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Em ritmo de crescimento
e de novos desafios

A Leo Burnett, agência há 30 anos no país, começou 2006
com três novas grandes contas – a Brasil Telecom, Gillette
e Samsung. As duas últimas foram conquistadas no final
do ano passado, em âmbito global, já que também são
atendidas pela matriz e por vários escritórios do grupo
Publicis no mundo. A Brasil Telecom, por sua vez, foi um
trabalho de prospecção, disputa e vitória local. Nosso time
fez a diferença com muita união e perseverança. Por isso
tudo, a Leo já projeta um crescimento de pelo menos 30%
neste ano.
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om um crescimento de 24% em 2005, a
agência completou uma carteira de 33 clientes e ganhou novos desafios com as contas da Warner Home Vídeo, Dr. Oetker, Jornal
da Tarde e o projeto de 30 anos da Fiat do Brasil. “Foi
um ano muito bom, crescemos acima do mercado
e, por conta disso, estamos contratando pelo menos
mais 20 profissionais e já vamos estudar a ampliação
da nossa nova sede”, diz Renato Loes, presidente da
Leo Burnett no Brasil.
A agência está entre as mais criativas dos 97
escritórios da Leo Mundial. Em 2005 o grupo internacional promoveu pelo menos quatro grandes
encontros de criação no Exterior e todos eles tiveram
a participação de funcionários brasileiros.
Veja a seguir uma rápida retrospectiva dos primórdios da Leo Burnett no Brasil e sua ascensão até
os dias de hoje, quando é responsável pela compra
de R$ 400 milhões em espaço publicitário para seus
clientes.
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UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Quando, em agosto de 1935, o visionário publicitário Leo Burnett decidiu criar a agência de propaganda que levaria o seu nome, em Chicago - longe do
eixo de negócios dessa área: a cidade de Nova York
- já demonstrava a coragem e determinação que se
tornariam os dois principais atributos da Leo Burnett
em todo o mundo. Ninguém acreditava naquela nova
agência que se dizia diferente, só porque não seguia
o padrão daquela época, de desenvolver seu negócio
na Big Apple, Nova York.
O seu fundador começou o negócio com oito
funcionários e três clientes. O símbolo da agência:
uma cesta de maçãs, hoje a marca
registrada da Leo, foi motivo de
chacota dos concorrentes, que insistiam no fato de que Leo Burnett
acabaria à míngua, vendendo as
maçãs nas ruas de Chicago para
pagar os credores. E, na realidade,
aconteceu exatamente o contrário:
a Leo Burnett cresceu em todo o
mundo, tem hoje 97 escritórios em
84 países e está sempre entre as
melhores empresas de propaganda
de cada localidade.
Na década de 70, quando nosso
país enfrentava momentos difíceis
na área política, com vários grupos de luta armada, seqüestros de
embaixador e cônsul, repressão e
censura, a Leo se preparava para aportar por aqui.
Na economia a crise do petróleo preocupava, e o tão
falado “milagre econômico” perdia forças. Nas artes
Chico Buarque e Caetano Veloso faziam história
na MPB e os brasileiros comemoravam a primeira
transmissão em cores na TV. Nos esportes o Brasil
se consagra tricampeão mundial no Futebol, enquanto Emerson Fittipaldi vence o GP de Fórmula
1 dos Estados Unidos em 70 - e, dois anos depois, o
de Monza, na Itália. Foi então que a já bem-sucedida
agência chega ao Brasil, junto com seus principais
clientes, como Marlboro e Kellogg´s.
Em agosto de 1975, a Leo Burnett brasileira já
mostrava as façanhas de “o mundo de Marlboro”
e a marca com a qual trabalha vitoriosa até hoje.
Ainda em 75, é premiada como a agência do ano
e forma joint venture em Tóquio. No início, tímida
e seguindo os passos das demais agências de Leo
Burnett, a brasileira trabalhava especialmente os seus
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clientes internacionais, como Marlboro e os sucrilhos
Kellogg´s. Em 75 morre o fundador da agência, Leo
Burnett, mas a empresa continua de vento em popa,
inclusive no Brasil.
Nos anos 80 a agência conseguiu se destacar no
país com a realização das primeiras pesquisas de
mídia de jornais e revistas, veículos que absorviam
o maior volume das verbas publicitárias. A ousadia
da Leo coincidia com o retorno gradativo à democracia – no final desta década os brasileiros votariam
para presidente, na primeira eleição direta em quase
trinta anos. E a volta lenta, mas constante, do desenvolvimento econômico, animou a propaganda
que, nessa década, enfrentou os congelamentos de
preços e salários, além de vários
planos econômicos, como o Plano
Cruzado (junho) e Plano Bresser
(novembro). Foi o momento de
várias fusões de agências de propaganda.
O Brasil ainda lutava com
uma inflação de 365% ao ano e o
governo fazia ajustes para vencer
a estagnação da economia. Com
todo esse cenário difícil, a Leo
Burnett conquistou alguns clientes importantes como Mcdonalds,
Seagrams e CPC (Knorr).
A década de 90 chegou e, com
ela, os brasileiros fazem valer os
seus direitos de pressão para derrubar um presidente. Foi o impeachment do presidente Fernando Collor. Dois anos
depois, em 92, o País participa ativamente para a
eleição de Fernando Henrique Cardoso. Em 94 o
Plano FHC criou a nova moeda, o Real; para então,
finalmente, controlar a inflação e recolocar o Brasil
na linha de crescimento econômico. Ao mesmo
tempo, os criativos da Leo Burnett ganham força
para ousar. É dessa época a grande campanha de
lançamento de L&M, assim como um megalançamento da Fiat.
Mas, foi em 2001 que a agência deu o seu maior
salto qualitativo, contratando o mineiro Renato Loes
como o primeiro presidente brasileiro. Loes vinha de
doze anos na McCan Erickson, onde atendeu a gigante
Coca-Cola e chegou a ser representante da agência
na América Latina. Loes passou um bom tempo
também na Young & Rubicam. Nessa agência
participou de um completo turnaround que levou a
Y&R alcançar, em 97, um faturamento de US$ 200
em ritmo de crescimento e de novos desafios
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milhões contra os US$ 34 milhões
obtidos em 92, quando assumiu o
cargo de gerente geral. Renato Loes
aportou na Leo em 1999, como gerente geral e em dezembro de 2002
é promovido a diretor - presidente.
Para Renato Loes, a Leo hoje
é avaliada entre as quatro melhores, dentro do próprio universo de
quase cem agências Leo Burnett
no mundo,
obedecendo a um ranking interno de qualidade e
criatividade. Isso sem contar que, dois anos depois, a
empresa se juntou ao Grupo Publicis, a quarta maior
empresa de comunicação do mundo.
Hoje, a Leo Burnett está na 16ª posição no
ranking das 50 maiores agências do País por investimento publicitário, de acordo com o ranking
do Projeto inter-Meios, do jornal semanal Meio &
Mensagem. No final de 2004 a agência deu mais
um salto qualitativo, marcando a mudança de sede
da Leo Burnett. A Leo mudou-se para o Brooklin,
em prédio próprio - e essa mudança representou
também a transformação definitiva do estilo “low
profile” para uma estratégia mais ousada e aberta.
Isso sem contar a oportunidade de diversificar o
atendimento em outras ações de mídia.
A inauguração da nova sede foi motivo para
ações de endomarketing com os funcionários – o
que turbinou os profissionais da Leo, ávidos por
participar de toda a transformação da agência nessa
sua nova fase e também com os moradores da Rua
Brejo Alegre, onde fica a agência. A festa de inauguração contou com mais de 400 pessoas e foi um
acontecimento no bairro. Em 2004, a Leo Burnett
do Brasil foi reconhecidamente eleita a agência que
mais cresceu na América Latina.

NEGÓCIOS AGRESSIVOS
Como diretora de Novos Negócios, pude acompanhar essa evolução que, nos últimos cinco anos
transformaram a Leo em uma agência vitoriosa,
com mais de 150 funcionários e mais de 30 marcas
em sua carteira de clientes e muitas campanhas
vitoriosas, como a última campanha realizada para
a Fiat no lançamento do Fiat Idea, na qual foram
investidos cerca de R$ 25 milhões.
A campanha do Fiat Idea incluiu campanha de
rua, com carros Idea inflados em vários pontos da
cidade, além de campanha de relacionamento com
clientes. Essa campanha coincidiu com um novo
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posicionamento da montadora que em 2001 reviu
conceitos e passou a ser líder do mercado. O Idea
foi criado para disputar mercado com dois grandes
concorrentes - e as vendas comprovam que
a concorrência está acirrada.
Outra campanha bem-sucedida
foi a apresentada para a nova conta,
Dr. Oetker, que inclui um filme sobre “o
prazer de dar prazer” e o mote: “O melhor prazer
é aquele que você dá”, com a assinatura: “Dr. Oetker – especialista em prazer”, para sobremesas em
pó. Para receber a nova parceira em sua carteira de
clientes, a Leo Burnett criou o “Contando Conta”,
uma newsletter que mostra as qualidades e bons
negócios daquela empresa de alimentos.
O crescimento e destaque da Leo se deram não
só pela determinação do seu presidente brasileiro,
Renato Loes, mas também por um trabalho de equipe bastante afinado, sob a batuta do maestro Ruy
Lindenberg, diretor de criação. Para Ruy, o segredo
do sucesso é a criatividade de seus profissionais e a
perseverança na busca de novos clientes.
A publicitária e jornalista Marlene Bregman, há
mais de 20 anos na Leo Burnett viu, no ano de 2005,
o seu trabalho ser reconhecido pelos seus parceiros.
Vice-presidente de Planejamento, Bregman recebeu
esse ano o prêmio Caboré – o Oscar da propaganda
nacional – como melhor profissional de Atendimento/Planejamento. Foi ela quem apresentou as pesquisas internacionais sobre como homens e mulheres
vêem a propaganda que lhes é dirigida.
“O resultado dessas pesquisas foi tão surpreendente
quanto interessante para os criativos e diretores das
agências em geral, já que dá um verdadeiro feedback
a esses profissionais sobre como a propaganda está
impactando o consumidor, seja homem ou mulher”,
explica Marlene Bregman, para quem a propaganda
atinge um número de pessoas cada vez maior.
Nesses últimos cinco anos, a Leo Burnett além
de atender clientes do porte de Fiat, Warner Home
Vídeo, Visa, Procter & Gamble, Ace, Wella, Kellog´s,
Bank Boston e Instituto Akatu, ainda incorporou
no ano de 2005 contas como a Editora Abril, Dr.
Oetker, Skill e Warner Home Vídeo, entre outras.

COLEÇÃO DE PRÊMIOS
Nosso maior patrimônio são os profissionais que
investem seus melhores anos em dedicação e muita
criatividade. O resultado não poderia ser outro: somente nos últimos cinco anos, conseguimos ganhar
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nove Leões no festival de Cannes.
O primeiro Leão em Cannes foi em 2000, de
bronze, com o filme “Radar” criado para a Fiat.
Nesse mesmo ano, a Leo recebeu duas estatuetas de
bronze no Clio Awards e uma de prata no New York
Festivals, com o anúncio “Guarda”, para a Fiat,
além de um Merit Award no Art Directors Club.
No ano seguinte, 2001, a Leo conquistou três
Leões em Cannes: um bronze com o filme “Beijo”
para a Procter&Gamble, outro bronze com a campanha de mídia impressa para All Bran da Kellogg’s
e um Media Lion para o “Case Ace”, também da
Procter&Gamble.
Em 2002, o filme “Filha”, da Polícia Militar recebeu uma estatueta de bronze no Clio Awards — e
foi eleita a melhor peça na categoria Institucional no
prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. Ainda
nessa premiação, o comercial “Olho Gordo”, para a
Pillsbury, foi escolhido como o melhor da Região Sudeste Categoria Mercado. E mais: ganhou um Merit
e um Bronze Pencil no One Show e dois Leões em
Cannes - um de prata, como pôster “Pasta”, para a
Pillsbury, e outro de bronze como filme “Vertical”
para a Fiat.
Nossa equipe de criação também foi contemplada com um bronze no YoungGuns, festival que
condecora apenas criativos com menos de 30 anos.
Também vencemos como a segunda agência mais
premiada, de acordo com o Prêmio Folha/Revista
da Criação.
Em 2003, a Leo foi a agência mais agraciada
no Prêmio Folha/Revista da Criação, e a 3ª agência
mais premiada no Clube de Criação de São Paulo.
Nosso Diretor de Criação, Ruy Lindenberg, foi eleito
profissional de criação no Prêmio Caboré, e a agência
recebeu duas estatuetas no Clio Awards: como filme
“Vertical” para a Fiat e com o filme “Velho” para
a Sociedade Brasileira de Pediatria. E mais: ganhou
o prêmio Ouro no El Ojo de Iberoamerica como o
anúncio de “Faixa” da Fiat. Nossa
equipe de criativos jovens foi destaque mais uma vez no YoungGuns
daquele ano.
Em 2004 os destaques foram:
dois Leões em Cannes - um de
ouro com a peça “Favela” desenvolvida para o Instituto Akatu. E
outro leão de bronze com o filme
“Presidiário”, para a Fiat. Este
filme recebeu ainda outro prêmio
no Festival Internacional do Rio de
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Janeiro e outro no El Ojo Ibero-americana. No Festival da ABP, a agência levou dois GPs: com o filme
“2004” para a Visa e com a campanha “Defesa”,
criada para a Miami Ad School. A agência ganhou
ainda um Merit Award no One Show, um Lápis
de Platino e um bronze no FIAP e outro prêmio no
Central do Outdoor. Pelo segundo ano consecutivo,
a Leo Burnett foi a agência mais premiada no Prêmio Folha/Revista da Criação e Ruy Lindenberg,
diretor de criação da Leo foi eleito o melhor entre os
profissionais de sua categoria. Também vencemos
a Categoria Mercado Nacional nos Profissionais do
Ano.
E 2005 foi marcado pela conquista de um ouro
no Clio Awards, um Silver Pencil no One Show,
um Leão de bronze em Cannes, um GP no Festival
de Língua Portuguesa e um ouro no New York
Festivals.”
E em 2006, já no primeiro mês do ano, a Leo
Burnett foi destaque em Davos, no Fórum Econômico Mundial, com o anúncio “Tomate”, criado
para o Instituto Akatu pelo Consumo Consciente,
contra o desperdício. A assinatura: “Os alimentos
que você desperdiça fariam diferença na mesa de
muita gente”. O anúncio foi o mais votado entre
80 concorrentes na coleção ACT – Advertising
Community Together, anúncios voltados para a responsabilidade social, criado por agências de mais de
20 países em exposição durante o evento. A peça
será exposta no Festival de Cannes de 2006 e ainda
divulgada para toda a imprensa internacional .
Também o anúncio “Favela” do Instituto Akatu
ganhou ouro no New York Festival, sendo indicado
pra concorrer ao prêmio da ONU ganhando além do
ouro um espaço permanente de exposição.
Tudo isso sem contar as vitoriosas pesquisas
internacionais, envolvendo mais de 10 países, inclusive o Brasil, sobre como as mulheres se vêem na
propaganda, feita em 2004, e como os homens se
posicionam na sociedade, divulgada
no ano passado.

PESQUISAS DE OPINIÃO
Os prêmios e o posicionamento
de líder no mercado da propaganda
deram à Leo uma outra atividade
bem-sucedida: a pesquisa de opinião entre os consumidores de propaganda. A primeira foi a pesquisa
conhecida por Miss Understood,
em ritmo de crescimento e de novos desafios
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que foi realizada entre clientes e consumidores, pela
Leo Burnett em vários países, inclusive no Brasil,
sobre como a mulher se vê na propaganda, com
debates qualitativos e entrevistas com a mulher.
O resultado foi surpreendente: as mulheres não se
consideram bem representadas na propaganda e, conseqüentemente, não se vêem e não estão comprando
os produtos direcionados a elas. A pesquisa mostrou
ainda que as mulheres gostam que a propaganda seja
bem-humorada, fale de sexo com respeito e ainda
mostre a mulher como ela verdadeiramente é: sem
estereotipo ou folclore ligado ao apelo sexual.
A pesquisa mais recente feita pelos escritórios da
Leo Burnett em 13 países foi apresentada em maio
deste ano no Festival de Cannes. Trata-se de
um verdadeiro estudo sobe como os homens
se sentem representados na propaganda. Os
resultados estão fazendo muito barulho entre
os profissionais do meio, preocupados com
a criação de propagandas para o novo homem, seja metrossexual ou retrossexual,
só para citar dois personagens levantados
pela pesquisa internacional, para a qual
o Brasil também foi pesquisado, com os
consumidores de propaganda do
sexo masculino.
Na verdade, a pesquisa
concluiu que os homens se
dividem em quatro categorias: o
metrossexual, o retrossexual, o patriarca e o
sedento de poder. O primeiro é vaidoso, alimenta a
indústria de cremes e cosméticos, gosta de cozinhar
e degustar bons vinhos; o segundo é o homem à
moda antiga, o macho que ainda se sente perdido
com as conquistas femininas. Já o sedento de poder
se preocupa quase que exclusivamente com a sua
carreira, enquanto o patriarca é mais ligado à família
e tem idade acima de 30 anos.
A pesquisa revelou ainda que 51% dos homens
entrevistados afirmam que não têm um papel definido na sociedade, não sabem qual o papel que
exercem na sociedade e, mais especificamente, não
sabem o que a mulher espera deles e também: não
sabem que papel devem assumir no mundo atual.
No Brasil, cerca de 53% dos entrevistados afirmaram
que não sabem o que se espera deles.
A Leo Burnett se dedica também a exposições de
fotos, como, por exemplo, aquela realizada no início
do ano passado, em comemoração ao aniversário
da cidade de São Paulo. A exposição “Uma Outra
Cidade” contou com 24 fotos do fotógrafo Iatã CaCASE STUDIES
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nabrava, uma verdadeira crônica poética e política
sobre a periferia da metrópole.
A exposição “Uma Outra Cidade” aconteceu na
nova sede da agência no Brooklin e foi a primeira de
uma série. Em setembro do ano passado, a agência
inaugurou o projeto “Fronteiras”, que tem o objetivo
de exibir mais fotografias estimulantes. A idéia é provocar o debate, tanto entre os funcionários e clientes
com também na sociedade como um todo.
O primeiro fotógrafo desse projeto foi Rogério Reis
com a exposição “Na Lona”, com 28 fotos em preto
e branco em formato quadrado. O título da mostra
tem várias conotações, já que as fotos são feitas com
uma lona como pano de fundo e também porque,
segundo o fotógrafo, a lona representa “a cortina
entre o excesso e o que de fato quero ver”, afirma ele.
O projeto “Fronteiras” continua em 2006 e a Leo
já tem marcadas mais duas mostras de fotografia.
A primeira, inaugurada em meados de fevereiro de
2006 , é do artista plástico Dani Soter, que usa a
foto como meio de expressão em cenas construídas
a partir de sua vida cotidiana. E, em seguida, será a
vez de João Urban, com fotos da imigração polonesa
no Paraná. A mostra “Fio de Ariadne – Fronteiras
de si, caminho por dentro de Si”, de Dani Soter, fica
até 16 de maio na Leo Burnett.

O DESAFIO DE NOVOS NEGÓCIOS
Se existe uma área de agência de propaganda que,
nos últimos dois ou três anos foi “democratizada”,
essa área é a de desenvolvimento de negócios. Antes
de 2001/02, todo o mercado sentia mais uma crise
econômica com sérias conseqüências para o setor de
propaganda e publicidade, a prospecção de novas
contas era um trabalho especializado, de responsabilidade da alta cúpula da empresa.
Hoje, a Leo Burnett já tem o seu Departamento
de Novos Negócios e praticamente toda a agência
trabalha para ele, buscando dicas, dados sobre empresas, movimentação de mercado, informações e o
que mais for necessário para se procurar um cliente
em potencial.
Nosso trabalho, além de envolver desde o mais
novo funcionário até o último dos big bosses, se
desenvolve durante 24 horas por dia. Fomos todos
contaminados pela responsabilidade de manter a boa
saúde da companhia. E cada um tem sua importância dentro da agência para trazer novos clientes
- muitas vezes uma conversa de corredor pode dar
o start para um novo prospect. Mesmo durante a
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noite estamos todos ligados num possível contato,
uma informação quente que possa nos levar ao mais
novo integrante da família Leo Burnett. Estresses à
parte, o esforço de todos é recompensado quando
o trabalho resulta na chegada de um novo cliente.
E não existe um perfil específico para essa função,
embora a experiência que tenho, entre diretora de
atendimento e diretora de desenvolvimento de novos
negócios é bastante positiva para a agência como
um todo. O acúmulo de funções me permite ter uma
sintonia fina com as necessidades, desejos e expectativas de um cliente. Estamos sempre antenados para
renovar e inovar nossa relação com as empresas e,
conseqüentemente, conhecermos melhor a demanda
dos futuros clientes de um modo geral.
Já o trabalho é constante e, para se ter uma idéia,
são necessárias cerca de 100 abordagens em empresas
para se conseguir cerca de três contatos ao vivo com
um futuro cliente. Fazemos inúmeros contatos por
mês. Mas o reconhecimento desse trabalho é ver a
chegada de clientes como Finn, Oracle, Dr. Oetker,
Brasil Telecom, Revista Claudia, Men’s Helthy e do
Projeto de Fiat 30 anos – somente para citar alguns
clientes de nossa carteira. Para quem quer enveredar
por esse caminho de captação de novos negócios,
um conselho: colecione paciência, persistência, perseverança e nunca ignore qualquer informação, por
mais irrelevante que ela possa parecer.

CRESCIMENTO CONSOLIDADO
Apostar no talento brasileiro rendeu à Leo Burnett
Internacional muito mais que prestígio e respeito. E,
para o escritório nacional, essa alta consideração dos
colegas e clientes se reflete também em crescimento.
Desde 2002 a Leo Burnett brasileira tem crescido
sobre os anos anteriores e acima do mercado chegou
a apresentar um crescimento de 24% no ano passado.
Para chegar a esse crescimento anual contínuo,
contamos com o suporte administrativo-financeiro
sob o comando de Renato Gava, que mantém toda
essa área nevrálgica e árida com a leveza e seriedade
necessária quando se trata de uma agência de propaganda. Essa área sempre deve estar afinada com
o desafio de crescimento contínuo da agência.
Para este ano, a perspectiva é de um crescimento de cerca de 30% em relação ao ano passado.
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E mais: no ano passado, apesar de toda a crise
política, os clientes da agência aumentaram seus
aportes em relação ao ano passado. “Em 2005,
todos os clientes ampliaram seus investimentos”,
diz Renato Loes, para quem a agência está mais
saudável e robusta para investir em outras áreas
de comunicação como marketing direto e mídias
alternativas, sem falar em promover o ponto-de-vendas com idéias criativas, lucrativas e Internet.
“Hoje, mais de 10% da receita total da Leo Burnett
são dedicados a trabalhos em áreas fora da propaganda de massa, tradicional, com soluções integradas,
uma realidade para se apostar daqui para frente”,
diz Renato Loes. Ele cita como exemplo a conta da
Philip Morris, que há três anos já destina 100% de
sua verba para ações fora da tradicional comunicação de massas.
Por tudo isso, o Desenvolvimento de Novos Negócios vive um momento bastante importante na busca
de clientes – e clientes de alto nível – com nossos
colegas trabalhando a todo o vapor para incluir na
nossa carteira de contas nomes de grande porte na
economia brasileira. E, com isso, fazer valer o prestígio e conceito internacional da agência brasileira
que, mesmo entre suas parceiras internacionais, é
tida como muito criativa e, entre as Leo Burnett de
todo o mundo, é a que apresenta o desempenho mais
elogiado pelos seus pares.
Outro importante pilar de nosso sucesso está na
área de Mídia, comandada pela vice-presidente Ana
Balleroni. Alinhada com todo o planejamento de uma
marca, Balleroni tem as ferramentas importantes
para seu desempenho, seja utilizando os instrumentos
disponíveis no mercado como também ferramentas
exclusivas com é o “Passion Groupe” – termômetro
das paixões em cada target – metodologia desenvolvida pela própria Le Burnett.
Para 2006, a expectativa é de muito trabalho
e mais inovação, já que o mercado publicitário se
abre para novas aventuras. Uma delas é a presença da Leo na Brasil Telecom, Samsung e Gillette,
que colocam nossa agência no centro de segmentos
muito importantes com crescimento e investimentos
significativos no mercado. Além disso nunca vamos
esquecer de nos dedicar aos clientes da casa. Afinal,
foi o trabalho desenvolvido com eles e para ele que
nos projetaram no mercado.

Marcia Lugatto é diretora de Atendimento e Novos Negócios da
Leo Burnett.
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M arcos Antonio R ibeiro

Uma aposta na

vanguarda tecnológica
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
2005 completou 29 anos como empresa jurídica e, neste
período, cresceu mais de 50 vezes sua capacidade produtiva.

A

Unipac integra o Grupo Jacto, formado por
empresas que atuam nos ramos agrícola, de
transportes, equipamentos para limpeza
(alta pressão), ferramentaria e meio ambiente.
Há 30 anos, a Unipac foca seus objetivos estratégicos no segmento de transformação de plástico e
tem como propósito prover soluções inovadoras,
que integrem serviços e tecnologias de aplicação de
polímeros para agregar valor à cadeia.
A empresa executa seis processos de transformação em seu parque industrial: Sopro, Injeção, Injeção
Espumada Estruturada, Extrusão, Termoformagem
e Rotomoldagem e atende, atualmente, aos mercados automotivo, agropecuária, consumo, logístico e
embalagens industriais para os setores agroquímico,
alimentício, fotoquímico, limpeza, químico, entre
outros.
Conta com cerca de 900 funcionários e 126
máquinas de transformação de plástico, instaladas
em um total de 30.000 m2 de área construída, nas
três unidades fabris no estado de São Paulo, sendo
uma in house.
A Unipac está sempre na vanguarda tecnológica, já tendo desenvolvido mais de 2.000 moldes dos
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mais variados tamanhos, pesos e geometrias, numa
variação de produtos que vão desde frascos de 60ml,
até tanques de 5.500 litros.
Esta capacitação permitiu à empresa alcançar um
aumento de produtividade de 10% em 2005, índice
que deve se repetir neste ano. Em 2006, a empresa
espera um aumento no faturamento em torno de
8%, taxa semelhante ao conquistado em 2005 em
relação ao ano anterior.

Histórico
Os 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 aquisição, 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 Unipac, que tem como propósito prover soluções inovadoras,
que integrem serviços e tecnologias
de aplicação de polímeros para
agregar valor à cadeia, conta hoje
com cerca de 900 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 tecnológica e operam em parques industriais
instalados no estado de São Paulo.
Sua visão estratégica está focada no crescimento
em novos mercados e nos produtos próprios, especialmente no segmento de embalagens agrícolas, que
hoje representa 60% dos negócios

Produção
A empresa mantém um relacionamento constante com seus clientes, sempre em busca de apresentar
soluções inovadoras. Já desenvolveu, para eles 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 60ml,
até tanques de 5.500 litros.
Atua nos segmentos automotivo, agropecuária,
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consumo, logística e embalagens industriais para
os setores agroquímico, alimentício, fotoquímico,
limpeza, químico, entre outros.

Pioneirismo
Quando o assunto é pioneirismo, a Unipac tem
muitas histórias de sucesso para contar. Há 29 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 foi 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, atual
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 anunciou em 2003 a descontinuidade
deste produto, decisão tomada após uma série de
estudos e com base em um plano de reestruturação
da empresa.
A Unipac também inovou no desenvolvimento e
produção de tanque de combustível de plástico para
caminhão, sendo a principal fornecedora das montadoras
de caminhões do país. Atualmente a empresa detém essa
tecnologia de transformação plástica.

Qualidade
A Unipac sempre se encontra um passo à frente
Uma aposta na vanguarda tecnológica
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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, norma
de segurança que atesta as embalagens para 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.
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. Por esta norma, a
Unipac foi recertificada em 2004, graças à constante preocupação em não lançar na natureza
nada que de alguma forma contribua para sua
degradação.

Pesquisa e Desenvolvimento
Em seu Departamento de Desenvolvimento de
Novos Produtos, Processos e Materiais,
a Unipac possui 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 e testar as peças, sugerindo opções de processo,
material, peso, 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 em desenvolver produtos próprios com a marca Unipac e
busca constantemente a melhoria dos resultados em
processos e materiais.
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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 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.

Solidez
A Unipac integra o Grupo Jacto, que reúne três
empresas que atuam no ramo agrícola, de transportes e meio ambiente: Jacto (fundada em 1948),
Rodojacto (1969) e Unipac (1976).
O Grupo Jacto possui cerca de 3.000 funcionários, e os produtos são exportados para mais de 90
países.
A maior parte do seu parque industrial está instalada numa área de 97.000m2 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 oitava série, com
o ensino de matérias tradicionais e complementares
como Idiomas, Música, Ensino Religioso e Informática, além de 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 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.
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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. São eles:

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 envazado. Há de existir
compatibilidade entre as propriedades químicas dos
materiais da embalagem e do envaze. Outro aspecto
é o tamanho das peças que serão sopradas. 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 coextrusão com capacidade para até
4 camadas. Coextrusão, em termos exatos, significa o
processo em que dois ou mais materiais plásticos são
extrudados juntos, que tem por finalidade principal
a melhoria das propriedades de barreira (impermeabilidade).

Transformação por Injeção

Baseia-se na moldagem da resina termoplástica no
seu estado fundido, tendo sua configuração, dimensão e acabamento definidos pelas características do
molde utilizado. Com tecnologia japonesa e alemã, a
Unipac está habilitada a produzir peças em injetoras
de altíssima precisão.
Injeção Espumada de baixa pressão com nitrogênio produz peças mais leves, porém, mais estruturadas.
Extrusão:
A Unipac produz chapas com espessura de 2 até
14 milímetros, por 2,2 metros de largura.

Termoformagem

Foi idealizado para atender às 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
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em fibra, chapas metálicas, etc. Nos parâmetros de
custo, escala, resistência, design, acabamento e durabilidade, a Termoformagem se impõe com eficiência.

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 moldar 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 que
atua e seus respectivos produtos, podemos citar:

Embalagens
sopradas
para indústrias químicas, fotoquímica e
alimentícia

• Frascos plásticos de 120ml 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
fotográficos;
• Tampas para recipientes plásticos em Polietileno
(PE) e Poliproprileno (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 Pick-ups;
• Trunk para pick-ups;
• Tanques de combustível para caminhões e ônibus;
• Tanques de expansão para caminhões e ônibus;
• Assentos plásticos para ônibus urbanos;
• Corotes;
• Transportador de combustível para rally de moto;
Uma aposta na vanguarda tecnológica
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• 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
Arícola e Industraial, 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 e Milkan Ordenhadeira;
• Tampas para vasilhames de leite feitos em latão;
• Potes para mantimentos Milkoisas;
• Bombonas – linha 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;
• Caixa térmica de 20, 45 e 60 litros, COOLERBOX;
• Garrafas térmicas de 3,5 e 5 litros, COOLERBOX;
• Regadores.

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
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de embalagens retornáveis, por exemplo, ou com o
reaproveitamento de materiais para a produção, têm
trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas
iniciativas.
Planejamento, implementação e controle do fluxo
de matérias-primas podem contribuir significativamente com 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.

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 nos Estados Unidos.
Também conhecida como “caixa colapsível”, que
pode ser desmontada quando não há necessidade de
uso, esse produto possui 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
diferencial 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.

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
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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,
juntamente com o processo de injeção, onde 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 produzido 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 setor que
mais exige tecnologia de vários segmentos e, posteriormente, se estendeu para outros mercados como o
alimentício, de distribuição e de operadores logísticos.
Montadoras como a Honda, a Daymler-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 também
são clientes Unipac.

Soluções para o
setor de Logística
Linha Caixamóbil

Foi a primeira linha de embalagens plásticas colapsíveis produzidas na América do Sul pelo processo
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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
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 possui 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 2.000kg de
carga dinâmica (em movimento) e 6000 kg de estática (parada), podendo ser utilizado em prateleiras
Porta-Palete e esteiras rolantes. Suas dimensões são
semelhantes ao padrão PBR utilizado atualmente
(PBR - Padrão Brasileiro ABRAS – Associação
Brasileira de Supermercados), 1200 x 1000mm, com
entrada para garfos de empilhadeira por quatro lados.
É totalmente intercambiável com a linha CAIXAUma aposta na vanguarda tecnológica
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MÓBIL. Opcionalmente, possui 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
peças 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 das dimensões 1200 x 1000mm e possui 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 possui
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: 635mm e
860mm, 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 possui
entrada para garfos de empilhadeira por quatro
lados e para carrinhos hidráulicos por dois lados.
Opcionalmente, a Embalagem XYTEC pode ser
usada com tampa.

Linha Palete Para Tambor

Desenvolvido especificamente para o transporte
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de tambores, no qual pode ser movimentado de 1 a
4 tambores, e fabricados pelo processo de termoformagem, estes paletes atendem às necessidades dos
segmentos empresariais que utilizem o transporte de
tambores, como as indústrias química e alimentícia,
tanto no mercado nacional como internacional.
Apresentam dimensões de 1,2m por 1,2m e comportam até quatro tambores de 200 litros. A grande
inovação de sua própria linha é a possibilidade de
transportar com segurança apenas um tambor, na
região central do palete. O produto é retornável,
de fácil limpeza, não exige manutenção e permite
empilhamento de 1 + 3 paletes, sem qualquer risco.
O produto poderá ainda ser utilizado em sistemas
logísticos internos, dentro das
unidades fabris, e externos,
entre fábricas da mesma
empresa ou entre empresas parceiras.

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 ao aperfeiçoamento constante. A Unipac tem 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 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.

Desenvolvimento responsável
e qualidade em todos os níveis
O respeito à natureza e desenvolvimento sustentável fazem parte dos valores da empresa. Boa
metodologia e estrutura são as bases para alcançar
resultados crescentes.
A empresa se preocupa e cuida das questões
ambientais, prevenindo a poluição e promovendo o
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desenvolvimento sustentável por meio da melhoria
contínua de seu desempenho, atendendo à legislação
ambiental, com a redução dos resíduos sólidos, a
preservação dos recursos hídricos e a diminuição e
controle do consumo de energia elétrica, entre outras
ações.
As ações da Unipac em favor da preservação do
meio ambiente visam a minimizar o consumo de
água, por meio de sistemas de tratamento de efluentes
e reaproveitamento de água de processos industriais.
Visam também à redução do refugo de processo, com
a reciclagem de sobras de processo; a diminuição
dos resíduos sólidos, com a coleta seletiva de lixo
comum e a destinação correta de resíduos; uso em
menor quantidade de óleo hidráulico, por meio da
reutilização de óleo de processo e a diminuição da
energia consumida, por meio de processos otimizados
e educação ambiental.
A empresa já tinha recebido as certificações ISO
9001:2000 e ISO TS 16949:2002 (sistema de gestão
da qualidade), resultados da preocupação com a
melhoria contínua e com as quais a Unipac, seus
colaboradores e clientes só têm a ganhar. As ações
da empresa no sentido de atender às necessidades
de seus clientes exigem maior responsabilidade na
fabricação dos produtos e a adoção de padrões e procedimentos, que aumentam a produtividade e levam
ao uso consciente e responsável dos recursos naturais.
Uniformização de critérios para avaliação de fornecedores e custos de inspeção reduzidos são alguns
dos benefícios propiciados pela implementação de
um sistema de gestão, que permite melhor utilização de recursos escassos, vantagem competitiva no
mercado, com maior satisfação do cliente, com o
atendimento de seus requisitos e menores custos de
produção.
Para alcançar este nível de
qualidade a Unipac direciona
constantes investimentos em treinamento e pesquisas, na aquisição
de novos equipamentos e ferramentas, tecnologia de informação
e métodos de produção e trabalho,
além da capacitação profissional de
funcionários, sempre com o objetivo estratégico de prover soluções
inovadoras, que integrem serviços
e tecnologias de aplicação em polímeros para agregar valor à cadeia.
Vale destacar o prêmio Q1
concedido pela Ford, que qualifica

Mar.Abr/2006

a Unipac para ser fornecedora global da montadora.
Entre os produtos certificados segundo as normas
técnicas podem ser citados o aquecedor Solarfort
M100 (pelo Inmetro) e o Milkan (com a certificação
AUP – autorização de uso de produto), recipientes
plásticos (embalagens aprovadas conforme a norma
UN, específica para transporte marítimo de produtos
perigosos).

Novo reconhecimento
A Unipac é uma indústria transformadora de
plásticos que, além de prover soluções inovadoras,
que integram serviços e tecnologias para agregar
valor à cadeia, busca sempre a melhoria continua
de seus processos. Ao longo dos seus 30 anos a
empresa sempre adotou políticas de preservação do
meio ambiente durante o processo produtivo e nas
instalações fabris e administrativas.
Em setembro de 2005 a Unipac conquistou a
certificação ISO 14001:2004. “Este certificado é reconhecido em todo o mundo e só vem a confirmar que
o respeito à natureza e o desenvolvimento sustentável
fazem parte dos valores da empresa”, declara Marcos
Antonio Ribeiro, diretor comercial da Unipac.
A Unipac levou três meses para se adequar aos
novos requisitos da ISO 14001:2004. A auditoria
foi realizada pela BRTÜV, organismo certificador
credenciado pelo Inmetro para atuar nas áreas de
certificação de sistemas de gestão da qualidade,
gestão ambiental e de produtos. A agilidade para
obter a certificação foi possível graças à participação
dos colaboradores da Unipac, que foram treinados
para o entendimento dos requisitos da norma. “A
implementação de um sistema de gestão permite
melhor utilização de recursos escassos, vantagem
competitiva no mercado e maior
satisfação do cliente, pois atenderemos seus requisitos, com
menores custos de produção”,
informa Ribeiro.

Melhorias contínuas
Além da constante preocupação e cuidado com as questões ambientais a Unipac também prioriza a qualidade. Tanto
que possui as certificações ISO
9001:2000 e ISO TS 16949:2002
(sistema de gestão da qualidade).
Uma aposta na vanguarda tecnológica
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As ações da empresa são focadas para atender às
necessidades do mercado e de seus clientes, que
exigem maior responsabilidade na fabricação dos
produtos e a adoção de padrões e procedimentos,
que aumentem a produtividade e levem ao uso
consciente e responsável dos recursos naturais.
Na área ambiental, as ações da empresa são
realizadas com foco na prevenção à poluição, na
preservação dos recursos naturais e hídricos, na diminuição e controle do consumo de energia elétrica,
além da redução dos resíduos sólidos provenientes
da transformação de resinas plásticas, produtos e
serviços, entre outras.
Para alcançar este nível de qualidade, a Unipac
direciona constantes investimentos em treinamento
e pesquisas, na aquisição de novos equipamentos e
ferramentas, tecnologia de informação e métodos de
produção e trabalho, além da capacitação profissional de funcionários. Vale destacar que a empresa
já recebeu o prêmio Q1 concedido pela Ford, que
qualifica a Unipac para ser fornecedora global da
montadora.
Entre os produtos certificados segundo as normas
técnicas podem ser citados o aquecedor Solarfort
M100 (pelo Inmetro), o Milkan (com a certificação
AUP – autorização de uso de produto), além de recipientes plásticos (embalagens aprovadas conforme
a norma UN, específica para transporte marítimo de
produtos perigosos).

Segundo a própria BRTÜV, a norma ISO 14001
é uma ferramenta de reconhecimento internacional
para a empresa demonstrar a melhoria contínua
de seu desempenho ambiental e o atendimento às
legislações e aos requisitos ambientais pertinentes à
sua área de atuação.
A implantação de um sistema de gestão ambiental
baseado na norma ISO 14001 é um instrumento
que fornece à sociedade, clientes, fornecedores e
setor público, evidências do compromisso firmado
pela empresa de cumprir os elementos da norma, os
quais podem ser auditados quanto sua implantação
e eficiência.
Em geral, as normas têm uma revisão a cada seis
anos. Em 2002 teve início a revisão da versão ISO
9001:1996 e, a partir dela, foi gerada a ISO 14001:2004,
publicada em 15 de novembro de 2004. A partir desta
data foi determinado um período de transição de 18
meses. A Unipac teria, portanto, até maio de 2006 para
realizar a mudança. A transição pode ser feita durante
a auditoria periódica (que acontece anualmente) ou de
recertificação (que acontece a cada três anos).
A nova versão ISO 14001:2004 adiciona novos requisitos e altera alguns existentes, visando a
aumentar a credibilidade da norma através de um
maior foco em melhoria do desempenho ambiental
e atendimento a requisitos legais e ter maior compatibilidade entre a ISO 14001 e ISO 9001 em termos
de requisitos.

Marcos Antonio Ribeiro é diretor comercial da Unipac.
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ampla energia e serviços

M arcelo L lévenes / E unice R ios

Colhendo os frutos de uma
profunda transformação

Sete anos após sua privatização, com a compra do controle
pelo grupo espanhol Endesa, o nome CERJ (Companhia de
Eletricidade do Rio de Janeiro) ainda remetia à lentidão da
era estatal. No início de 2004, teve início um verdadeiro
turning point na empresa, com uma ampla estratégia
junto aos colaboradores e a mudança do nome para Ampla
Energia e Serviços. No mesmo ano, a companhia começou
a se destacar no setor elétrico brasileiro, e hoje também é
referência na operação mundial da Endesa.

A

mpla Energia e Serviços distribui energia
para 66 municípios do Estado do Rio,
abrangendo 73% do território estadual, com
a cobertura de uma área de 31.784km².
Atualmente, a Ampla presta serviços a aproximadamente 2,2 milhões de clientes. Mais de 99% dos
domicílios da área de concessão dispõem de energia
elétrica.
Desde a sua privatização, a Ampla investiu
cerca de R$ 1,4 bilhão na melhoria da qualidade de
atendimento e na ampliação e modernização da rede
elétrica. A Região Metropolitana de Niterói e São
Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé somam
a maior concentração de clientes da distribuidora.
Na Região dos Lagos e no sul Fluminense, devido
às condições turísticas, a demanda de consumo
apresenta perfil sazonal. A maior parte da energia
faturada pela Ampla é destinada aos clientes residenciais, que respondem por 38% do total fornecido
pela distribuidora.
CASE STUDIES
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A Ampla é uma empresa controlada pelo Grupo Endesa, que está presente em 12 países de três
continentes e atende 80 milhões de pessoas nesses
mercados. Na América Latina, além do Brasil, está
presente na Argentina, no Chile, na Colômbia e
no Peru. Por meio de suas controladas, a Endesa é
a primeira empresa privada de energia elétrica na
América Latina, a terceira na Europa e a quarta
no mundo.

O desafio
Diante de uma empresa que era sinônimo de
ineficiência, pois tinha o pior clima organizacional
do grupo e baixa eficiência operativa, o que resultava
também em grande insatisfação dos seus clientes, a
Diretoria de Recursos Humanos assumiu a função
de viabilizar uma estratégia empresarial através das
pessoas. Afinal, a necessidade urgente de mudança
e a certeza do grande desafio eram claras para a
organização.
A partir desta realidade, o RH foi a base para a
criação e consolidação do Plano de Transformação,
idealizado e lançado em março de 2004. Até então
com o antigo nome, CERJ, a imagem institucional
estava comprometida tanto interna quanto externamente. Nesta época, o grau de satisfação dos
empregados era de apenas 36% e a pesquisa anual
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
apontava a empresa como a penúltima colocada
da Região Sudeste no grau de satisfação de seus
clientes. Este cenário favorecia a uma forte pressão
dos acionistas para reversão da situação. Era hora
de reinventar a empresa. Fazer diferente.
As constantes mudanças na alta direção geravam
instabilidade nas equipes e descontinuidade nas ações e
projetos. Definitivamente, a estratégia pós-privatização
era voltada para curto prazo. Além disso, o choque
de cultura, com a forte presença de expatriados na
companhia, ajudava na instabilidade da empresa. A
insegurança com a perda da estabilidade de uma empresa estatal e a chegada dos estrangeiros não deixavam
os empregados perceberem que naquele momento já
faziam parte de uma empresa multinacional, que a
era globalizada tinha chegado à CERJ.
Sendo assim, a ausência de um modelo de gestão
de pessoas transparente, a estrutura organizacional
muito hierarquizada e a necessidade de renovação
do perfil do quadro funcional, somados aos problemas econômico-financeiros que a companhia
atravessava e à baixa orientação ao cliente, foram
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as questões tratadas no primeiro momento do Plano
de Transformação. Já as trocas de nome e marca
faziam parte da segunda etapa deste Plano.
Primeiramente, era preciso fazer clientes e funcionários perceberem a
mudança, para depois
lançar um novo nome
como conseqüência de
uma era de trabalho bem
feito, de inovação e aprimoramento contínuos.
Ou seja: antes de escolher
uma nova marca e nome
era preciso mudar o foco
da empresa, a atitude de
seus colaboradores, a
filosofia de trabalho e a
maneira de pensar e de
fazer as coisas dentro da
empresa.
Com imagem e resultados comprometidos negativamente e a
perspectiva pessimista de futuro, era hora de a empresa traçar a sua estratégia para viabilizar o Plano
de Transformação. Este plano compreende uma
nova estratégia de gestão, que tem como objetivo
criar um processo de mudança planejado, envolvendo funcionários e colaboradores, como principais
agentes de mudança, numa audaciosa missão: ser a
melhor empresa distribuidora de energia elétrica do
Brasil, rentável e com alta eficiência operacional em
2007 e, em 2010, a melhor companhia de soluções
integradas, que agrega valor a todos, foram metas
traçadas.
Para viabilizar esta transformação, era necessário
estabelecer e disseminar uma cultura forte, baseada
em valores como: foco nas pessoas, conduta ética,
criatividade/inovação, foco no cliente, espírito de
equipe e orientação ao negócio. Para tudo isso, era
hora de o RH agir rápido, porém ser assertivo e
seguro em suas decisões.
Projetos que visam a garantir a qualidade do
capital humano que será necessário para a transformação da empresa, valorizando competências e
atitudes e oferecendo oportunidades de desenvolvimento. Foi a partir deste conceito que a Diretoria
de Recursos Humanos começou a traçar todas suas
metas para a viabilização do Plano de Transformação. A valorização das pessoas através de ações de
desenvolvimento foi o ponto de partida.
Colhendo os frutos de uma profunda transformação
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O primeiro passo foi desmembrar o Plano de Transformação em cinco grandes eixos
de trabalho: recuperação de
clientes, imagem corporativa, plano regulatório, otimização operativa e Gestão
de Pessoas. Estes eixos são
formados por equipes multidisciplinares, coordenadas e
orientadas diretamente pela diretoria da empresa, para a
integração das ações relacionadas a cada eixo de transformação. Para cada eixo, também foram definidos
projetos específicos e indicadores de acompanhamento
dos resultados, que são verificados periodicamente.

OS EIXOS
Imagem Corporativa

Composto por projetos que visam a melhorar
a percepção da sociedade a respeito da imagem
transmitida pela empresa. Um dos indicadores de
medição deste eixo é a pesquisa de satisfação da
Aneel e a de líderes de opinião realizada pelo Grupo
Endesa. Ambas acontecem anualmente.

Recuperação de Cliente

Corresponde ao plano estratégico de eficácia
de mercado, definindo ações para a redução da
inadimplência e das perdas comerciais, principais
problemas da empresa.

Otimização Operativa

Busca a eficiência operacional dos processos-chave da Empresa e a qualificação das empresas
parceiras.

Plano Regulatório

Adequação das ações empresariais ao novo
modelo regulador e à otimização da aplicação da
tarifa social.

Gestão de Pessoas

Responsável pela sustentação do Plano de
Transformação através de pessoas preparadas, capacitadas e responsáveis pelo desenvolvimento de
suas carreiras dentro de um ambiente que favoreça
a inovação e a criatividade.

A MUDANÇA DO NOME - AMPLA
Paralelamente ao trabalho dos eixos, a empresa
CASE STUDIES

28

estudava a mudança do nome. A marca CERJ remetia à era estatal e já tinha sua imagem fortemente
desgastada. No dia 28 de setembro de 2004, o novo
nome da companhia foi anunciado durante um
evento para todos os colaboradores, incluindo os
parceiros. Juntas, as mais de sete mil pessoas foram
apresentadas à nova empresa: Ampla.
A escolha do novo nome fez parte de um trabalho
que envolveu clientes e empregados, que através de
grupos focais descreveram a empresa na qual queriam fazer parte. Ampla é um nome curto e sonoro,
suave sem ser fraco. Na criação da marca, a empresa
procurou simbolizar o sentido de foco e direção, de
expansão e desenvolvimento e com especial foco nas
pessoas, sejam clientes, colaboradores e/ou parceiros.

GESTÃO DE PESSOAS
A gestão de pessoas da Ampla está sempre ligada
à estratégia empresarial. Assim, concilia e envolve as pessoas na busca de um objetivo comum,
promovendo sinergia na organização, em todas as
ações e no dia-a-dia de trabalho dos empregados.
Para isso foram criadas formas de medir índices
internos e estabelecer metas arrojadas, como reter
seus talentos, ao mesmo tempo em que se propõe
um acompanhamento de desenvolvimento de carreira individual, aumentando a empregabilidade
dos mesmos. Levar o empregado a fazer um diário
de carreira e reflexões a respeito demonstra uma
gestão focada no indivíduo e de responsabilidade
compartilhada no desenvolvimento das pessoas que
compõem a organização.
O Espaço de Desenvolvimento de Pessoas e seu
conceito de promover o autodesenvolvimento também refletem uma empresa de vanguarda em pessoas, pois não é focada em treinamento, buscando
outras formas de facilitar o conhecimento.
O eixo Gestão de Pessoas, formado por profissionais multidisciplinares, de áreas distintas que
interferem e influenciam na gestão de pessoas,
é outro símbolo de uma empresa de vanguarda,
demonstrando transparência na gestão de pessoas.
A disponibilidade dos especialistas em gestão de
pessoas, nas áreas da empresa, atuando e intervindo
imediatamente em situações insatisfatórias, garantindo um clima laboral positivo, é outro símbolo de
Foco nas Pessoas.
Os multiplicadores de valores (grupos constituídos de empregados de todas as áreas) atuando num
programa que se propõe a revelar os contra-valores
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e que propõe ações para combatê-los também é
outro símbolo.
Relevante é o fato de o presidente da companhia fazer parte do processo seletivo entrevistando
e escolhendo todas as pessoas a serem admitidas
na empresa.
Preocupada em manter a sinergia entre os empregados e garantir o conhecimento do negócio da
empresa, existe um programa de visita por um dia
na área de outro colega, que já chegou à participação
de mais de 1.500 pessoas.

O CARÁTER ESTRATÉGICO DO RH
A Diretoria de Recursos Humanos foi o ponto
de partida para que a Ampla iniciasse seu processo
de mudança e inovação contínuo. Foi esta área que
forneceu a base para a implementação do Plano de
Transformação da Companhia, lançado em março
de 2004. Recursos Humanos ocupou uma posição
estratégica na empresa, buscando insistentemente a
valorização e o desenvolvimento do cliente interno,
ou seja, de seus funcionários. Foi neste foco que a
Diretoria de Recursos Humanos se fixou a partir
de 2004. Um ano que entra para a história da empresa como sinônimo de ousadia
e mudanças: definitivamente, o
papel de RH deixa de ser burocrático e passa a fazer parte das
mais modernas práticas de gestão
de pessoas.
Viabilizar a estratégia empresarial numa empresa até então
com o pior clima organizacional
do Grupo Endesa, controlador da
Companhia, com prejuízos consecutivos e resultados operacionais
abaixo do desejável, tornou-se
uma das principais missões de
Recursos Humanos. Foi neste cenário que a Empresa decidiu passar por uma grande
transformação, consolidando suas metas em 2004.
Em março daquele ano, realizou o II Encontro
de Diretivos. Os principais líderes da Empresa
estiveram juntos para desenhar o Plano de Transformação que iria definir os cinco eixos de trabalho, com equipes multidisciplinares, responsáveis
pela implementação de mudanças, abrangendo as
seguintes áreas: recuperação de cliente, imagem
corporativa, eficiência operativa, gestão de pessoas
e plano regulatório. Também neste II Encontro de
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Diretivos, foram desenhados os 11 valores para a
então CERJ.
Em setembro, o III Encontro de Diretivos revisitou todas as metas até então traçadas e consolidou
os valores da nova Empresa que nascia naquele
mês, a Ampla. A partir de então, todos os trabalhos
e atitudes passaram a ser sustentados pelos novos
valores: foco nas pessoas, orientação ao negócio,
foco no cliente, conduta ética, inovação/criatividade
e espírito de equipe. A partir de então, o Encontro de
Diretivos passou a fazer parte do calendário da empresa. Até hoje, cinco encontros já foram realizados.
Com metas e objetivos inovadores para 2004, Recursos Humanos reorganizou também sua estrutura
por processos, de forma a integrar as atividades e
propiciar uma visão sistêmica. Tais processos foram
agrupados em: Gestão de Pessoas; Remuneração e
Organização; Clima Organizacional e Inovação;
Relações Trabalhistas e Sindicais; Qualidade e
Gestão de Serviços Contratados; Planejamento e
Gestão; e Ouvidoria Interna. Esta última é uma
atividade pioneira dentro do setor elétrico brasileiro
e também no Grupo Endesa.
Este sistema integrado de Recursos Humanos
funciona de maneira simples, colocando especialistas de RH junto aos gestores,
garantindo o atendimento rápido
às necessidades detectadas, auxiliando os líderes na melhoria
dos processos e na gestão de suas
pessoas. Isto porque tais necessidades, ao serem trazidas para RH,
são tratadas de maneira global,
dando o suporte ideal às questões
apresentadas. Fazer as coisas de
forma simples é uma das características da nova empresa. Um
exemplo disso é que em 2004 a
Ampla reduziu de sete para quatro
os níveis hierárquicos, diminuindo
em 75% os cargos de chefia e implementando um
novo modelo de gestão, tendo por pilares as competências empresariais, organizacionais e funcionais.
Recursos Humanos criou também o Espaço de
Desenvolvimento de Pessoas, uma nova perspectiva
de desenvolvimento. Assim, cada profissional passa
a ter acompanhamento individual, personalizado.
O Espaço tem como função principal identificar as
competências necessárias para o correto alinhamento
do capital humano à estratégia empresarial e também
a expectativa pessoal de cada empregado.
Colhendo os frutos de uma profunda transformação
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Para ampliar a eficiência dos serviços contratados, lastreado por programas de capacitação, Recursos Humanos viabilizou encontros com empresas
parceiras e seus empregados, a fim de criar uma
linguagem única. Um único foco. Foram 3.378
pessoas capacitadas, o que representaram 41.576
horas de treinamento.
Preocupada com a qualidade de vida/saúde dos
empregados, a Ampla aumentou o número de parcerias no Clube Ampla Vantagem. Com 110 estabelecimentos comerciais conveniados, funcionários
e dependentes têm descontos que variam de 10%
a 30% em suas compras e serviços, com foco em
saúde, lazer e educação. No ano de 2004, a Ampla
realizou a I Campanha de Vacinação contra gripe,
com adesão de 75,37% de empregados e estagiários,
e ainda criou o Posto de Atendimento Unimed
na sede da Empresa.
E com o lançamento do InformaRH na Intranet, todos empregados
passaram a ter acesso, através
de senha pessoal, a informações
importantes como dados pessoais
cadastrais, últimos salários, benefícios, Espaço de Desenvolvimento
de Pessoas, Ouvidoria Interna. Ou seja: um canal
on line para os funcionários.
Todas estas ações estão refletidas na melhoria do
clima organizacional, medida através de pesquisa
interna do Grupo Endesa. A pesquisa em 2005
apontou que 84% de seu quadro encontram-se satisfeitos com a Empresa (2004 – 78%; 2003 – 53%,
2002 – 36%).
Também observa-se reflexos nos resultados
alcançados nos eixos do Plano de Transformação,
melhorando significativamente os indicadores operacionais e financeiros da Empresa, como mostraremos a seguir.

PROCESSO, AÇÃO E
RESULTADOS ATINGIDOS
Com o intuito de melhorar a gestão de pessoas,
RH traçou dois conjuntos de objetivos estratégicos:
o primeiro focado na otimização e desburocratização
da estrutura organizacional e, o segundo, no clima
organizacional da empresa.
Em dezembro de 2003, a companhia contava
com 282 chefias e sete níveis hierárquicos, que
burocratizavam o sistema de decisão e o funcionamento da empresa. Em 2004, após realização de
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estudos específicos, buscando otimizar a estrutura
organizacional, o número de chefias passou para
86, e o de níveis hierárquicos para quatro.
Paralelamente, RH trabalhava para implantar
um conjunto de estratégias para melhorar o clima
organizacional: implantação de uma nova política
de participação nos resultados, implementação do
plano de carreira, ouvidoria e consultoria interna e a
criação do Espaço de Desenvolvimento de Pessoas.
A partir de então, RH começou a viabilizar todos os
objetivos traçados e, com a evolução de cada etapa,
novas necessidades e atividades foram surgindo.

CONSULTORIA INTERNA
No sentido de garantir a capilaridade de Recursos Humanos, através do
assessoramento e apoio aos
líderes no processo de gestão de pessoas, em janeiro
de 2004 foi estruturada
a atividade de consultoria
interna de RH, desenvolvida
por especialistas em gestão
de pessoas. Ou seja, um processo cuja sua principal função é ajudar os gestores
na competência do desenvolvimento contínuo de
gerir pessoas.
Estes especialistas fazem o diagnóstico e mapeiam características e necessidades das áreas,
encaminham as questões que afetam aos demais
processos de RH, agilizando e facilitando, assim,
a tramitação das informações e conseqüentes
decisões. Desta forma, as medidas necessárias à
instalação de clima organizacional favorável e de
relações saudáveis de trabalho se estabelecem de
forma mais rápida e eficaz.
Monitorar grau de satisfação dos trabalhadores,
identificar pontos de estrangulamento, propor alternativas de solução, apoiar processos de inovação e
auxiliar na implementação de um novo modelo que
oriente a ação empresarial são algumas das ações
sistemáticas destes especialistas.
A estruturação desta atividade foi um dos
fatores que contribuíram para que a Ampla apresentasse uma evolução surpreendente no resultado
da pesquisa de clima organizacional realizada em
2004, passando de 36% (2003) para 78% (2004)
no percentual de favorabilidade na avaliação da
satisfação geral de seus trabalhadores. Em 2005,
este resultado foi de 84%.
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OUVIDORIA INTERNA –
NOSSA OUVIDORIA
Para um relacionamento dar
certo é preciso aprender a ouvir.
Escutar o que os outros têm a
dizer muitas vezes é o caminho
seguro para solução de um problema ou ainda para diagnosticar
uma crise que até então não era
conhecida. Diante disso, a Ampla
criou em abril de 2004 a sua Ouvidoria interna, a Nossa Ouvidoria.
Focada na prática da ética e da transparência,
esta atividade é o canal aberto que os mais de 1.400
empregados da empresa têm na alta direção. É na
Nossa Ouvidoria que os funcionários fazem críticas,
reclamações, denúncias, elogios e dão sugestões
de melhorias, sempre com a garantia de que seu
nome será mantido em sigilo. Uma coisa é certa:
quando estimulados a falar, a dar sua opinião, os
empregados fornecem informações valiosas para
que a empresa possa evoluir tanto em seus produtos/
serviços quanto em sua liderança.
Aquele que não conhece o papel de um ouvidor
interno pode imaginar, num primeiro momento,
que este não passa de um profissional à espera de
um problema, de uma reclamação. O ombudsman
é muito mais do que isso. Numa atuação pró-ativa,
ele é capaz de diagnosticar, com sua percepção,
problemas e crises ainda não evidentes e agir para
auxiliar na solução. Ajudar no monitoramento e na
melhoria do clima da organização é papel constante
do ouvidor.
A criação da ouvidoria interna da Ampla faz parte do Plano de Transformação da Empresa. A alta
direção entendeu que um dos passos a ser dado para
o sucesso do Plano é ouvir o que seus empregados
têm a dizer. Por isso, surgiu no organograma da empresa a figura do ombudsman, que representa uma
mudança de postura, uma inovação, uma adaptação
da empresa às novas necessidades do mercado.
Transformar problemas em oportunidades de
melhoria e agir como um orientador e agente de
evolução, criando um equilíbrio na relação Ampla
e seus funcionários, foram objetivos claros e bem
definidos para o início da Nossa Ouvidoria.
Com a preocupação de conquistar a confiança do público interno e com a meta de receber
pelo menos 20 consultas nos primeiros 30 dias,
a Ouvidoria da Ampla fechou o primeiro mês de
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funcionamento com uma procura
de 66 empregados. Passados 18
meses da implantação, a média
hoje é de 25 solicitações/mês.
A concretização do canal fez a
empresa perceber que a constante
procura pela ouvidoria é sinônimo
de que a estratégia empresarial
está no caminho certo. Ou seja,
quando seus profissionais estão
dispostos a falar, sem temer, é
porque acreditam na evolução da
empresa, confiam no papel que exercem dentro da
organização e, especialmente, no respeito da empresa por seus empregados ao criar um canal especialmente para que possam falar e serem ouvidos.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PRESIDENTE
Este é um importante canal de comunicação da
empresa. Nestes encontros, o presidente da Ampla
se reúne com cerca de dez empregados das mais
diferentes áreas e níveis. É um canal no qual as
pessoas expõem suas idéias e trocam experiências.

ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
O Espaço de Desenvolvimento de Pessoas é um
novo conceito de desenvolvimento de Recursos
Humanos. Com o objetivo principal de sustentar
a estratégia empresarial e agregar valor ao negócio
através da identificação das competências dos profissionais, o Espaço é o motor de transformação do
ambiente organizacional, com foco em suas pessoas
e equipes de trabalho. Tudo através da geração de
conhecimento, incremento da criatividade, mudança de atitude e, principalmente, no estímulo ao
autodesenvolvimento. Ou seja, a responsabilidade
de cada empregado na sua carreira, no seu futuro.
Assim como o Plano de Transformação, o Espaço
surge baseado em quatro eixos: Relações, Cultura,
Conhecimento e Negócio, com pano de fundo as
atitudes e o conhecimento.
As ações do Espaço de Desenvolvimento são
direcionadas de acordo com as necessidades de cada
empregado, incluindo a alta direção, podendo ser de
caráter individual, equipe ou corporativo. E incluem,
por exemplo, orientação individualizada de carreira,
intercâmbio entre empresas do grupo, painéis de
debates e estudo de caso.
Colhendo os frutos de uma profunda transformação
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O Espaço de Desenvolvimento trabalha a partir
de dados e informações específicos de cada pessoa,
considerando as necessidades individuais inseridas
em um contexto organizacional. Ou seja, o Espaço
de Desenvolvimento não promove apenas cursos
para atender necessidades da organização; ele faz
gestão de competências. Fazer gestão por competências significa adotá-las como o eixo central das
políticas e práticas de Recursos Humanos. Entendemos como competências aqueles conjuntos de
comportamentos que as pessoas ou organizações
dominam, e que as destacam de outras.
No modelo de gestão por competências são
definidas as habilidades, atitudes e conhecimentos
que impactam no negócio. A partir daí, é analisado
o perfil dos funcionários em relação a estas competências, identificando suas potencialidades e
necessidades de desenvolvimento, que são
registradas no Plano de Desenvolvimento Individual. Desta forma,
a energia é concentrada no que é
relevante e necessário para a Ampla
alcançar seus objetivos.

MAPA DE CARREIRA
A Ampla adotou como metodologia para o seu
plano de remuneração, o que há de mais moderno
no mercado: a Remuneração por Competência. Este
modelo é um processo justo e eficaz tanto para a
organização quanto para o empregado, uma vez que
associa as competências técnicas e comportamentais
exigidas para o alcance da excelência empresarial
às apresentadas pelo corpo funcional.
Essa metodologia foi desenvolvida em conjunto
com a consultoria Watson Wyatt, e teve seu início
em abril de 2004. A partir daí foram realizados 39
workshops, com a participação de 10 a 15 empregados em cada um, visando o desenho das principais
Competências Técnicas da Ampla, dividindo-se em
Competências Técnicas Gerais e Específicas. Cada
competência é desmembrada em quatro níveis de
proficiência, sendo cumulativas de conhecimento
crescente entre esses níveis. Outro fator abordado
nos workshops foram as Competências Comporta
mentais que representam genuinamente os valores
praticados pela Ampla.
De todo esse trabalho nasceu o Mapa de Carreira. Com este instrumento, cada área passa a definir,
baseado nas competências técnicas e compor
tamentais, quais são aquelas mais relevantes para
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que o seu processo tenha um desempenho diferenciado, definindo um nível de proficiência para cada
estágio de carreira.
O planejamento de carreira funciona como um
elemento central para as ações relacionadas à gestão
de pessoas. Ele permite que todos na organização
conheçam as possibilidades de carreira em diversas
áreas, bem como as competências necessárias para
cada uma. Assim, o profissional pode se perceber
dentro deste contexto e tem uma clara visão de onde
está, onde pode chegar e o que precisa desenvolver.
Definidos os Mapas de Carreira, todos os empregados foram mapeados nas competências que compunham os seu respectivos mapas, posicionando-os
em um determinado estágio de carreira. A cada estágio, foi associada a remuneração que deve ser paga,
baseada no mercado e
embasada no grau
de exigib ilidade
dos estágios. O
p o s i c i on a m e n t o
do funcionário no
Mapa determinará
seu papel funcional:
Técnico, Analista, Especialista ou Gerencial.
Além disso, os funcionários são incentivados a
construir seu plano de desenvolvimento, escolhendo as três competências mais críticas para serem
trabalhadas. Este instrumento funciona como
orientador para que o RH, através do Espaço de
Desenvolvimento, promova ações que contemplem
estas necessidades.
Para auxiliar os funcionários, Recursos Humanos criou o “Minha Carreira - Diário Pessoal”,
entregue a todos os funcionários. Este instrumento
ajuda os profissionais a acompanhar seu crescimento e metas na empresa, já que é nele que os empregados fazem suas anotações de objetivos e planos
pessoais e empresariais. Desta forma, a empresa dá
inicio a um ousado trabalho de gestão da carreira
dos seus empregados, uma forma de garantir maior
empregabilidade para os mesmos. Conseqüentemente, a Ampla inicia, paralelamente, um programa de
retenção de talentos.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
A política de Recrutamento e Seleção é sustentada pelos valores corporativos, especialmente Foco
nas Pessoas e Conduta Ética.
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As ações são orientadas de forma a suprir as necessidades de força de trabalho das áreas, buscando
harmonia entre interesses das pessoas e necessidades
da organização.
Valorizar, primordialmente, os talentos dos
profissionais e estagiários, criar oportunidades para
que novos talentos venham a fazer parte da equipe
e agregar valor e conhecimento são objetivos claros
neste processo.
A busca por profissionais que se identifiquem
com o perfil Ampla (conduta ética, criatividade e
inovação, foco nas pessoas, orientados ao negócio,
com excelente relacionamento interpessoal, que
realizem bom trabalho em equipe e que sejam comunicativos e dinâmicos) é constante.
Os critérios e procedimentos de recrutamento e
seleção visam atrair pessoas com perfil adequado
à posição, com capacidade para contribuir nos
resultados da Empresa e que compartilhem da cultura e valores. Além disso, busca-se oferecer vagas
internamente como oportunidade de desenvolvimento para os funcionários, gerando mobilidade
nas carreiras e estimulando a atitude de constante
auto desenvolvimento.
Algumas premissas básicas são respeitadas em
todos os processos de seleção de pessoal. Por exemplo, a Ampla admite profissionais mediante processo
seletivo e não faz nenhum tipo de discriminação de
etnia, sexo, religião ou classe social.

BOAS-VINDAS
Para receber o novo empregado, a Ampla tem o
Programa Boas-Vindas. Ele é composto de um módulo eletrônico personalizado, enviado na semana da
admissão, e outro, presencial, com a participação de
pelo menos um membro da alta direção. O módulo
presencial ocorre mensalmente, com a duração de
três dias e uma carga horária de 24h/aula, independente do número de novas admissões. O treinamento
é alinhado aos objetivos empresariais, nesta ocasião
são repassados os fundamentos da organização
(missão, valores, visão, clientes etc.), conhecimentos
sobre o setor elétrico, informações quanto ao Plano
de Transformação e a gestão da Ampla, direitos e
deveres dos funcionários, entre outros. É salientada a
filosofia da empresa, de integração das necessidades
estratégicas com os interesses das pessoas, e apresentado o instrumento utilizado para fazer a Gestão
das Competências, o Mapa de Carreira.
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É também abordada a importância de cada um
no alcance das metas e na integração entre as áreas
(cadeia cliente - fornecedor) para a melhoria do desempenho global. O grupo ainda participa de visitas
às áreas de Call Center
e Tempo Real (COS Centro de Operação do
Sistema e COD - Centro
de Distribuição) e visitas
externas a uma agência
de atendimento, uma
instalação da Rede Ampla e uma subestação.
Ao chegar à área, o novo
funcionário é apresentado aos colegas, conhece o
ambiente físico e rotinas
e é colocado para acompanhar um profissional
mais experiente a fim de
compreender o negócio e sua área de atuação.

GESTÃO DE TERCEIROS
A Ampla possui 80% de sua mão-de-obra terceirizada (cerca de 6 mil pessoas). Com o objetivo
de transformar a relação com seus fornecedores de
serviços em uma relação de parceria, a empresa
busca projetos para o desenvolvimento profissional
e educacional visando à possibilidade de crescimento
profissional destes parceiros e qualidade dos serviços
prestados aos clientes.
Para que os profissionais parceiros tenham condições de trabalho semelhante as dos funcionários
da Ampla, são realizadas periodicamente inspeções
nas empresas parceiras a fim de verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias,
qualidade de serviços e de segurança do trabalho,
gerando um ranking destas. Em 2005, a empresa
lançou um modelo de avaliação com bases no PNQ
– Premio Nacional de Qualidade, onde as empresas
se autoavaliam em um questionário que analisa a
excelência da Qualidade de Gestão. A empresa ainda
oferece programa de capacitação que visa a melhorar
a qualidade dos serviços e da gestão de seus parceiros.

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO
DE ELETRICITÁRIOS
Uma parceria inédita no país, estabelecida entre
a Ampla e o SENAI-RJ, entidade do sistema FIRColhendo os frutos de uma profunda transformação
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JAN – Federação das Industrias do Rio de Janeiro,
resultou na inauguração, em 2004, de três Centros
de Qualificação de Eletricitários, em São Gonçalo,
Campos dos Goytacases e Petrópolis.
O programa, pioneiro no setor elétrico no país
possibilita a capacitação, a certificação de quatro
mil profissionais que prestam serviços terceirizados
à Ampla e o desenvolvimento profissional de jovens
das comunidades, o que representa a oportunidade
de desenvolvimento profissional e contribui para
a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos
clientes.
Em 2005 foi formada a primeira turma de 40
menores aprendizes em Petrópolis onde 18 já fazem
parte do quadro de profissionais parceiros da Ampla. Esta iniciativa tem como objetivo principal capacitar e oferecer
aos trabalhadores
a oportunidade
de obter uma
certificação profissional, como
conseqüência, a
Ampla vai elevar
o padrão do desempenho dos profissionais de eletricidade, já que também são desenvolvidas competências relacionadas à ética, meio ambiente e
segurança do trabalho.
Em 2006 a Ampla está lançando mais três programas de menores aprendizes, para a formação
de futuros profissionais em rede de distribuição de
energia, sendo oferecida uma bolsa auxílio e transporte aos jovens participantes do programa.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE FORNECEDORES DE
SERVIÇOS DA AMPLA
Em parceria com o Serviço de Apoio à Pequena
e Média Empresa (SEBRAE), a Ampla iniciou
o Programa de Capacitação de Fornecedores de
Serviços, em 2004, desenvolvido a partir de um
diagnóstico que identificou deficiência das gestões
administrativa, financeira e trabalhista. Os diretores
das empresas receberam treinamento de 244 horas,
em nível de pós-graduação, e as empresas participantes receberam quatro horas de consultoria. A
primeira turma, composta de 34 diretores de 17
empresas, foi formada em 2005.
Um bom exemplo de mudança na relação com
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os parceiros aconteceu na Central de Relacionamento da Ampla, o Call Center. A alta rotatividade
e a conseqüente baixa qualidade no atendimento
faziam com que o grau de satisfação dos empregados fosse baixo, 57%. Após a implementação de
um novo modelo de gestão de pessoas em conjunto
com um novo parceiro, esta situação foi revertida,
alcançando um índice de satisfação de 91%, reduzindo significativamente a rotatividade e melhorando
muito o atendimento aos clientes, inclusive com um
reconhecimento muito importante que foi o prêmio
da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT).

INTEGRAÇÃO E CRIATIVIDADE
Faz parte da política da Ampla desenvolver ações
que ajudem na melhoria da qualidade de vida da
força de trabalho dentro do ambiente organizacional, contribuindo diretamente para a prática dos
valores Foco nas Pessoas e Espírito de Equipe. Um
bom exemplo é o Coral Ampla. Criado em 2003
por uma iniciativa dos próprios colaboradores, o
coral conta com 30 participantes, entre funcionários, aposentados e colaboradores, e já fez mais de
60 apresentações em todo o estado, além de ter sido
convidado por duas vezes a participar do Encontro
de Corais em São Lourenço (MG).
Hoje o Coral Ampla é um orgulho não só para
seus integrantes, mas para toda a empresa. A I
Olimpíada Ampla, em 2004, também foi sinônimo
de integração. O evento contou com a presença de
935 participantes em competições de futebol, vôlei, basquete, tênis, tênis de mesa, bilhar, natação
e atletismo e, em 2005, este evento contou com a
participação de 2 mil colaboradores. E em datas
especiais, como: Dia da Mulher, das Mães, dos Pais,
da Criança, a Ampla sempre realiza eventos para
seus empregados.
Outro aspecto importante para maior integração
entre as equipes é o novo layout nas instalações da
empresa, propiciando um ambiente organizacional
mais leve, agradável e que reflete a nova realidade
da organização, ou seja, um ambiente moderno e
dinâmico com reflexo no valor foco nas pessoas.

PROGRAMA INOVA
Os principais desafios da Ampla estão agrupados
nos cinco Eixos do nosso Plano de Transformação.
Para que todos os colaboradores (funcionários próprios e de empresas parceiras) possam contribuir
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na resolução desses desafios foi criado o Programa
BIS (Boas Idéias e Soluções) em 2003. Desde então,
mais de 6 mil idéias e sugestões foram enviadas.
Algumas são pré-selecionadas por um comitê de
inovação e depois levadas à Diretoria da empresa,
para definir quais serão premiadas e, posteriormente,
implantadas.
Apesar de o BIS já ter implantado 58 idéias com
sucesso e motivado a participação de inúmeros
colaboradores, mudanças estão sendo incorporadas
para renovar o Programa, que em 2006 passou a se
chamar Inova. O Programa Inova tem como principais desafios motivar a geração de idéias em grupos
e criar um acompanhamento mais sistemático da
implantação dos projetos inovadores. Para isso, o
Comitê de Inovação cresceu para 48 membros e terá
um papel mais relevante no apoio ao detalhamento
e implantação das idéias dos colaboradores.

BENEFÍCIOS
A Ampla investe na identificação e gestão dos
fatores que impactam na saúde, na segurança e nos
aspectos ergonômicos de seus empregados através
do trabalho das CIPAS em conjunto com o Serviço
Especializado de Engenharia de Segurança e Saúde
do Trabalho. Para isto, a Ampla possui 14 CIPAS
espalhadas por toda sua área de concessão. É válido
ressaltar que o trabalho das CIPAS e da Segurança
do Trabalho englobam toda a força de trabalho da
empresa, o que garante a participação de todos na
identificação dos fatores de impacto na saúde, na
segurança e na ergonomia.
É realizado anualmente o Encontro de Segurança
e Saúde Ocupacional que conta com a participação
de representantes da empresa e técnicos/engenheiros
de segurança de todas as empresas parceiras, objetivando a integração das equipes de segurança e o
alinhamento dos objetivos em relação à segurança
e saúde ocupacional.

INICIATIVAS
Dia Mundial da Saúde - A Ampla aderiu à temática sugerida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e divulgou cartazes estimulando o uso de
cintos de segurança de modo contínuo, buscando
conscientizar suas equipes quanto a importância
do seu uso.
Dia da Saúde - Foi realizado em quatro das
principais unidades da Ampla (Niterói, Cam-
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pos, São Gonçalo
e Petrópolis) e contemplou diversas
atividades, como
medição de lipidemia e glicemia, aulas de ioga, shiatsu
terapia, yoga para
gestantes, orientação da saúde bucal
e ainda tratamentos
estéticos e divulgação de produtos de
beleza. Participaram deste evento
1173 empregados.
Campanha de
Vacinação - A Ampla, visando à prevenção e o
cuidado com a saúde da sua força de trabalho, realiza
anualmente uma campanha de vacinação contra a
gripe, tendo no ano de 2004 uma adesão de 75,37 %
de empregados e estagiários. O custeio foi patrocinado pela Ampla. Todas as empresas parceiras foram
convidadas a aderir ao projeto.
As Sipats são realizadas em toda área de concessão da Empresa, com a participação dos empregados
e das empresas parceiras. Estas Sipats abordaram
principalmente os seguintes temas:
• Alcoolismo e drogas
• Doenças sexualmente transmissíveis
• Reeducação alimentar
• Choque elétrico
• Stress e qualidade de vida
• Prevenção a doença ocupacional
• Diabetes, tuberculose e câncer
• Combate a incêndio
• Aspectos psicológicos envolvidos no trabalho
• Reeducação postural no trabalho e no lar
• Higiene bucal e prevenção contra a cárie
• Técnicas de sensibilização e concentração para
produção no trabalho
A empresa desenvolve, ainda, ações para melhoria da qualidade de vida de seus funcionários fora do
ambiente organizacional, através do Clube Ampla
Vantagem, no qual são estabelecidas parcerias com
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, instituições de ensino, academias de ginástica,
restaurantes, clínicas de estética, entre outros, que
dão descontos aos funcionários e dependentes. Hoje
a empresa já conta com 110 parceiras, que ofereColhendo os frutos de uma profunda transformação
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cem descontos aos empregados
de até 30% em seus produtos e/
ou serviços.

COMUNICAÇÃO/
ENDOMARKETING
Como uma ferramenta para a divulgação de
suas ações, Recursos Humanos conta com o apoio
da Gerência de Comunicação da companhia. Ela é
responsável por toda a divulgação de informações
oficiais e campanhas internas, e dispõe de canais
corporativos oficiais como: página na intranet,
Jornal Mural, comunicados diários enviados por
correio eletrônico com informações em destaque
sobre a empresa (Linha Direta), chats, clipping
on-line (incluindo notícias sobre o setor elétrico e
empresas do Grupo Endesa), além do jornal quinzenal Acontece. Existe ainda uma revista impressa,
“América Endesa”, de periodicidade mensal que
contém informações sobre todas as empresas do grupo dentro e fora do Brasil. Este trabalho resultou na
eleição da Comunicação Interna da Ampla a melhor
do Grupo Endesa. Em março, a empresa lançará
uma nova Intranet corporativa, que integrará ainda
mais a empresa no Grupo Endesa.
Paralelamente, a Diretoria de Recursos Humanos promove ações, através do Espaço de Desenvolvimento de Pessoas, que contribuem para
padronização e disseminação da comunicação da
empresa. A seguir, alguns exemplos de nossos meios
de comunicação:
• Intranet: ambiente na web onde são publicadas as
notícias relacionadas à empresa e ao Grupo Endesa. Será totalmente remodelada em março (www.
intranetampla.com.br), ganhando um perfil mais
corporativo;
• Linha Direta: Informativo diário enviado por
e-mail para empregados e colaboradores com as
principais notícias do dia;
• Clipping: As principais notícias sobre a empresa e
o setor elétrico publicadas em jornais e revistas são
diariamente enviadas por e-mail e ficam disponíveis
na intranet;
• Campanhas: Têm o objetivo de reforçar os cinco
eixos do Plano de Transformação, aumentando
a percepção dos valores da empresa e auxiliar no
clima laboral;
• Chat: Foram realizadas 10 edições, com mais de
700 participantes e cerca de 450 perguntas respondidas. Este espaço é aberto para tirar dúvidas on
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line de funcionários e colaboradores
sobre algum tema estratégico da
empresa.
• Cartazes: são espalhados em todos os
prédios administrativos da empresa,
na área de concessão. Auxiliam na divulgação das
campanhas e dos temas estratégicos. Periodicidade:
semanal.
• Saiba Mais: cartaz com matérias publicadas em
jornais e revistas de grande circulação disponibilizados em todos os prédios administrativos da empresa
para quem não tem acesso à internet.
• Jornal Mural: Informativo quinzenal que traz
as principais informações sobre os cinco Eixos do
Plano de Transformação e os Valores da Empresa.
• Acontece: É uma newsletter mensal enviado uma
vez por semana a todos os colaboradores. Traz um
resumo de dois ou três principais acontecimentos
do mês.
• Programa Diálogo: Cria espaços para a participação e troca de informações para a comunicação
interna ficar mais interativa;
• Fato Relevante: Informativo via e-mail da Diretoria de Recursos Humanos, sem periodicidade
definida. É enviado quando se trata de um assunto
urgente/importante;
• Encontros Diretivos: Evento semestral que reúne
as principais lideranças (em torno de 80 participantes) da empresa para traçar metas e reavaliar
as ações adotadas;
• Conversa com o Presidente: Às segundas-feiras
o presidente reserva espaço em sua agenda para
conversar com os funcionários que desejam falar
com ele;
• Reuniões de Diretorias, Gerências e Líderes de
processo; e com sindicatos e com Conselho de
Consumidores.

RESPONSABILIDADE SOCIAL –
COLABORADORES
Compartilhar - Programa de
Incentivo ao Voluntariado da Ampla

O programa Compartilhar foi criado em dezembro
de 2004, para estimular a realização prática do impulso solidário de seus empregados, trazendo benefícios
para todos os envolvidos e a comunidade. O resultado
da Pesquisa Interna de Voluntariado determinou o
foco inicial do programa: realizar dias de ação voluntária (mutirão) e campanhas de doações, voltadas
para instituições sociais que atendam crianças (0 a 12
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anos) e famílias, nas áreas geográficas mais carentes,
como São Gonçalo, Itaboraí, Caxias e Magé. Sua
gestão é feita pela Equipe Compartilhar, formada por
13 funcionários, que representam todas as diretorias
da empresa, e que se reúnem regularmente.
O programa visa a fortalecer três importantes
valores da Ampla: espírito de equipe, foco nas pessoas e conduta ética, além de trazer resultados para
a satisfação dos funcionários e para a qualidade de
vida da nossa comunidade. As ações estão alinhadas
ao Posicionamento Estratégico de Responsabilidade
Social da Ampla que tem como objetivo formar
cidadãos conscientes, do ponto de vista de seu consumo consciente de energia, água, alimentos, lixo e
ética. A empresa é responsável por doar oito horas
dos seus funcionários que participam dos mutirões,
além dos recursos necessários para a compra de
material para as melhorias nas instituições e para
as campanhas. Em 2005, 215 voluntários participaram de dias de mobilização voluntária e cerca de
3.000 colaboradores participaram das campanhas de
doação, que envolveram alimentos não perecíveis,
material escolar, roupas e brinquedos. Segue abaixo
a lista dos projetos:

Mutirão Voluntário Um Dia para Compartilhar

Desde o lançamento do programa, foram realizados três mutirões: um em 2004 e mais dois em 2005,
envolvendo ao todo 145 voluntários. Em 2004, foi
realizado o primeiro “Um Dia para Compartilhar”,
quando foram recuperadas as instalações da Casa
Família Resgate, que atende 30 crianças órfãs em
Várzea das Moças, em Niterói
(RJ). No ano passado, foram
feitas mais duas ações: a primeira na Fundação Beneficente
Evangélica Jesus de Nazaré, em
Duque de Caixas, e a segunda
na Creche Pró-Melhoramento
Jardim Catarina, em São Gonçalo. Elas mobilizaram funcionários, diretores, colaboradores
e as próprias crianças das
instituições. A Ampla custeou
todos os serviços realizados nas
instituições como: reforma das
instalações físicas (incluindo o telhado), elétricas e
hidráulicas, refeita a pintura, plantio de pomar e
de horta, recuperação de brinquedos, decoração das
salas de aula, entre outros.
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Campanhas de Doação
Ampla Natal sem Fome

Em parceria com a Ação da Cidadania, a Ampla participou, pelo segundo ano consecutivo, da
campanha criada pelo sociólogo Herbert de Souza,
o Betinho. A presença da empresa começou no
evento de lançamento no Aterro do Flamengo, com
uma mesa de 20 metros coberta de pães que foram
doados, e continuou na transformação dos seus 51
endereços das agências de atendimento, localizadas
em 51 municípios em todo o Estado, em postos de
coleta de alimentos. Em dois anos, a Ampla arrecadou 43 toneladas de alimentos não perecíveis.
As doações vieram dos colaboradores e clientes, de
empresas do Grupo Endesa (CAM e Synapsis) e da
própria Ampla. Os alimentos foram divididos entre a
Ação da Cidadania, que distribuiu para instituições
cadastradas e para outras escolhidas pelos voluntários da empresa, totalizando 144 instituições, 9.400
beneficiados e 49 municípios atendidos.

Volta às Aulas

A campanha Voltas às Aulas aconteceu em julho
de 2005 e superou as expectativas, ultrapassando a
meta de 450 kits. Foram doados 580 kits pelos colaboradores de todas as localidades. As doações foram
distribuídas para instituições sociais em Campos dos
Goytacazes, Duque de Caxias e São Gonçalo. As
entregas dos kits foram feitas em agosto, por integrantes da Equipe Compartilhar e voluntários das
diversas áreas da empresa. O Instituto Dom Bosco,
em Campos dos Goytacazes (Norte do estado) recebeu a doação de 250 kits. Em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, foram doados
mais 250 kits para a Fundação Beneficente Jesus de Nazaré e em São
Gonçalo foram entregues 80 kits para
o Instituto Imaculada Conceição.

Campanhas de Adoção
Natal Ampla Solidária

O Projeto Ampla Solidária é
realizado através de visitas de um
assistente social da Ampla, que tem
como objetivo identificar famílias
carentes e encaminhá-las a programas públicos de assistência, como o
programa Baixa Renda. Em dezembro, a empresa
fez uma campanha de Natal do Ampla Solidária,
focando as crianças que fazem parte deste projeto.
No total, 210 crianças carentes foram adotadas por
Colhendo os frutos de uma profunda transformação
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ampla energia e serviços
198 voluntários Ampla que doaram brinquedos,
roupas e alimentos.

Adote uma criança

Este projeto também foi contemplado no Programa Compartilhar e atendeu todas as 70 crianças da
Casa Família Resgate. A adoção envolveu a entrega
de um kit de Natal contendo brinquedo, uma roupa completa, objetos de higiene, banho e cama. Os
padrinhos e seus afilhados se encontraram em um
evento no auditório da empresa e a comemoração
incluiu uma visita das crianças e de alguns portadores
de deficiência, ao Centro de Operações do Sistema,
Centro de Operações de Distribuição e ao Call Center.

Papai Noel Voluntário

A visita do Papai
Noel voluntário
para os filhos de
todos os funcionários, com idade até 10 anos, já
entrou para o calendário de fim de
ano da Ampla. Em dois
anos 160 funcionários da companhia, entre homens
e mulheres de todas as localidades, vestiram-se de
Papais Noéis voluntários e distribuíram presentes
nas casas de cada criança. Além de presentear, os
voluntários recolheram nas visitas brinquedos novos
que foram doados para crianças carentes atendidas
pelo Projeto Ampla Solidária (ano de 2005) e pelo
Centro Comunitário dos Girassóis, no bairro Caramujo, em Niterói, e o Núcleo da Associação de
Moradores de Campos Elíseos, em Duque de Caxias
(RJ) (2004).

PROJETOS SOCIAIS - COMUNIDADE
A Ampla está construindo uma nova realidade
e uma nova marca. Uma empresa focada em relacionamento e pessoas, em busca de soluções para
seus clientes e parcerias com o seu entorno. Uma
empresa mais próxima e mais acessível. Que tem
como um dos seus valores a conduta ética focada
no respeito às relações e no cuidado com as pessoas.
Dentro desta visão, o investimento social nas nossas comunidades, através de atividades identificadas
com os negócios da empresa, é uma estratégia fundamental. Pessoas precisam de energia, mas também precisam de informação, de desenvolvimento
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e de cidadania. A Ampla mantém vários projetos
em andamento, atendendo seus diversos públicos
e dentro do nosso posicionamento estratégico em
Responsabilidade Social, que é de formar cidadãos
conscientes.
Nossos projetos buscam a reflexão das nossas
atividades diárias para o consumo consciente e são
levantadas questões sobre cidadania, educação ambiental, consumo responsável de água, de energia e
de alimentos, redução e reciclagem do lixo e a ilegalidade, como o furto de energia e a pirataria. Para
apoiar este trabalho, a Ampla se tornou associada
do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, com
quem também realiza projetos.
A seguir são relatados alguns exemplos dessas
iniciativas que refletem a estratégia de responsabilidade social da Ampla:

SUPERAÇÃO
Desde 2003, o SuperAção oferece atividades
socioeducativas e culturais para toda família. O
objetivo é conscientizar os participantes sobre o uso
eficiente de energia por meio de palestras, oficinas
com jovens, adultos e donas de casa, teatro, distribuição de brindes, jogos de computador educativos e
sorteios de aparelhos de eletrodomésticos. A Ampla
também disponibiliza atendentes para orientar os
clientes e fazer solicitações. Desde a sua criação,
29.183 pessoas participaram dos eventos.

JOVEM LIGADO
Voltado para estudantes da rede pública com idade
de 10 a 16 anos, o projeto tem como objetivo formar
multiplicadores conscientes sobre a necessidade de se
evitar o desperdício no consumo de energia e os riscos
do furto. O objetivo é alcançado com uma linguagem adequada aos jovens e adolescentes, gincanas,
exibição de vídeos, distribuição de material educativo
e um passeio à Subestação de Piabanha. Em dois
anos, 1.250 jovens participaram do Jovem Ligado.

PALESTRAS
Oferece aos clientes informações sobre o uso
eficiente de energia, dicas de economia e aborda os
riscos e conseqüências do consumo ilegal. Além
disso, as palestras visam a divulgar novos serviços,
esclarecer dúvidas e prestar atendimento nas comunidades. A avaliação do projeto é feita com a análise
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de consumo de alguns clientes
após as palestras. Em 2004 e
2005, as palestras atingiram um
público de 15.436 pessoas.

OFICINA DONA-DE-CASA
EFICIENTE
Este projeto visa a mudar o
comportamento das famílias e
formar agentes multiplicadores
sobre o uso consciente de energia.
As oficinas promovem discussões
sobre o uso adequado da energia
elétrica, orçamento familiar, meio
ambiente, cidadania e comportamento ético. Em dois anos, 2.230
donas-de-casa participaram das oficinas.

PROJETO AMPLA SOLIDÁRIA
Atende clientes de comunidades com baixo IDH.
Neste projeto são realizadas visitas domiciliares e o
acompanhamento das famílias nas quais os clientes recebem dicas sobre o uso eficiente de energia
juntamente com informações sobre direitos sociais.
Eles também são cadastrados na Tarifa Baixa
Renda e encaminhados para outros projetos da empresa como, por exemplo, o processo de eficiência
energética e o projeto primeiro emprego. Ao todo
foram atendidas 348 famílias. Em 2005, realizamos
a campanha Natal Ampla Solidária, que atendeu
210 crianças das comunidades de Duque de Caxias,
Itaboraí, Magé e São Gonçalo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Nas residências atendidas pelo projeto Ampla
Solidária, cujas instalações encontram-se muito
deterioradas, realizamos o serviço de eficiência energética que prevê a troca das instalações elétricas e
substituiu lâmpadas incandescentes por lâmpadas
econômicas. Com o trabalho de eficiência energética,
reduz-se drasticamente o consumo, pois normalmente em tais residências ele é alto por estar associado à fuga de energia em instalações inadequadas.

PRIMEIRO EMPREGO
Neste projeto damos a primeira oportunidade de
emprego a jovens de 18 a 24 anos residentes nas
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comunidades atendidas pelas ações
sociais da empresa. Após terem
recebido um treinamento onde
apreenderam o comportamento
bem-sucedido em uma dinâmica
de seleção, os jovens são encaminhadas a diversas áreas da empresa, onde terão a oportunidade
de fazer uma carreira. Em 2005
foram treinados 450 jovens e destes
110 foram contratados

PROJETO GUARDIÕES DE
ENERGIA
O Projeto Guardiões de Energia
visa envolver crianças de 6 a 10
anos no tema da energia de forma que eles se sintam responsáveis e motivados por seu uso correto.
Busca-se, por meio de quatro encontros, promover
uma atitude responsável e pró-ativa do jovem
em relação ao uso da energia, abrangendo temos
correlacionados como meio ambiente, cidadania,
uso sustentável dos recursos naturais e sociabilidade. Em 2005, 1.145 crianças de escolas públicas
participaram do projeto.

PROJETO ARTE INSTALADA
O projeto teve início em outubro de 2004 e, desde então, promove atividades de arte-educação que
visam ao desenvolvimento cultural e à valorização
do indivíduo por meio da transferência de conhecimento e de habilidades artístico-culturais, realizadas
pela Fundação Casa Amarela. A Fundação atua em
várias comunidades oferecendo oficinas de produção
artesanal de papel reciclado, cartonagem e aproveitamento de jornal, com o objetivo de proporcionar
uma forma de trabalho remunerado. Além disto,
busca estruturar os participantes para produzir para
o mercado por meio da elaboração de um produto de
qualidade e de uma gestão organizada. Participam do
projeto jovens e adultos do sexo feminino, estudantes
e donas-de-casa que, ao final do curso, recebem um
certificado de reciclagem em papel e cartonagem.
Em 2005, participaram do projeto 850 pessoas.

LEITURA AMPLA:
A CONSTRUÇÃO DO OLHAR
Programa educacional desenvolvido em parceria
Colhendo os frutos de uma profunda transformação
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ampla energia e serviços
com diferentes instituições públicas e privadas de
relevância nacional, com a colaboração de artistas
e intelectuais conhecidos no país. Seu objetivo foi
promover a “Formação da Consciência Cidadã”
a partir de reflexões sobre
ética, identidade, violência, educação ambiental
e consumo consciente.
Através de palestras e oficinas práticas, envolvia-se
a comunidade escolar tanto
na pesquisa como na criação e produção cultural
em diferentes linguagens artísticas: literatura, artes dramáticas, artes plásticas, vídeo e fotografia,
música, etc. Durante seis meses participaram do
programa, direta e indiretamente, cerca de 10 mil
professores e 350 mil alunos de 352 escolas públicas
do Estado do Rio de Janeiro. O programa, realizado
pela ONG Leia Brasil e com o apoio do Governo
do Estado, teve grande divulgação na mídia: jornal,
rádio e TV.

BIENAL DA LEITURA
DE SÃO GONÇALO
Durante quatro dias, 70 mil pessoas participaram de encontros com autores, peças de teatro, circo,
exibição de filmes e documentários, workshops e
exposições. Mais de 90 conhecidos escritores, professores, músicos, diretores de teatro e cinema discutiram importantes questões culturais da atualidade
brasileira. Projeto realizado em parceria com a Leia
Brasil, Governo do Estado e SESC São Gonçalo e
Rede Globo de Televisão.

INTERCULTURALIDADES
Professores, intelectuais e artistas participaram
de debates e palestras na Universidade Federal
Fluminense sobre a propagação artística e cultural da região. O evento foi aberto pelo ministro da
Cultura, Gilberto Gil.

INTERIOR EM VERDE E
ROSA E BARRACÃO CULTURAL
Projeto desenvolvido em parceria com a escola de
samba Mangueira e o Governo Estadual, no qual
640 pessoas participaram de oficinas musicais e
confecção de fantasias e alegorias carnavalescas em
12 municípios do estado. Cerca de 10 mil pessoas
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assistiram aos 12 shows apresentados pela bateria,
baianas e sambistas da escola.

ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS
Buscam analisar os motivos sócio-culturais de
práticas como o furto de energia, o desperdício,
inadimplência ou adimplência e outras questões
relativas ao uso da energia elétrica. Neste processo
são aplicados conceitos e metodologia das Ciências
Sociais, sendo utilizadas pesquisas quantitativas e
qualitativas e análise socioeconômica a partir de
dados censitários do IBGE. Para apoiar esse processo
são realizadas pesquisas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, sendo os resultados utilizados
como subsídios para avaliação dos projetos sociais
em andamento e para a criação de outros.

CONQUISTAS
• 6ª posição no ranking dos vinte maiores lucros
entre as empresas que saíram do vermelho. Fonte:
Revista Exame – melhores e maiores/2005
• 3º lugar no prêmio Consumidor Moderno
• Conquista certificado ISO 9001/2000
• Ampla sai do penúltimo lugar e conquista a 3º
posição entre as oito distribuidoras do sudeste
• Prêmio “Os Notáveis 2005”, do Jornal do Commercio
• Selo Balanço Social Ibase / Betinho 2004
• Central de Relacionamento é premiada pela Associação Brasileira de Telemarketing (ABT)
• Pesquisa da revista Isto É Dinheiro aponta a Ampla como a melhor distribuidora de energia elétrica
do Brasil
• Top RH 2005, da ADVB
• Prêmio RH Cidadão 2005
• A Ampla possui duas práticas na lista das 400
melhores práticas de gestão da Revista Exame: Selo
Empresa Consciente e Dona de Casa Eficiente
• Primeiro lugar no prêmio Melhores Práticas de
RH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos.

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA
O plano de reestruturação da dívida executado
pela Ampla, nos anos de 2004 e 2005, obteve grande
sucesso. Um dos principais pilares do processo de
transformação da Ampla foi, sem dúvida, a reestruturação de sua dívida. Iniciado com capitalizações,
entre 2002 e 2004, que totalizaram R$ 1,4 bilhões,
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converteram dívidas em participação acionária e
reforçaram o compromisso do controlador com a
empresa e com os investimentos no país.
Através de duas emissões de debêntures no total
de R$ 700 milhões, do refinanciamento das operações bancárias bilaterais e do financiamento de investimentos com empréstimos do BNDES, a Ampla
modificou todo o perfil de sua dívida, reduzindo os
custos e alongando os prazos de vencimento.
Esse conjunto de ações faz com que a empresa
apresente hoje indicadores de estrutura de capital (dívida com terceiros / passivo total), perfil de dívida (curto
prazo x longo prazo) e capacidade de pagamento entre
os melhores do setor, o que tem proporcionado maior
acesso ao crédito e reconhecimento externo, como
o prêmio de “Segunda distribuidora em evolução
econômico-financeira” no Prêmio Abradee 2005. A
reversão do histórico de prejuízos, em lucros consistentes nos dois últimos anos, vem coroar o sucesso
do Plano de Transformação da Ampla.

PAPEL NA SOCIEDADE
Consciente de que uma atuação socialmente
responsável não pode se restringir apenas a seus
empregados, a Ampla passou a influenciar seus
fornecedores para que sigam uma atitude ética e
comprometida com os valores da Empresa. Avaliações periódicas para atestar a qualidade técnica dos
serviços prestados, assim como o respeito a aspectos
ambientais e trabalhistas, passaram a fazer parte
da relação empresa-fornecedor
Quanto aos fornecedores de serviços, a Ampla
realiza avaliações das empreiteiras, gerando um
ranking destas. Oferece programas de capacitação
que visam melhorar a qualidades dos serviços e da
gestão de seus parceiros. Como exemplos destacamos a formação de um Centro de Qualificação de
Eletricitários, em parceria inédita no país, estabelecida entre a Ampla e o Senai-RJ, nos municípios de
São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Petrópolis
(RJ), bem como o Programa de Capacitação de Fornecedores de Serviço da Ampla junto com o Serviço
de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae).
A partir de sua mudança de postura frente ao
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próprio negócio, a Ampla deixou de ser apenas uma
empresa prestadora de serviços de energia elétrica para
transformar-se em uma empresa de relacionamento.
Assim, o cliente passa a ser visto não apenas como
mais um consumidor, mas como um foco preferencial das atenções da Empresa. Esta nova atitude
rendeu um aumento significativo em seu cadastro de
clientes. Em 2003, a empresa atendia 1.896.018 unidades consumidoras e atualmente este número chega
a 2.225.171, representando um acréscimo de 17%.
O diálogo é permanente com as diversas esferas
do governo e o apoio às políticas públicas são
premissas da Ampla. O estreito relacionamento com
as comunidades da sua área de concessão e com a
sociedade faz parte da política de transparência da
empresa e exige um relacionamento pró-ativo e
colaborativo entre a companhia e as administrações
municipais. Como exemplo da prática podemos
destacar que a Ampla participa de fóruns e associações empresariais, onde contribui na elaboração
de propostas de interesse público e caráter social
(Instituto Ethos de Empresa de Responsabilidade
Social; União das Associações de Moradores de São
Gonçalo; Núcleo Social da Federação de Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro etc.).
Projetos Institucionais são colocados em parcerias com as prefeituras no Programa Baixa Renda,
através da disponibilização de trabalhadores terceirizados na coleta de dados do Cadastro Único
do Programa Baixa Renda. O Programa Luz para
Todos, que visa atender todos os domicílios ainda
não alcançados pelo serviço público de eletricidade,
situados na região rural da área de concessão da empresa deve ser realizado até final de 2006. Trata-se
de uma parceria da empresa com o governo Federal,
através da Eletrobrás, e de termo de cooperação entre
a Ampla e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Enfim, a missão da Ampla é ser uma empresa
de referência no Brasil para seus colaboradores,
clientes e acionistas, promovendo o desenvolvimento e a participação de seus recursos humanos
e criando soluções que agreguem valor. Ser, para
seus acionistas uma empresa rentável, que mantém
a responsabilidade corporativa, contribui com a
comunidade e respeita o meio ambiente.

Marcelo Llévenes é presidente da Ampla; Eunice Rios é diretora de
Recursos Humanos.
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spress informática

A ntônio V idigal

Expansão no mercado
de sistemas de gestão

Fundada em 1970 como um birô de serviços de
processamento para computadores de grande porte, a
Spress Informática se transformou a partir do início dos anos
80 em uma software-house especializada em sistemas de
gestão empresarial para concessionárias de veículos, sendo
responsável por muitas inovações gerenciais surgidas no
setor desde então.
Líder neste segmento há mais de duas décadas,
com uma participação de mais de 20% no mercado,
a Spress também atua oferecendo sistemas de gestão
para Revendas de Pneus e softwares de Automação
Comercial. Além disso, recentemente a empresa investiu em um amplo projeto de certificação CMM,
com o objetivo de passar a atuar como Fábrica de
Software, unindo toda a expertise adquirida ao longo
deste tempo com as melhores práticas no desenvolvimento de software.
Contando com uma carteira total de aproximadamente 1.200 clientes em todo Brasil, a Spress
Informática está sediada em Belo Horizonte (MG) e
mantém uma equipe de 170 funcionários, metade
dos quais residente nas principais cidades do Brasil,
atuando como pontos comerciais e de suporte da
empresa. Seu faturamento em 2005 foi de R$ 16,2
milhões e a previsão para 2006 é obter um crescimento de 20%.
Nestes 35 anos de trabalho, a empresa sempre
pautou sua atuação pelo tripé qualidade, inovação
e bom atendimento aos clientes. Para isso, vem continuamente investindo em programas de qualidade,
tecnologia e treinamento, além de oferecer para sua
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equipe de funcionários um ambiente de trabalho
diferenciado.

Qualidade reconhecida
em nível internacional
A Spress Informática conquistou em 2005 o nível
2 do Capability Maturity Model (CMM), certificação
de qualidade aplicável a empresas desenvolvedoras de
software. O certificado é reconhecido mundialmente
como modelo de referência para a avaliação da capacidade e maturidade dos processos das empresas
de software foi entregue pela ISD Brasil.
A conquista do certificado é reflexo do investimento de mais de R$ 1,5 milhão
que a empresa vem fazendo na
qualidade de seus softwares e serviços. A certificação CMM valida
as iniciativas anteriores da Spress
para o estabelecimento de um
programa permanente de melhoria de qualidade de seus produtos.
Além do investimento financeiro,
a empresa vem proporcionando
melhorias nas condições de trabalho de seus funcionários, por
meio de um forte investindo na
qualificação e na capacitação de
seus profissionais.
A Spress contou com outro
diferencial no processo de certificação CMM: o desenvolvimento
de uma ferramenta gerencial para
suportar todos os processos de
melhoria da qualidade do software,
totalmente aderente ao modelo CMM.
De acordo com Carlos Alberto Caram, diretor executivo da ISD Brasil e primeiro brasileiro credenciado
pela entidade criadora do CMM, a obtenção de um
nível de maturidade do CMM incorpora o conceito
do uso de melhores práticas internacionais de desenvolvimento na Spress, demonstrando o real interesse
da empresa em evoluir de maneira consistente seus
processos, fato que permite o atendimento de grandes
clientes no mercado nacional e internacional.
Consolidada esta conquista, o desafio agora é
agregar ainda mais valor aos nossos produtos e ampliar os nossos mercados de atuação, oferecendo o
desenvolvimento de sistemas através de uma Fábrica
de Software. No Brasil apenas 33 empresas contam
com a certificação Nível II do CMM, e que a Spress
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é a primeira em Belo Horizonte.

O foco no incentivo
aos colaboradores
Para ampliar as ações de incentivo aos seus
funcionários, a Spress Informática criou em 2005
um instituto de ensino para qualificar e capacitar
os colaboradores. O “Instituto Spress de Treinamento,
Ensino e Conhecimento” será uma entidade responsável por todas as iniciativas e políticas que agregam
conhecimento. A iniciativa surgiu para atender um
mercado cada vez mais exigente por soluções e serviços de qualidade e foi diretamente impulsionada pelo
crescimento da empresa registrado
nos últimos anos.
A capacitação dos profissionais
está entre as prioridades da empresa. Estamos investindo para colocar a Spress num patamar ainda
mais competitivo. A qualificação
é essencial para que a empresa
mantenha-se atualizada no que
há de mais inovador em tecnologia
da informação, para atender um
mercado cada vez mais exigente.
Os treinamentos são uma forma
de motivar nossos colaboradores e
despertar o interesse para que eles
busquem se aperfeiçoar cada vez
mais.
Além das exigências do mercado, outro fator que influenciou a
criação do Instituto foi a conquista
da certificação CMM, reconhecida
mundialmente como modelo de referência para a
avaliação da capacidade e maturidade dos processos das empresas de software. Com a certificação,
a Spress valida suas iniciativas anteriores para o
estabelecimento de um programa permanente de
melhoria de qualidade de seus produtos, o que reflete
automaticamente na capacitação dos funcionários.
Ao qualificar nossos colaboradores, podemos oferecer
produtos e serviços de alta qualidade e nos fortalecer
diante da concorrência.
O “Instituto Spress de Treinamento, Ensino e Conhecimento” envolve todos os treinamentos e cursos
oferecidos aos funcionários da Spress e englobará os
projetos já desenvolvidos pela empresa, como treinamento para novos funcionários, treinamentos para
novos projetos, treinamentos de atualização, bolsas
expansão no mercado de sistemas de gestão
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de estudo, palestras técnicas,
participação em seminários e
congressos e certificação técnicas.
Outro benefício oferecido pelo
instituto é o curso de Pós Graduação Lato Sensu em Metodologia
de Gerenciamento de Projetos,
destinado
gratuitamente aos funcionários com curso superior
completo. O curso será realizado na sede da Spress e
será organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas
Educacionais de Minas Gerais – CEPEMG, entidade credenciada pelo MEC para ministrar cursos de
pós-graduação lato sensu. A primeira turma terá 30
alunos, todos funcionários da empresa.

Uma das melhores empresas
Para se trabalhar no Brasil
A Spress Informática, líder no fornecimento de
sistemas de gestão para concessionárias de veículos
e distribuidoras de pneus, foi apontada pelas revistas
Exame e Você S.A, da Editora Abril, como uma das
melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O Guia
das Melhores Empresas para se Trabalhar aponta as
150 melhores empresas para se trabalhar, em parceria
com o instituto Great Place to Work - um dos mais
conceituados no desenvolvimento de pesquisas de
ambiente de trabalho e de cultura das organizações.
A publicação é considerada a mais completa seleção
das empresas que proporcionam condições ideais de
trabalho para seus funcionários.
Durante nove meses, uma equipe de 12 jornalistas pesquisou a opinião de 120 mil profissionais
distribuídos em 460 empresas, quanto à satisfação
no trabalho. A edição deste ano superou expectativas
e mostra que as organizações estão aperfeiçoando a
arte de gerenciar pessoas. Com 82% de satisfação, o
guia 2004 alcançou a maior média da sua história,
só obtida em 1998 e 1999, quando destacou 50
empresas, o que garantiu a expansão de 100 para
150 empresas.
Atribuímos o prêmio ao reconhecimento dos
funcionários pelas iniciativas de Recursos Humanos
colocadas em prática pela empresa. O bem-estar dos
funcionários é prioridade da Spress: Nossa sede oferece uma infra-estrutura que segue os mais inovadores
conceitos de qualidade de vida no trabalho, como
academia de ginástica, piscina, área de lazer, sala de
TV e espaço para apresentações musicais/teatrais.
A premiação torna ainda mais evidente o mérito do
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trabalho de gestão de pessoas
que vem sendo desempenhado na companhia ao longo de
seus 35 anos de história.
Com 170 colaboradores distribuídos
na matriz, em Belo Horizonte, e nas principais
cidades brasileiras, a Spress vem ganhando destaque,
a cada ano, por desenvolver ações diferenciadas na
área de recursos humanos, que vão desde investimentos na formação e aperfeiçoamento profissional,
melhorias na qualidade de vida, lazer e integração
familiar, além da participação nos lucros da empresa.
Na Spress todos os funcionários estão sob o regime CLT e recebem, além dos direitos estipulados
pela legislação brasileira, benefícios como participação semestral nos lucros, seguro saúde, seguro de
vida, refeitório próprio com acompanhamento de
nutricionista, plano de previdência complementar
e campanhas de vacinação gratuitas.

A gestão alavancando lucros
para as revendas de pneus
Apesar das turbulências econômicas enfrentadas
pelo Brasil nos últimos anos, é perceptível o forte crescimento que o segmento de revendas de pneus vem
experimentando em todo País, e, conseqüentemente,
as mudanças que o setor vem apresentando em seus
conceitos, modelos comerciais (como o surgimento
e consolidação dos centros automotivos), práticas de
gestão etc.
Este cenário vem contribuindo decisivamente
para a conscientização dos gestores destas revendas
e centros automotivos, de que os esforços com o
objetivo de obter melhor desempenho operacional,
maior qualidade nos serviços e melhores resultados
financeiros, devem ser acompanhados pela busca
de maior controle, agilidade e eficiência em seus
processos internos. E para isso, é fundamental o
uso de sistemas de gestão focados para atender as
necessidades deste mercado.
Isso porque, além das funcionalidades básicas
fundamentais para qualquer empresa do varejo como controle financeiro, contabilidade, resumo de
vendas, contas a pagar e receber, estatísticas, entre
outros -, as revendas de pneus necessitam de soluções
que atendam suas muitas particularidades. Afinal de
contas, o setor vem se tornando cada vez mais competitivo, com margens de lucro menores, tornando
de fundamental importância o uso de um sistema
de gestão, na medida em que ele suporta todos os
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processos das lojas de forma eficiente e econômica.
É o caso, por exemplo, do controle de estoque de
peças, um ponto extremamente sensível para este
mercado. Com a ajuda de uma solução de gestão, é
possível localizar produtos de diferentes especificações e saber o volume armazenado, evitando a falta de
itens e impedindo o surgimento de problemas atuais
e futuros, como perda de vendas e
produtos parados no depósito.
Outra particularidade do setor é,
entre outras, a questão dos serviços,
como assistência técnica, reparos e
revisões em geral, um ponto fundamental para que as empresas se
diferenciem de seus concorrentes, e
onde são muito importantes o controle de processos, o desempenho da
equipe, prazos e qualidade.
Hoje podemos afirmar que as
revendas de pneus e autocentros
automotivos que já contam com
estes sistemas estão à frente das
outras, melhorando ainda mais
sua posição competitiva, uma vez
que, com o acirramento da concorrência, quem não se capacitar, investir, ousar,
certamente ficará para trás.
Resumindo, investir em gestão melhora os resultados deste tipo de comércio, aumentando a eficiência
e a velocidade de diversos processos, contribuindo na
obtenção de dados gerenciais e possibilitando tomadas
de decisões mais precisas. Assim, adotar um modelo
de gestão empresarial é fundamental para enfrentar
os desafios dos novos tempos. Com as “ferramentas”
corretas nas mãos, as tomadas de decisões se tornam
mais rápidas e precisas, mantendo as revendas de
pneus e centros automotivos em uma trilha positiva,
tanto comercial como financeiramente.

Os cases
Um sistema sob medida para a Renault
Software trouxe como
principal benefício a integração com o
sistema de gestão mundial da montadora

A Renault, uma das maiores montadoras de
veículo do mundo, vem colocando em prática uma
estratégia para oferecer aos seus clientes um atendimento de qualidade em toda a rede de concessionárias, garantindo uma evolução contínua na melhoria
dos seus produtos e serviços. Um dos pilares dessa
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iniciativa é a criação do PGCS (Programa de Garantia e Contrato de Serviço), que vem otimizando
a comunicação entre as concessionárias e a montadora, disponibilizando informações em uma única
base de dados.
O programa está sendo implementado nas concessionárias Renault em todo o Brasil, primeiro país
na América do Sul a adotar o programa. O primeiro passo para que
o PGCS entrasse em vigor foi dado
em 2004, com o desenvolvimento
de um software sob medida que
integrasse as informações referentes aos serviços que fazem parte da
garantia dos veículos, oferecidos
por cada concessionária, com o
sistema de garantia mundial da
montadora. “Com isso, temos permitido que a fábrica gerencie, de
forma padronizada, a movimentação dos serviços de garantia de toda
a rede de concessionárias”, afirma
Telmo Lima e Silva, supervisor de
informática da Renault.
A Spress Informática, líder no
fornecimento de sistemas de gestão para concessionárias de veículos foi homologada pela Renault para
desenvolver o sistema. Instalado em 18 concessionárias Renault, o software desenvolvido pela Spress,
chamado de Garantia Renault, tem trazido resultados
positivos segundo conta Telmo Lima e Silva. “Além
da integração, que era nosso maior desafio, o Garantia Renault tem permitido agilizar o atendimento ao
cliente, padronizar a comunicação com a montadora
e otimizar mão-de-obra.”
Ele conta que a metodologia de desenvolvimento
CMM (Capability Maturity Model) - certificação
reconhecida mundialmente como modelo de referência para a avaliação da capacidade e maturidade
dos processos das empresas de software, adotada
pela Spress, se encaixou perfeitamente nos padrões
estipulados pela montadora, que envolvem protótipos e testes dos seus fornecedores, antes de colocar o
sistema para rodar. “Com isso, a implementação e
o treinamento dos usuários foi bem amigável”, diz
Telmo Lima e Silva, ressaltando que o projeto foi
feito em diversas fases que englobaram desde o estudo
detalhado dos requisitos levantados pela montadora
e o desenvolvimento do sistema pela Spress, até a
validação em piloto.
Antes da integração, ao final de cada dia, as conexpansão no mercado de sistemas de gestão
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cessionárias tinham de disponibilizar um funcionário, durante cerca de quatro horas, para digitar no
PGCS toda a movimentação dos serviços prestados
de garantia. “A partir do Garantia Renault, esse
tempo zerou e além de ganhar agilidade, eliminamos
um grande trabalho operacional dos colaboradores
que podem, agora, focar sua atuação no atendimento
ao cliente”, comemora Silva ressaltando outra vantagem – a segurança. “O trabalho manual apresentava
problemas como a falta de segurança dos dados, que
muitas vezes eram digitados de maneira incorreta.
Hoje, todas as informações digitadas no sistema da
Spress são passadas de forma automática para o
sistema mundial da Renault, o que eliminou os
erros de digitação”.
De acordo com Telmo Lima e Silva, o cliente
também saiu ganhando. “O atendimento ficou mais ágil, pois o projeto leva todas
as informações do veículo, do
cliente, dos serviços e das peças
utilizados, para o momento do
atendimento proporcionando
um enorme leque do histórico da
garantia do automóvel. Ao fornecer apenas o número do chassis,
o sistema já informa o período da
garantia e os serviços que foram
feitos em qualquer concessionária. Sendo assim, caso
o cliente precise ser atendido em uma concessionária
de outro estado, por exemplo, o atendente terá on
line cada movimento feito na garantia, verificando
se há algum pacote especial de serviços e peças para
aquele veículo.”
Ainda no primeiro semestre de 2006 a Renault
do Brasil planeja finalizar a integração dos sistemas
em mais quatro concessionárias.

Agilizando processos na Barão Pneus
Sistema interligou, em uma única
base de dados, informações
administrativas de vendas das lojas

Presente há quase 20 anos no Paraná, a Barão
Pneus, revendedora dos pneus Goodyear, vem registrando um aumento expressivo na sua participação
no mercado, com a abertura de seis lojas no estado
nas cidades de Curitiba, Araucária, Campo Largo e
São José dos Pinhais. Para acompanhar o ritmo de
crescimento, mantendo a qualidade dos seus produtos e serviços, a empresa sentiu a necessidade de
gerenciar as informações de todas as lojas, por um
sistema de gestão integrado.
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A opção foi pelo software da Spress Informática,
líder no fornecimento de sistemas de gestão para concessionárias de veículos e revendedoras de pneus, o
Spneus – que atende todas as áreas de uma empresa
envolvendo a matriz e suas filiais, de forma integrada,
gerenciando processos que envolvem desde a Assistência Técnica, até o Controle de Peças, Financeiro,
Fiscal, Administrativo e Comercial. O software
unificou os dados em uma única base, suportada
por um servidor e os computadores das lojas foram
interligados de tal forma que todas as operações são
executadas em tempo real, proporcionando informações sempre atualizadas e consistentes.
O Spneus envolve todos os setores da Barão Pneus:
faturamento, estoque, vendas, área técnica, contas
a pagar, financeiro, administração e cobrança. “O
software interliga todas as
áreas da empresa. Cada
uma delas é responsável
por alimentar o sistema
com alguma informação
que possivelmente será
utilizada por outra área.
Desta forma, o Spneus é usado em todos os processos, por todos os
setores”, exemplifica Cristiane Valaski gerente
administrativo, financeira, da Barão Pneus.
Segundo ela, a necessidade principal do projeto
que era interligar as informações das lojas foi atendida. “Agora temos as informações em tempo real
sobre as vendas de todas as lojas ao mesmo tempo,
sem ter de ligar para os gerentes para levantar os dados”, conta ela. “Com isso, agilizamos nossa tomada
de decisão”. Antes do Spneus, a parte administrativa
demorava uma média de 15 minutos para apurar
as vendas de cada loja. Hoje, a apuração é feita em
menos de um minuto.
Além da integração, outro benefício apontado por
Cristiane são as diversas funcionalidades do sistema.
“O software é completo, rico em informações. Ele
nos informa qual a situação de todas as lojas, oferecendo detalhes como quanto cada vendedor vendeu
e quantos pagamentos foram feitos por cheque,
dinheiro ou cartão. Juntando esses recursos, nosso
trabalho ficou mais ágil e com informações mais
apuradas”, comemora.
O Spneus também trouxe a padronização de processos na área de vendas. De acordo com a gerente,
a partir do projeto, as lojas foram obrigadas a “andar
no mesmo caminho”. “Hoje, os processos da área
de vendas seguem os parâmetros estipulados pelo
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sistema, o que nos trouxe uma série de benefícios,
entre eles a agilidade na atualização dos preços, na
apresentação de descontos e no controle de estoques.”
Outra vantagem lembrada por Cristiane é a redução dos honorários contábeis. A revendedora conta
com uma empresa terceirizada para administrar a
contabilidade. “Como o sistema já nos dá todos os
dados e relatórios contábeis, o trabalho da empresa
contábil é menor, pois ela não tem mais de digitar
todas as informações. Então, podemos negociar um
valor menor no custo mensal”, finaliza.
A Barão Pneus está completando, em 2006, 20
anos de atuação no mercado e oferece serviços para
balanceamento, alinhamento, suspensão, freios e
acessórios e pneus para caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, automóveis de passeio ou 4x4. Possui
seis lojas em quatro cidades do Paraná: Araucária,
Campo Largo, São José dos Pinhais e Curitiba. Foi
apontada pela Goodyear como revenda de destaque
pelo padrão das lojas e pela qualidade dos serviços.

Minas Pneus agiliza
atendimento ao cliente
Software otimizou diversos
processos internos da empresa

Há 46 anos no mercado, a Minas Pneus é hoje
uma das principais distribuidoras de pneus do Brasil. Parceira para revenda da Bridgestone Firestone,
maior fábrica de pneus do mundo, a Minas Pneus
passou a expandir sua atuação no mercado de pneus,
oferecendo também serviços de mecânica em geral.
Aliando os dois nichos de mercado, a empresa começou a registrar um crescimento acima da média,
o que a motivou a investir em um amplo projeto de
gestão empresarial para agilizar processos internos e
melhorar ainda mais a qualidade de atendimento aos
clientes. A Minas Pneus atua no Brasil por meio de
seis lojas, três em Belo Horizonte - MG (incluindo
matriz), e as outras três em Salvador, na Bahia.
Depois de pesquisar várias fornecedoras de softwares de gestão, a Minas Pneus optou pela Spress
Informática, líder no mercado de sistemas de gestão
para concessionárias e distribuidoras de pneus, no
Brasil. “Como não conhecíamos fornecedores de
sistemas focados para nosso negócio, começamos a
buscar as empresas com melhor referência no mercado. E a Spress atendia todas as nossas necessidades
na época”, conta Henrique Koroth, diretor administrativo e de marketing da Minas Pneus.
Necessidades essas, que compreendiam uma verdadeira revolução tecnológica na empresa. Durante
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duas tentativas frustradas, a Minas Pneus depositou
suas expectativas em softwares de gestão de fornecedoras não especializadas no setor de pneus. Os
sistemas não suportaram a demanda de informações
gerada pelo crescimento da empresa nos últimos
anos, e não ofereciam funcionalidades específicas
para o negócio da empresa. Com cerca de 19 mil
clientes, a empresa atende aproximadamente seis mil
clientes por mês e vende mais de 15 mil pneus mensalmente. “Aumentamos o número de clientes e não
podíamos comprometer a qualidade do
nosso atendimento,”
diz Koroth.
Segundo ele, muitas vezes a emissão
da nota fiscal demorava mais do que
o próprio conserto
do carro. “O cliente chegava na loja,
conversava com um
dos nossos atendentes e negociava uma
forma de pagamento favorável. Nosso
funcionário fazia o
cálculo manualmente e passava uma
requisição para o caixa, que emitia a nota
fiscal. Se o cliente
decidisse mudar a
forma de pagamento
depois da emissão da
nota, o processo era
feito de novo”. Com o software da Spress, essa rotina
foi remodelada e qualquer alteração ou cálculo é feita
automaticamente pelo módulo frente de loja.
Com a instalação do sistema nas áreas de estoque, contábil, financeira e departamento do pessoal
foi possível otimizar a comunicação entre a matriz
e as filiais. “Toda contabilidade é feita em Belo
Horizonte, na matriz. Calcular os impostos e gerar
as notas fiscais de todas as lojas dentro dos prazos
corretos era um desafio para nós. Os sistemas anteriores não trabalhavam de forma integrada. Cada
loja utilizava uma metodologia diferente para incluir
a nota no sistema. Resultado: as notas se perdiam
no caminho esquecidas em gavetas ou paradas nos
departamentos. Era como navegar sem bússola”,
expansão no mercado de sistemas de gestão
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comenta o diretor, ressaltando que a Spress ajudou a
solucionar esse problema. “Hoje, temos muito mais
confiabilidade nos dados, pois o sistema lança a nota
on line, calcula os impostos e programa as datas de
vencimento automaticamente.”
Outro benefício que o projeto agregou ao negócio
da Minas Pneus foi o controle das vendas. “A qualquer hora do dia, conseguimos obter um relatório
detalhado do que cada loja vendeu até o momento.
O sistema traz uma série de recursos que mostram
as vendas por forma de pagamento, por loja e por
produto. Detalhes que só conseguíamos ver no dia
seguinte, quando as unidades fechavam o caixa,
manualmente”, finaliza.
Na opinião de Alberto Koroth, diretor financeiro
e comercial de atacado da Minas Pneus, outro ponto
forte do projeto foi o cumprimento dos prazos.
“A Spress informou que no máximo
em cem dias o sistema estaria
implantado. E foi o que aconteceu. Os sistemas anteriores
levaram mais de seis meses para
serem implantados e ainda apresentavam falhas graves”, conta.
Para ele, a qualidade dos relatórios
está entre as vantagens que o sistema da Spress proporciona. “A área
gerencial era extremamente prejudicada, pois o s
relatórios que os sistemas dispunham apresentavam
deficiências que tinham de ser ajustadas, como informações erradas, por exemplo. Agora, conseguimos
obter dados gerenciais em tempo real nas seis lojas,
de forma confiável, ou seja, sem a necessidade de
ajustes”, reforça.
Motivada pelos resultados positivos, a Minas
Pneus está ampliando a parceria com a Spress. Até o
final de outubro deste ano, a empresa planeja instalar
o sistema na área de patrimônio, para controlar toda
a vida útil dos bens.
A Minas Pneus foi fundada em 1959 pelo Sr.
Anatólio Koroth, que está à frente dos negócios até
hoje, como presidente. O que antes era uma pequena revenda de varejo, tornou-se no decorrer de seus
46 anos de existência, a maior revenda Bridgestone
Firestone dos estados de Minas Gerais e da Bahia, e
também uma das maiores do Brasil. Atualmente, a
Minas Pneus possui três lojas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e três lojas
em Salvador, Bahia, que são dirigidas pelos irmãos
Henrique e Alberto Koroth, dando continuidade ao
trabalho realizado pelo pai. Além disso, a Minas
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Pneus possui um departamento que atende o atacado, ou seja, grandes frotas, atacadistas, construtoras,
minerações, tanto na Bahia como em Minas Gerais, e
um departamento especializado em atender também
concorrências públicas nos dois estados. As lojas
da Minas Pneus possuem, além de toda a linha de
pneus Bridgestone Firestone para carro de passeio,
caminhonetes, máquinas agrícolas, caminhões e
fora de estrada, uma completa oficina de serviços
mecânicos com profissionais treinados pelo ASE.

Os resultados
Spress Informática cresce
em 2005 e mantém liderança
em seu segmento de atuação
A empresa
comemora os bons
resultados
e estabelece metas
altas para

2006

O ano de 2005 terminou com saldo positivo
para a Spress Informática,
fornecedora de sistemas de gestão
para concessionárias de veículos e revendas de
pneus/autocentros. A empresa anunciou um faturamento de R$ 16,2 milhões e espera, para este ano,
um crescimento de 20%. Os números comprovam
que a Spress é líder no segmento em que atua com
mais de 1.200 clientes em todo o país, que somam,
ao todo, mais de 40 mil usuários dos softwares e
serviços que ela oferece.
Mais do que o crescimento da receita, a empresa
comemora outras conquistas que certamente vão
garantir a ampliação do seu mercado e a melhoria
dos seus produtos. Entre elas está o nível 2 do CMM
(Capability Maturity Model) - certificação reconhecida mundialmente como modelo de referência para a
avaliação da capacidade e maturidade dos processos
das empresas de software, em abril de 2005.
A conquista do certificado foi fator fundamental
para os bons resultados alcançados no ano passado.
O CMM nível 2 assegura a adoção das melhores
práticas mundiais para o desenvolvimento e manutenção de sistemas. Como conseqüência imediata registramos uma melhoria dos sistemas, tanto do ponto
de vista de implementações, como da estabilidade da
solução. Em um segundo momento, a certificação
abrirá espaços para que possamos desenvolver projetos sob encomenda.

tecnologia

Em 2005, a Spress investiu mais de R$ 1,5 milhão para garantir a qualidade dos seus processos. A
idéia é dar continuidade aos investimentos. Estamos
nos preparando para a conquista do CMMI nível
3 e isso inclui o lançamento de novos produtos e o
investimento em novas tecnologias inteligentes como
Linux, arquitetura multicamadas, Laser Station e
VoIP.

Novos Mercados
A atuação em outros mercados também faz parte
nos planos da companhia, que além de reforçar
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sua presença nas concessionárias, onde já é líder
absoluta, pretende, também, ampliar sua carteira
de clientes nas revendas de pneus, por meio do Spneus – solução completa e sob medida desenvolvida
especialmente para gerenciar os processos internos
das revendedoras de pneus e centros automotivos.
A Spress entrou de vez neste setor e já conquistou
uma fatia importante no mercado, com a conquista
de grandes revendas de pneus, entre elas Recapex,
Rede Manaus, ABC Rio, Fon Fon Pneus e Barão
Pneus, que juntas possuem 40 lojas. Em 2005, a
empresa assinou 65 novos contratos. A expectativa
é de que as vendas dobrem em 2006.

Antônio Vidigal é vice-presidente da Spress Informática.
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Rodobens consórcio

R ita M azzuchini

Inovando no relacionamento
e ampliando as vendas

O sistema de consórcios carrega em si um excelente
potencial para a fidelização de clientes, por considerar um
relacionamento que se inicia na adesão ao grupo, podendo
chegar a 120 meses (10 anos), e conta com momentos de
extrema importância, como a contemplação, considerada
uma das mais importantes neste relacionamento.

N

a verdade, o sistema de consórcios é o único
que reúne um grupo de pessoas com objetivos comuns e por meio do qual cada participante conquista o seu sonho de aquisição
de um patrimônio, sendo ele realizado por meio de
sorteios ou antecipado por meio de lance.
Como prestadoras de serviços e como captam
recursos de terceiros, transmitir credibilidade é fundamental para as administradoras de consórcio.
Os meandros deste processo, contudo, merecem
cuidados e a transposição de barreiras, que incluem
desde a valorização dos consórcios com um negócio
definitivamente rentável para as empresas que nele
atuam, passando pela capacitação de seus profissionais e pela adoção de investimentos e práticas
que possibilitem, de fato, não apenas o retorno de
ex-consorciados ao sistema como a conquista de
novos clientes e parceiros.
Investir em tudo isso tem menor custo e traz
mais vantagens para as empresas do que direcionar
amplos esforços e investimentos apenas para vendas
únicas, para clientes que nunca mais retornam ao
sistema de consórcios. Para se ter uma idéia mais
clara da importância do relacionamento em consórcio, pesquisa realizada nos Estados Unidos, em

CASE STUDIES

50

serviços

2002, revelou que cliente satisfeito não significa,
necessariamente, cliente fiel. É preciso ir além nessa
relação e passar a adotar o chamado Marketing da
Emoção junto aos consumidores.
Segundo dados desta pesquisa, o índice de troca
de uma empresa para outra estava entre 9% e 15%,
enquanto o processo conhecido como “Cliente indica
Cliente”, havia aumentado 235% e a queda no custo
de prospecção chegou a 40% para algumas empresas
mais preocupadas em investir no
relacionamento de seus próprios
clientes.
Também no Brasil esta realidade é semelhante se imaginarmos
que mais de 50% dos ex-consorciados voltam ao Sistema ou mesmo
o indicam a parentes e amigos,
conforme demonstrou pesquisa
realizada pela Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcio
(ABAC), em 2000.
Mais do que produtos ou serviços, as empresas que atuam
no Sistema de Consórcios, sejam
administradoras ou fabricantes,
distribuidores e lojistas, têm em
sua prateleira uma vasta gama
de clientes para fidelizar. No livro
intitulado “Wisdom of the CEO’s”,
editado em 2000, mais de 20 líderes
de empresas multinacionais chegaram a um consenso sobre a relação empresa/cliente: “O cliente está
onde está” e nada mudará isso. O que esta idéia propõe é que cabe às empresas ir ao encontro dos clientes
que pretende conquistar e, uma vez conquistados,
é preciso continuar investindo esforços para sua
manutenção e para que este relacionamento possa
lhes trazer outros e assim sucessivamente.
Começar este processo praticando excelência na
venda e no pós-venda pode ser um ótimo precursor
do investimento em novas tecnologias.
Por estar atrelado à realização de conquistas, o Sistema de Consórcios carrega, em si, o chamado “Marketing
da Emoção” o que é, de fato, uma das abordagens de
sucesso utilizadas para a venda de cotas.
Consórcio deve ser oferecido como uma poupança inteligente, um valor mensal que o cliente
disponibiliza para realizar uma conquista, que não
será imediata, mas sim, planejada.
Na maior parte das vezes, a conquista e manutenção do cliente estão atreladas à credibilidade e
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confiança que se tem, primeiro no vendedor que o
aborda e atende, e em relação à administradora. Isso
porque, ninguém irá investir seus recursos em uma
empresa que não confia.
Também nesse sentido, é preciso respaldar o
cliente, primeiro com o atendimento oferecido por
profissionais seguros, capacitados e cordiais, assim
como lastrear esse contato com informações sobre a
solidez e idoneidade da administradora de consórcios
com a qual este cliente manterá
um longo relacionamento.
Vale ressaltar que, apesar do
advento da internet, que vem
sendo utilizada por alguns conglomerados para a venda de cotas, o consórcio ainda é, em sua
maioria, comercializado passo a
passo, cujas vendas se concretizam
pessoalmente, muitas vezes numa
prospecção porta a porta.
Basicamente, se existe uma fórmula infalível para que empresa e
vendedor realizem bons negócios
em consórcio, esta receita está em
construir uma carteira de clientes
satisfeitos, cuidar bem dela, mantendo o relacionamento com estes
clientes ao longo de todo o período
e trazendo, mensalmente, novos
clientes para este inventário.
Pode não parecer um processo simples mas,
certamente, é bem mais fácil e barato do que ficar
investindo esforços em clientes de compra única.
Um dos momentos mais felizes e importantes na
vida de qualquer consorciado é o ato da contemplação. É neste momento, de extrema felicidade para o
consorciado, que já está de posse do crédito para a
compra do Bem pretendido no plano, que os contatos com o contemplado devem ser intensificados,
pois é nesta hora que o cliente estará mais satisfeito
com o consórcio e, certamente, poderá recomendá-lo a amigos e parentes, assim como fornecer estas
indicações para que o vendedor de consórcio faça
frutíferas prospecções.
Diante de todo este contexto, e com experiência
de quase 40 anos acumulada neste setor, a Rodobens
Consórcio reconhece o valor do relacionamento na
busca da fidelização e conquista de clientes e parceiros. Mais do que simplesmente vender, a administradora, que está entre as maiores do País, atua
no sentido de garantir o acesso a uma vida melhor
Inovando no relacionamento e ampliando as vendas
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a seus consorciados, conquistando, dessa forma,
uma ampla e fiel carteira de clientes também junto
a seus parceiros.
Estreitar o relacionamento com todos os consorciados e parceiros e fazer das assembléias um
momento de grande alegria, para todos os clientes
e parceiros, são objetivos claros da Rodobens Consórcio e deste case..

O case Rodobens Consórcio
Com quase 40 anos, a Rodobens Consórcio
pertence às Empresas Rodobens e está entre as três
maiores administradoras de consórcio de caminhões e
de imóveis, segundo informativos do Banco Central.
e em constante ascensão no segmento de automóveis
no País.
A administradora foi pioneira na administração
de consórcio de imóveis no país, iniciando a operação desse produto em 1991 e,
recentemente,
ingressou no
segmento de
motocicletas,
obtendo excelentes resultados.
Primeira administradora do País em arrecadação,
em função das carteiras de consórcio que opera, a
Rodobens Consórcio desponta no mercado com
altos índices de contemplações e bens entregues a
seus consorciados. Desde sua criação já entregou
mais de 210 mil bens, entre caminhões, imóveis,
automóveis e motos.

Trajetória
A empresa, que foi fundada inicialmente para
agregar serviços por meio da venda de cotas de
consórcios junto às concessionárias de caminhões e
ônibus das Empresas Rodobens e da rede conveniada
Mercedes-Benz, expandiu sua atuação formando
parcerias como a estabelecida com o Unibanco, em
2000, dando origem à Unibanco-Rodobens que, por
intermédio do Consórcio 30 horas Rodobens, passou
a comercializar cotas de consórcio de automóveis em
todas as agências Unibanco do País.
Essa mesma parceria teve outro desdobramento, em janeiro de 2002, com a joint venture entre
Unibanco-Rodobens e a Ford Credit para a venda
de cotas e administração dos grupos do Consórcio
CASE STUDIES
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Nacional Ford. Com a joint-venture, o Consórcio
Nacional Ford passou a oferecer aos consumidores
um novo canal de comercialização, formado por
cerca de 1.250 pontos de vendas do Unibanco, além
dos atuais 470 distribuidores Ford no País, contando
com a administração Rodobens.
A Rodobens Consórcio administra, também, o
Consórcio Nacional Marcopolo (ônibus), o Consórcio de Automóveis Mercedes-Benz e de Automóveis
Toyota, além de cotas de consórcio de equipamentos
rodoviários Noma e Facchini. Adquiriu, em 2005,
as cotas do Consórcio Batistella e estabeleceu recente
parceria com a SulAmérica Seguros para administrar
o Consórcio SulAmérica, com o Banco IBI, para
administrar o Consórcio IBI, e com o Citibank, que
passou a vender os produtos da Rodobens Consórcio
em suas agências.
Em 1998, recebeu o prêmio Top de Marketing
concedido pela ADVB.

O mercado de caminhões
e a Rodobens
Enquanto as vendas de caminhões no primeiro
semestre de 2005, ao mercado interno, chegaram a
40.400 unidades, representando aumento de 4,44%
se comparadas ao mesmo período de 2004 (Fonte:
Fenabrave), as vendas de cotas de caminhões da
Rodobens Consórcio subiram 39% no período. Em
valor, o aumento foi de 54%.
Os resultados da Rodobens Consórcio, na avaliação da performance de vendas de cotas de caminhões,
supera inclusive os dados da Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcio (ABAC) que, na comparação entre o primeiro semestre de 2004 e 2005,
apontou crescimento de apenas 0,8% no volume
de cotas comercializadas entre os veículos pesados
(caminhões). O Sistema de Consórcios, segundo a
entidade, responde por 2,5% das vendas totais de
caminhões do País.
Considerando esses dados, vale ressaltar que a
Mercedes-Benz participa com 29,94% no total de
vendas de caminhões no Brasil, e a participação da
Rodobens Consórcio nas vendas de cotas de consórcio da Mercedes-Benz ao mercado interno equivale
a 30% deste volume.

As Assembléias Show
Consciente dos componentes emocionais que
envolvem a relação de compra e manutenção de
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um cliente de consórcio, assim como da importância de fortalecer a credibilidade e o relacionamento
durante todo o prazo de duração de seus grupos, a
Rodobens Consórcio inovou no mercado, ao realizar
excelentes negócios em ambiente festivo e de extrema
motivação.
Com o objetivo de alavancar vendas e estreitar e
desenvolver a parceria já existente com as concessionárias de caminhões Mercedes-Benz conveniadas e
seus clientes, a Rodobens Consórcio foi pioneira ao
lançar, em 22 de novembro de 2004, as chamadas
Assembléias Show que, desde então, vêm dando show
de vendas e relacionamento em todo o País. “Festa
com negócios e negócios com festa” tem sido o mote
de cada evento de sucesso promovido pela empresa.
As Assembléias Show passaram a ser realizadas
em cidades estrategicamente selecionadas, oferecendo
um show de relacionamento e bons negócios para
todos os envolvidos.

Formato
Cada Assembléia Show tem, como cenário, uma
cidade sede para acolher o evento que reúne, em média, mais de mil participantes previamente convidados. E tendo sempre, como anfitriãs, além da própria
Rodobens Consórcio, uma ou mais concessionárias
Mercedes-Benz local.
Para que se atinja um número ainda maior de
participantes, a Assembléia Show é transmitida via
satélite, ao vivo, para as demais concessionárias conveniadas Mercedes-Benz em todo o país, por meio da
Rodolink TV Corporativa – pertencente à Rodobens
Comunicação Empresarial e que, utilizando a unidade móvel instalada no local de realização da Assembléia Show, consegue promover interação entre
todas as outras concessionárias e clientes convidados.
Com isso, no total cada evento chega a reunir mais
de seis pessoas interligadas em todo o Brasil.

O que acontece nas assembléias
Os participantes recebem convite para o evento,
incluindo jantar seguido de show artístico, onde
acontecem, além dos sorteios que indicam os consorciados contemplados entre os Planos de Consórcio em
andamento, o lançamento de planos e campanhas,
exibição de vídeos institucionais e outras surpresas
como a divulgação dos clientes convidados (conforme regulamento) a formar a grande Torcida Rumo
ao HEXA, que irá à Alemanha assistir à estréia do
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Brasil na Copa do Mundo em 2006. Ou, ainda, fazer
parte da Torcida Hexa no Sauípe e assistir à final da
Copa do Mundo 2006 na Costa do Sauípe, nordeste
brasileiro.
Para personalizar os eventos não é contratado
nenhum apresentador ou mestre de cerimônias. A
organização dos eventos é feita internamente, pela
equipe comandada por Ismael Schiavinatto, e a
condução de cada evento é orquestrada pelo diretor
geral da Rodobens Consórcio, Pedro Santos, e pelos
diretores Valdomiro Pedroso e José Antonio Cicote
dos Santos, que assumem o palco para realizar os
sorteios e apresentar todo a programação do evento. Os sorteios dos grupos são acompanhados por
um auditor da PricewaterhouseCoopers, presente
em todas as assembléias realizadas pela Rodobens
Consórcio.
Homenageando cada localidade onde se realizam as Assembléias Show, a Rodobens Consórcio
também exibe
vídeo sobre as
principais características
e atrativos da
cidade e da
concessionária
anfitriã, assim
como anima o
evento apresentando um chamado “Causo
de E str ada”,
recurso utilizado para entreter e promover maior
descontração entre os presentes.
Feitos os sorteios - durante o coquetel, o jantar
é servido e é anunciada a atração artística da noite.
O início do show, que habitualmente acontece por
volta das 21h00, é transmitido ao vivo para as demais concessionárias conveniadas em todo o País
e, em seguida, a transmissão se encerra para estas,
continuando o espetáculo apenas para a platéia da
Assembléia.
Na seqüência do show, brindes são entregues aos
convidados até o final do evento que, geralmente,
acaba por volta da meia noite.
Na preparação dos eventos, assim como durante toda a Assembléia Show e posteriormente
às festividades, representantes regionais da Rodobens Consórcio interagem com os clientes como
forma de estreitar relacionamento e realizar novos
negócios.
Inovando no relacionamento e ampliando as vendas
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Vencendo desafios
Realizar eventos mensais para mais de 1.000 pessoas, onde a infra-estrutura local deve atender uma
série de quesitos – incluindo a geração simultânea
de imagens para o programa de TV transmitido ao
vivo, não tem sido tarefa fácil para os organizadores
das Assembléias Show.
Após selecionada a cidade que sediará o evento,
um amplo processo de garimpagem se inicia até a
escolha do melhor local para a operacionalização de
tudo o que acontece nas Assembléias.
Para que nada fuja do controle e desvios possam
ser corrigidos em tempo, uma extensa lista de itens
é checada e cada evento é organizado com quase três
meses de antecedência.
Entre os itens relevantes na escolha
do espaço estão acústica, iluminação, ventilação, capacidade de
estacionamento de veículos, instalações telefônicas e sanitárias
adequadas, segurança, mecanismos contra
incêndio, precauções sobre acidentes, entre outros.
Seguindo o ambiente escolhido, itens como decoração, sonorização, cenário de palco, buffet, entre
outros dignos de um verdadeiro espetáculo também
são previstos, como contratação de maquiadores,
fotógrafos e a elaboração de vídeos específicos para
cada evento. Isso sem considerar a infra-estrutura de
apoio, que prevê a escolha de hotéis para hospedar
convidados e equipe encarregada de operacionalizar
os eventos.
Paralelamente a este processo de organização,
convites são enviados para um mailing previamente
selecionado e composto por consorciados e parceiros
da Rede Mercedes-Benz. Nestes convites, geralmente
distribuídos pessoalmente pelas equipes de venda das
concessionárias envolvidas, a Rodobens Consórcio
e Concessionária (as) local (is) aparecem como anfitriãs. Esse processo de entrega personalizada tem
garantido a presença da maior parte dos convidados,
já numa demonstração de que a proximidade traz
resultados.

A operacionalização do evento
19 horas

Convidados começam a chegar ao local da Assembléia. Quando a platéia se acomoda e o coquetel começa a ser servido, surge no palco o diretor
comercial Rodobens da região a que pertence a
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concessionária anfitriã, que dá as boas-vindas aos
convidados. É neste momento que são exibidos vídeos institucionais da Rodobens Consórcio e Rodobens
Corretora de Seguros.

20 horas

Início da transmissão ao vivo, para concessionárias Mercedes-Benz de todo o País, que estão
interligadas via satélite à Assembléia Show por meio
da Rodolink TV Corporativa. Na condução da programação, o diretor geral da Rodobens Consórcio,
Pedro Santos, acompanhado dos diretores Valdomiro
Pedroso ou José Antonio Cicote dos Santos, são encarregados de iniciar e conduzir a apresentação de
toda
a programação da noite.
Com muita alegria e descontração, os diretores conduzem,
com maestria, a transmissão ao
vivo, dirigindo-se tanto à platéia
local como às demais regiões
interligadas pela Rodolink TV
Corporativa, com muita naturalidade e desenvoltura.
Na seqüência do evento, são realizados os sorteios
que indicaram os consorciados contemplados entre
os planos de caminhões em andamento, sempre
auditados por representante da PricewaterhouseCoopers e, para descontrair a noite, um vídeo “Causo
de Estrada”, típico entre caminhoneiros, é sempre
apresentado para todos os convidados.
A apresentação continua com a formação da
Torcida denominada Rumo ao Hexa Fácil – Alemanha/2006, onde clientes são convidados (conforme
regulamento) para formar a grande torcida Hexa
para assistir a estréia do Brasil na Copa do Mundo
na Alemanha em 2006, assim como a formação da
Torcida Hexa no Sauípe, anunciada no último dia
18 de julho, durante a Assembléia realizada em Porto
Alegre-RS, em que clientes também são convidados
(conforme regulamento) para assistir à final da
Copa do Mundo 2006 na Costa do Sauípe, nordeste
brasileiro, com show da cantora Gil e da Banda Beijo.

21 horas

Os apresentadores-diretores da Rodobens Consórcio anunciam a atração artística da noite e, na
seqüência, é servido o jantar. O show do artista
convidado é transmitido inicialmente para todo o
Brasil, via Unidade Móvel instalada pela Rodolink
TV Corporativa. Minutos depois, é finalizada a
interligação via satélite e a transmissão nacional ao
vivo é encerrada e o show passa a ser assistido apenas
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pela platéia presente à Assembléia Show. O evento
local continua, com muita festa e contatos de vendas
até o seu encerramento, por volta de meioa-noite.

para acomodar a platéia da Assembléia Show que
repetiu o sucesso do cantor Eduardo Dussek. Como
anfitriã, a concessionária Divesa.

Um show em cada cidade

17 de fevereiro de 2005 – Uberaba (MG)

Com a divulgação espontânea obtida junto às
mídias locais, as Assembléias Show vêm se tornando
eventos esperados em todas as cidades brasileiras.
“O nosso jeito franco, cordial e descontraído,
porém absolutamente confiável, transparente e de
renomada excelência de realizar assembléias ganhou
as estradas”, declara o diretor geral, Pedro Santos.
Para ele, muitos são os objetivos das Assembléias
Show, nesta incrível viagem chamada de Integração
Nacional Rodobens Consórcio. “Um desses objetivos
é absorver completamente a atenção, os olhares, os
ouvidos, a visão e, principalmente, a estima, consideração e a preferência de nossos clientes e parceiros!
Queremos atrai-los para o nosso jeito de ser, para o
nosso estilo sempre novo, sempre repaginado e vitorioso de transformar o momento da contemplação
num momento de intensa alegria, num instante gratificante, numa comemoração incrível pelo momento
mágico da conquista do cliente, que é a alegria de
todos nós”, completa Santos.
Uma verdadeira festa em homenagem ao cliente.
“E uma festa com todos os detalhes e cuidados que
nossos clientes e parceiros Mercedes-Benz, em todo
o Brasil, certamente, merecem”, conclui o diretor.
Dando um show de relacionamento e vendas em
cada cidade por onde já passou, podemos perceber
que as Assembléias Rodobens têm resultado, de fato,
num show de relacionamento e vendas por todo o
País.

As assembléias realizadas
22 de novembro de 2004 – Cuiabá (MT)

No Cuiabá Tênis Clube, a primeira Assembléia
Show contou com a concessionária Cuiabá Diesel
como anfitriã. A atração da noite inaugural foi o
humorista João Elias, de bastante receptividade local.

16 de dezembro de 2004 – São Paulo (SP)

Realizada na concessionária Sadive, anfitriã do
evento, a Assembléia Show foi abrilhantada pelo
show do cantor Eduardo Dussek.

17 de janeiro de 2005 – Curitiba (PR)

O Jóquei Clube de Curitiba foi o cenário escolhido

O primeiro evento realizado em Minas Gerais
teve a cidade de Uberaba como escolha, e o Centro
de Eventos Rômulo Kardec de Camargo como sede.
A concessionária Uberdiesel (Grupo AMEP) foi a
anfitriã da noite, que recebeu mais de 1.000 convidados para assistir ao
show do cantor Eduardo Dussek.

17 de março de
2005 –
Governador
Valadares (MG)

Segundo evento
consecutivo realizado
em Minas Gerais, desta vez a cidade escolhida foi Governador Valadares,
que atraiu um público considerável na Sociedade
Recreativa Filadélfia para assistir ao show da cantora
Wanderléa. A concessionária anfitriã da noite foi a
Valadares Diesel (Grupo VDL).

18 de abril de 2005 – Rio de Janeiro (RJ)

Realizada na Hebraica Sociedade Cultural Desportiva e Recreativa, localizada da cidade do Rio de
Janeiro, a sexta Assembléia Show contou com o
espetáculo de Neguinho da Beija Flor e teve, como
anfitriãs, as concessionárias Rio Diesel, Miriam
Diesel e Guanabara Diesel.

18 de maio de 2005 – São José (SC)

A cidade catarinense de São José acolheu a sétima
Assembléia Show. Realizado na concessionária DVA
Veículos, anfitriã da noite, o evento voltou a contar
com o show de Wanderléa.

17 de junho de 2005 – Salvador (BA)

Aproveitando o clima quente de Salvador, a oitava
Assembléia Show, realizada no Fiesta Bahia Hotel,
teve como anfitriã a concessionária Rio Bahia e foi
animada pelo show da Banda VIP’S.

18 de julho de 2005 – Porto Alegre (RS)

Em Porto Alegre, o Centro de Convenções “Casa
do Gaúcho” acolheu o público da Assembléia Show
que teve, como anfitriãs, as concessionárias Savar
Inovando no relacionamento e ampliando as vendas
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Sul, Meca Sul e Sulbra. O show esteve sob o comando do cantor Gaúcho da Fronteira.

17 de agosto de 2005 –
Presidente Prudente (SP)

A décima Assembléia Show contou com mais
de 1.100 participantes presentes à UNOESTE –
Campus II. A concessionária anfitriã foi a Jabur
Automotor e o entretenimento da noite ficou a cargo
da dupla Teodoro e Sampaio.

16 de setembro de 2005 – Fortaleza (CE)

Na capital cearense, o cantor e compositor Guilherme Arantes animou a assembléia realizada na
La Maison Coliseu. A concessionária anfitriã foi
a Ceará Diesel, que reuniu mais de _____ pessoas.

17 de outubro de 2005 – Blumenau (SC)

Agitando o Parque da Octoberfest, a eterna “Ternurinha” Wanderléa, embalou grandes sucessos da
Jovem Guarda na cidade de Blumenau. Com mais
de ____ pessoas participando da assembléia, o evento
contou com as concessionárias Blu Star, Stein, Curt
Schroeder e Itadisa, como anfitriãs da festa.

18 de novembro de 2005 – Vitória (ES)

Tendo as concessionárias Mercedes-Benz Vitória
Diesel e Linhares Diesel como anfitriãs do evento,
o grupo The Fevers agitou a platéia presente nas
dependências da Vitória Diesel.

15 de dezembro de 2005 – Campinas (SP)

Para fechar com chave de ouro o ano de 2005,
a Rodobens Consórcio promoveu a 14ª Assembléia
Show em Campinas (SP). O evento contou show de
Guilherme Arantes e mais de mil pessoas no Salão
de Festas Excalibur, tendo como anfitriões concessionários Mercedes-Benz de Campinas, Jundiaí,
Piracicaba, Limeira, Itatiba, Amparo, São José dos
Campos e Guaratinguetá.

Tecnologia Rodolink TV
Corporativa:
interligando concessionárias e
clientes em todo o País
Graças à tecnologia empregada pela Rodolink
TV Corporativa, pertencente à Rodobens Comunicação Empresarial, as Assembléias Show puderam
ser compartilhadas por clientes e concessionários de
todo o território nacional, simultaneamente.
Por meio de uma unidade móvel, instalada na
cidade sede da Assembléia Show , os sinais de som
e imagem são transmitidos, ao vivo e via satélite,
permitindo interatividade entre os diretores-apresentadores da Rodobens Consórcio (nas Assembléias)
e os diversos pontos instalados em concessionárias
de todo o Brasil.
Pioneira na criação de TV empresarial (Rodolink
TV), com sinal digital na América Latina, a Rodobens Comunicação Empresarial está em operação

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLÉIAS REALIZADAS
DATA
22/11/2004
16/12/2004
17/01/2005
17/02/2005
17/03/2005
18/04/2005
18/05/2005
17/06/2005
18/07/2005
17/08/2005
16/09/2005
17/10/2005
18/11/2005
15/12/2005
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CIDADE

SHOW

Cuiabá/MT
São Paulo/SP
Curitiba/PR
Uberaba/MG
Governador Valadares/MG
Rio de Janeiro/RJ
São José/SC
Salvador/BA
Porto Alegre/RS
Presidente Prudente /SP
Fortaleza/CE
Blumenau/SC
Vitória/ES
Campinas/SP

Humorístico com João Elias
Cantor Eduardo Dussek
Cantor Eduardo Dussek
Cantor Eduardo Dussek
CantoraWanderléa
CantorNeguinho da Beija Flor
CantoraWanderléa
Banda VIP´S
CantorGaúcho da Fronteira
DuplaTeodoro e Sampaio
Cantor Guilherme Arantes
Cantora Wanderléa
The Fevers
Cantor Guilherme Arantes

serviços

desde março de 1996. A tecnologia empregada pela
empresa garante cobertura em todo o Brasil e parte
da América Latina, por meio de pontos de recepção
interligados via satélite, que utiliza sistema digital
de geração de imagens, transmissão criptografada
e infra-estrutura que engloba estúdio próprio em
São José do Rio Preto e São Paulo, além de unidade
móvel que permite a transmissão ao vivo de eventos
a partir de qualquer parte do País.
Com tecnologia e infra-estrutura para desenvolver
desde o conteúdo até a produção e transmissão de
programas para todo o Brasil e países do exterior, a
Rodobens Comunicação Empresarial é a parceria
ideal para quem pretende obter mais resultados em
menos tempo.

Resultados consolidados
Sempre à frente em seu tempo, tendo sido pioneira no lançamento de consórcio de imóveis no
país (ainda em 1991), na aliança com banco para a
comercialização de cotas de automóveis (Unibanco,
em 2000) ou a utilizar a tecnologia via satélite (TV
Executiva – Embratel) para difundir suas assembléias em todo o território nacional (década de 80), a
Rodobens Consórcio tem obtido excelentes resultados
em relacionamento e vendas por meio da realização
das Assembléias Show.
Já no primeiro evento conseguiu um aumento de
39% sobre o volume de negócios obtidos na média
dos seis meses anteriores. Nesta mesma comparação,
chegou a obter crescimento de 225% com a realização
do evento em Salvador.
Na média das dez Assembléias Show realizadas
entre novembro de 2004 e agosto de 2005, o volume
de negócios da Rodobens Consórcio, nas praças em
que foram realizados os eventos, aumentou 73,5%.
Alcançou a marca de R$ 118 milhões, contra R$ 68
milhões registrados na média dos seis meses anteriores
ao início de cada Assembléia.
Com base nestes resultados, o retorno sobre o
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investimento feito para a realização dos eventos tem
sido bastante positivo, chegando a 300 %. Isso significa um retorno de R$ 3 mil para cada R$ 1 mil
investidos nos eventos.
Considerando apenas os resultados com a comercialização de cotas com o Plano Hexa Fácil (Rumo
a Alemanha/2006), a Rodobens Consórcio passou
a contabilizar uma média de vendas de 726 cotas
mensais contra 509 cotas mensais anteriormente,
num crescimento de 45%, na comparação entre o
primeiro semestre de 2004 e igual período de 2005.

Perspectivas
Com base nos resultados já obtidos e acumulando experiência que permite continuar inovando em
suas ações de relacionamento e vendas, a Rodobens
Consórcio dará seqüência à realização das Assembléias Show, tendo eventos já marcados até o final de
2005, em diferentes pontos do Brasil, tendo a certeza
de superar metas já realizadas.
De acordo com a direção da Rodobens Consórcio, os resultados obtidos até o momento, tanto em
termos de relacionamento como, efetivamente sua
tradução em vendas, motiva a empresa a continuar
adotando a estratégia de realizar Assembléias Show
por todo o País.
“É num ambiente festivo e regado a muita alegria
e descontração que podemos reforçar nosso relacionamento com clientes e parceiros, alicerçando o conceito
de credibilidade tão importante para a atividade em
consórcio. Podemos dizer, inclusive, que o aumento
das vendas é apenas e tão somente um dos reflexos
deste relacionamento que buscamos estreitar e mais
a cada dia, em cada evento que promovemos e em
cada contato que fazemos em nosso cotidiano. Isso
tudo, certamente, vale a pena continuar, assim como
esperamos que os nossos clientes continuem ao nosso
lado, como parceiros, por muitos anos e, se possível,
indefinidamente”, conclui Pedro Santos, diretor geral
da Rodobens Consórcio.

Rita Mazzuchini é Assessora de Imprensa das Empresas Rodobens.
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Agregando modernidade

e tecnologia à marca

Empresa reconhecida pela qualidade de seus produtos,
especialmente nos segmentos de áudio e vídeo, a Gradiente
decidiu preparar-se para acompanhar a evolução do mercado
e investir no segmento de home theater, que, segundo
pesquisas, apresentaria grande crescimento em 2005.

A

s primeiras avaliações mostraram que, em
bora todas as principais concorrentes já atuavam no setor e faziam propaganda de seus
produtos, não havia preferência definida por
uma marca por parte dos consumidores
Dessa forma, a estratégia definida pela Gradiente
indicava que deveria se apropriar da categoria.
Para tanto, a empresa, cuja qualidade dos produtos tinha total respaldo no mercado consumidor,
definiu que era preciso agregar modernidade e tecnologia à sua marca.
A Gradiente sabia também que, ao investir no
segmento e aumentar a fabricação e distribuição
do produto, ajudaria a acelerar o crescimento e o
desenvolvimento desse segmento.
O mercado de Áudio e Vídeo estava maduro e
pronto para investirmos no crescimento do Home
Theater, principalmente devido à grande aceitação e
conhecimento do consumidor da tecnologia DVD.
Em dezembro de 2004, estudos já mostravam
que o público passaria a valorizar agora um up
grade da qualidade de som oferecida pelo conjunto
home theater.

Evolução
• Compra um DVD e percebe um nítido aumento
CASE STUDIES
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na qualidade de imagem.
• Busca uma TV de tela maior ou tela plana (ter
uma melhor experiência de imagem).
• Falta melhorar a experiência de som. O grande
beneficio do HTS.
Além da alta qualidade de imagem do DVD
Player, o Home Theater oferece qualidade de som
similar àquela apresentada nas salas de exibição
de cinemas, que utilizam o sistema Dolby Digital,
dividindo-o em cinco caixas acústicas, além do
subwoofer.
O conjunto utiliza sistema surround, que visa
proporcionar maior envolvimento de som, como,
por exemplo, a sensação do som de
tiros, chuva, de avião no momento
em que a cena esta passando na
tela. A impressão é que as ações
estão realmente acontecendo na sala

Os modelos
A linha Gradiente 2005 de home
theater Solution não fica devendo
nada aos conjuntos das empresas
concorrentes. A empresa apresenta
três modelos, com características
próprias.
O HTS520 oferece melhor performance, melhores sons graves e ainda o melhor
design da categoria por um preço de R$ 999,00 (preço
sugerido em abril/2005), altamente competitivo.
É composto de DVD/CD player com amplificador digital Dolby Digital/DTS integrado, cinco
caixas acústicas blindadas e o subwoofer. Apresenta
amplificador digital Dolby Pro Logic II, com potência de 175W RMS/2.600W PMPO e função Night.
Oferece sound cleaner (anti-clipping), double stereo
e duas entradas A/V.
O HTS 521 é um DVD/CD Player, com decoder
Dolby Digital/DTS integrado, cinco caixas acústicas
blindadas e subwoofer. Potência de 175W RMS /
2.600 PMPO (25W RMS por canal. É compatível
com todas as principais mídias, todas as regiões e
sistemas de cor do mundo. Isso permite a reprodução
de discos gravados em vários formatos: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Video-CD (VCD), Super
Vídeo CD (SVCD), CD, CD-R/RW, MP3, WMA
e Kodak Picture CD (JPEG).
Já o HTS 760, um pouco mais sofisticado, além
da melhor performance e melhores graves, ainda pos-
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sui alta potência e é comercializado por R$ 1.499,00
(preço sugerido em abril/2005).
Tem potência de 400W RMS / 6.000W PMPO,
sendo, por isso, o mais potente do mercado. Apresenta
melhor performance e melhor desempenho acústico
e inclui o maior subwoofer do mercado.
Seu receiver com DVD Player integrado é acompanhado por cinco caixas acústicas blindadas, mais o
subwoofer, tem Decoder Dolby Digital e DTS Dolby
Pro Logic II Tuner AM/FM com 30 memórias programáveis. Também tem duas entradas A/V, além
de uma entrada de áudio digital óptica.

O DIAGNÓSTICO
Pioneirismo e imagem da
empresa garantem espaço
para lançamentos

Fundada em 1964, a Gradiente Eletrônica S.A. fabricou um
ano depois o primeiro amplificador transistorizado do país. Desde
o início, a empresa mostrou seu
espírito pioneiro, com o objetivo
de acompanhar a evolução tecnológica do setor.
Em 1972, com a inauguração
da primeira unidade industrial de
Manaus, iniciou um projeto de
expansão que consolidou a marca no mercado nacional. Em 1978, lançou o aparelho telefônico com
padrão brasileiro e, em 79, apresentou ao mercado
o conceito áudio system.
No ano de 1983, inovou com a fabricação do
videogame Atari e, em 1984, fabricou pioneiramente
o primeiro CD player nacional.
Na década de 90, investiu no segmento de televisão
e apresentou uma linha de aparelhos de Tela Grande. Ainda no começo dos anos 90, acompanhou a
evolução dos videogames, apresentando o Nintendo.
Em 1996, ainda na linha da diversificação, iniciou
a fabricação do Digital Home Sat, atendendo ao
crescimento do segmento de TVs por assinatura. No
ano seguinte, através de joint venture com a Nokia,
lançou o primeiro celular digital nacional.
No ano de 1998 produziu o primeiro DVD player
nacional e, em 1999, o pioneiro MP3 player do país.
No ano 2000 um estudo do instituto Interbrand
revelou que a marca Gradiente atingira o valor de
R$ 153 milhões, posicionando-se como uma das
principais do mercado brasileiro.
Agregando modernidade e tecnologia à marca
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Em 2001, a Gradiente lançou a novidade
DVDoKê e, em 2003, em parceria com a companhia francesa Sagem, voltou ao mercado de celular.
Essa atuação dinâmica no setor eletrônico fez
com que, no ano passado, a Gradiente apresentasse
o maior crescimento desse segmento no país.
Com o respaldo de recall e imagem de sua marca,
a Gradiente lançou-se a campo então para definir a
melhor maneira de informar ao público que possuía
o melhor home theater do mercado.
Antes disso, definiu que deveria realizar uma
ampla pesquisa a fim de comprovar a qualidade de
seu conjunto e quais qualidades eram ressaltadas
pelo consumidor, visando
diferenciar-se da concorrência.
Assim, para entender melhor os
potenciais consumidores de
home theater,
a Gradiente decidiu promover
um levantamento
junto ao target, avaliando basicamente três conceitos de comunicação
e entender como o consumidor entendia e ansiava
pelo produto.
Foram avaliados três conceitos de comunicação:
1. Ao Vivo: “Você vai se sentir dentro da cena”.
• Este conceito é a própria categoria e não agrega
diferencial à marca. Lugar comum.
2. Entretenimento Familiar: “Sua casa será um
ponto de encontro com muita diversão.”
• Conceito muito mal avaliado. “Minha casa já é
legal”, “Não quero minha casa um ponto de encontro”.
3. Multifuncionalidade: “Com um único equipamento, você pode assistir a DVDs, ouvir CDs de
música e MP3, ver fotos e escutar rádio, sempre com
a melhor qualidade de som e imagem.”.
• Conceito vencedor: dá varias funções ao aparelho,
transmitindo modernidade e tecnologia.
Outra finalidade da pesquisa era detectar se a
intenção de compra do produto aumentava depois
da experimentação do produto. Assim foi montada
em uma sala uma TV com DVD e outra com
CASE STUDIES
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Home Theater. Os consumidores viam um trecho
do mesmo filme nas duas TVs.
Após a apresentação, era impressionante o aumento da intenção de compra, o que mostrou que o
produto tinha de estar muito bem exposto nas lojas.
Ou seja, saber se ele se sente completamente envolvido pelo som e movido pela experiência de uma
sensação única.

O PLANO
Discussões em grupo com target
indicam os caminhos da campanha

Com o objetivo de se diferenciar da concorrência,
a Gradiente decidiu avaliar três conceitos criativos
para a campanha do seu home theater. A Gradiente,
então, autorizou em fevereiro de 2005 a realização de
uma extensa pesquisa com os consumidores target
de home theater.
A idéia foi de entender como este consumidor
entende a categoria de home theater, intenção de
compra, avaliação das marcas e dos conceitos.
Foi realizado um estudo qualitativo, com discussões em grupos compostos por homens com idades
de 30 a 55 anos, das classes A e B, possuidores de
TV 29 polegadas e aparelho de DVD.
Concluiu-se que as famílias costumam ter vários
aparelhos de televisão em casa, na sala, nos quartos
e, inclusive, na cozinha.
As diferenças de interesse pela programação de
TV fazem com que freqüentemente cada membro
da família esteja em um lugar da casa assistindo aos
programas de sua preferência.
Há poucos momentos em que todos se juntam
para assistir a uma programação. Isso ocorre geralmente nos finais de semana, quando assistem a
filmes em DVD, mesmo que signifique que os pais
façam alguma concessão à preferência dos filhos.
Nesse caso, o local preferido de reunião da família
por alguns momentos para aproveitar um filme é
sempre a sala, onde geralmente está instalada a maior
e mais nova TV, onde estão os melhores aparelhos
de som, de DVD, etc.
Descobriu-se, porém, que embora todos se juntem
para ver um filme, isto se dá apenas por um curto
intervalo de tempo e logo todos estão novamente
entregues às suas atividades particulares.
Na pesquisa, também não há menção a grandes
reuniões de amigos para ver filmes em casa, pois esse
é um momento considerado da família, que dura um
pequeno período e não tem status de festa.

eletrônica

No levantamento, apurou-se também que, embora os entrevistados não estejam em processo de
compra de um home teather, há grande familiaridade
e interesse por seus benefícios.
A idéia de formar uma sala mais adequada para
ver TV e DVD mobiliza a maioria dos pesquisados
e motiva tentativas de melhorar o desempenho com
a aparelhagem que se possui.
Dispondo de uma TV de 29 polegadas e aparelho de DVD, estes consumidores consideram que já
adquiriram aparelhos de ponta no que diz respeito à
imagem, mas gostariam de dispor de um som melhor
a fim de garantir um desempenho mais próximo do
cinema.
Uma forma de se aproximar um pouco dos
ganhos funcionais de um home theater é acoplar
ao DVD as caixas acústicas do aparelho de som,
melhorando a qualidade para assistir a filmes, ver
shows, etc.
Apesar de resolver um problema momentâneo,
essa atitude não satisfaz o desejo de estar inserido na
nova tecnologia oferecida pelo conjunto de home
theater.
Além disso, o ato de estar “quebrando um galho”
aumenta a sensação de “ser pobre” e provoca o desejo
de mudar de status, de possuir essa nova tecnologia.
Boa parte das pessoas ouvida declarou que seu
home theater “de pobre” é composto por equipamentos de marcas diferentes, o que originou a expressão
“Frankenstein Theater”.
Desejar ter aparelhos de TV, DVD e home theater da mesma marca é uma forma freqüente de
manifestação da disposição em resolver o provisório
de chegar a uma solução completa e real no que diz
respeito ao áudio da sala.
O público pesquisado define home theater com facilidade, entendendo como parte do pacote o receiver,
as caixas e o subwoofer. O DVD é percebido como
o que há de mais moderno dentro das tecnologias
acessíveis na atualidade, capaz de comportar “todas
as mídias” e executar CDs e MP3.
Os benefícios percebidos são basicamente em
dois níveis: Funcional (melhora o som, completa o
sistema de áudio da TV) e Emocional (status).
Em nível Funcional, a melhor definição para esse
benefício é a sensação de cinema, de se viver as cenas
de modo mais realista através do aprimoramento da
qualidade de som e da melhor distribuição do som
pelo ambiente.
Sem muita experiência direta com o home theater,
a percepção geral é a de que a adaptação feita com o
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mini system (FrankTeather) já oferece este benefício.
Quanto ao nível Emocional, a percepção de
status da categoria caracteriza o próprio momento
que o home theater atravessa. Representa a última
palavra em tecnologia de áudio e está num momento
de transição entre o inacessível e o aspiracional.
Como uma categoria que ainda está em processo de difusão, e representando um grande avanço
tecnológico em relação aos recursos, o home theater
é identificado como uma solução completa às necessidades de áudio, acabando com as instalações
provisórias, além de oferecer unicidade e harmonia
entre os componentes e conferir uma concepção mais
moderna ao ambiente.
Por outro lado, embora seja reconhecido como
meio para o entretenimento familiar, pois proporciona a melhor qualidade de som e imagem
para o lazer da sua família, o home theater é
rejeitado como instrumento de ponto de encontro
de amigos.
Em todas as respostas, percebeu-se que o principal
foco é modernidade
e tecnologia (saindo
do provisório Frank
Theater), já que o
aspecto funcional é
considerado, de certa
forma, encaminhado
por estas ligações
improvisadas com o
aparelho de som.
Este conceito trabalha os elementos
já bastante associados à categoria, de
modo que vende o
segmento como um todo, sem diferenciar o produto.
O conceito de melhor entendimento e identificação
por parte dos grupos de discussão, sem dúvida, foi o
da Multifuncionalidade.
Para a maioria dos ouvidos, a avançada tecnologia
do home theater permite que, com um único equipamento, você possa assistir a DVDs, ouvir CDs de
música e MP3, ver fotos e escutar rádio, sempre com
a melhor qualidade de som e imagem.
Além disso, é fácil de ser instalado, é extremamente compacto, deixando o espaço da casa muito mais
clean e mais bonito, sem todos aqueles aparelhos e
fios aparentes.
Agregando modernidade e tecnologia à marca
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É o conceito que obteve melhor performance em
qualquer discussão. Projeta um produto inovador,
sofisticado, com alta tecnologia, alinha-se ao desejo
do consumidor de sair do Frank Theater para se
inserir efetivamente nesta nova era.
Os consumidores demonstram bastante abertura
em relação às marcas. A Sony tem imagem de líder
e é sempre citada como referência de qualidade.
Também bastante valorizadas são Panasonic
e Philco, reconhecidas como marcas de TV, que
muitas vezes se tem em casa. LG aparece entre as
marcas como uma possibilidade e sem traços de
resistência ou dúvida.
A Gradiente também foi
sempre citada como marca
possível e não gera resistência
Ao contrário, a marca Gradiente tem
imagem de tradição em áudio e,
ao mesmo tempo, é
bastante identificada
também com DVD.
Isso gera uma forte sinergia da marca com
a categoria de home theater, que é entendida como
a grande evolução de áudio do momento.
Portanto, a categoria de home theater não apenas
combina com a marca como pode ser facilmente
associada a ela, como um espaço importante para
a empresa, tradicional em qualidade de som e que
não poder ficar fora desta evolução.
No fim da pesquisa, quando os consumidores
têm a oportunidade de experimentar os produtos,
muitos consumidores reconhecem o produto como
Gradiente pelo seu design. As outras marcas citadas
são: LG e Sony.
A experiência com o produto demonstrou ser
muito importante, pois o conhecimento teórico do
aparelho (bastante vinculado à lógica do conceito
“Ao Vivo”) está muito distante de traduzir todo o
potencial do produto.
Em geral, os consumidores indicaram duas percepções do equipamento: Modernidade, pelo tamanho compacto, e Multifuncionalidade.

A EXECUÇÃO
Assinatura “tudo em 1” define o
conceito da multifuncionalidade

A conclusão da pesquisa foi que o hábito de as-
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sistir à TV e DVD ou Vídeo é bastante disseminado
e a família pode dispor de vários aparelhos na casa,
permitindo que cada membro assista à sua programação favorita, embora a sala seja lugar nobre.
Para melhorar o desempenho deste espaço na sala,
estes consumidores já adquiriram TV 29 polegadas
e DVD, desfrutando de uma qualidade de imagem
considerada muito boa.
Para melhorar a qualidade de áudio, os que não
possuem home theater costumam fazer ligações com
o aparelho de som, distribuindo o som nas caixas e
ampliando-o.
Apesar de considerarem que há uma grande melhora do som, sentem-se pouco à vontade com esta
ligação, considerada um improviso, uma solução
paliativa e desejam um home theater.
Porém, não conseguem perceber claramente a
distância entre a ligação improvisada do aparelho de
som e o desempenho do home theater, que desejam
pelo seu significado tecnológico e pela solução total.
O conceito “Multifuncionalidade” é o que melhor
traduz estes aspectos, pois apresenta o produto como
um avanço tecnológico e sugere os resultados no ambiente oferecidos por um aparelho único, compacto.
A sensação de integrar o grupo dos que têm acesso
à tecnologia de ponta também incentiva o consumidor, pois esse conceito representa um avanço na
própria informação acerca da categoria, enquanto o
conceito “Ao Vivo” corresponde exatamente ao já
conhecido, muito divulgado e bastante assimilado.
Para a Gradiente, portanto, essa categoria é um
passo fundamental e esperado.
Como especialista em som e reconhecida como
fabricante de DVD, a presença marcante em home
theater já era um movimento esperado e muito bem
aceito pelos consumidores.
Existia, portanto, uma grande oportunidade de mercado, um espaço a ser conquistado e um potencial de
venda inexplorado pela novidade do segmento.
O desafio da Gradiente era posicionar-se entre as
principais marcas e levar sua experiência de áudio
até o consumidor, uma vez que a percepção predominante do home theater é que incrementa um
sistema de vídeo já comercializado.
Além disso, a expectativa de crescimento da categoria era grande, uma vez que ela representava a
menor penetração do mercado, com participação de
0,43% na avaliação geral e 4,5% na classe A (EGE
ACNielsen).
Era um mercado sem dono, pois nenhum concorrente havia se apropriado do segmento, apesar
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de todos eles já possuírem uma linha completa de
produtos.
A categoria praticamente também não registrava
investimento publicitário. O pequeno volume em
2004 foi composto por Sony (somente revista), Philips (varejo em jornal) e Dynacom (somente rádio), o
que favorecia a Gradiente pela disposição em investir
no segmento.
Diante dessas conclusões, a Africa começou então
a definir a estratégia da campanha publicitária, destacando que a Gradiente deveria enfatizar o conceito
“Multifuncionalidade”, com um toque do conceito
“Ao Vivo”, que identificada a própria categoria.
Assim, as peças de propaganda teriam necessariamente de explicar que o Home Theater Gradiente
é um aparelho capaz de executar DVD, CD e MP3,
que inclui rádio, receiver, cinco caixas acústicas e
subwoofer.
Além disso, é compacto, ocupa
pouco espaço e deixa a sala clean,
proporcionando ao consumidor
assistir a filmes e shows com muita emoção.
A campanha deveria transmitir
valores de modernidade e tecnologia para a marca Gradiente e definir uma “pedida” para o produto,
assim como uma assinatura para
a linha.
A publicidade também teria
que destacar o diferencial da
qualidade de som do aparelho, já
que atualmente grande parte dos
consumidores liga sua TV e seu
DVD ao Mini System, criando
um home theater “pirata”, conhecido nas discussões
de grupo como “Frank Theater”.
O tema central da campanha escolhido pela
Criação da Africa foi: “Agora tudo em 1 só aparelho” (Tudo em 1), destacando que o conjunto inclui
aparelho de som, DVD Player, Foto Digital, MP3 e
apresenta Som de Cinema.
A agência também decidiu centrar o foco na “pedida” e no envolvimento da categoria com o cinema,
inspirando-se nos letreiros luminosos dos cinemas.
A produção de comerciais para a TV seguiu a
linguagem dos traillers, fazendo ligação com o cinema e destacando os benefícios do produto.
Para exibição em cinema, foi criado um comercial específico, já que era a única mídia capaz de
demonstrar o principal feature da categoria, ou seja,
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o total envolvimento do som através do sistema de
áudio 5.1.
Além disso, a agência criou anúncios impressos
para jornal e revistas, spots de rádio, um hot site e
todo o material visual de ponto-de-venda, com identificação própria, capaz de fazer o consumidor ligar
automaticamente o produto à campanha.
Entre janeiro e março de 2005, a Gradiente abasteceu o mercado distribuidor com o produto, marcando
presença e aumentando seu share no segmento.
Ainda no final de abril, começou o patrocínio
das sessões das 21 horas dos canais Telecine com
a veiculação dos comerciais, inclusive o de cinema
e veiculação de spots na rádio Eldorado. Em maio,
foram veiculados anúncios de revista.
A campanha estendeu-se até o mês de julho, com
inserções de spots no rádio e patrocínio das sessões
Telecine. Durante todo esse período, a Gradiente
empreendeu ações nos pontos-de-venda, incluindo a reformulação
dos espaços da Gradiente em
grandes lojas do setor com novos materiais de ponto-de-venda
alusivos à campanha: displays,
cadeiras, faixas de gôndola, DVD
demonstração e camisetas para a
equipe de promotores.

OS RESULTADOS
Campanha alcança alto
índice
de recall e a marca atinge
46%
de participação de mercado

A Gradiente preocupou-se em checar junto ao
trade e ao consumidor o impacto da campanha
publicitária.
Dessa forma, promotores da empresa foram ao
ponto-de-venda entrevistar informalmente vendedores e compradores sobre a nova estratégia de
marketing da empresa.
Entre os vendedores de lojas, 87% assistiram aos
comerciais da Gradiente, e 86% deles afirmaram que
a procura por home theater aumentou em até 50%
após a campanha.
Cerca de 75% foram mais específicos com relação
à marca e garantiram que as vendas de Home Theater
Gradiente aumentaram após a propaganda.
Mais da metade, ou 55% dos lojistas, acredita que
o consumidor demonstrou conhecer melhor sobre a
Agregando modernidade e tecnologia à marca
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utilização do produto após a Campanha, e 85% afirmaram ser mais fácil vender a marca Home Theater
Gradiente depois da veiculação de filmes e anúncios.
Os comerciais também apresentam alto recall
junto ao público. Nas lojas, consumidores começaram a pedir para conhecer o “home theater do
comercial da TV”.
Entre os filmes, “Criatura” (Frankenstein) é o
mais citado, e fica evidente que a campanha conseguiu ser vinculada à marca Gradiente.
Segundo a Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), no primeiro
semestre de 2005, o mercado de home theater cresceu mais de três vezes em comparação ao primeiro

semestre do ano anterior. A Gradiente superou o
crescimento do mercado e obteve um aumento em
seu volume de 238%, alcançando 46% de market
share na categoria de home theater.
A Gradiente posiciona-se na liderança da categoria e desenvolve um papel fundamental para
fomentar este mercado que se mostra potencialmente
crescente; uma das principais contribuições para a
introdução do home theater na rotina dos brasileiros
é a queda de preço do produto, seja da Gradiente
ou da concorrência, antes direcionado apenas para
classes mais altas com preços quase que inacessíveis
aos demais, e hoje se torna um objeto de aspiração
alcançável de diversas pessoas.

Roberto Goichman é gerente de Marketing da Gradiente Eletrônica
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C hristine Vidal

Incentivo à cultura da

troca de conhecimento
Gestão do conhecimento é um processo sistemático
e integrado que visa a desenvolver conhecimentos e
competências coletivos, ampliando o capital intelectual da
organização e a sabedoria das pessoas. É um instrumento
estratégico que objetiva o treinamento, a educação e a
difusão da inovação na ThyssenKrupp Molas (TKMolas) para
colaboradores e parceiros.

A

través desta premissa a empresa criou a Academia do Conhecimento TKMolas que promove treinamentos, cursos e palestras aos
colaboradores a custo zero e conteúdos adequados à sua realidade e necessidade.
O papel do RH, através da área de Treinamento
& Desenvolvimento é de identificar multiplicadores,
avaliar e promover a formação dos colaboradores interessados em ministrar treinamentos, habilitando-os
nas técnicas de ensino, bem como oferecer suporte
na realização dos programas.
A Academia do Conhecimento é uma entidade
interna de treinamento, onde os colaboradores interessados se inscrevem para participar dos programas
como instrutores ou alunos.
Como incentivo à cultura de Troca de Conhecimento, a empresa possui o diferencial no reconhecimento à dedicação dos instrutores, trocando os
créditos por hora-aula ministradas, em valores monetários que se convertem em cursos de livre escolha
para o instrutor, mesmo que não possuam relação
direta com sua área de atuação, em entidade externa,
fazendo com que o instrutor também promova seu
crescimento profissional e pessoal.
CASE STUDIES
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Até o momento, mais de 100 colaboradores já
passaram pelos programas da Academia, e a satisfação por parte destes colaboradores é evidente, pois
a demanda por novos programas vem crescendo à
medida que ocorrem novas turmas.

Apresentação
A ThyssenKrupp Molas vem procurando inovar
com suas práticas de Recursos Humanos, fazendo com que haja uma
maior integração colaborador-empresa, desenvolvendo um ambiente
motivador e focando capacitação,
treinamento e desenvolvimento
como um dos pilares estratégicos
para seu crescimento.
Atualmente, dispomos de diversos projetos com foco nas áreas de
comunicação, qualidade de vida,
ética e cidadania e treinamento e
desenvolvimento, sendo alguns
deles bem diferenciados...
Um de nossos projetos na área
de Treinamento e Desenvolvimento é a “Academia
do Conhecimento TKMolas”. Criada em 2004, visa
a disseminar o conhecimento dos profissionais da
empresa multiplicando as experiências e aprendizados, pois além de serem compartilhados, também são
reforçados pelos próprios instrutores, fazendo valer a
cada dia o pensamento de que “O verdadeiro sábio é
aquele que divide sua sabedoria com outras pessoas” .
É a tentativa de democratizar um pouco mais
o conhecimento, fazendo com que se chegue ao
máximo possível de pessoas dentro da organização,
desenvolvendo competências, o capital intelectual da
organização e elevando a capacitação das pessoas. É
um projeto que busca acima de tudo a prática dos
valores da empresa...

Nossos Valores
• Respeito – na TKMolas as pessoas ouvem e são
ouvidas.
• Cidadania – nossas ações ultrapassam os limites
da empresa. Ajudamos na preservação do meio
ambiente e no desenvolvimento dos nossos jovens
e crianças, pois acreditamos em um país justo e
melhor.
• Emoção – colocamos nosso coração em tudo o que
fazemos na TKMolas. Este é o nosso diferencial...
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• Verdade – temos o compromisso de agir com verdade. Reconhecer um erro é o primeiro passo para
acertar da próxima vez...
• Engajamento – acreditamos que com comprometimento, trabalho em equipe e cooperação podemos
superar qualquer desafio!
• Integridade – desenvolvemos nosso trabalho de forma ética, cumprindo as leis e acima de tudo agindo
com lealdade e honestidade.
• Valorização de pessoas – nosso
colaboradores são competentes,
criativos e motivados, eles são a
alma da nossa empresa...
• Orientação para resultados – somos um time trabalhando por um
objetivo comum. E sabemos muito bem onde queremos chegar...
Direcionada por estes valores, a
área de Recursos Humanos procura desenvolver projetos alinhados à
visão estratégica da empresa, onde
o objetivo é obter resultados positivos para a organização utilizando
nosso principal recurso: as PESSOAS!

A base teórica para o projeto
“Conhecer é o processo de compreender e internalizar as
informações recebidas, possivelmente combinando-as de
forma a gerar mais conhecimento”.
(Merton apud Gonçalvez, 1995).
Em uma economia baseada na informação, o
sucesso das organizações depende cada vez mais
da sua capacidade de gestão do conhecimento e de
construção da inteligência organizacional.
Nosso propósito é promover a troca do conhecimento informal, através de idéias, suposições, pontos
de vista geralmente gerados durante o processo de
produção do conhecimento formal. O conhecimento
informal é muito valioso por se caracterizar como
inteligência do conhecimento formal. Por seu caráter
abstrato, coletar, registrar, estruturar, compartilhar e
reutilizar este tipo de conhecimento é um verdadeiro
desafio, aumentando a produtividade dos processos
tangíveis e a produtividade intelectual do indivíduo,
da empresa e do país.
O principal objetivo da educação corporativa é
evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente, e perca sua capacidade
Incentivo à cultura da troca de conhecimento
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de exercer a profissão com competência e eficiência, causando desprestígio à profissão, além do
sentimento de incapacidade profissional. Educação
corporativa é, portanto, o conjunto de práticas, educacionais planejadas para promover oportunidades
de desenvolvimento do colaborador, com a finalidade
de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua
vida institucional.
Os componentes fundamentais do projeto educação corporativa, segundo Ainley e Bailey (1997-44),
são comunicação constante, avaliação tecnológica,
parceiros de aprendizagem, produtos / serviços, partes interessadas, organização, fontes de
receitas, visão / missão e controle.
Os programas de educação
corporativa destacam-se como
um sistema de desenvolvimento de pessoas e talentos
humanos alinhados às estratégias de negócio, que
evidenciam como poderosa
fonte de vantagem competitiva. Ou seja, tais programas
devem construir a ponte entre o
desenvolvimento das pessoas e as estratégias de
negócio da empresa.
O ideal é que o tipo de estrutura de controle
vincule as principais estratégias empresariais ao
projeto e desenvolvimento de soluções de aprendizagem.
Em essência, o sistema controlador oferece
quatro papéis-chave: identificar e priorizar as necessidades de aprendizagem atuais e futuras; vincular o treinamento a essas principais estratégias
empresariais, assegurar projeto, desenvolvimento,
apresentação e avaliação consistente; e oferecer
orientação para o desenvolvimento de uma filosofia
de aprendizagem.
A missão da educação corporativa consiste em
formar e desenvolver os talentos humanos na gestão
dos negócios, promovendo a gestão do conhecimento
organizacional por meio de um processo de aprendizagem ativa e contínua. Para que isto seja feito com
eficácia e sucesso, tem-se mostrado fundamental a
utilização de tecnologia de ponta acoplada a uma
nova metodologia de trabalho, que permita a todos,
dentro da empresa, não só utilizarem as informações
disponíveis, mas também atuarem como fornecedores de novas informações, alimentando todo o
sistema.
O conceito de educação corporativa corresponde à
CASE STUDIES
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implementação dos seguintes pressupostos, segundo
Fleury e Oliveira Jr. (2001.91):
• Desenvolver as competências críticas em vez de
habilidades;
• Privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa, e não apenas o conhecimento individual;
• Concertar-se nas necessidades dos negócios, tornando o escopo estratégico, e não focado exclusivamente
nas necessidades individuais.
• Publico interno e externo (cliente, fornecedores e
comunidade) e não somente funcionários.
• Migrar do modelo “sala de aula” para múltiplas
formas de aprendizagem.
• Criar sistemas efetivos de avaliação dos investimentos e resultados obtidos.
A importância da Educação Corporativa
consiste em ambiente de negócio marcado
pela constante necessidade de inovação,
agilidade, flexibilidade, competitividade,
diferenciação frente a concorrentes, em que
o conhecimento necessário aos profissionais
muda cada vez mais rápido, em que a prática
de uma gestão competitiva é fundamental, faz-se
necessário desenvolver ferramentas de geração, disseminação, aplicação e comprovação do conhecimento
cada vez mais focadas no “negócio e estratégia” de
cada organização.

A TKMolas acredita nesta idéia
Nossa missão é atuar estrategicamente no desenvolvimento das pessoas e na cultura de alta
performance.
Por isso, buscamos o contínuo aprimoramento
das competências através do monitoramento e aperfeiçoamento de atividades desenvolvidas, visando
sempre profissionais adequados para os postos de
trabalho, satisfazendo a necessidade de realização
profissional e contribuindo assim, para o sucesso
dentro da organização.
Além das usuais práticas de treinamento e desenvolvimento que encontramos no mercado, também
exercidas em nossa organização, a ThyssenKrupp
Molas inovou sua forma de gerenciar o conhecimento através da “Academia do Conhecimento
TKMolas”, um projeto que reúne voluntariado,
cidadania, valorização das pessoas, conhecimento e
reconhecimento dos colaboradores.
Nossa preocupação é de promover, cada vez mais,
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a troca do conhecimento entre os colaboradores, incrementando o nível de formação dos profissionais
que aqui trabalham, criando um conjunto de procedimentos para desenvolver e controlar todo tipo de
conhecimento essencial para a organização atingir
seus objetivos.
As profundas transformações por que passa o
cenário empresarial têm evidenciado a importância
de as organizações aprenderem como fazer a Gestão
do Conhecimento, tornando-se este, um fator crucial
e diferenciador para o sucesso.
Nosso desafio é criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os colaboradores da empresa compreendam a importância da aprendizagem contínua,
do desenvolvimento pessoal e profissional através da
sensibilização das pessoas na troca de conhecimentos
que possuem, exercitando o voluntariado e a prática
da cidadania.

O Programa
A criação do projeto Academia do Conhecimento
TKMolas ocorreu da necessidade interna de capacitar e treinar nossos colaboradores dentro da organização, com uma linguagem prática e acessível.
O primeiro passo para a implantação do projeto foi a divulgação de nosso objetivo para gerar a
conscientização dos colaboradores em torno deste
propósito.
O departamento de Recursos Humanos, através
da área de Treinamento & Desenvolvimento, é o
responsável por receber as inscrições dos possíveis
instrutores da Academia.
Como pré-requisito, o instrutor voluntário deve:
• Possuir facilidade nas relações interpessoais;
• Domínio da Comunicação;
• Ter gosto por compartilhar e ensinar;
• Ser inovador, energizador e flexível;
• Possuir conhecimento profundo do tema que será
ministrado
• Ter visão global da organização e suas relações,
com enfoque no pessoal e organizacional.
Após análise destes requisitos, o candidato a
instrutor deve apresentar proposta do tema a ser
ministrado, indicando um resumo dos assuntos do
curso/palestra.
Na aprovação do tema, cabe ao RH oferecer
suporte ao instrutor na construção de seu material
didático, incluindo apostilas, textos, apresentações,
exercícios, etc.
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Como parte da qualificação do instrutor, a Academia do Conhecimento oferece um curso de Instrutor
Interno de Treinamento, através de entidade externa,
uma vez que devemos manter o padrão de ensino
na Academia e garantir que o instrutor esteja seguro
das técnicas e metodologias a serem empregadas em
seu curso.
Após aprovação
do programa, a área
de T&D fica responsável pela programação dos treinamentos, geren
ciando a realização
destes cursos.
Nossa preocupação no momento da criação deste
projeto, sempre foi
a de, cada vez mais,
proporcionar o aumento do conhecimento e fortificação
das competências
dos colaboradores.
O programa tem
como principais características:
• Baixo custo – (espaço físico, apostilas, material didático sem custo algum para o participante e instrutor,
pois utilizamos os recursos disponíveis na empresa).
• Incentivo ao trabalho voluntário uma vez que parte
dos colaboradores o interesse em ministrar os cursos
de temas que possuem domínio.
• Adaptação de cursos, que muitas vezes não são
encontrados no mercado, de forma que a empresa e
até o próprio colaborador não conseguiriam custear.
• Integração entre os colaboradores.
• Disseminação do conhecimento interno.

E o diferencial

Para garantir nosso propósito de fornecer o desenvolvimento de todos, inclusive dos instrutores, a
empresa oferece ao instrutor voluntário, como forma
de reconhecimento, um bônus por hora-aula ministrada, que se reverte em valor monetário para que o
instrutor possa trocar por treinamentos em entidade
externa, com temas de livre escolha, mesmo que
não tenham relação direta com sua área de atuação.
Incentivo à cultura da troca de conhecimento
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Os resultados
A Academia do Conhecimento já formou até
agora, cerca de 90 colaboradores no curso de Leitura
e Interpretação de Desenhos. Este curso é muito importante para a formação de nossos colaboradores e
é essencial para auxiliá-los diariamente na execução
das atividades.
Por tratar-se de uma carga horária extensa (40
horas), os colaboradores encontram dificuldades em
participar deste tipo de treinamento em entidades
externas, pois as limitações em conciliar horários
e os custos, que muitas vezes, não são acessíveis,
impossibilitam sua participação.
Já a Academia do Conhecimento TKMolas vem
proporcionar, dentro da empresa, a eliminação de todas estas dificuldades, pois oferecemos a comodidade
de fazer o curso dentro da empresa, a custo zero e
em períodos compatíveis com sua disponibilidade
de horário.
Outro programa já desenvolvido pela Academia do Conhecimento foi o curso de Matemática
Financeira com HP 12C, com 6 horas de duração,
formando 12 participantes.
Também devemos destacar o programa de formação em Informática, que certificou 10 colaboradores
na qualificação de Informática Básica (Windows,
Word e Excel), totalizando 20 horas de treinamento
por participante.
Os colaboradores não hesitam em demonstrar
constantemente a satisfação e agradecimento, devido
à oportunidade de crescimento profissional e intelectual que a TKMolas lhes proporciona. A prova
disso é a constante procura por novos programas e
a rápida adesão aos cursos oferecidos.

Conclusão
Em resumo, é gratificante poder desenvolver um
projeto como a Academia de Conhecimento TKMo-

las pelas seguintes razões:
• é um projeto que lida com educação e inclusão,
sabidamente os dois maiores problemas que enfrentamos em nosso país. Com a educação, estamos
abrindo horizontes, dando novas oportunidades a
pessoas que não teriam acesso ao conhecimento e
ao mesmo tempo garantindo a disseminação deste
na empresa;
• é um projeto que aproxima os colaboradores à TK
Molas, fortalecendo os vínculos internos, colaborando para o progresso da empresa (esta ação já está
refletindo em nossos resultados);
• é um projeto de custo baixíssimo, menos de 10% do
custo de um treinamento convencional. Isto é uma
prova de que dá para se fazer mais com menos, e
um exemplo que deveria ser seguido em nosso país;
• nos dá a possibilidade de focar temas que consideramos prioritários, uma vez que o processo é todo
desenvolvido internamente, seguindo as nossas necessidades e as demandas de nossos colaboradores;
• dá um exemplo de cidadania e respeito à nossa comunidade, uma vez que demonstra a força de uma
ação voluntária em nossa sociedade. Os colaboradores e terceiros que participam dos cursos sentem-se
incluídos, motivados. Os instrutores, sentem-se úteis
e também motivados por perceberem que podem
fazer a diferença com ações pró-ativas.
A Thyssenkrupp Molas tem como missão “Participar ativamente no movimento do mundo...”, e a
Academia do Conhecimento TKMolas é uma das
mais importantes ferramentas que a empresa utiliza
para disseminar nossos valores e trazer desenvolvimento a nossos colaboradores e comunidade. Com
isso, acreditamos estar dando nossa contribuição para
a construção do conhecimento e para uma sociedade
melhor e mais justa.
O programa Academia do Conhecimento recebeu,
em 2005, o prêmio Top de RH da Associação dos
Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB).
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telefônica empresas
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Um trabalho de sucesso

na administração pública
A Telefônica Empresas venceu, em 2005, a licitação para
implantar a nova fase do Intragov, projeto do Governo
do Estado de São Paulo que interliga todos os órgãos
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. É um dos
mais importantes projetos já realizados na administração
pública no Brasil.

O

Grupo Telefônica atua nos setores de telefonia fixa e móvel, internet, transmissão de
dados, call center, edição de guias eletrônicos e impressos, transações eletrônicas B2B
e tecnologia de segurança empresarial. Seus 185
mil empregados atendem a mais de 130 milhões de
clientes em 40 países. No Brasil, o conglomerado é
o segundo maior empregador do país, com 60 mil
funcionários diretos, e o primeiro em pagamento de
impostos, além de atender a 45 milhões de clientes,
sendo 12,5 milhões em telefonia fixa, 30 milhões em
telefonia móvel e 2 milhões em internet (provedor e
portal Terra). O Grupo Telefônica é ainda o maior
investidor do Brasil, tendo aplicado US$ 18 bilhões
apenas na aquisição de empresas de telefonia fixa e
móvel e outros R$ 26 bilhões na ampliação e modernização de suas redes.

A Telefônica Empresas
A Telefônica Empresas é a operadora do Grupo
Telefônica que atende companhias de grande porte
públicas e privadas com soluções integradas e gerenciamento para a comunicação e tecnologia da
informação. Fornece ofertas customizadas, cliente
a cliente, a partir de um amplo portifólio que cobre
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todas as necessidades de comunicação das empresas,
segmentadas por atividade econômica: comércio, indústria, serviços, finanças e governo. É um provedor
completo de outsourcing para redes e TI, com capacidade de estabelecer alianças estratégicas globais e obter os melhores
acordos para a oferta de soluções
integradas. Possui um Data Center
em Alphaville, que opera interligado a outros cinco data centers no
mundo, e tem a infra-estrutura de
data center associada a serviços de
gerenciamento contínuo de redes,
hosting e segurança.
A forte presença internacional
do Grupo Telefônica permite a oferta de serviços de
caráter global para empresas com grande demanda de
tráfego de dados e comunicação de voz. A Telefônica
Empresas está presente em oito países da América
Latina, onde atua com clara estratégia de crescimento
e utiliza a capacidade de transmissão da rede de cabos ópticos submarinos do Grupo Telefônica, que
interliga o continente americano à Europa.
No Brasil, a companhia leva serviço a 27 estados
mais Distrito Federal, abrangendo mais de 4 mil
localidades brasileiras atendidas, via redes IP, de pacotes, de satélites e redes sem fio (Wi-Max), mais os
backbones adquiridos. Toda essa rede de comunicação
própria e abrangente estabelece conexão geográfica
nacional e internacional e dá suporte à integração de
aplicações para toda cadeia de negócios envolvida.
Para os clientes da Telefônica Empresas – as
1.800 maiores companhias do Brasil – a operadora
é um aliado estratégico, que realiza investimentos
contínuos na infra-estrutura disponível, no desenvolvimento de soluções inovadoras e na capacitação
de um quadro especializado de funcionários para um
atendimento com qualidade e agilidade. A segmentação da carteira de clientes da operadora estabelece
uma oferta de soluções com business intelligence a
partir de um portifólio que inclui Soluções de Conectividade (voz, dados e imagem), Serviços de Gerenciamento de Rede e Soluções de TI e Data Center.
Com pleno conhecimento da natureza dos negócios
e processos de gestão envolvidos, a Telefônica Empresas desenvolve serviços personalizados cliente a
cliente, considerando suas demandas diferenciadas
e prioridades operacionais, com níveis de serviço e
segurança assegurados em contrato. Realiza anualmente duas pesquisas de satisfação com clientes, que
definem e influenciam os planos de ação da empresa.
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Desde o processo de seleção até as oportunidades de
trabalho nas demais empresas do Grupo Telefônica,
dentro e fora do país, a empresa preocupa-se e investe
no desenvolvimento profissional de seus 900 funcionários. Em 2004, cada funcionário
da Telefônica Empresas recebeu,
em média, 34 horas de treinamento
e pode desenvolver habilidades em
cursos técnicos e certificações para
determinadas tecnologias. A empresa também oferece auxílio-bolsa
para graduação e vagas em cursos
MBAs para cargos executivos. Realiza, a cada três meses, pesquisa
de satisfação interna, que baliza e
orienta os investimentos junto aos funcionários.

Telefônica Empresas em números (2005)

• Receita Operacional Líquida (janeiro a dezembro)–
R$ 738,5 milhões
• EBITDA – R$ 170,6 milhões
• Clientes – 1.800 grandes empresas e corporações
do País
• Funcionários – 900, sendo 164 deles dedicados full
time ao controle de qualidade dos produtos, serviços
e atendimento a Clientes
• Clientes Data Center – 300 empresas
• Data Centers Interligados – Madrid, Miami, São
Paulo, Argentina, Chile e Peru
• Cobertura Nacional – 27 e stados brasileiros,
abrangendo mais de 4.000 localidades atendidas via
redes IP, rede de pacotes e rede de satélites, mais os
backbones adquiridos
• Cobertura Internacional - Telefônica International
Wholesale Service (TIWS) – cabos submarinos e
terrestres ligam estações de Santos, Fortaleza, Rio de
Janeiro às Américas e Europa (20 países)
• Governo do Estado de São Paulo – interligação de
7.000 mil prédios públicos, garantindo a comunicação de 70 órgãos, secretarias e entidades governamentais

Principais Clientes – por segmento

• Financeiro: Banco Safra, Vera Cruz, Santander
Banespa, Unibanco, Tecban, Banco Itaú, Bank Boston, Banco Alfa, Bradesco, HSM, ABN Amro Real
• Indústrias: Duratex, Pirelli, Arcor, Dupont, Motorola, Siemens, Multibras, Volkswagen, Nestlé,
General Motors, Ford
• Governo: UNESP, CPTM, Nossa Caixa, Polícia
Civil, Sabesp, Governo do Estado SP, Senac, Senai,
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CEF, Correios, TSE
• Varejo: Magazine Luiza, Pernambucanas, Carrefour, Casas Bahia, Grupo CBD (Pão de Açúcar,
Extra, Comprebem, Sendas), McDonald’s, Drogasil
• Serviços: EDS, Terra, UNIBAN, Viação Sta Cruz,
CPM, Rede Zacharias, Laboratórios Fleury, SBT,
Accor, Editora Abril

Destaques e prêmios de 2005

• Operação do Data Center, em Alphaville
• Foi eleita em 2004 uma das marcas mais confiáveis de TI no Brasil nas categorias de Outsourcing,
Serviços Operacionais e Data Center, pela revista
INFO Exame
• Está entre as 30 empresas mais empreendedoras
do Brasil, segundo ranking do Instituto Brasileiro
de Intra-Empreendedorismo (IBIE), publicado pela
revista Exame
• Top de Vendas ADVB (Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil) – case Governo
do Estado de São Paulo
Campeões de Vendas ADVB – 10 melhores vendedores do País
• Top de Marketing ADVB – Programa de Relacionamento com Cliente “Em Primeiro Plano” e
Programa de Integração de Funcionários “Agitação”
• Prêmio Abrarec (Associação Brasileira de Relações Empresa-Cliente) – Estratégia Vencedores de
Relacionamento
• IstoÉ Dinheiro – segunda melhor empresa de telecomunicação do País
O principal objetivo da Telefônica Empresas é
atender, de maneira integrada e personalizada, as
necessidades de comunicação das grandes empresas. Isso significa oferecer soluções que promovam
a convergência de tecnologias (voz, dados, sistemas
de informação e telecomunicações) e incluam toda
a cadeia de valor (consultoria, desenvolvimento,
implantação e gerenciamento dos serviços). Vale
ressaltar que, além de atuação em todo o território
nacional, também oferece serviços internacionais.
Ciente de que os seus 1,8 mil clientes corporativos têm demandas e cronogramas diferenciados em
relação a outros usuários (residenciais e pequenos
negócios), a Telefônica Empresas está, cada vez mais,
empenhada em desenvolver soluções específicas
para cada segmento empresarial, como financeiro,
bancário, serviços, varejo, indústria, Governo, entre
outros. Além disso, a companhia vem selando o
compromisso com os clientes por meio da inces-
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sante busca da sua plena satisfação, mensurada por
pesquisas realizadas, semestralmente, por institutos
independentes. Vale ressaltar ainda que a constante
proximidade com os clientes, estabelecida pela área
de relacionamento e pelos gerentes de negócio, baliza
ações de melhoria contínua.

O resultado em 2005
A Telefônica Empresas encerrou o ano de 2005
com crescimento de 21,4% na receita operacional líquida, atingindo R$ 738,5 milhões no acumulado de
janeiro a dezembro. O resultado foi obtido com a venda
de serviços de comunicação para redes corporativas
(dados, internet e data center), projetos de outsourcing
(redes privadas, sistemas e interligação de redes) e
serviços que integram TI e telecom.
Entre os destaques do balanço consolidado entregue ontem à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa apresentou, em 2005, um EBITDA
acumulado (sigla em inglês para lucro antes de juros,
impostos, amortização e depreciação) de R$ 170,6
milhões. A geração de caixa medida pelo EBITDA
foi, portanto, 66,8% superior aos R$ 102,2 milhões
registrados ao final de 2004. Já o desempenho medido
pela margem EBITDA apresentou uma variação de
6,3 pontos percentuais, chegando a 23,1%.
Na comparação dos períodos, o resultado líquido
cresceu R$ 32,3 milhões, evoluindo de um prejuízo de
R$ 21,4 milhões em 2004 para um lucro de R$ 10,9
milhões em 2005. “Em 2005, reforçamos nossa oferta
de soluções integradas de Telecomunicações e TI,
conquistamos certificações de sistemas e processos
e investimos na capacitação de nossos profissionais.
Essas ações repercutiram positivamente no negócio
da empresa.. Também tivemos um trabalho forte
de controle de custos”, afirma Roberto Medeiros,
presidente da Telefônica Empresas.

Intragov: um dos mais inovadores
projetos de administração pública
A Telefônica Empresas venceu a licitação para
a nova fase do Intragov, projeto do Governo do Estado de São Paulo que interliga todos os órgãos dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O novo
contrato prevê a ampliação da estrutura para 18 mil
pontos em um período de cinco anos, triplicando a
sua abrangência.
Trata-se de uma rede multisserviços (comunicação de dados, voz e imagem) que permite a execução
Um trabalho de sucesso na administração pública
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de diversos projetos de atendimento à população e
gestão de recursos. Um exemplo é a disponibilização aos cidadãos de 270 serviços on-line. Também
é graças a essa estrutura que foi possível implantar
o Poupatempo, que reúne 300 serviços de diversos
órgãos do governo, assim como concessionárias e
empresas privadas.
As universidades (USP, Unesp e Unicamp) e
unidades da FATEC também estão ligadas pelo
Intragov, assim como 2.700 escolas estaduais. A
delegacia eletrônica permite que furtos de veículos,
documentos pessoais e celulares possam ser registrados
via internet, graças à conexão de 630 batalhões de
polícia, 533 delegacias, 10 institutos criminalísticos
e 136 penitenciárias de todo o estado.
Todas as 355 unidades dos tribunais do estado de
São Paulo, 115 do Ministério Público e 24 da Procuradoria Geral fazem parte do Intragov, possibilitando
a realização de teleaudiências, sem necessidade do
transporte de presos. Já a informatização do Tribunal
de Justiça (475 prédios dos 330 fóruns e comarcas do
estado, localizados em 310 municípios) levou à criação do Protocolo Geral Integrado.
Por trás de todos esses e tantos
outros serviços existe uma infra-estrutura de circuitos de comunicação
de dados em banda larga, que conta
com velocidades variadas, de acordo
com a demanda de cada aplicação.
Inclusive, com o novo contrato, haverá uma mudança na arquitetura
da rede, com novos investimentos a
partir de agora e ao longo da vigência do acordo. O Governo decidiu
atualizar a tecnologia e selecionou
a Internet Protocol (IP) com MPLS
para substituir o atual Frame Relay.
A licitação foi vencida com o lance de R$ 3,65
milhões por mês para 13 mil links, com valor total
de cerca de R$ 245 milhões. E o novo acordo tem
um formato inovador, pois, embora mantenha uma
parte fixa, agrega uma variável que vai levar em
conta o tráfego efetivo de informações por linha
contratada.

Intragov é a base para projetos
de atendimento à população
Os 645 municípios paulistas formam o estado
brasileiro mais populoso, com 40 milhões de habitantes, que inclui a maior cidade da América do Sul (na
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capital, vivem 10 milhões de indivíduos). O Estado
de São Paulo é líder em vários rankings nacionais,
como participação no PIB (32%), produção industrial
(40%) e exportações (32%), entre tantos outros. Mundialmente, ocupa a segunda posição na produção de
soja e cana-de-açúcar; terceira em suco de laranja, e
quarta na produção de café. É dono, ainda, do maior
porto do Hemisfério Sul (Santos) e da maior bolsa
de valores da América Latina (Bovespa).
Mas números tão impressionantes trazem, em
contrapartida, desafios igualmente extraordinários.
A gestão de um “país” como São Paulo exige políticas sérias que, ao serem implantadas, garantam a
qualidade dos serviços prestados à população com
custos compatíveis.
Para alcançar esse propósito o Governo vem
implantando, nos últimos dez anos, um novo modelo de administração pelo qual o Estado não age
mais isoladamente e passa a estabelecer importantes
parcerias para concretizar seus objetivos. Isso não
significa, porém, deixar de estar à frente de cada uma
das iniciativas públicas; ao contrário, o Governo
do Estado de São Paulo mantém-se firme na responsabilidade de
definir estratégias, monitorar a
implementação das ações e avaliar
todos os resultados.
Foi dentro desse conceito que
nasceu o Projeto Intragov. Trata-se
de uma rede multisserviços (comunicação de dados, voz e imagem)
que interliga os mais diversos
órgãos do estado, servindo como
base para a execução de diversos
projetos de atendimento à população e gestão de recursos. Com
uma infra-estrutura de circuitos de
comunicação de dados em banda larga, conta com
velocidades variadas, de acordo com a demanda de
cada aplicação.
Atualmente, os acessos remotos se dão por meio
de tecnologia Frame-Relay. Também há uma rede
MAN (Metropolitan Area Network), com três pontos
de presença, localizados na Prodesp (Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo),
Secretaria da Fazenda e Palácio dos Bandeirantes
(sede do Governo Estadual).
Na prática, todas as secretarias, autarquias,
fundações e empresas de administração pública
paulista fazem parte dessa rede, incluindo, escolas,
universidades, hospitais, postos de saúde e de coleta de
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sangue, delegacias de polícia, penitenciárias, fóruns
de Justiça, postos fiscais, estações de trem e metrô,
casas de agricultura, agências de controle ambiental
e de recursos hídricos. Hoje, mais de 70 entidades
têm acesso à rede, com interligação on-line de sete
mil unidades espalhadas em 540 municípios (84%
do total do estado).

Cidadão é o maior
beneficiado com o Intragov
A Rede Intragov significa melhoria da gestão do
estado de São Paulo. A partir dela, foi possível, por
exemplo, a criação de serviços on-line. Hoje existem
270 serviços diferentes disponibilizados na internet,
acessados pelo portal cidadao.sp, no endereço http://
www.cidadao.sp.gov.br.
Mesmo as atividades que ainda não podem ser
realizadas a distância ganharam mais eficiência. O
Poupatempo reúne 300 serviços executados
por diversos órgãos do governo,
concessionárias e empresas privadas, além de postos de apoio.
Em 2004, uma pesquisa feita
por instituto independente revelou o índice de 98% de aprovação e, desde a inauguração
do projeto, foram realizados
cerca de cem milhões de atendimentos. O êxito é
tamanho, que passou a ser item de exportação para
Timor Leste, Nicarágua e Moçambique.
Na área da educação, as universidades (USP,
Unesp e Unicamp) e unidades da FATEC estão
ligadas pelo Intragov, assim como 2.700 escolas
estaduais, que, com isso, ganharam, por exemplo,
recursos de banda larga. O Projeto Universalização
da Informática nas Escolas está instalando em cada
um dos 5.400 colégios uma sala de multimeios
(com acesso à internet), destinada ao uso pedagógico dos estudantes. E o Programa Escola da Família
(utilização do espaço estudantil como centro de convivência nos fins de semana) levou a possibilidade
de inclusão digital também para as comunidades.
A Rede do Saber é mais um excelente modelo de
utilização dessa rede. São várias iniciativas premiadas
que visam, por ensino a distância garantir formação
e atualização dos 300 mil profissionais que fazem
parte da rede estadual de educação do estado de São
Paulo. Com isso, interfere-se diretamente na qualidade do ensino público.
A delegacia eletrônica é mais um fruto do In-
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tragov. Furtos de veículos ou suas placas, documentos pessoais e celulares podem ser registrados
via internet. O serviço também está disponível para
comunicar desaparecimento ou encontro de pessoas.
Isso tudo é possível porque 630 batalhões de polícia,
533 delegacias, 10 institutos criminalísticos e 136
penitenciárias de todo o estado passaram a estar
conectados pela rede. Outra arma da polícia de São
Paulo é o Infocrim (Sistema de Informações Criminais): um banco de dados totalmente informatizado.
O sistema é abastecido pelas informações dos boletins
de ocorrência e atualizado, automaticamente, a cada
duas horas.
As 355 unidades dos tribunais do estado de São
Paulo, 115 do Ministério Público e 24 da Procuradoria Geral estão no Intragov. Entre os inúmeros
benefícios, pode-se destacar a possibilidade de realização de teleaudiências, o que evita, por exemplo,
o transporte de presos. Outro projeto bastante interessante é o de informatização
do Tribunal de Justiça. Agora,
todos 475 prédios dos 330 fóruns
e comarcas do estado, localizados
em 310 municípios, estão interconectados, o que possibilitou o Protocolo Geral Integrado. Também foi
implementada a Transferência Eletrônica
de Documentos.
É importante mencionar, ainda, a Central de
Transplantes, viabilizada pela integração de 119 instituições da área da saúde, incluindo hospitais. Todas
as informações sobre o assunto estão disponíveis na
Internet, o que garante a transparência e o controle
social de todas as atividades desenvolvidas. No site,
consegue-se desde o formulário de inscrição para
transplantes até consultar a lista de espera.
Já o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
é resultado da conexão de 72 unidades. Trata-se de
uma central de serviços – física ou virtual – onde se
pode tirar carteira de trabalho, dar entrada no seguro
desemprego, participar de cursos de qualificação
profissional e ter acesso aos programas do Governo
que visam à geração de trabalho e à renda.
O Intragov trouxe também uma significativa
economia aos cofres públicos devido à inteligência
agregada aos processos. Para se ter uma idéia, com a
nova forma de pagamento do IPVA, houve uma economia de R$ 442 milhões e aumento da arrecadação
do tributo em mais de 300%, para um incremento
da frota de apenas 33%.
O Posto Fiscal Eletrônico (PFE), disponível via
Um trabalho de sucesso na administração pública
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Equipe da Telefônica
Empresas no Intragov
Diretorias
• Nelson Reis - Diretoria de Vendas
• Fábio Bruggioni - Diretoria de Marketing
• Benedito Fayan - Diretoria de Inovação
• Alejandro Martinez Rosillo - Diretoria Governo
• José Luiz Dutra - Diretoria de Planejamento e Engenharia
• Paulo Furukawa - Diretoria de Serviços Especiais e Banda
Larga
• Ricardo Santoro - Diretoria de Sistemas de Front-Office
• João Paulo Rossi Julio - Diretoria Jurídico
Superintendências
• Carlos Eduardo Cipolotti Spedo – Superintendência Vendas
Governo – São Paulo
• Manoel Sieiro - Superintendência de Outsourcing
• Márcio Estefan – Superintendência de Engenharia de Clientes
• Paulo Rogério Borges Rezende - Superintendência de TI e
Processos
• Emerson Duran - Superintendência de Desenvolvimento
de Negócios
• Valdemar Roberto Esteves - Superintendência de Atenção
Técnica a Clientes, Dados e DDR
• Luiz Augusto Lopes - Superintendência de Planejamento
• Ricardo Carneiro Camargo - Superintendência de Gestão
de Redes e Serviços IP
• João Alexandre Coelho - Superintendência de Relacionamento com Clientes II
• Waldinei Faria - Superintendência de Gestão Integrada
de Cliente
Especialistas
• Milton Kendi - Especialista Master de Planejamento de Rede

Internet em uma reprodução de boa parte do posto
fiscal físico, representou outro abrangente redesenho
organizacional e de processos. Resultado? De acordo
com o balanço financeiro de 2004 do Estado de São
Paulo, houve crescimento na arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O tributo gerou R$ 45,2 bilhões a São Paulo, ante
R$ 39,4 bilhões registrados no ano anterior, o que
significa um aumento de quase 13%.
A área de compras deve ser prioridade em qualquer gestão. E o estado de São Paulo gasta, anualmente, R$ 2,3 bilhões em materiais e R$ 2 bilhões
em serviços. Por isso, o governo criou a Bolsa Ele-

trônica de Compras (BEC), que gera uma redução
média de 15%, uma economia de R$ 500 milhões
por ano. Também voltado à transparência da administração, o e-negócios públicos – site dedicado
a compras governamentais – garante o acesso de
fornecedores a todas as licitações estaduais, incluindo
concorrências, convites, tomadas de preço, pregões,
entre outros processos.

Nova fase do Intragov
ampliará a rede para
18 mil pontos de presença
A Telefônica Empresas venceu, em julho de 2005,
a licitação para implantar a nova rede Intragov, base
do governo eletrônico (e-Gov) do estado de São Paulo.
A disputa foi realizada via pregão presencial e contou
com a participação das principais companhias de
telecomunicações do País.
A atual rede estadual tem cerca de sete mil pontos
de acesso instalados, em mais de 70 órgãos governamentais. Com a vitória a Telefônica Empresas, além
de prestar serviços inéditos, ampliará os pontos de
presença da rede. Serão 18 mil pontos em um período
de cinco anos, triplicando a abrangência do e-Gov
paulista. Desse universo, 75% estão previstos para
o interior do estado e um quarto ficará na capital.
Mesmo a operadora já sendo fornecedora do
Intragov desde o início do projeto, o novo contrato
prevê a mudança da arquitetura da rede, com novos
investimentos em infra-estrutura a partir de agora e
ao longo da vigência do acordo. O Governo decidiu
atualizar a tecnologia e selecionou o protocolo IP
com MPLS para substituir o atual Frame Relay,
que foi a base do movimento eletrônico até agora
em 540 municípios.
A licitação teve o objetivo de proporcionar um
salto tecnológico na rede Intragov, bem como garantir novos índices de economia. A empresa venceu a
nova licitação com o lance de R$ 3,65 milhões por
mês, com valor total de cerca de R$ 245 milhões.
E o novo contrato tem um formato inovador, pois,
embora mantenha uma parte fixa, agrega uma
variável que vai levar em conta o tráfego efetivo de
informações por linha contratada.

Regina Bernardi é superintendente de Comunicação;
Vera Franco é gerente de Comunicação; e
Iracema Mesquita, consultora de Comunicação da Telefônica
Empresas.
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