimento aos
clientes das Américas do Norte e Central. As duas
filiais olham para o mesmo mercado, mas com
objetivos diferentes. A presença física nos Estados
Unidos é importante, mas a flexibilidade de produção
e crescimento está no México.
Para fazer essa escolha, levou-se em consideração
o ótimo momento econômico que vive aquele país.
Além da proximidade com os Estados Unidos, os
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mexicanos são bastante receptivos
ao capital estrangeiro. O projeto
está dividido em três etapas. Num
primeiro momento, a nova indústria, que deve entrar em operação
no primeiro semestre de 2005, vai
produzir portas de alumínio; em
seguida, receberá equipamentos
para o beneficiamento de vidros
e, para completar, o maquinário
de têmpera.
Já fazem parte da carteira internacional da Cinex clientes como
SteelCase, considerada a maior
fábrica de móveis para escritório
do mundo, Herman Miller, Canac, líder do mercado canadense
de cozinhas que acaba de fechar
um pedido de 2 mil portas, Techline, Geiger International, Bernhardt, California Closets e Dar Ran.
A estimativa é de que esse novo empreendimento
no México atinja, no primeiro ano de operação, um
faturamento de US$ 1,8 milhão.

SHOW-ROOM ITINERANTE LEVA
INFORMAÇÕES SOBRE VIDRO
E ALUMÍNIO
Não bastou à Cinex lançar no mercado brasileiro
as portas de alumínio e vidro para móveis. Maior e
mais moderna indústria latino-americana do setor,
a empresa quer agora disseminar essa tendência do
design moveleiro através do Cinex on the Road, um
show-room itinerante que vai percorrer o país a partir
do segundo semestre. Para concretizar esse projeto,
estão sendo investidos inicialmente R$ 500 mil.
O Cinex on the Road foi concebido com o intuito
de alcançar mercados consumidores distantes dos
grandes centros do país. Queremos levar informações
de qualidade diretamente aos profissionais interessados e envolvidos com o segmento de arquitetura e
decoração. Além disso, o caminhão será uma atração
nas cidades por onde passar.
Exclusivamente desenvolvido para o Cinex on
the Road, o sistema hidráulico aplicado no caminhão
permite que a carroceria se expanda para os dois
lados, atingindo uma área de aproximadamente 100
metros quadrados dividida em recepção, anfiteatro
e espaço para exposição de produtos ambientados.
Criada pela Qu4tro Arquitetos, a comunicação ex-

DESIGN

terna explora não só a identidade visual da Cinex,
mas também exemplos de aplicação do alumínio e
do vidro em ambientes diversos. O mesmo conceito
foi utilizado na decoração interna, desenvolvida pela
Archi Idea.
Em cada destino, serão promovidos workshops,
palestras e happy hours para arquitetos, decoradores,
lojistas, representantes de indústrias de móveis e estudantes. Em determinada hora do dia, o show-room
também estará aberto à visitação do público em
geral. Dispomos de recursos audiovisuais de última
geração, além da mesma tecnologia de comunicação via satélite utilizada pelas emissoras de televisão
durante a cobertura da guerra no Iraque. Assim,
será possível, por exemplo, fazer uma visita virtual
à fábrica em Bento Gonçalves.
Segundo dados da Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), existem atualmente
no Brasil cerca de 16 mil indústrias fabricantes de
móveis. Desse total, mais de 90% são micro e pequenas empresas. Em 2003, as exportações desse setor
atingiram mais de US$ 660 milhões, o que representa
um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.
Em relação a outras iniciativas apresentadas no
Brasil e no Exterior, o Cinex on the Road traz uma
inovação que exigiu o desenvolvimento de um projeto
pioneiro de engenharia: a produção de uma carroceria
automatizada que se expande para os dois lados.
Essa estrutura foi construída em alumínio e
compensado naval de 15 mm de espessura, o mesmo
material utilizado na confecção de embarcações. Para
garantir o isolamento térmico, foi também aplicada
uma camada de poliuretano de 36 a 40 kg/m3, um
polímero sintético capaz de garantir uma temperatura interna de 40ºC negativos, mesmo que o clima
exterior atinja 30ºC.
A parte externa do caminhão foi totalmente revestida com fibra de vidro, matéria-prima que tem
grande liberdade de forma, e não enferruja. Tem
como principais características a leveza e a grande
durabilidade.
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O processo de abertura das duas partes móveis
do caminhão é realizado através de um sistema
hidráulico composto por uma bomba que atinge,
em média, uma pressão de 80 bar, além de trilhos e
pistões instalados na parte inferior de cada lateral. A
expansão completa do show-room leva no máximo
30 minutos, contando com a fixação de apoios.

O FOCO EM P & D
A Cinex também está implantando, com a assessoria da Yoshio Design, um departamento de pesquisa e desenvolvimento de produtos em sua sede em
Bento Gonçalves. A nova área da companhia segue
um conceito de trabalho considerado inovador para o
mercado brasileiro, mas já bem maduro no exterior:
o planejamento estratégico em gestão do design.
“Ao se desenvolver um produto, é necessário
definir prioridades, levando-se em consideração os
cenários interno e externo, objetivos específicos e a
relação custo/ benefício”, explica Fernando Tadashi,
diretor da Yoshio Design. Para ele, o design não é por
si só uma qualidade, apenas a de apresentar beleza
estética. “É o projeto como um todo, e a gestão do
design é justamente gerenciar o processo de inovação”, completa.
A implantação do departamento de pesquisa
e desenvolvimento de produtos na Cinex prevê a
melhoria de procedimentos da área técnica, a adoção
de novas metodologias de trabalho e o principal: a
exploração do design como ferramenta estratégica de
negócios. Passamos a encarar o design como vantagem competitiva na conquista do mercado.
Para inovar sempre é fundamental ter conhecimento profundo dos setores de interesse da empresa,
fazer o questionamento sobre produtos, processos e
possibilidades, promover pesquisa e desenvolvimento
sistemático de soluções. “Gerir o design de forma
estratégica garante uma rápida, eficiente e criativa
resposta às mudanças do mercado”, finaliza Tadashi.

César Cini, formado em administração de empresas pela Unisinos
(RS), é fundador e diretor da Cinex.
A INOVAÇÃO NO CONCEITO DE DESIGN
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O sucesso na busca
da excelência

A Kurita do Brasil é uma companhia multinacional de
origem japonesa que atua do segmento de tratamento de
águas industriais em todo o território nacional. Sua matriz,
a Kurita Water Industries (denominada de KWI), tem mais
de 60 anos de atuação, e é caracterizada como a maior
empresa de tratamento de águas na Ásia.

N

o Brasil, a Kurita iniciou suas atividades
em 1975, introduzindo-se no mercado siderúrgico. Atualmente o segmento industrial químico e petroquímico se caracteriza
como o maior mercado da companhia, seguido dos
segmentos siderúrgico, automotivo e alimentício,
entre outros. A empresa ocupa o terceiro lugar
quanto à participação no mercado nacional. A organização possui sua fábrica na cidade de São Paulo
e escritórios comerciais e de assistência técnica aos
clientes em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro,
Recife, Salvador e Belo Horizonte.
Em 1993 a Kurita do Brasil iniciou um processo
de busca de excelência denominado de Processo
KEP (Kurita para Excelência de Performance).
Dentro deste programa, vários projetos foram desenvolvidos com grandes resultados. Como destaque,
citamos a obtenção da Certificação da Norma ISO
9002 em 1995, ISO 9001:2000 em 2001 e a certificação na Norma ISO 14001 em 2003. Também
fizeram parte do Processo KEP a implantação de
um Sistema de Gestão de Recursos Humanos que
propiciou o desenvolvimento profissional dos integrantes da organização e o início de um Sistema
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MEIO AMBIENTE
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Tabela 1

As atividades desenvolvidas
GRAU DE
DIFICULDADE

TEMA

ATIVIDADES

STATUS NA DATA DO EVENTO

Realização do
1 o Diagnóstico
Ambiental por
Eq. Interna – Dez
1996

Levantamento da
legislação ambiental
aplicável

A Kurita possuía licença ambiental para operar na cidade
de São Paulo, entretanto não atendia os requisitos legais de
descarte de efluentes.

10

Levantamento dos
Impactos Ambientais
Significativos

Apontados como significativos: os efluentes hídricos, a
emissão de gases pela frota de veículos e geração de
resíduos.

8

Levantamento da planta hídrica da fábrica e
laboratório

A planta hídrica apresentava incorreções. Não havia ponto
de coleta de efluente válido para laboratório e fábrica. Eram
desconhecidos os dados de entrada, consumo e saída de
água.

9

Viabilidade de tratamento de efluentes

Não havia nenhum tipo de tratamento de efluentes.

10

Levantamento de emissões gasosas

Não havia controle sobre a frota de veículos, tanto para os
veículos próprios quanto para os terceirizados.

7

Levantamento do
tratamento dado aos
resíduos perigosos e
não perigosos

Os resíduos perigosos eram dispostos corretamente,
entretanto com possibilidade de melhoria. Resíduos
domésticos e recicláveis eram descartados em aterro
sanitário, sem nenhum tipo de campanha de reciclagem.

5

Levantamento sobre
planos emergenciais
existentes

Os planos emergenciais da organização de mostravam extremamente incipientes, voltados unicamente para acidentes
envolvendo incêndio.

10

Realização do
1 o Diagnóstico
Ambiental por
Eq. Interna –
Dez/1996

de Saúde e Segurança no Trabalho, entre outros.

Diagnóstico

A Kurita Water Industries, por ser uma organização no ramo de tratamento de águas, sempre
possuiu uma preocupação com esta área do meio
ambiente. A preocupação se refletia em todas as empresas do grupo; logo, também na Kurita do Brasil.
Em 1996, foi determinado pela diretoria da empresa que se realizasse o primeiro diagnóstico do
status ambiental da organização. Este estudo foi
incentivado unicamente com a preocupação da
Kurita do Brasil e de sua matriz com o desempenho ambiental apresentado, já que nesta época o
mercado não estabelecia nenhum tipo de requisito a
ser atendido, tampouco o órgão ambiental da região
se mostrava ativo.
Este diagnóstico, realizado por pessoal próprio,
apontou diversas irregularidades, destacando-se,
entre elas, o não cumprimento de alguns requisitos
legais, o desconhecimento de dados de produção,
tais como quantidade de efluente gerado, perdas,
planta hídrica da unidade fabril etc. Os resultados
deste diagnóstico incentivaram a organização a

iniciar a capacitação de profissionais da própria
Kurita para a futura implantação de um sistema
de gestão ambiental integrado ao sistema de gestão
de qualidade já existente.
Entretanto, nos anos de 1997 a 2000 a organização passou por dificuldades financeiras, o que fez
com que o projeto de implantação de um sistema
de gestão ambiental fosse postergado. Em 2001
o programa foi retomado, estabelecendo-se uma
primeira data-marco para a certificação na Norma
ISO 14001, apresentada como dezembro de 2002.
Cabe salientar que, em 2000, alguns clientes da
Kurita iniciaram a realização de avaliações quanto
ao desempenho ambiental da empresa, o que acrescentou mais urgência no processo.
Por várias causas (apontadas no item Duração),
a certificação só foi possível em novembro de 2003.
Entretanto, não houve detecção de nenhuma não-conformidade por parte do órgão certificador. Nos
anos de 2002 e 2003, os ganhos ambientais obtidos
foram imensos, o que motiva a Kurita do Brasil a
compartilhar os mesmos com a comunidade em
geral, sendo um dos mecanismos, a participação
neste evento. Estes ganhos estão apresentados no
O SUCESSO NA BUSCA DA EXCELÊNCIA
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item “Resultados” ao fim deste trabalho.

Equipe

A Kurita tem uma comissão, denominada de
Comissão do KEP, que é a responsável pela condução, implementação e avaliação de resultados dos
Sistemas de Gestão de Qualidade e Meio Ambiente,
entre outros assuntos. A comissão é formada por
um representante de cada área da empresa.

DURAÇÂO
Planejamento

Como apresentado, o primeiro diagnóstico ambiental realizado na Kurita se deu em 1996, feito
pela equipe interna da empresa. Durante a realização deste diagnóstico várias falhas foram apontadas,
entre elas a presença de irregularidades ambientais,
desconhecimento de dados do processo fabril, despreparo de toda a equipe da empresa, enfim um
alto grau de incipiência. A partir deste diagnóstico,
foi estabelecido como prioridade a formação de
profissionais internos com o intuito de estabelecer-se futuramente um Sistema de Gestão Ambiental.
Devido a problemas financeiros da organização,
de 1997 a 2000, este projeto de desenvolvimento ambiental foi paralisado. Em 2001, foi retomado com
uma data proposta de certificação para dezembro de
2002. As etapas de implantação estão apresentadas
a seguir, assim como o motivo da postergação da
certificação para o ano de 2003.

1a Etapa – Auto-conhecimento

A Tabela 1 se refere às atividades desenvolvidas de 2001 a 2003 e as dificuldades encontradas
durante o desenvolvimento do Sistema de Gestão
Ambiental. A coluna “Grau de Dificuldade” apresenta em uma escala de 1 (mais fácil) até 10 (mais
difícil). Possíveis esclarecimentos estão apresentados
na coluna relativa a “Status na data do evento”.

Conclusões da 1a Etapa

A Kurita apresentava o mesmo status da maioria
das médias empresas situadas no Brasil: desconhecimento de dados de processo, descumprimento de
legislação e problemas estruturais da planta fabril
que proibiam o conhecimento pleno de seus impactos ambientais e da tomada de ações emergenciais.
Os recursos a serem utilizados se apresentavam
limitados, então decidiu-se, no âmbito da Comissão
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do KEP, priorizar-se as atividades que estão descritas
na Tabela 2.

Conclusões da 2a Etapa

Com certeza, a maior dificuldade desta etapa foi
a realização das obras em toda a estrutura da fábrica
e do laboratório, que envolveram altos custos para
a organização. Aliado a isto o fato da demora na
obtenção da licença da prefeitura para realização
destas obras. De outro lado o atraso na obtenção
da licença de instalação dos tanques de coleta de
efluentes também por parte da Cetesb. Este último
fato merece atenção, pois obviamente a construção
dos tanques para coleta de efluentes seria um boa
prática da Kurita. Entretanto o órgão ambiental
tardou mais de seis meses para a liberação da referida licença sem justificativa plausível.
A estruturação de Planos Emergenciais foi outra
tarefa de difícil execução, pois, além de deficiências
estruturais do edifício, não havia integrante interno
capacitado para tal atividade. Para tanto, contratou-se empresa externa que auxiliou nesta tarefa.
Após esta etapa, seguiu-se propriamente para a
verificação do sistema e práticas de melhoria, como
se observa a seguir.

3a Etapa - Maturidade e Certificação

Após a estruturação do sistema, fazia-se necessário o acompanhamento dos resultados obtidos, a
correção e melhoria de alguns processos. Para isso,
utilizou-se basicamente as ferramentas: detecção de
não-conformidades ambientais, avaliação de desempenho ambiental, auditorias internas e treinamentos. Isto está descrito detalhadamente na Tabela 3.

Participação

A Kurita é uma organização de médio porte, com
a alta direção enormemente envolvida nos processos de qualidade e meio ambiente, inclusive com
participação da diretoria da empresa na Comissão
do KEP (organismo responsável pela condução do
Sistema de Qualidade e Meio Ambiente). Devido a
estes fatores todas as áreas da unidade de São Paulo
se envolveram no Sistema de Gestão Ambiental.
No cronograma da Figura 1 estão apresentadas as
áreas da organização. Para aquelas mais envolvidas
em cada processo se indicam as devidas responsabilidades.

Continuidade

Como apresentado anteriormente, o Sistema de
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Tabela 2

Atividades estruturais do Sistema de Gestão Ambiental (I)
TEMA / PRAZO

ATIVIDADES

STATUS NA DATA DO EVENTO

Levantamento real
do status hídrico da
organização, tanto em
termos quantitativos
quanto qualitativos –
Até março/2002

Amostragem, quantificação
e análises dos efluentes da
fábrica e do laboratório

Este estudo foi realizado unicamente por pessoas da
própria organização. Os resultados foram: o efluente
do laboratório poderia ser descartado in natura (após o
acerto de pH) pois atendia à legislação, sendo necessária,
entretanto, a alteração da planta hídrica do laboratório e
a construção de um tanque para coleta deste efluente; a
melhor solução para o efluente da fábrica seria tratá-lo
externamente, devido à impossibilidade de aumentar-se
a área construída da fábrica. Era necessária a construção
de tanques para coleta deste efluente.

Regularização da planta
fabril com os novos tan-ques a serem construídos - novembro/2002
(com este prazo a certificação foi postergada para
dezembro/2003)

Contratação de empresa de engenharia
”Entrada” da nova planta para
aprovação na prefeitura e Cetesb
Construção dos tanques e remodelação da planta industrial e do
laboratório

Levantamento das
possíveis metodologias
para controle da legislação
ambiental – outubro/2002

Testes em softwares externos

Elaboração dos documentos de 1o e 2o nível
abordando o Sistema
Integrado de Qualidade e
Meio Ambiente – outubro/2002
Conscientização de
todos os colaboradores
da organização quanto à
importância do meio-ambiente e formação da
1a Turma de Audi-tores
Internos Ambientais –
dezembro/2002

Elaboração da documentação
para análise, entretanto sem
formalização

GRAU DE
DIFICULDADE

Realizado sem dificuldades.A licença da prefeitura só
foi homologada no mês de março/2003 o que atrasou
enormemente o início das obras. Estas terminaram em
maio/2003. A licença de instalação destes tanques (pela
Cetesb) foi homologada em agosto/2003.

A aquisição de um software para atualização da legislação ambiental se mostrou a solução mais eficaz. Este foi
adquirido em dezembro/2003.

Realizado sem dificuldades, sendo oficializado em 2002
apenas o procedimento de não-conformidades ambientais e algumas instruções de trabalho a fim de amadurecer
o sistema e familiarizar os funcionários quanto a nova
metodologia a ser adotada.

10

10

7

5

Realizado sem dificuldades.
Realização de treinamentos internos quanto à importância das
atividades de cada colaborador no
desempenho ambiental da Kurita

5

1a Auditoria Ambiental
Interna, nas áreas Fábrica,
Técnica e Laboratório –
dezembro/2002

Realização da 1a auditoria Interna,
somente quanto ao assunto meio
ambiente

Como esperado, foram relatadas diversas não-conformidades maiores e menores, que foram corrigidas nos
prazos previstos no próprio processo de auditoria.

Avaliação de Fornecedores
quanto aos Requisitos
Ambientais da KURITA –
dezembro/2002

Elaboração dos requisitos ambientais aplicáveis a cada tipo de
fornecedor

Esta avaliação apresentou dificuldades no que tange
ao entendimento dos fornecedores quanto a requisitos
ambientais e a seu próprio desempenho ambiental. Na
maioria das situações era necessária uma explicação
detalhada do requisito para que o fornecedor pudesse
responder à avaliação corretamente.

Definição de quais seriam os fornecedores críticos para o desempenho
ambiental da Kurita

6

7

Avaliação dos fornecedores
Gestão de Resíduos –
novembro/2002

Avaliação das empresas e locais
onde os resíduos perigosos eram
dispostos
Estudo sobre a possibilidade de
minimizar-se a quantidade de
resíduos perigosos gerados
Desenvolvimento de coleta seletiva
e envio para reciclagem

Desenvolvimento de métodos analíticos para controle interno dos efluentes
– novembro/2002

Desenvolvimento de novas metodologias analíticas

Neste processo alguns fornecedores novos foram
desenvolvidos, outros existentes foram descartados.
Iniciou-se a campanha de coleta seletiva e envio de
diversos materiais para reciclagem. Resíduos domésticos recicláveis tiveram sua renda revertida para
instituições de caridade e melhorias no ambiente de
trabalho da própria Kurita.

Realizado sem dificuldades, até porque a especialidade da
empresa é tratamento de águas. Algumas análises foram
terceirizadas em laboratório homologado devido a baixa
periodicidade com que seriam realizadas.

8

7
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Tabela 2

Atividades estruturais do Sistema de Gestão Ambiental (II)
TEMA / PRAZO

ATIVIDADES

STATUS NA DATA DO EVENTO

Treinamento operacional
- maio/2003

Realização de treinamentos
para todo o pessoal (inclusive
terceirizados) quanto às novas
práticas ambientais a serem
adotadas. Destaca-se nestes
treinamentos: descarte correto
de resíduos, descarte correto de efluentes, análise de
legislação ambiental, controle e
inspeção de frota de veículos

Cada colaborador recebeu em média 6 horas de aula
por ano, e a eficácia dos treinamentos era verificada
através de não-conformidades detectadas assim como
em auditorias internas.

Treinamento para
áreas comerciais –
maio/2003

Criação de planos
emergenciais no caso de
acidentes envolvendo
meio ambiente

Realização de treinamentos
para os funcionários responsáveis pela venda e assistência
técnica, com o objetivo de
orientar os clientes sobre a
forma correta de manipulação de
produtos químicos, os cuidados
para não contaminação de solo
e cursos de água, assim como o
cumprimento correto dos requisitos de tratamento de água.
• Levantamento das potenciais situações de emergências
ambientais
• Ajustes estruturais de toda a
unidade com o objetivo de prevenir a propagação de vazamentos
químicos ou incêndio
• Reestruturação da brigada de
incêndio, criação da equipe de desocupação no caso de acidentes
ambientais
• Treinamento de todos os
colaboradores quanto aos
procedimentos de desocupação, e
atendimento à Emergências

GRAU DE
DIFICULDADE

6

Esta atividade, apesar de relativamente simples, foi
considerada de grande importância por ser a Kurita
uma empresa de engenharia que dimensiona o melhor
tratamento químico para sistemas de água. O enfoque
principal do treinamento era orientar o funcionário (e conseqüentemente o cliente) que os parâmetros de dosagem
de produtos químicos devem ser cumpridos a fim de inibir
problemas ambientais, assim como descarte correto de
embalagens de produtos químicos.

5

• Os maiores riscos ambientais para a Kurita foram identificados como: ocorrência de vazamentos de produtos
químicos, incêndio (devido à manipulação de alguns produtos inflamáveis e gases), acidentes durante o transporte
de produtos químicos.
• Foram construídos diques de contenção em alguns
pontos e remodelado o sistema de combate a incêndio.
• Esta atividade contou com a ajuda de uma empresa
externa especializada em segurança.
• Foram realizados diversos simulados com resultados
satisfatórios.

10

• Criação do telefone de
atendimento à comunidade e a
situações de emergência
Comunicação com as
partes interessadas

• Divulgação para a comunidade
em geral
• Divulgação para clientes e fornecedores

• O telefone de atendimento à comunidade e a emergências ambientais foi divulgado em conjunto com a política
ambiental em jornal do bairro de Santo Amaro duas
vezes por ano.
• A Kurita realiza pesquisa de satisfação de clientes uma
vez ao ano e junto a esta divulga a política ambiental e
telefone de atendimento.

5

• Os fornecedores críticos da Kurita são avaliados quanto
ao seu desempenho uma vez ao ano, e nesta avaliação
são comunicados de seu desempenho ambiental.

Gestão Ambiental faz parte de um processo maior
existente desde 1993, o Processo KEP (Kurita para
Excelência de Performance). Desde o início do
Processo KEP, a Comissão do KEP é o organismo
interno responsável pela condução, pelo planejamento e pela avaliação de resultados das metas
propostas para a empresa.
Logo, quanto ao Sistema de Gestão Ambiental, o
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fato se repete. A cada início de ano é elaborado um
plano do qual constam: as metas propostas para o
ano, a metodologia de mensuração (se necessário),
novos aspectos a serem incluídos no sistema de
qualidade e de meio ambiente, planejamento quanto
à realização de auditorias internas e externas, recursos disponíveis, investimentos necessários para
o alcance das metas, necessidades de treinamento
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Tabela 3

O acompanhamento dos resultados
TEMA / PRAZO

ATIVIDADES

STATUS NA DATA DO EVENTO

Realização da 2a Rodada
de Auditoria Ambiental
Interna já integrada ao Sistema de Qualidade, passou a ser denominada de
1a Auditoria Ambiental
Integrada – Julho/2003

Realização em todas as áreas
situadas na unidade fabril de
São Paulo

Esta auditoria detectou menos não-conformidades
que a primeira auditoria ambiental e seu resultado foi
considerado satisfatório. As ações corretivas foram
tomadas no âmbito do prosseguimento do próprio
sistema de auditoria.

• Levantamento da metas propostas para o ano de 2003, com
base nos dados de 2002

• As metas foram propostas em dezembro de 2002. Em
análise pela Comissão do KEP, algumas foram alteradas,
particularmente foram agregadas algumas metas cujos
processos eram similares.

Acompanhamento dos
resultados de desempenho ambiental – realizados
bimestralmente desde
janeiro de 2003 pela
Comissão do KEP

• Acompanhamento das metas
propostas
• Melhoria dos resultados

Avaliação das não-conformidades ambientais
(incluindo situações de
emergência e atendimento à comunidade)
– bimestralmente desde
janeiro de 2003 pela
Comissão do KEP

• Avaliação do grau das não-conformidades ambientais

Auditoria de Certificação
(1a Etapa) – setembro/2003

Realização da auditoria por
órgão certificador (1a etapa)

Auditoria de Certificação
(2a Etapa) – novembro/2003

• Acompanhamento das ações
para correção das não-conformidades, particularmente das
não-conformidades ligadas à
situações de emergência

Realização da auditoria por órgão
certificador (2a etapa)

GRAU DE
DIFICULDADE

6

8

• Os resultados eram acompanhados bimestralmente e corrigidos, e estes são apresentados no campo “Resultados”.
Este, particularmente, foi um processo que agregou muito
ao sistema como um todo, porque em não-conformidades foram detectados problemas ambientais reais e
potenciais não vistos em auditorias internas. Cabe salientar
que no Sistema Kurita qualquer colaborador pode
apontar uma não-conformidade o que promove a
obtenção de melhorias.
Durante a realização desta auditoria foi detectado
um pequeno escape de efluente para a linha pluvial
o que levou à indicação de não-conformidade maior.
Esta deveria ser corrigida para a realização da 2a etapa de
certificação. Também foram detectadas outras não-conformidades, entretanto de caráter menor. Além de corrigir
o escape propriamente dito, a Fábrica sofreu a realização
de novas obras (impermeabilizações e diques) para que
não houvesse nenhum tipo de não-conformidade.
Não foi detectado nenhuma não-conformidade e a
empresa foi certificada.

e outras ações que digam respeito à operação do
sistema de gestão propriamente dito. Este plano é
sujeito, então, a aprovação do diretor-presidente e
demais integrantes da Comissão do KEP.
A comissão se reúne em intervalos bimestrais
são obrigatórios a análise e o acompanhamento
deste Plano. Possíveis ajustes são definidos no âmbito da reunião, com a definição de novos prazos e
responsabilidades. A cada reunião é gerada uma ata
onde constam os compromissos assumidos por cada
integrante da comissão, o que garante e permite o
acompanhamento de todo o processo. Ao fim do ano
é realizado um balanço do plano proposto versus
os resultados efetivamente alcançados.
Como citado anteriormente, este sistema tem se
mostrado eficiente, pois desde 1993, até o ano de
2004, a empresa foi submetida a diversas melhorias.
Entre elas citamos:

8

9

6

• Criação de um Programa de Sugestões para maior
participação dos funcionários (1993);
• Certificação na Norma ISO 9002:1994 (1995);
• Alteração do Programa de Sugestões para um Programa de CCQ (Círculos de Controle de Qualidade)
que está em vigor até 2004 (1996);
• Implantação de um sistema de Gestão de Recursos Humanos, que propiciou aos funcionários
um Plano de Carreira, possibilidade da realização
de treinamentos de especialização custeados pela
organização, melhoria no sistema de Assistência
Médica (1997);
• Certificação na Norma ISO 9001:2000 (2001);
• Certificação na Norma ISO 14001:1996 (2003).
Não serão citados os resultados econômico-financeiros da organização por não ser este o âmbito do trabalho, entretanto os resultados obtidos
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com o sistema de gestão ambiental serão descritos
no item 6.

RESULTADOS
Nos gráficos 1 a 7 são apresentados os resultados
obtidos com a implantação do sistema de gestão
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ambiental. Estes gráficos são os mesmos divulgados
para todos os funcionários da KDBL. A fim de
facilitar o entendimento do gráfico por todos os colaboradores, independente de seu grau de instrução
ou envolvimento do processo, utiliza-se um sistema
simbólico de “carinhas felizes ou tristes”, conforme
pode ser visto ao lado de cada gráfico.
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Gráfico 1

Este gráfico apresenta a relação entre
a quantidade de efluente fabril gerado (e
enviado para tratamento) dividido pela
quantidade em quilos de produtos expedidos pela unidade fabril. Nas operações
da Kurita, a relação entre produção e
geração de efluente é direta, por isto a
opção de utilizar-se este parâmetro para
quantificar a melhoria. Ao fim de 2003,
esta relação caiu mais da metade. Como
a empresa envia seu efluente fabril para
tratamento externo, isto representou uma
economia financeira significativa. Para
2004, a meta foi revista e se encontra no
valor de 0,1700.

Gráfico 2

Este gráfico representa a quantidade
de efluente gerado no laboratório (em
litros) pela quantidade de análises realizadas no mesmo período. Esta também
é uma relação direta e o objetivo básico
desta meta é reduzir o consumo de água
e, conseqüentemente, a quantidade de
efluente gerado. Também observa-se que
durante 2003 a redução foi significativa.
Este efluente, em algumas ocasiões, necessita de um ajuste de pH para descarte.
Reduzindo-se a quantidade gerada, esta
tarefa também foi minimizada. Para
2004 foi estabelecida a meta de 1,40.

Gráfico 3

Para o pleno entendimento deste gráfico, algumas considerações são necessárias. A Kurita entrega seus produtos para
os clientes através de duas modalidades;
a primeira CIF, onde a responsabilidade
pela entrega é da Kurita, e a segunda
onde a responsabilidade de retirada e
transporte é do cliente, denominada
FOB. Na modalidade FOB, previamente
ao carregamento nas dependências da
Kurita, existe uma inspeção quanto aos
aspectos de segurança e possível emissão
de fumaça preta. No caso de detecção de
alguma irregularidade, o caminhão não
é carregado e o cliente é avisado dos motivos.
No caso do transporte tipo CIF, a Kurita é responsável pelo transporte, e contrata frotas terceiriza-

das para a realização destes serviços. Estes terceiros
são previamente avaliados quanto aos requisitos de
qualidade e meio ambiente; entretanto, no momento
do carregamento passam por uma inspeção quanto
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aos requisitos de segurança e emissão de
fumaça preta. No caso de detecção de
irregularidades o caminhão não é carregado e o terceiro é penalizado em sua
avaliação de desempenho.
O planejamento dos carregamentos
(quantidade a ser carregada em cada
caminhão, produtos a serem transportados etc) é responsabilidade da própria
Kurita, logo a quantidade a ser transportada por frete é responsabilidade
da Kurita.
Esta meta mede a quantidade em
quilos transportada, dividida pela quantidade de caminhões carregados, multiplicada por um fator relativo à quantidade
de vezes em que foi detectada emissão
de fumaça preta. O objetivo é reduzir a
quantidade de uso de combustível (através da otimização nos carregamentos),
punindo a meta no caso de detecção de
fumaça preta. Como pode ser visto no
gráfico, os resultados obtidos foram satisfatórios. Para 2004, a meta foi mantida.

Gráfico 4

Este gráfico representa o controle
sobre a frota de veículos da Kurita, que
são os carros utilizados para realização
de assistência técnica e vendas. A fim de
minimizar o uso de combustível, a Kurita estabeleceu um plano de manutenção
preventiva nestes veículos.
O indicador é calculado através da
média de quilômetros rodados dividida
pela quantidade de litros abastecida no
período. Este número é multiplicado por
um fator de penalização por manutenção preventiva prevista e não cumprida.
Com isto estimula-se que as manutenções sejam efetivamente realizadas. Aqui
os resultados surpreendem porque se
alcançou o valor de 12,8 quilômetros
rodados/litro uma média alta para tipo
de uso dos veículos da frota (concentrados na cidade de São Paulo). A meta foi
mantida para 2004.

Gráfico 5

Para este gráfico, faz-se necessário
maior esclarecimento. Os resíduos da
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Kurita são contabilizados em três categorias:
• Resíduos domésticos: resíduos de alimentação e banheiros enviados para
aterro sanitário (resíduos classe II);
• Resíduos plásticos: resíduos plásticos
(bombonas e outros) contaminados
com produtos químicos que podem ser
enviados para reciclagem especializada
(resíduos classe II);
• Resíduos metálicos: resíduos metálicos (tambores e outros) contaminados
com produtos químicos que podem ser
enviados para reciclagem especializada
(resíduos classe II).
Logicamente, outros resíduos são
gerados pela Kurita entretanto em
quantidades muito menores que estes já
citados; portanto, optou-se por não incluí-los neste indicador. A título de conhecimento, os demais
resíduos gerados são: resíduos classe I (enviados
para incineração); resíduos domésticos recicláveis
(enviados para recicladora especializada); cartuchos
de impressora (vendidos para recarga); lâmpadas
queimadas (enviadas para empresa especializada);
pilhas e baterias (devolvidas para os fabricantes) e
óleos lubrificantes (entregue em postos de coleta).

Os recursos obtidos com a reciclagem de cartuchos são revertidos para a empresa e seu uso
é definido por uma comissão de funcionários. O
retorno financeiro obtido com os resíduos domésticos recicláveis é revertido para uma instituição de
caridade e também para uso interno pela mesma
comissão de funcionários. A venda de bombonas e
tambores é praticada com preço simbólico.
Este indicador aborda a soma da quantidade dos
resíduos gerados dividido pela quantidade em qui-

Tabela 4

Os ganhos intangíveis
GANHOS

EVIDÊNCIAS

Os colaboradores se sentem orgulhosos de
trabalhar em uma organização comprometida
com a preservação do meio ambiente

Os colaboradores trazem de casa materiais para reciclagem, tais como latas e vidros. De
forma análoga trazem baterias, pilhas e cartuchos de impressora de suas residências para o
descarte correto.

Imagem da empresa perante o mercado

Os clientes passam a não realizar avaliações de desempenho ambiental e solicitam muitas
vezes o apoio da Kurita para a realização de boas práticas ambientais.

Crescimento profissional

Cada um dos colaboradores passou por diversos treinamentos de conscientização ambiental
que agregam valor profissional para os mesmos, na maioria dos casos um ganho intangível.

Visão preventiva perante possíveis acidentes

Na prevenção de acidentes, é possível calcular-se o custo envolvido, mas os ganhos são
intangíveis. É impossível calcular os ganhos de não ter-se um colaborador acidentado, ou
ainda de uma acidente ambiental de grandes proporções.

Cumprimento da legislação ambiental

De forma análoga ao apontado anteriormente o não-cumprimento da lei pode gerar danos
de imagem que não se pode calcular.

Ganhos para o meio ambiente como um todo

Verdadeiramente, perante demais organizações químicas, os impactos ambientais gerados
pela Kurita não eram os maiores. É sabido que outras organizações poluem o meio-ambiente
em muito maior grau. Entretanto a organização acredita que deva fazer a sua parte envolvendo clientes, fornecedores e funcionários, e desta forma “contaminá-los” com a idéia de
conservação do meio ambiente, sendo este um ganho altamente intangível.
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los de produtos expedidos. Apesar de os resultados
estarem sob controle, não houve uma melhoria
tão significativa. Tal fato se dá porque em grande
parte as matérias-primas químicas são fornecidas
em bombonas e tambores o que dificulta a redução
deste valor. Para 2004, a meta foi mantida.

Gráfico 6

Neste gráfico, estão apontadas as situações de emergência ocorridas ou potenciais detectadas na Kurita,
caracterizadas como as seguintes ocorrências: vazamento de tanques a granel, vazamento de gás, incêndio,
vazamento de reagentes ou produtos químicos para a
linha de efluentes, derramamento de produtos químicos
diretamente no solo, entre outras situações. A meta de
uma situação de emergência/semestre obviamente não
foi atingida e a mesma foi mantida para 2004. Devido às

ocorrências de 2003, algumas alterações em operações
internas se fizeram necessárias.

Gráfico 7

A partir de maio de 2003, quando os efluentes
fabris e de laboratório estavam efetivamente sob
controle, iniciou-se a avaliação sobre o cumprimento dos requisitos previstos em lei ambiental pela
Kurita. Neste indicador é avaliado o cumprimento
de todas as leis ambientais às quais a Kurita está
submetida. A partir de julho não foi detectada nenhuma irregularidade.

Ganhos Intangíveis

Perceberam-se diversos ganhos que são intangíveis; entre eles destacam-se os da Tabela 4.

Antonio Ricardo Pereira de Carvalho, engenheiro químico formado
pela Politécnica/USP, é líder da Área de Tecnologia e Qualidade da
Kurita do Brasil Ltda.
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