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Lançado pela Ultragaz na década de 90, o Ultrasystem,
sistema de abastecimento de gás a granel, permite o
fornecimento ininterrupto de gás GLP em edifícios industriais,
comerciais e residenciais. Para enfrentar a concorrência,
representada principalmente pela distribuidora de gás natural
canalizado de São Paulo, privatizada em 1999, a companhia
desenvolveu esse sistema prático, seguro e econômico. Com
o Ultrasystem, o abastecimento é feito diretamente do
caminhão-tanque da Ultragaz para um recipiente instalado na
empresa ou condomínio residencial e comercial.

O

processo é personalizado e automatizado.
Com a supervisão técnica de engenheiros
da Ultragaz, o Ultrasystem é previsto no
projeto, seja de pequeno, médio ou grande
porte. O Ultrasystem atende às diretrizes da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e recebeu a certificação do ISO 9001. Embora o êxito do
projeto não deixe dúvida sobre sua qualidade, em
2003 a Ultragaz detectou que alguns clientes do
sistema estavam migrando para a concorrente que
distribui gás natural canalizado.
Diante disso, a Ultragaz fez uma pesquisa entre
os moradores e administradores dos condomínios
que mudaram para a concessionária de gás natural
canalizado e constatou que grande parte, cerca de
80%, alegou que o principal motivo dessa troca era
a cobrança individual de consumo que a concorrente
oferecia, o que significava o principal diferencial em
relação ao GPL. A conta coletiva fazia com que o
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condômino pagasse de forma rateada igualmente
para todos os moradores, ou seja, aqueles que consumiam menos pagavam pelos que consumiam mais.
Além disso, havia a agravante da inadimplência, com
a qual os bons pagadores sempre arcavam com as
despesas.
Na época, alguns edifícios tinham medidores
individuais. Mas, o sistema de leitura era feito pelo
zelador e encaminhado à administradora, que incluía
o custo na cobrança da taxa do condomínio.
A Ultragaz também sentiu o peso da inadimplência, pois quando o morador não pagava o condomínio o prédio tinha dificuldades em quitar a conta do
abastecimento de gás.
A situação se agravou quando
houve alteração no Código Civil,
que reduziu a multa por atraso do
pagamento da taxa do condomínio
de 10% para 2%, elevando o índice
de inadimplência.
Os condôminos apontaram
também desconfiança na leitura
do consumo feita pelo zelador do
prédio. Outra insatisfação manifestada pelos entrevistados foi o
pagamento do gás estocado no
cilindro, durante o período. Após
um abrangente estudo, a Ultragaz
criou a Medição Individual - Conta Única e assumiu, a partir de janeiro de 2004, a responsabilidade
pela leitura dos medidores através de uma equipe
técnica, além da emissão e cobrança das contas
individuais.
Sob responsabilidade do condomínio ficou apenas
o armazenamento do GLP fornecido pela Ultragaz.
Hoje, cada apartamento recebe mensalmente a sua
própria conta e dispõe ainda de informações como
os três últimos volumes de consumo de gás.
Com a Medição Individual - Conta Única, a
Ultragaz mostrou respeito ao consumidor, que
paga apenas o que consome, sem taxa mínima,
que atualmente é cobrada pelas distribuidoras de
gás natural.
Outro fator relevante que a Medição Individual Conta Única permite é constatar com mais facilidade
vazamentos, que poderiam passar despercebidos com
a conta coletiva.
A Medição Individual - Conta Única facilita ainda
controlar o consumo familiar e elimina o problema
da inadimplência e dos rateios, uma vez que o cliente
não paga mais pelo estoque de gás nos cilindros. A
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conta individual também favoreceu a Ultragaz, já
que a empresa pode realizar ação de marketing one
to one, utilizando o boleto de cobrança. Favorece
ainda a conscientização dos moradores com reflexos
na economia da água. O novo formato de cobrança permite ainda que a empresa efetue a venda de
equipamento direto ao morador.
Com a Medição Individual - Conta Única, a
Ultragaz conseguiu ainda fidelizar clientes, atender
a exigência do mercado, eliminar o diferencial da
concorrência e ampliar as opções do serviço.Para a
implantação da Medição Individual - Conta Única
foi necessário o envolvimento de quase todas as áreas
da empresa. Além disso, a Ultragaz aprimorou o Serviço de Atendimento ao Cliente, através do
departamento de Central de Apoio
ao Cliente, visando a facilitar e
melhorar a comunicação entre os
consumidores e a companhia.
Ainda houve otimização no
setor de logística, já que a Ultragaz
pode programar com antecedência
o abastecimento de gás nos condomínios.
As áreas de cobrança e cadastro
tiveram que ser incrementadas
com novos softwarers e a ampliação do quadro de funcionários, já que a Ultragaz
deixou de atender 460 condomínios para prestar
serviço para 32 mil condôminos.
O departamento comercial também ganhou
reforço. Além de um gerente responsável pelo projeto, conta com um supervisor, três consultores de
negócios e quatro promotores.
Depois da infra-estrutura, a empresa elaborou
um plano de comunicação que contemplou envio de
mala-direta, visita de promotores a administradoras
e condomínios e participação em feiras dirigidas à
construção civil e síndicos.
A Ultragaz investiu em um kit personalizado para
atingir os zeladores e síndicos dos condomínios: uma
caixa, no formato de colméia, simbolizando o tema
da ação: Nem todos são iguais. Direitos iguais, contas
diferentes. Nos “compartimentos” da colméia, foram
colocados brindes. Quando os brindes eram retirados,
no fundo liam-se palavras que remetem ao Ultragaz Ultrasystem: economia, segurança, confiança,
conforto. Outro destaque da açãoes tratégica foi a
participação da Ultragaz, em 2004, em quase todas
as grandes feiras e exposições da construção civil,
a eficácia no combate à concorrência
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como Feicon e a
Construir - Feira
Internacional da
Construção, Engenharia e Construção, além da
Expo Síndico.
Em janeiro de
2004, mês da implantação da Conta Única, a Ultragaz contabilizava 738 apartamentos atendidos,
apenas na Grande São Paulo. Em dezembro de 2004,
o número saltou para 21.102 unidades. Portanto, 12
meses depois houve um aumento de 20.364 contas
individuais.
No primeiro semestre de 2005, a medição individual atingiu 459 condomínios, o que representa
31.194 apartamentos. A previsão até de dezembro
deste ano é chegar à marca de 580 edifícios ou 37
mil apartamentos em operação.
Hoje, estão em processo de implantação da conta individual 38 prédios ou 2.616 apartamentos.
Quando não havia a Conta Única, a chance de a
Ultragaz manter um cliente na área de atuação da
concorrente de gás natural Canalizado era entre 20%
e 30%. Desde que o serviço foi criado, apenas cinco
condomínios migraram para a concorrente.
A partir deste ano, a Ultragaz começa a ampliar
o novo formato de medição para outras regiões, tais
como: Baixada Santista, Vale do Paraíba e Campinas.

O PROBLEMA
Clientes deixavam a empresa
atraídos pela conta individual

Descontentes com o sistema de cobrança coletiva,
o que prejudicava a contabilidade dos condomínios
com relação à inadimplência, muitos consumidores
começaram a migrar para a concorrência.
A Ultragaz foi a primeira empresa de distribuição
de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no país a
desenvolver, na década de 90, um sistema de abastecimento de gás a granel, chamado Ultrasystem.
Prático, seguro e econômico, permite o fornecimento
ininterrupto do produto para edifícios industriais,
comerciais e residenciais.
O Ultrasystem foi criado para atender a uma exigência de mercado. Nos anos 90, a Ultragaz desenvolveu
um amplo projeto de realinhamento da empresa para
enfrentar a competitividade mundial.
Visando a enfrentar a concorrência no Brasil,
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marcada principalmente pela
distribuidora de
gás natural canalizado
de São Paulo, privatizada no final da década
de 90, a Ultragaz desenvolveu o Ultrasystem. O
projeto, que exigiu intensos recursos e tecnologia
de ponta, impediu que a empresa perdesse parte do
mercado do GLP para a concorrente de gás canalizado, já que o abastecimento é feito diretamente do
caminhão-tanque da Ultragaz para um recipiente
instalado na empresa ou condomínio residencial e
comercial.
O processo é totalmente personalizado e automatizado, o que garante o fornecimento contínuo, 24
horas por dia. Com a supervisão técnica de engenheiros da Ultragaz, o Ultrasystem é incorporado ao
projeto do prédio. Seja de pequeno, médio ou grande
porte, a qualidade, a segurança e a comodidade são
as mesmas.
O Ultrasystem atende às diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e recebeu a
Certificação do ISO 9001, que comprova a qualidade
do processo e do serviço.Apesar do sucesso alcançado
com o Ultrasystem, a Ultragaz detectou em 2003 que
alguns clientes do sistema estavam migrando para
a concorrente que distribui gás natural canalizado,
em especial os condomínios residenciais. Portanto,
era necessário elaborar um projeto para manter os
clientes e continuar na dianteira da concorrência,
que opera nas mesmas áreas que o Ultrasystem.
A Ultragaz está no mercado brasileiro há mais
de 65 anos e é hoje a maior distribuidora de GLP do
País e uma das dez maiores do mundo. Atua nas
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, sendo
que na Bahia opera com o nome Brasilgás.
A empresa começou a funcionar no Rio de Janeiro, em 1937, por iniciativa do imigrante austríaco
Ernesto Igel, que vislumbrou a oportunidade de
usar o GLP em fogões e aquecedores, um negócio
que apresentava bons resultados nos países desenvolvidos.

O DIAGNÓSTICO
Pesquisas indicaram a insatisfação
pela cobrança de consumo coletivo

Levantamento feito com o público consumidor
indicou que cerca de 80% dos clientes apontavam o
consumo coletivo como a razão principal pela troca
de empresa fornecedora de gás.

gás

Para detectar e solucionar o problema, a Ultragaz
realizou uma pesquisa entre os moradores e administradores de condomínios que migraram para a
concessionária de gás natural canalizado e constatou
que grande parte, cerca de 80%, alegou que o principal motivo dessa troca era a cobrança individual de
consumo que a concorrente oferecia, o que se tornou
o principal diferencial em relação ao GPL.
A conta coletiva fazia com que o condômino
pagasse a despesa em forma de rateio, ou seja, o
custo era igual para todos os moradores - aqueles que
consumiam menos pagavam pelos que consumiam
mais. Havia ainda o problema da inadimplência. Os
bons pagadores arcavam com as despesas aqueles
que não pagavam.
Segundo dados do setor imobiliário, em muitos
condomínios, mais de 20% dos gastos são oriundos
da inadimplência. Na época, alguns edifícios que
dispunham do Ultrasystem possuíam medidores
individuais. Porém, o sistema de leitura da Ultragaz
era feito pelo zelador do prédio e encaminhado à
administradora, que incluía o valor no boleto de
cobrança do condomínio.
Nesse sentido, a Ultragaz também passou a enfrentar o problema da inadimplência, uma vez que
a despesa com o consumo do GLP era adicionada
ao valor do condomínio. Quando o morador não
pagava o condomínio, automaticamente não pagava
o consumo de gás, e o prédio tinha dificuldades em
liquidar montante da nota fiscal emitida pela Ultragaz no momento do abastecimento.
A mudança no Código Civil, que reduziu a multa
por atraso do pagamento da taxa do condomínio de
10% para 2%, elevou assustadoramente o índice de
inadimplência, agravando a situação dos condomínios e, conseqüentemente, da Ultragaz.
O fato de a leitura do consumo ser de responsabilidade do zelador, na maioria das vezes,
gerava desconfiança do morador em relação ao
volume correto. Esse foi outro item de insatisfação
do consumidor constatado na pesquisa realizada
pela companhia. Outra insatisfação detectada no
levantamento foi o pagamento pelo condomínio
do gás estocado no cilindro, que não chegava a ser
consumido no período.
Diante dos fatos, a Ultragaz tinha que elaborar
um projeto para aprimorar o procedimento de cobrança para garantir a fidelidade e conquistar novos
clientes. Para tanto, deveria eliminar o principal
diferencial da concorrência e atender a exigência do
consumidor.
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A SOLUÇÃO
Medição individual - conta única
ultragaz atende apelo dos
consumidores e amplia serviços

Ultragaz aperfeiçoou o Ultrasystem, implantou a
Medição Individual - Conta Única, ampliou serviços
e conseguiu satisfazer as necessidades dos clientes
apontadas em pesquisa. A cobrança individual de
consumo era a principal reivindicação.
Após um amplo estudo, que envolveu quase todas
as áreas da companhia, a Ultragaz aprimorou a cobrança do serviço do Ultrasystem e criou a Medição
Individual - Conta Única.
A partir de janeiro de 2004, a empresa assumiu
toda a responsabilidade pela emissão e cobrança
das contas individuais. A companhia também fica
responsável pela leitura dos medidores de consumo
do GLP. A Ultragaz
mantém uma equipe de
técnicos que, todo mês,
efetua o serviço, o que
garante comodidade e a
confiabilidade das informações.
A cargo do condomínio fica apenas a responsabilidade do armazenamento do GLP fornecido pela Ultragaz. Hoje,
cada apartamento ou
unidade do condomínio
recebe, mensalmente, a
sua conta individual ou
Conta Única, na qual
constam diversas informações como o acompanhamento individual dos três últimos volumes de
consumo de gás.
O sistema de Medição Individual - Conta Única
permitiu à Ultragaz ainda apresentar um amplo
leque de vantagens ao mercado, como por exemplo,
respeito ao consumidor, já que cada cliente paga
apenas o que consome, sem taxa mínima.
Outro item que beneficia o cliente do Ultrasystem,
depois da implantação da Medição Individual - Conta
Única, é que ficou mais fácil detectar vazamentos,
que poderiam passar despercebidos com a conta
coletiva.
A conta individual permite ao consumidor
também controlar o gasto da família, evitando
desperdício de gás, além de contornar o problema
a eficácia no combate à concorrência
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da inadimplência, já que é possível suspender o
fornecimento da unidade que deixar de cumprir
com o compromisso. Com isso, acabaram-se os
desagradáveis e injustos rateios da despesa da conta
coletiva.
O cliente do Ultrasystem também não paga mais
pelo estoque de gás nos cilindros instalados no prédio.
A conta individual permite à Ultragaz realizar ação
de marketing one to one, usando o próprio boleto de
Cobrança para a divulgação de diversas informações.
Favorece ainda a conscientização natural dos moradores com reflexos em outras áreas do condomínio,
como avisos de utilidade pública, como por exemplo, a redução do consumo de água e como evitar a
dengue.
O sistema
permite ainda
que a empresa
possa efetuar a
venda de equipamento direto com
o morador, sendo que o pagamento
pode ser incluído na conta de gás. Com a
Medição Individual - Conta Única, a Ultragaz saiu
na frente mais uma vez, mantendo sua tradição de
pioneirismo, e conseguiu a fidelidade dos clientes;
atender a demanda do mercado; eliminar o diferencial
da concorrência; e ampliar sensivelmente a gama de
opções do serviço.

A ESTRATÉGIA
Projeto exige envolvimento
de várias áreas da empresa e
ações promocionais

Praticamente todos os departamentos da Ultragaz
envolveram-na na implantação do novo sistema
de atuação. A empresa investiu em treinamento
especializado de funcionários, comunicação e atendimento ao cliente.
A implantação do projeto exigiu da Ultragaz
um grande esforço da grande maioria das áreas da
empresa. O departamento jurídico, por exemplo,
ficou encarregado da legalização e redação dos novos
contratos para a formalização do serviço.
Já a área a Central de Apoio ao Cliente foi aprimorada, pois antes da implementação do serviço
o contato da Ultragaz era feito basicamente com o
zelador e o síndico dos prédios. Após a implantação
da Medição Individual - Conta Única, os próprios
moradores passaram a ser o elo com a companhia.
A Ultragaz teve ainda que ampliar o quadro de
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funcionários, que recebem diversos e constantes tipos
de treinamento para melhorar a comunicação com
o consumidor.
O setor de logística também ganhou com o aprimoramento do serviço. Houve uma otimização da
área, já que a Ultragaz pode programar antecipadamente o abastecimento de gás nos condomínios que
utilizam o Ultrasystem.
A administração, especialmente a área de cobrança e de cadastro da companhia, recebeu novos
softwares. Também nesse setor foi necessária a ampliação do quadro de funcionários, pois a Ultragaz
deixou de atender - em números atuais - cerca de
460 condomínios para prestar serviço para 32 mil
condôminos.
O departamento comercial (Atendimento de
Condomínio) também foi ampliado. Além de um
gerente responsável pelo projeto, o setor conta hoje
com um supervisor, três consultores de negócios e
quatro promotores.
Depois de montada toda a infra-estrutura, a
empresa elaborou um abrangente plano de comunicação, composto por envio de mala direta, visita de
promotores aos condomínios, participação em feiras e
eventos direcionados à construção civil e arquitetura,
síndicos e zeladores de prédios, além de um programa
de visitação às administradoras de condomínios para
apresentar o projeto.
Um dos destaques da estratégia de comunicação
da Ultragaz para atingir os zeladores e síndicos dos
condomínios foi o envio de kit de comunicação.
A empresa não enviou apenas um folheto explicativo sobre a Medição Indivual – Conta Única.
Junto com ele foi uma carta personalizada e uma
caixa, no formato de uma colméia, simbolizando o
tema da ação: “Nem todos são iguais. Direitos iguais,
contas diferentes”. Em alguns “compartimentos”
da colméia, foram colocados brindes. Quando os
brindes eram retirados, no fundo desses compar
timentos liam-se palavras que remetem ao Ultragaz Ultrasystem: economia, segurança, confiança,
confor to. Outro destaque da ação estratégica ficou
por conta da participação da Ultragaz em feiras e
exposições. Durante 2004, a empresa esteve presente
em quase todos os encontros que reuniu o setor da
construção civil.
A companhia montou estandes para mostrar
as variadas aplicações do GLP e o lançamento da
Medição Individual - Conta Única, oferecido pelo Ultrasystem na Expo Síndico, realizado no Anhembi,
em São Paulo, entre 25 e 28 de março de 2004. Em
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abril do mesmo ano, entre os dias 13 e 17, participou
da Feicon.
Direcionada a arquitetos, decoradores, engenheiros
e lojistas de materiais de construção, a Feicon apresenta as novidades e soluções para atender o exigente
setor de acabamentos e construção em geral. A Ultragaz também marcou presença na Expo Center
Norte, também em São Paulo, que foi realizada em
21 e 25 de setembro de 2004. Já em novembro, entre
os dias 2 e 6, a empresa esteve presente na Construir
- Feira Internacional da Construção, Engenharia e
Construção. Realizado no Rio de Janeiro, é um dos
maiores eventos do setor do país, que reúne marcas
do Brasil e do exterior.

O RESULTADO
Medição individual de consumo já
atingiu 32 mil apartamentos este ano

De 738 para 21 mil apartamentos. Esse foi o
resultado imediato da implantação da Conta Única
em 12 meses. Em julho esse número subiu para 32
mil e até dezembro serão atendidas 37 mil unidades.
O sucesso da Medição Individual - Conta Única
se traduz em números. Em janeiro de 2004, mês da
implantação da medição individual do serviço Ultrasystem, o volume representava 738 apartamentos,
apenas na Grande São Paulo. Em dezembro de 2004,
o número saltou para 21.102 unidades. Portanto, em
12 meses, o crescimento foi de 20.364 contas individuais. E os números não param de crescer. Entre
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janeiro e julho de 2005, a medição individual é de
459 condomínios ou 31.194 apartamentos.
A estimativa até de dezembro deste ano é de atingir
a marca de 580 edifícios, o que significa 37 mil apartamentos em operação. O número de condomínios na
Grande São Paulo é de aproximadamente 2.500. A
Ultragaz já foi contratada, portanto o sistema de medição individual do Ultrasystem está em processo de
implantação, por 38 prédios ou 2.616 apartamentos.
Quando a Ultragaz ainda não dispunha da
Medição Individual - Conta Única, a chance de
manter um cliente na área de atuação da concorrente de gás natural canalizado era entre 20% e
30%. Desde que o serviço foi criado, há um ano e
oito meses, apenas cinco condomínios migraram
para a concorrente.
A ação de comunicação que abordou síndicos
e zeladores também se mostrou bastante eficiente.
Todos os Condomínios na Grande São Paulo (cerca de 2.500) foram abordados pelos promotores da
Ultragaz. Deste total, a empresa constatou que em
torno de 30% não possui viabilidade técnica para o
sistema de Medição Individual – Conta Única.
A partir deste ano, a Ultragaz começa a ampliar
o novo formato de medição para outras regiões, tais
como: Baixada Santista, Vale do Paraíba e Campinas. Também está previsto pela empresa dar
continuidade ao seu trabalho de aproximação com
arquitetos e construtores civis, já que o mercado de
distribuição de gás a granel vem confirmando, nos
últimos cinco anos, ter um grande potencial.

Paulo José Marques Soares é superintendente comercial;
Andrea de Oliveira Cristaule é gerente comercial da Ultragaz.
a eficácia no combate à concorrência
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J osé K ozel

Consolidando a marca
em um novo segmento

A Biolab é a líder do mercado no segmento de cardiologia,
e seu objetivo é caminhar no rumo de conseguir também
a posição de liderança em outras especialidades. Assim,
a oportunidade estratégica e o desafio passaram a ser o
segmento da ginecologia, dominado hoje por grandes players
como Schering, Organon, Janssen e Wyeth.

D

iante desse novo desafio, a Biolab passou a investir em lançamentos de produtos
que pudessem levar o nome da companhia
em alto conceito junto aos ginecologistas.

O POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA
O SEGMENTO DA GINECOLOGIA
Como parte de sua estratégia, a Biolab implementou um plano de ações efetivas para enfrentas
todos os problemas encontrados por uma empresa
farmacêutica que se prepara para enfrentar novos
mercados. Esses problemas referem-se à resistência,
tanto por parte dos médicos que desconhecem a
empresa, quanto por parte dos representantes que
também desconhecem os médicos.

A MOTIVAÇÃO COMO
MOLA PROPULSORA
A Biolab incorpora o conceito segundo o qual
a motivação está quase sempre relacionada ao desempenho positivo. E procura criar as condições
para que seus representantes sejam induzidos a agir
como conseqüência de um impulso interno, uma
CASE STUDIES
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necessidade interior. Existe vontade própria para
alcançar o objetivo, existe motivação, que pode ser
transformada em movimento permanente por meio
da doutrinação.
Pela visão da Biolab, o representante é básicamente um produtor de valor. Ele cria valor agregado
para a empresa.

GESTÃO
Sabe-se que a introdução de um novo produto
no mercado farmacêutico não é tarefa fácil e que
muitos lançamentos não conseguem, a curto prazo,
sobreviver no mercado.
Para enfrentar com sucesso a resistência,
até certo ponto natural, para a introdução de
um novo medicamento, foi preciso definir com
muito cuidado os lançamentos de produtos. A
meta estratégica foi posicionar a aceitação da
classe médica como um fator motivacional para
a equipe de vendas.
Para ingressar no segmento ginecológico, a
Biolab deu o primeiro passo com a realização
de convenções e treinamento motivacional intensivo com todos os participantes desse esforço
de vendas.
Paulatinamente, os resultados foram surgindo.
Vários lançamentos foram abrindo as portas na
ginecologia, tais como: Gestrelan, Norestin, Elamax
e até um contraceptivo com aplicação diferenciada
e inovadora, Lovele.
Esta etapa onde os representantes Biolab promoviam todos os produtos, sem serem especialistas em
Figura 1

Evolução do receituário Produtos em ginecologia
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uma exclusiva classe médica, ficou definida como
a Primeira Onda.
Com o passar do tempo novos produtos foram
incorporados à grade e houve a necessidade de se
criar equipes de vendas distintas, uma focada na
especialidade de cardiologia, que é o principal negócio da companhia, e outra na especialidade de
ginecologia, segmento que já se tornava promissor
para a Biolab. Assim surgia a Segunda Onda que
incluía uma reestruturação na equipe de vendas.
Este período foi marcado por uma grande fase de
consolidação da empresa na especialidade de ginecologia e outros lançamentos importantes e novas
ondas foram agregando resultados a esta conquista.
Ao final de 2004 quando a Biolab já possuía um
portfólio relevante na especialidade de ginecologia
e contava com uma equipe de vendas vencedora,
treinada e motivada faltava um algo mais, justamente um produto único e diferenciado que pudesse
marcar a posição da Biolab naquela especialidade
médica.
Foi aí que surgiu o produto Level, em abril de
2004.

LEVEL E SUAS AÇÕES DE MERCADO
Existem no mercado diversos produtos com a
formulação de Levonorgestrel associado ao Etinilestradiol. O Level, porém, é o único que apresenta
uma concentração de 0,10mg de Lovonorgestrel, e
0,02 mg de Etinilestradiol. Estas duas substâncias
são consagradas mundialmente.
O Level é um produto novo, inédito e sem similares, na dosagem hormonal oferecida, porém
composto por substâncias conhecidas e tradicionais,
reconhecidas e respaldadas em todo o mundo.
Level é o contraceptivo que oferece a inovação
nascida da tradição.
Para a introdução e a conquista de parcela importante na especialidade de Ginecologia, foram
desenvolvidas ações específicas para o Level. A
principal delas foi a distribuição massiva de amostras, não só para os profissionais da área como, e
principalmente, para o mercado consumidor.
Assim, foram determinados vários locais, como
por exemplo indústrias onde predominam funcionárias mulheres, como alvo para a distribuição das
amostras e de material promocional enumerando as
vantagens do Level em comparação à concorrência:
• Não altera o peso
• Não afeta o libido
consolidando a marca em um novo segmento
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conforme gráfico acima, e sua colocação
entre grandes companhias em pouco espaço de tempo, conforme figura 2.
Fator fundamental para o sucesso no
lançamento do Level foi justamente o
desafio de lançar um importante produto
após o lançamento de um concorrente de
peso de uma conceituada empresa do setor:
Yasmin da Schering.
Aos poucos Level vem conquistando
importante participação de mercado e já
figura em segundo lugar em um disputado
mercado de contraceptivos orais.

O GRUPO CASTRO MARQUES

• Não causa acne
• Perfil metabólico equilibrado
• Preço acessível – socialmente justo
Em 2005 foram distribuídas cerca de 900 mil
amostras.
Em 2006, somente nos meses de janeiro e fevereiro, foram distribuídos mais de 1 milhão de
amostras.
É importante destacar que no mercado brasileiro
de contraceptivos existem mais de 83 marcas diferentes.

OS RESULTADOS
A evolução Biolab está registrada no aumento
de participação no receituário dos ginecologistas,

Grupo Castro Marques – GCM, está
presente no mercado farmacêutico brasileiro com duas empresas, a Biolab e a
União Química Farmacêutica Nacional.
A presença do GCM na economia, se estende ainda
a outros setores como embalagem, hotelaria e agropecuária.
A trajetória do Grupo Castro Marques começou a
ser desenhada na década de 40 quando seu fundador,
João Marques de Paulo, um empreendedor nato,
começou sua carreira no ramo farmacêutico como
propagandista.
Os passos que impulsionaram definitivamente
o GCM aconteceram na década de 70 quando João
Marques de Paulo adquiriu o tradicional Laboratório
Prata, localizado na cidade de Itapira (SP), fundado
em 1936, e o Laboratório Orbisflora. Esses dois laboratórios formaram a base para a fundação no final
da década (1979) da União Química Farmacêutica
Nacional, ponto de partida para uma nova fase de
expansão.

José Kozel é economista e Jornalista, e ex-diretor e presidente de
grandes companhias como DHL, Chrysler, Vasp e Ted Bates (New
York). Atualmente é consultor em premiações.
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Anexo
BNDES financia pesquisa de
medicamentos da Biolab
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, em
janeiro, financiamento de R$ 45,5 milhões à empresa
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., destinado a apoiar
a pesquisa de 13 novos medicamentos, a criação de
duas novas formas de apresentação e a construção de
uma planta semi-industrial para o desenvolvimento
de novas formulações.
O crédito será liberado no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
Farmacêutica – Profarma, nos moldes do subprograma Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação. Como
o investimento total será de aproximadamente R$
63,4 milhões, a Biolab aplicará R$ 17,9 milhões com
recursos próprios.
Grupo - A Biolab Farmacêutica é uma empresa de capital nacional. Pertence ao grupo Castro
Marques, integrado também pela Sintefina e o
laboratório União Química. O grupo foi formado
a partir de um processo de aquisição de plantas
industriais do Laboratório Searle, da multinacional
Monsanto. Enquanto a Biolab é responsável pela
produção de medicamentos vendidos sob prescrição
médica, a União Química atua nos segmentos de
genéricos e remédios comercializados sem receita,
e a Sintefina na produção e desenvolvimento de
princípios ativos.
Com cerca de 2.400 empregados, o grupo Castro
Marques tem três unidades instaladas na Grande São
Paulo, em Embu-Guaçu, Taboão da Serra e Itape-

Mai.Jun/2006

cerica da Serra, além de uma planta industrial em
Pouso Alegre (MG), e está implantando mais uma
em Brasília (DF), que deverá entrar em operação
ainda no primeiro semestre.
O grupo tem se expandido também com a aquisição do controle de empresas surgidas com apoio
de centros incubadores mantidos por universidades,
como a Dalmatia, criada na UFRJ, a Hormogen e
a Biotec Tecnologia, desenvolvidas na USP.
De acordo com informações da própria empresa,
a Biolab investe cerca de 5% de seu faturamento líquido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação. A maioria de seus projetos tecnológicos tem
parceria com universidades e institutos de pesquisa.
Mercado - No período de 1997 a 2003, o volume
de vendas dos medicamentos teve progressiva queda
e o País caiu para a 11ª posição no mercado farmacêutico mundial. A situação somente se reverteu a
partir de 2004, quando as vendas voltaram a crescer,
e o Brasil subiu para a 10ª colocação no ranking.
No ano passado, segundo estimativa preliminar da
Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica –
Febrafarma, a expansão se manteve e o setor cresceu
pelo menos 10%, com faturamento de R$ 20 bilhões.
Além do aumento do volume de vendas, está
ocorrendo uma mudança significativa no perfil do
setor, com expressivo fortalecimento dos laboratórios
de capital nacional, que passaram a responder por
40,6% das vendas.
O segmento de genéricos também tem registrado
significativa expansão, já atingindo cerca de 12% das
vendas, e com tendência de crescimento progressivo,
como ocorre nos países desenvolvidos, onde este tipo
de medicamento já responde por aproximadamente
40% do mercado.

consolidando a marca em um novo segmento
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F abrício Carascki

Um grupo familiar

com presença mundial
A Semikron é uma empresa familiar que está na sua terceira
geração com mais de 2.500 empregados em todo o mundo.
Uma rede de 45 empresas garante um suporte rápido e
efetivo a todos os seus clientes. Em seu segmento a Semikron
é a única empresa familiar com atuação internacional,
independente de bancos e grupos multinacionais. A empresa
possui também o padrão de qualidade QS 9000, requerido
pela indústria automotiva. O grupo está no Brasil desde 1963.

D

e acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa de Mercado Britânico IMS,
a Semikron, maior fabricante independente de semicondutores de potência do mundo, é
líder mundial em módulos de diodos e tiristores, com
27% de market share.
Grande inovadora no segmento de eletrônica de
potência, muitos desenvolvimentos pioneros foram
introduzidos como padrão industrial. Entre outros
desenvolvimentos, a Semikron inventou o primeiro
módulo de potência encapsulado, o SEMIPACK®,
no qual 56 milhões estão sendo utilizados atualmente.
A Semikron oferece soluções únicas: chips, módulos de diodos/tiristores, transistor/diodo/tiristor com
gate drivers compatíveis e subsistemas de potência.
Existem 11.600 semicondutores diferentes na faixa de produtos que de 1 W a 10 MW. Esses produtos
são utilizados principalmente no mercado de drives,
fontes de energia e automação industrial assim como
em veículos elétricos e automóveis.

CASE STUDIES
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Visão

A estrutura

Contribuir significativamente para que a Semikron alcance e mantenha níveis mundiais de
excelência nos seus produtos, serviços e modelos
de gestão.

O grupo Semikron tem 45 empresas espalhadas
por todo o mundo. Possui cerca de 2.500 funcionários, sendo 450 no Brasil.

Missão
Manter o sistema da qualidade da Semikron,
buscando constantemente sua otimização e redução de custos. Desenvolver e apoiar iniciativas que
busquem atingir a satisfação de acionistas, clientes,
fornecedores, funcionários e comunidade.

Valores
Ética, simplicidade nas soluções e nas atitudes,
sinceridade no relacionamento, aprendizado e auto-desenvolvimento constante, dedicação ao trabalho,
humildade, fidelidade à Semikron, iniciativa, perseverança e trabalho em equipe.

O negócio
Projeto, fabricação e comercialização de produtos
e sistemas de eletrônica de potência.

Aplicação de nossos produtos
No breaks, moinhos de vento, energia solar,
carregadores de bateria, equipamentos de alta tensão, equipamentos de solda, equipamentos de laser,
equipamentos hospitalares, controle de processos,
equipamentos de ultra-som, aviação, telecomunicações, computadores, equipamentos de radar, aparelhos de medição, equipamentos de ar condicionado,
implementos agrícolas, eletrodomésticos, eletrônica
automotiva, eletrônica de entretenimento, sistema
de transporte, pontes rolantes, guindastes, bombas,
tração, subestações, prensas, escadas rolantes, elevadores, ventiladores, máquinas têxteis, acionamentos
eletrônicos.

Linha de produtos
IGBT, MOSFET, drivers para controle de IGBT
e MOSFET, Tiristor (SCR), diodos retificadores,
diodos retificadores rápidos, diodos retificadores de
alta tensão, pontes retificadoras, módulos inversores,
dissipadores, pastilhas de semicondutores.

Processo produtivo
A Semikron utiliza o sistema just in time, com
células de produção e sistema Kanban. As variáveis
do processo são monitoradas pelos próprios operadores. Grupos de funcionários analisam as causas
dos problemas e propõem soluções.
Nossa produtividade tem aumentado ano a ano,
com melhorias contínuas e
otimização de custos.
Tendo como premissa
básica a garantia da qualidade e a confiabilidade de
nossos produtos, utilizamos
várias ferramentas e sistemas, como Controle Estatístico do Processo (CEP), ciclo
PDCA e Kaisen.
O sistema da qualidade
da Semikron Brasil está em
conformidade com a norma
ISO 9001:2000.
Todos os nossos produtos
são 100% testados nos seus parâmetros básicos e
por amostragem em parâmetros específicos. Testes
de confiabilidade e ciclo de vida são realizados com
freqüência adequada em laboratório de ensaios.

Sistema de gestão ambiental
Na Semikron Brasil, o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) está em conformidade com a ISO 14001.
Não utilizamos produtos agressivos ao meio
ambiente em nosso processo produtivo, além de
controlar e tratar a emissão de gases, resíduos líquidos
e sólidos na natureza.

Histórico
A Semikron International foi fundada na Alemanha, em 1951, pelo Dr. Friedrich Joseph Martin, na
cidade de Nuremberg.
A Semikron do Brasil foi fundada também por
ele em 1963, no Rio de Janeiro, a princípio como
escritório de importação de diodos da Alemanha. Já
um grupo familiar com presença mundial
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em 1968 inicia a produção de diodos em São Paulo,
até tornar-se líder de mercado no segmento de eletrônica de potência.
Os primeiros produtos eram diodos de selênio,
mas novas tecnologias foram desenvolvidas até os
diodos de silício fabricados atualmente.
Nosso mercado é bastante variado, incluindo
máquinas e equipamentos industriais, hospitalares, veículos de transporte e movimentação (carros
elétricos, elevadores, escadas rolantes) e sistemas de
iluminação, entre outros.

Projetos
Entre os nossos principais
projetos está a eliminação progressiva de materiais nocivos
à saúde, segurança e meio
ambiente.
Como o Lead Free, que contempla a eliminação
do chumbo de nossos processos.
Os projetos de gestão ambiental promovem a
substituição de materiais a fim de evitar danos à
natureza.
A Semikron possui projetos sociais no mundo
inteiro, através da Fundação Mali Martin Care, que
destina recursos para diversas obras em comunidades
carentes.
No Brasil, por exemplo, temos o Lar do Menor
de Carapicuíba, um orfanato da cidade totalmente
mantido pela Fundação, e outros projetos.

Expectativas para 2006/2007
A empresa espera ter um faturamento em torno
de R$ 60 milhões anuais, em sua operação no Brasil.

Os diferenciais
A Semikron é o único fabricante de semicondutores no Brasil.
Os semicondutores Semikron são produzidos a
partir de tecnologias sofisticadas e aplicação conseqüente de moderno know-how desenvolvido incessantemente em todo o mundo.
O grupo conta, ainda, com uma rede global de
oito solution centers.

O capital humano
Nossos colaboradores, em todos os níveis, repreCASE STUDIES
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sentam o nosso grande diferencial, pois são tratados
como profissionais categorizados e maduros em suas
respectivas áreas de atuação. O relacionamento é de
parceria (cliente/fornecedor interno) com liberdade
e responsabilidade atribuídas a todos, independentemente da atividade que exerce.
Nossa filosofia de trabalho valoriza o trabalho em
equipe, sem, no entanto, desrespeitar a individualidade de cada pessoa. O foco é satisfazer as necessidades dos clientes, correspondendo à expectativa e
confiança que os mesmos
têm na Semikron.
Em nossa empresa as
falhas são encaradas como
oportunidades de melhorias. Nossos colaboradores
recebem treinamento e aperfeiçoamento constantes, tornando-se profissionais mais completos
e atualizados, contribuindo assim com contínuas
melhorias na qualidade dos produtos e serviços que
oferecemos.
Buscamos o sucesso de cada pessoa para obter
o sucesso da empresa. Buscamos a excelência de
produtos e serviços; zelando pela saúde e segurança
das pessoas, em nosso trabalho diariamente.
Não poluímos o solo, a água e o ar. Temos
sistemas de tratamento e controle de emissão, coleta
e reciclagem de resíduos, sólidos, líquidos e gasosos,
preservando assim o Meio Ambiente.

Agilidade na área de RH
A Semikron vem obtendo ótimos resultados
com a solução CORPORE RM RH, implantada
na empresa em 2005 pela RM Campinas, unidade
regional da RM Sistemas – empresa de software de
gestão que mais cresce no Brasil. Controlando a folha
de pagamento dos 400 funcionários da empresa, o
sistema – líder no mercado brasileiro em softwares
de recursos humanos – vem proporcionando eficácia
para a gestão de RH da companhia, localizada em
Carapicuíba, na Grande São Paulo.
Fundada em 1986, a RM Sistemas é uma das
maiores empresas de sistemas de gestão empresarial
do mercado brasileiro, com uma carteira de mais de
16 mil clientes de pequeno, médio e grande portes.
Com matriz em Belo Horizonte, filiais em São Paulo
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Uberlândia (MG) e Porto Alegre (RS), a RM Sistemas está
presente em todo País por meio de 43 canais de
distribuição. Além disso, mantém unidade em Por-
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tugal. Em 2005, a empresa faturou R$ 137 milhões,
crescimento de 25% sobre o ano anterior. Para 2006,
a empresa estima faturar cerca de R$ 160 milhões.
A implementação do CORPORE RM RH foi
motivada pela necessidade de a empresa agilizar os
processos de RH, como por exemplo o cálculo e a
geração da folha de pagamentos. Antes precisávamos
de vários sistemas em paralelo para gerar a folha de
pagamento, o que consumia muito tempo. Agora,
com a solução da RM Sistemas, tudo está integrado
e este processo é feito em poucas horas.
Outra questão que a Semikron esperava resolver
com a implantação do CORPORE RM RH era a
exigência de constante suporte que o sistema anterior tinha. Nossa equipe de RH precisava sempre
do apoio do pessoal de tecnologia para gerar a folha,
afirma. Com a solução da RM Campinas simplificamos os processos e facilitamos o trabalho de nossa
equipe, uma vez que apresenta conceitos simples e
de fácil entendimento.
Márcia Uehara, diretora Comercial e Marketing
da RM Campinas, conta que desde o início do projeto
houve um grande compromisso das empresas na implementação e utilização de todas as funcionalidades
que a solução oferecia, evitando a subutilização do
sistema por falta de processos bem definidos.
“Os processos de RH abrangem áreas distintas
e profissionais específicos com habilidades diversas,
que vão desde o recrutamento e seleção, até medicina e segurança do trabalho. Em alguns casos isso
dificulta o processo de implantação”, afirma ela,
acrescentando que na Semikron, desde a assinatura
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do contrato, a RM Campinas contou com apoio da
diretoria para o engajamento da empresa no projeto.
“Foi o primeiro passo para o sucesso do projeto.”
Atualmente, além da folha de pagamento o CORPORE RM RH também controla o cartão de ponto
dos funcionários. Assim, quando um colaborador
registra sua entrada na empresa no cartão de ponto,
as informações já ficam registradas automaticamente
no sistema. A apuração do ponto é controlada de
forma rápida e precisa, além de ser integrada com a
folha de pagamento, revela o gerente da Semikron.
Outra vantagem é que todas as informações do
funcionário ficam armazenadas desde o seu primeiro dia de trabalho, conforme determina a Lei PPP
(Perfil, Profissional, Profissiográfico) - direito de o
funcionário obter seu histórico ao sair da empresa.
“Se o colaborador se desliga da empresa, acessamos
em segundos o seu histórico de trabalho”.
A segunda fase do projeto de integração dos sistemas de gestão implantado pela RM Campinas na
Semikron está em andamento. Com ele, todos os
funcionários da empresa terão acesso a um portal
online onde realizarão consultas desde o histórico
pessoal e segunda via de holerite, até a solicitação
de férias, requisição de aumento e justificativas de
ausência. Vamos automatizar um processo que
toma muito tempo da empresa e do funcionário,
disponibilizando via internet uma série de processos
que hoje são manuais. O portal da Semikron será
interligado à intranet da empresa, criando uma rede
de comunicação mais abrangente entre a companhia
e os funcionários.

Fabrício Carascki é gerente de Tecnologia e Logística da Semikron.
um grupo familiar com presença mundial
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O sucesso de um

empreendimento bem planejado
Campinas não dispunha de um condomínio horizontal de
escritórios, e esta foi a oportunidade visualizada pela Rossi
para idealizar e implantar um empreendimento inovador na
sua arquitetura, surpreendente no paisagismo e na tecnologia
de suas instalações, estratégico na sua localização e perfeito
em sua filosofia. Um empreendimento único. Assim surgiu o
Praça Capital.

O

projeto Praça Capital é o resultado da aliança estratégica entre três empresas que
compartilham os mesmos princípios e visões e com históricos de sucesso no mercado: Rossi, GNO e De Carvalho Garcia. A soma de
talentos e competências de empresas líderes vem
demonstrando, através dos tempos que se trata de
uma receita cujo resultado está expresso nos maiores
sucessos registrados pelo mercado.
O terreno escolhido para o novo empreendimento
situa-se no mais novo eixo econômico da cidade, em
uma região com acessos fáceis para os mais diversos destinos, e cercado por um dos entornos mais
importantes e valorizados da região metropolitana
de Campinas.
O Praça Capital está sendo implantado no Km
140 da Rodovia D. Pedro, quase no entroncamento
com a pista que liga Campinas a Barão Geraldo
(onde está situada a Unicamp). Trata-se de um
verdadeiro ponto estratégico, com grande visibilidade, vocacionado para ampliar as perspectivas de
negócios de profissionais, empresas e investidores.

CASE STUDIES
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O CONTEXTO E A VIABILIZAÇÃO
O Praça Capital teve uma concepção calcada nos
modernos centros comerciais localizados em algumas das mais importantes cidades do mundo, após
uma série de pesquisas e estudos que conseguiram
viabilizar a sua proposta. Ou seja, o lançamento
de um empreendimento capaz de integrar todas as
características necessárias para proporcionar o bem-estar, o sucesso profissional e o retorno financeiro
dos seus usuários e investidores.
Dentre outras vantagens, ressalta-se o fato de que
o entorno do terreno do Praça Capital, formado por
empreendimentos residenciais e comerciais, registra o
maior potencial de valorização na cidade nos últimos
anos: o Center Santa Genebra.
Center Santa Genebra é o loteamento onde está sendo implantado
o Praça Capital.
Trata-se de um grande complexo imobiliário onde já está prevista
a implantação de condomínios
residenciais e outros imóveis comerciais.
A área total do loteamento é
de 239.072m² com uma área de
105.444m² de preservação am
biental.
O contexto do local previsto
para implantar o Praça Capital,
não só viabilizou totalmente o
projeto como também sinalizou
para o sucesso do empreendimento, fato que no final se transformou em auspiciosa
realidade.
A apenas dois quilômetros do Praça Capital está o
Parque D. Pedro Shopping, o maior shopping center
da América Latina, com seus 189 mil m² de área
construída, 368 lojas, 15 cinemas, bares, restaurantes,
casas noturnas e 16 lojas-âncora.

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS:
19 CIDADES QUE
VALEM POR UM PAÍS
A Região Metropolitana de Campinas apresenta a
mais diversificada conglomeração de pólos econômicos do Estado de São Paulo. As empresas nacionais
e transnacionais, bem como os profissionais que ali
se instalaram encontraram grandes oportunidades
em setores como informática, telecomunicações,
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químico, farmacêutico, têxtil, autopeças. móveis,
cerâmica e alimentos. Formada por 19 municípios,
a RMC é responsável por 5,9% do PIB nacional, algo
em torno de U$ 26 bilhões. Este é um valor superior
ao PIB do Chile, só para se ter uma idéia de grandeza.
Levantamento efetuado pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo revela que, em 2004,
cerca de R$ 49 bilhões saíram das linhas de produção
das fábricas, escritórios e empresas prestadores de
serviços da região.
Mais de 30 das 500 maiores empresas do mundo
têm operação na Região Metropolitana de Campinas, dentre elas a IBM, GM, Merck, Pirelli, Medley,
Singer, Clark, Mercedes-Benz e 3M. Dentre as
nacionais, destacam-se a AmBev, Itautec, Romi,
Dedini, Nardini, etc.
Quarta praça bancária do Brasil, Campinas é responsável por
3% de todos os tributos arrecadados no país, cerca de R$ 3 bilhões
anuais. Somente em Campinas,
o número de agências bancárias
aumentou de 164 para 214 nos
últimos 5 anos. Isso significa uma
média de 21 agências para grupo
de 100 mil habitantes, o dobro da
média nacional.
Neste primeiro semestre de 2006
deverá ser inaugurado o Terminal
Intermodal de Cargas da América
Latina, em uma área total de 430
mil m². Deste sistema fará parte o
Aeroporto Internacional de Viracopos, que já apresenta uma movimentação de carga
de exportação de cerca de 10 mil toneladas/mês, e de
8 mil toneladas de cargas de importação. O volume
de passageiros transportados chega a 460 mil anuais,
e a movimentação aeroportuária registra cerca de 30
mil operações de pousos e decolagens por ano.
A Rodovia Anhangüera viabiliza a comunicação
direta e rápida entre as cidades de São Paulo, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto, além de pertencer
ao mais importante eixo de transporte rodoviário de
cargas para as regiões Centro-Oeste e Norte do país.
Além de todas essas vantagens, Campinas ostenta
o título de principal pólo tecnológico do Brasil. Na
cidade está instalada a Unicamp, considerada uma
das principais instituições de pesquisa e ensino da
América Latina. Em seus laboratórios concentram-se mais de 15% de toda a pesquisa universitária
brasileira.
o sucesso de um empreendimento bem planejado

27

rossi residencial

O EMPREENDIMENTO
O Praça Capital, primeiro condomínio horizontal de escritórios de Campinas com um perfil
corporativo, está voltado para a qualidade de vida de
seus executivos. O empreendimento reúne todas as
condições necessárias para oferecer um ambiente de
bem-estar e de qualidade, complementando o local
de trabalho.
O condomínio fechado está sendo implantado em
uma área total de 51 mil m² e sua estrutura e entorno foram planejados para atender às necessidades
físicas e logísticas de diferentes tipos de negócios e
profissionais como consultórios, estúdios, escritórios,
clínicas, lojas, empresas nacionais e transnacionais
de diversos tamanhos.
Seu projeto arquitetônico reúne um total de 11
edifícios, cada um
deles com recepção
própria, e unidades apresentando
diversas configurações. A área útil
das unidades varia entre 35 e 600m², e os edifícios
possuem apenas 2 ou 3 pavimentos, o que se constitui em um diferencial de qualidade de vida, já que
os edifícios estão distribuídos em um imenso jardim
e o verde está na janela de todos.
O paisagismo do Praça Capital foi cuidado para
que ele se constituísse em um verdadeiro parque
urbano. Idealizado por Marcelo Novaes, o projeto
prevê a utilização de espécies de floração abundante,
caminhos com verdadeiros livings verdes decorados
com pedras e mosaicos, fontes e espelhos d’água,
quiosques e decks. Presente em todo o condomínio,
o exuberante jardim apresenta uma diversidade de
árvores nobres, garantindo um verdadeiro desfile
com diferentes cores e aromas, em todas as épocas
do ano.
São mais de 8.800m² de praças e jardins que
proporcionam espaços que convidam ao convívio
entre as pessoas e incorporam valores que exprimem
a verdadeira qualidade de vida.
O empreendimento foi concebido tendo os valores
do estilo contemporâneo em evidência, com suas
linhas articuladas e simétricas, proporções regulares
e cores harmônicas.
O Praça Capital possui toda a infra-estrutura
tecnológica de última geração condizente com os
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melhores empreendimentos corporativos do mundo.
Todas as unidades estão dotadas de pontos de transmissão de voz e dados já instalados e preparação para
receber piso elevado.
Oferece ainda espaços para lojas e serviços, tanto
nos edifícios quanto nos quiosques distribuídos pelo
condomínio. Isso possibilita a venda ou locação de
espaços para restaurantes, cafés, farmácias, bancos,
gráficas, papelarias, correio, casas lotéricas e outras
conveniências.
Os edifícios também oferecem salas de reunião e
convenções, salas de administração, foyer, copas e
refeitório. Tudo é distribuído de maneira a propiciar
o networking entre os profissionais e empresas instalados no Praça Capital.
A automação do Praça Capital incorpora os mais
modernos equipamentos
de segurança e controle
de acesso, além de sistema
elétrico dotado de no break,
geradores próprios para
emergências e iluminação
programada, sistemas de sonorização
em áreas comuns, estruturas para a instalação
de futuros terminais de multimídia, gerenciamento
da demanda de água potável, gás e energia elétrica.
Esta estrutura permite a antecipação de providências no caso de falta de água evitando desperdícios e
controlando os gastos de seus usuários.
Toda a automação predial será gerenciada
pela Jugend Controle Predial, empresa especializada na execução de projetos de automação
nos setores predial e industrial, de informação
e de transporte.
O empreendimento será entregue com cabeamento estruturado de alta velocidade, preparado para
atender aplicações atuais (telefone, rede de dados,
rede sem fio, videoconferência, automação e segurança predial) e futuras (transmissão de imagem).
O cabeamento estruturado permite ao usuário a
utilização de pontos de informação de acordo com
a sua necessidade.
O Praça Capital será dotado de um moderno
sistema de segurança que inclui circuito fechado de
TV para monitorar as principais áreas do empreendimento, com gravação digital permanente, além de
controle de acesso de veículos na entrada (através de
cancelas e laços magnéticos) e nos blocos.
Todas as salas estarão preparadas para a instalação de ar condicionado tipo split, com unidades
condensadoras na cobertura.
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O estacionamento do empreendimento será administrado pela Multipark que efetuará o controle
de acesso e emitirá os tickets para visitantes. Será
oferecido um serviço vip com atendimento diferenciado para clientes, vagas para deficientes e espaços
exclusivos para carga e descarga.

FICHA TÉCNICA
• Área total: 51.586m²
• 453 unidades de 35 a 70m²
• 9 edifícios de escritórios e lojas
• 4 quiosques
• 6 edifícios corporativos – 12 unidades autônomas
• 6.300 m² de lages corporativas
• 8.871m² de áreas verdes e praças
• 782 vagas de garagem
• 1 elevador por edifício
• 2 ou 3 pavimentos por edifício
• Incorporação e Construção: GNO e Rossi
• Projeto Arquitetônico: Primi & Apolloni
• Estacionamento: Multipark
• Automação Predial: Jugend Controle Predial
• Paisagismo: Marcelo Novaes
• Design de Interiores: Brick Decorações

O POSICIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO:
UM NOVO CONCEITO DE TRABALHO,
QUALIDADE DE
VIDA E INVESTIMENTO
Você sempre quis estar no lugar certo,
na hora certa. A sua empresa também

“Praça Capital vai ampliar os horizontes da sua
empresa em todos os sentidos. Localizado no ponto
mais estratégico da Rodovia Dom Pedro, permite
que você atenda seus clientes atuais com todo o
conforto. Além disso, você também vai abrir novas
portas para atender quem vem a Campinas e usa
a Dom Pedro como principal porta de entrada. E
olha que é muita gente. É por esses e outros motivos que o Praça Capital faz tanto sucesso em tão
pouco tempo.
• Condomínio fechado de escritórios
• Ponto estratégico com maior visibilidade
• Escritórios de 35 a 600m²
• Excelente acesso para você e seus clientes
• A 2km do Parque D. Pedro Shopping
Sua Empresa no novo eixo econômico de Campinas. O Praça Capital está localizado no principal
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anel viário perimetral de Campinas. A localização
está em um ponto estratégico, com grande visibilidade, excelente acesso e sem o trânsito dos bairros
e do centro.
Os espaços reservados para lojas de conveniências
e serviços possibilitarão a realização de almoços de
negócios, cafezinhos no meio do expediente, happy
hours, momentos de lazer e convívio. O Praça Capital
é um verdadeiro centro de negócios onde você terá
contato direto com centenas de empresas e profissionais das mais diversas áreas dentro do próprio
condomínio.
Bem-vindo ao Praça Capital, o primeiro condomínio horizontal de escritórios em Campinas. A partir
de agora você vai conhecer as vantagens e benefícios
de instalar sua empresa em um empreendimento
inovador, que valoriza o bem-estar, as conveniências
e os pequenos prazeres do cotidiano propiciando uma
vida profissional mais satisfatória e, conseqüentemente mais produtiva. Você vai entender por que
este lançamento vai se transformar no mais novo
centro de negócios da cidade e vai revolucionar todos
os seus conceitos sobre trabalho, qualidade de vida
e investimento”.
Paralelamente às ações de comunicação de massa,
foram distribuídos folhetos folders e volantes para
atingir diferentes tipos
de público, e auxiliar o
esforço de vendas dos
corretores.
Mas o elemento promocional de maior impacto foi o grande e moderno estande de vendas
construído no local. Bem
no centro do grande salão
de recepção foi instalada
uma enorme maquete do
empreendimento. Dotada de elementos, detalhes
e movimentações proporcionados pela mais atualizada tecnologia de construção de maquetes, este foi
o grande ponto de atração do estande.

RESULTADOS
1ª fase

Após um lançamento bem estruturado foram
vendidas 260 salas no prazo de 2 semanas. Um
sucesso absoluto, uma velocidade de vendas nunca
antes verificada em Campinas.
o sucesso de um empreendimento bem planejado
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2ª fase

214 salas comercializadas em 3 horas.

O sucesso, maior do que o resultado de vendas
da 1ª fase, ocasionou uma grande aglomeração de
interessados no estande da Rossi. Senhas tiveram
de ser distribuídas e em alguns momentos foram
sorteadas salas entre os pretendentes.
Este case demonstra de forma perfeita como um
empreendimento projetado com base em um profundo conhecimento das peculiaridades e anseios de
um mercado, aliado a um conjunto de ações bem
planejadas e desenvolvidas corretamente, deu no
que deu: “O maior sucesso de vendas imobiliárias
já registrado em Campinas”.
Os anúncios
previstos para a
sustentação da
campanha foram
cancelados e, em
seu lugar, a Rossi veiculou
um anúncio agradecendo a todos que
colaboraram com o empreendimento, aos compradores e à cidade de Campinas.

ROSSI: NÓS NASCEMOS E
CRESCEMOS A PARTIR DE
UM ALICERCE MUITO SÓLIDO
A Rossi faz parte do Grupo Rossi, fundado em
1913, hoje na 4ª geração da família Rossi, um dos
principais grupos de engenharia, construção e incorporação do Brasil, que ao longo de sua história colaborou com o desenvolvimento do país através não
só da engenharia, como em outras áreas de atuação.
Desde sua fundação, o Grupo Rossi se caracteriza
pelo desenvolvimento de métodos administrativos e
operacionais modernos, pela utilização de tecnologias
construtivas eficientes e pela experiência cada vez
maior em todos os tipos de construção.
A Rossi nasceu com a vocação de inovar, para
oferecer o melhor produto do mercado.
A cada empreendimento, a cada conceito novo,
sua equipe tenta a difícil tarefa de superar a expectativa de seus clientes.
Foi assim na década de 80, quando lançou o
conceito inovador de lofts e flats e decidiu investir
em empreendimentos residenciais de alto padrão nos
melhores bairros de São Paulo.
Foi assim nos anos 90, quando permitiu que
muitas famílias e jovens casais, até então distantes
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do sonho da casa própria, pudessem ter um lar
com qualidade, estilo e preço compatível com sua
realidade. Nessa década, inclusive, três lançamentos
marcaram o mercado imobiliário:

1992
Plano 100

Um sistema de autofinanciamento voltado à
classe média que inovou num mercado carente por
financiamentos.

1996
Vida Nova

A qualidade e o estilo dos grandes empreendimentos em unidades compactas, adequadas a quem está
começando a vida.

1999
Villa Flora

Uma comunidade planejada com condomínios
horizontais pensada para oferecer o melhor em
qualidade e infra-estrutura, valorizando as pessoas
e o meio ambiente.

Em 2000, para continuar oferecendo o melhor,
decidiu ampliar seu portfólio de produtos. Voltaram
os investimentos em empreendimentos sofisticados,
de alto valor, e implantou o conceito de Residencial
com Serviços (a partir de 2002), com empreendimentos mais adaptados às necessidades da vida moderna.
Em toda sua história, dois fatores vêm sendo determinantes para se consolidar como uma empresa
inovadora:
O aprimoramento das técnicas construtivas – que
permite oferecer o melhor pelo menor custo.
A flexibilização empresarial – buscando detectar
novas oportunidades de atuação nos diversos segmentos do mercado imobiliário. Um exemplo disso
foi a aquisição, em outubro de 2002, da America
Properties.
Além disso, o pioneirismo da Rossi aparece também no mercado financeiro:
Em 1997, passou a negociar suas ações na Bovespa e ADR’s no exterior.
Foram pioneiros na obtenção de recursos financeiros através da securitização de recebíveis com a
emissão de CRIs.
E, após adotar práticas que possibilitassem
maior transparência para captação de investimentos
e novos parceiros, aderiu ao Nível I de Governança
Corporativa da Bovespa, em fevereiro de 2003.
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Incorporar, construir e vender imóveis residenciais
e comerciais que proporcionem segurança, satisfação
e uma melhor qualidade de vida aos nossos clientes.

Para garantir um desenvolvimento contínuo, nossos profissionais são constantemente
treinados para empregar métodos rigorosos de
planejamento e controle do início ao fim de
cada projeto.

Valores

Utilizando todas as ferramentas

Ética, Credibilidade, Transparência, Comprometimento, Respeito aos Clientes, Comunidade, Meio
ambiente, Parceiros e Acionistas.

Nossos programas de Qualidade de Construção
e de Pesquisas e Desenvolvimento da Engenharia
garantem o uso de diversas tecnologias no planejamento de nossos projetos. Através deles, testamos produtos, padronizamos procedimentos e pesquisamos
e desenvolvemos produtos próprios ou em parcerias
com fornecedores.
Também investimos em eficientes sistemas de
informações e softwares de planejamento e controle
de obras que otimizam e integram processos de
trabalho, automatizam rotinas, agilizam o fluxo de
informações e aprimoram processos de planejamento
e controle das atividades, alocação dos recursos e
atendimento ao cliente.

Princípios
Perpetuidade da empresa, Retorno ao acionista,
Foco no resultado, Agilidade nas decisões e soluções,
Prioridade ao cliente, Melhoria contínua, Profissionalismo, Trabalho em equipe, Valorização dos
funcionários.

Indo além da qualidade
Todos os projetos da Rossi buscam atender aos
desejos e às necessidades das pessoas. Estamos sempre
pesquisando e procurando conhecer as preferências
e demandas do mercado, buscando a satisfação dos
clientes em cada um de nossos empreendimentos.

Controlando todas as etapas
Cada obra da Rossi é um compromisso com a
qualidade em todas as etapas.

Qualidade certificada
A qualidade da nossa engenharia está presente
desde o planejamento até o controle dos processos
e detalhes da execução. Por isso, além da Certificação ISO 9001, a Rossi conquistou o certificado de
qualidade do setor: Nível A no programa PBQP-h
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat).

Valdemar Gargantini é diretor da regional Campinas da Rossi;
Rogério Nasralla é diretor da GNO;
Andréa Nascimento é gerente comercial da Rossi Campinas.
o sucesso de um empreendimento bem planejado
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O swaldo M elantonio Filho

A trajetória de uma

liderança incontestável
Presente no Brasil desde 1976, a Ticket Serviços S/A
conquistou a liderança histórica do setor de refeiçãoconvênio, com o Ticket Restaurante. Nestes 30 anos de
atuação no País, a empresa também ampliou seu leque de
atuação, com o lançamento de produtos inovadores como
o Ticket Alimentação, Ticket Car, Ticket Transporte e
Ticket Seg.

U

m sofisticado apreciador de vinhos sabe que
é necessário atingir a maturidade para produzir as melhores cepas, que resultam nos
vinhos mais desejados. Um bom exemplo é
o Chateau d’Yquem, um vinho de sobremesa que
se torna mais valorizado e requintado a cada nova
safra.
A experiência comprova que, assim como ocorre
com os melhores vinhos, o tempo é um fator essencial
para que o indivíduo alcance seu apogeu. Fazendo
uma analogia com as pessoas, quem já chegou aos
30 anos sabe o que essa idade significa. O ponto
derradeiro da maturidade. Estudos científicos ligados
à saúde mostram que homens e mulheres se encontram em seu auge biológico. É uma fase de garra,
disposição, vitalidade, energia total.
Ao completar três décadas de vida, costuma-se
empregar o termo “balzaquiano”, porém, poucos
sabem o seu real significado. Ele é uma associação
ao escritor francês Honoré de Balzac, que viveu entre os anos de 1799 a 1850, que dentre tantas obras
imortais escreveu A Mulher de 30 anos.
Essa imortal obra-prima da literatura universal
é um retrato da conduta feminina que, ao atingir
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os 30 anos de vida, quebra paradigmas, reescreve
a história de sua vida e desenvolve estratégias para
ser feliz.
A analogia a um escritor francês e ao vigor dos
jovens “balzaquianos” para enunciar a trajetória
dos 30 anos da Ticket no Brasil fornece elementos
para um simples entendimento do que venha ser os
alicerces dessa empresa que inventa e se reinventa a
cada novo desafio.
Os 30 anos da Ticket no Brasil são marcados
pelo pioneirismo, pela vanguarda e pelo ineditismo.
Somente quem ocupa sempre o primeiro lugar em
seu segmento de atuação é quem lidera as novas
idéias, costumes e iniciativas.
Prova disso? Foi a Ticket
quem introduziu no País o conceito de refeição-convênio. Tanto
que seu nome é sinônimo do
benefício concedido a milhões
de trabalhadores brasileiros todos
os dias. A empresa foi a primeira na introdução dos cartões
magnéticos no setor como meio
de pagamento. Desta forma, os
cartões se somaram aos vouchers
para atender os clientes de acordo
com suas preferências.
A Ticket também foi pioneira
no uso de recursos tecnológicos,
como a internet, para estabelecer
um canal de comunicação, vendas
e serviços ao universo empresarial em todos os seus
segmentos: micro, pequeno, médio e grande porte.
Esses são apenas alguns exemplos de soluções
criadas pela Ticket ao longo dessas três décadas, nas
quais nunca perdeu o posto de líder desse mercado
tão competitivo.
O segredo? Foco no cliente e sintonia com as
transformações e necessidades da sociedade. Para
cada desafio, a Ticket elaborou estratégias certeiras
da evolução da sua linha de atuação, investindo
e contando com o seu principal patrimônio, seus
colaboradores.
Chegar aos 30 anos só contabilizando sucesso
poderia representar para a Ticket o momento de
descansar em berço esplêndido, mas muito pelo
contrário. Essa jovem empresa encontra-se em plena fase da maturidade, consciente e ciente de seus
valores e da sua importância no território brasileiro,
enriquecida com a fórmula ideal, simplificada em
experiência, energia e encantamento.
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O começo de tudo
A história da Ticket começou na década de 50, na
Inglaterra. As indústrias estavam se restabelecendo
após a 2ª Guerra Mundial e, com isso, a necessidade
de alimentação do trabalhador durante a jornada de
trabalho tornou-se um fator relevante para o sucesso
dos empreendimentos.
A primeira solução encontrada foi montar refeitórios em seus próprios espaços. Porém, algumas
empresas menores que não podiam dispor deste custo
acabaram fazendo acordos com os restaurantes próximos, subsidiando a refeição de seus funcionários.
Esse princípio, defendido por um médico inglês
com base nos benefícios fiscais
para as empresas e na qualidade
nutricional do trabalhador, foi rapidamente aperfeiçoado pela empresa
Jacques Borel International que,
na década de 60, lançou o Ticket
Restaurante.
A partir do sucesso desse
produto, a Ticket se estabeleceu
como uma empresa voltada à
melhoria da qualidade de vida
do trabalhador e ao aumento da
produtividade das empresas. Em
cada país em que atua, a Ticket
cria soluções adequadas às necessidades locais.

A história com o Brasil
No Brasil, a história da Ticket começa em 1976,
com a chegada do primeiro produto, o Ticket Restaurante®. Após anos de sucesso no mundo, a Accor
trazia para o Brasil uma solução inédita em um
mercado totalmente inexplorado. Não foi fácil, mas
em pouco tempo o Ticket Restaurante® tornou-se
sinônimo de sua categoria. A partir do sucesso desse
produto, a Ticket® se estabeleceu como uma empresa
voltada à melhoria da qualidade de vida do trabalhador e ao aumento da produtividade das empresas.
Em 1990, foi implantado um novo serviço, o
Ticket CombustívelMD,
hoje Ticket CarMD, pioneiro na utilização de
cartões magnéticos e smart cards (este último com a
utilização de um chip), visando a racionalizar custos
no abastecimento de veículos, gestão e manutenção
de frotas.
O produto Ticket Alimentação® nasceu em 1992.
a trajetória de uma liderança incontestável
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Este benefício, que se estende à família do trabalhador, além de pioneiro no segmento, também foi
o primeiro a apresentar-se como cartão magnético
em todo o Brasil.
Em 1993, foi lançado o Ticket Transporte®,
primeiro serviço a oferecer aquisição, separação, envelopamento e entrega de vales-transporte de forma
personalizada.
Mantendo-se sempre na liderança dos mercados
em que atua, a Ticket® voltou a inovar, em 1999,
com o lançamento da Ticket SegMD – corretora de
seguros especializada em soluções diferenciadas de
seguros para Recursos Humanos.
Após o lançamento de todos estes produtos, a
Ticket iniciou uma grande batalha para migrar seus
principais produtos do voucher papel para a versão
cartão. Hoje, o Ticket Alimentação, por exemplo,
é 100% em cartão eletrônico, o que proporciona
muito mais facilidade, praticidade e segurança aos
seus três públicos: empresa-cliente, estabelecimento
e usuários.

Identidade
Ao longo de duas décadas, a Accor esteve representada no Brasil pela marca institucional Ticket
- Grupo de Serviços, que reunia as unidades estratégicas de negócio GR-Serviços de Alimentação,
Cestaticket, Novotel, Carlson Wagonlit Travel, Infra
4, Parthenon, Incentive House, Sofitel; e sólidos
acionistas como Brascan e o Grupo Espírito Santo.
Em 1997, a Accor implementou no Brasil a sua
estratégia de internacionalização das marcas. Desde
então, a Ticket - Grupo de Serviços assumiu a
identidade corporativa Accor Brasil, com destacada
atuação em três segmentos: Hotelaria, Viagens e
Serviços.
Baseando-se em sua expertise em serviços empresariais, a Accor definiu uma identidade estratégica internacional a fim de potencializar as ações
de planejamento, desenvolvimento, lançamento e
acompanhamento de produtos e serviços nos 28
países onde atua. Dessa forma, todas suas marcas
ligadas a serviços empresariais, inclusive a Ticket,
passaram a ser coordenadas estrategicamente como
Accor Services.

Desafios
Da sua chegada ao Brasil até os dias de hoje são
inúmeros os desafios impostos à Ticket. A começar
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pelo primeiro deles, que se caracterizou em como
convencer os donos de restaurantes no País a aceitarem um voucher em papel no lugar do dinheiro
vivo. Trinta anos depois, a empresa ainda encontra
em seu cenário mercadológico transformações e necessidades na sociedade que exigem sua reinvenção.
A Ticket tem de, muitas vezes, reinventar o que ela
mesma inventou.
Depois de duas décadas no País, a partir da
década de 90, a Ticket deu início a sua grande
transformação. Isso porque, com a implantação da
estabilidade monetária, o ano de 1994, mais precisamente, abriu uma nova etapa na história econômica do País, permitindo às empresas trabalharem
e crescerem num ambiente não-inflacionário. No
que se refere ao negócio da Ticket, entretanto, essa
necessidade de mudança resultou também das
próprias transformações tecnológicas e relacionais
do mercado.
Tratava-se de sobreviver à nova ordem econômica mundial e local, mantendo a liderança no
mercado e a satisfação dos clientes. Isso implicava
melhorar a rentabilidade da carteira, cortando e otimizando custos, além de conquistar novos clientes.
Desde aquela época, impôs-se um paradigma
novo no mercado, estimulando as empresas a adotarem novos modelos de gestão. Atualmente, conquistar solidez financeira, qualidade na entrega dos
serviços, inteligência competitiva e racionalização
de custos não representa apenas adquirir atributos
de uma empresa moderna: é uma questão de sobrevivência.
Nos dias de hoje, o mercado clama por serviços
mais eficientes, seguros e competitivos. Os acionistas
Box
Empresa-cliente: é realmente o público-alvo dos produtos Ticket. A área de recursos humanos é o grande decisor, e com eles são feitas as negociações dos benefícios.
Estabelecimento credenciado: aceita como forma
de pagamento todos os produtos Ticket, dentro de suas
categorias, com a garantia de que o reembolso será creditado corretamente. É um público muito importante para
a Ticket, pois quanto mais estabelecimentos credenciados,
mais credibilidade a Ticket tem nas empresas-clientes.
Usuário: Recebem e utilizam os produtos Ticket nos
diversos estabelecimentos credenciados de todo Brasil.
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anseiam por negócios mais rentáveis. Os concorrentes,
por sua vez, mostram-se cada vez mais fortes, ousados
e diversificados. Os próprios clientes exigem produtos
e serviços com maior valor agregado. Esses fatores
convergiram para a decisão da Ticket, no sentido de
reinventar-se e dar à luz a New Ticket.
Preservando o seu “DNA humanista”, com a
mesma qualidade que distinguiu a Ticket das demais
empresas do setor de refeição e de alimentação-convênio, a New Ticket incorporou três novos eixos
estratégicos.
Trata-se, em primeiro lugar, de implantar a tecnologia de cartões eletrônicos, em substituição aos
comprovantes de papel, oferecendo mais praticidade
a milhões de usuários. Em seguida, desenvolver o
comércio eletrônico via Internet, para agilizar as
transações comerciais de suas empresas-clientes
e estabelecimentos credenciados (B2B), além de
possibilitar a comercialização de produtos para
usuários finais (B2C). E, finalmente, estabelecer
relacionamento personalizado com seus três públicos-alvo. Tudo isso partindo de uma plataforma
tecnológica para centrais de atendimento inteligente,
dotada de modernas ferramentas de Marketing de
Relacionamento.
Essas novas estratégias acopladas a um inovador estilo de gestão, baseado em análises de negócio
mais eficientes e mais próximas da realidade, foram
as armas da Ticket para manter a hegemonia no
universo de refeição e de alimentação-convênio.
Foram também as chaves para abrir novas frentes
de negócios no mercado de serviços empresariais de
alcance social.

Ações estratégicas
Os 30 anos de existências a Ticket são marcados
por realizações estratégicas que garantiram a sua manutenção na liderança de seu segmento de atuação.
A empresa conseguiu se reinventar em cada regional
espalhada por todo o Brasil, unificando processos e
procedimentos. Para tanto, investiu pesadamente em
sua plataforma tecnológica tornado-se uma empresa
virtual, de acesso global. Essa transformação foi um
marco não só na Ticket como nas empreitadas tecnológicas de todo o grupo, fazendo da bem-sucedida
experiência brasileira, uma referência para a Accor,
no mundo.
Mas não foram só as ações estratégias tecnológicas
que reforçaram o título de líder da Ticket no Brasil.
Paralelamente a essa transformação, a Ticket ousou
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mais uma vez e desenvolveu programas para seus
colaboradores que foram verdadeiras alavancas para
a Gestão do Conhecimento, valorizando
cada um em suas
habilidades e competências.
E para uma empresa que tem a responsabilidade social
a base de tudo, suas
ações para com o terceiro setor estão longe
de ser “ajuda a quem
precisa”. A Ticket
investe na conscientização dos empresários em suas ações
sociais, na educação
de base e na cultura
de uma forma geral.
Conheça, a seguir,
as estratégias que revolucionaram a empresa e a elevaram ao ponto mais
alto do ranking das corporações bem-sucedidas.

Primeiros passos da mudança
Os primeiros passos no sentido da grande mudança da Ticket aconteceram no segundo semestre
de 1999, quando a empresa começou a reestruturar
a sua força de vendas, a modernizar seus sistemas de
informática e a estabelecer parcerias para acelerar o
desenvolvimento de novos produtos como o Ticket
Seg – Corretora de Seguros.

Projeto Franquia de Filiais –
O Diagnóstico

Durante o processo de reestruturação da força
de vendas, efetuou-se um levantamento de todas as
atividades realizadas pelas filiais. Verificou-se, então,
que as 40 filiais da Ticket funcionavam quase como
unidades autônomas, com procedimentos e regras
próprias. Como principal inconveniente da situação,
concluiu-se que em vista disso, as filiais desperdiçavam tempo e energia preciosos com a execução de
atividades burocráticas.
Para definir mais claramente as funções da força
de vendas e otimizar os processos internos, criou-se,
no início de 2000, o Projeto Franquia de Filiais,
uma intervenção que também visava a estabelecer
a trajetória de uma liderança incontestável
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procedimentos padronizados em todas as unidades
da empresa.
Logo após as primeiras mudanças, observou-se
que o sucesso daquela iniciativa dependia organicamente das demais áreas de apoio da Ticket, que
deveriam estar preparadas para assumir as atividades burocráticas das filiais. Em conseqüência, no
segundo semestre de 2000, formulou-se um Projeto
de Reengenharia.

Projeto de Reengenharia –
Reestruturação de Áreas e Processos

Elaborado por uma equipe multidisciplinar de
colaboradores de todas as áreas da empresa e por
consultores especializados em gerenciamento de
projetos, o Projeto de Reengenharia aceitou um
desafio que parecia gigantesco: implementar as
orientações estratégicas de curto prazo, visando a
atingir o pretendido resultado de R$ 45 milhões e
gerenciar os processos de mudanças de médio e de
longo prazos.
Os primeiros efeitos não tardariam a aparecer.
Em menos de seis meses, várias áreas foram criadas,
reestruturadas e centralizadas para apoiar as atividades comerciais das filiais.

Call Center

Foi reestruturado para
atender toda e qualquer
ligação externa de cliente, estabelecimento e
usuário. Sua estrutura
ficou dividida em quatro centrais, dedicadas
às seguintes atividades:
prospecção de clientes,
estabelecimentos e usuários; autorização de débito;
desbloqueio de cartões e atendimento a usuários de
cartões.

Back Office

Foi criado com o objetivo de atender os clientes
internos e externos e de resolver suas dúvidas. É
responsável pela administração, controle e suporte
de todas as ocorrências registradas pelos Call Centers
referentes aos diversos produtos, assim como pelas
dúvidas e questionamentos dos assessores Ticket.
Seus objetivos são os de reduzir custos e de ampliar a
qualidade de atendimento, bem como de padronizar
soluções e de aumentar o controle das ocorrências
no atendimento.
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Centrais de Implantação &
Suporte e de Pedidos

Uma área específica foi criada para realizar as
operações de implantação e de suporte dos produtos
Ticket. Já a Central de Pedidos se destina a administrar todos os pedidos (de todos os produtos) que
possam chegar por meio impresso ou eletrônico.

Gerência de Vendas Nacional Varejo

A área de Telemarketing Varejo, antiga SP3, passou a ser responsável por toda a venda e manutenção
da carteira de clientes de pequeno porte, chamados
de Clientes Varejo e que correspondem às empresas
com até 100 funcionários, na Regional SP, e até 50
funcionários no restante do Brasil.

Central de Crédito & Cobrança

Foi reestruturada para desenvolver análises de
concessão de crédito a clientes, com o objetivo de
centralizar a concessão de crédito numa única área.
Tem também por meta dar uniformidade à política
de concessão de crédito e melhorar a performance
da carteira de clientes privados da Ticket.

Reestruturação das filiais

Com a criação e a reestruturação dessas áreas, em
menos de quatro meses
foi possível centralizar, no Telemarketing
Varejo, o atendimento
telefônico dos Clientes
Varejo de 26 filiais, bem
como a gestão dos pedidos
dos Clientes Varejo em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
Para levar a cabo as ações estratégicas de curto
prazo da Ticket, algumas filiais tiveram suas estruturas otimizadas. Assim, após cuidadosas análises
de performance e de viabilidade econômica, clientes
e estabelecimentos filiados de 10 filiais passaram a
desfrutar de atendimento remoto.
Paralelamente à centralização de atividades das
filiais, a mencionada equipe multidisciplinar trabalhou na seleção de fornecedores das soluções de
Planejamento dos Recursos da Empresa e de Gestão
de Relacionamento com o Cliente. Dessas soluções
dependia a construção da nova arquitetura de Tecnologia da Informação da New Ticket. Essa nova
plataforma tecnológica foi desenhada para atender
aos principais requisitos de negócio da New Ticket.
Após a execução das mudanças estruturais e da
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escolha de um fornecedor para a
nova arquitetura de Tecnologia da
Informação, chegou o momento de
a Reengenharia ceder lugar a um
projeto muito mais abrangente, em
que todos os colaboradores desempenham um papel preponderante
na construção da New Ticket.

Projeto Millennium,
a consolidação

O Projeto Millennium nasceu
para consolidar as mudanças
iniciadas no final de 1999 e que
tinham por objetivo dar corpo e
alma à New Ticket do século XXI.
A implantação do Projeto Millennium na empresa é comparada
à construção de um avião em pleno
vôo. Numa explicação resumida,
ele se traduz na nova Tecnologia
da Informação (TI) da Ticket, com destaque para
programas ERP (Enterprise Resources Planning),
CRM (Customer Relationship Management) e BI
(Business Inteligence). Adotando essa nova plataforma, a empresa tem infra-estrutura suficiente para
crescer em média 10% por ano.
Passa, além disso, a possuir um poderoso banco de
dados para gerenciar, em bases individuais, o relacionamento com cada um dos cerca de 50 mil clientes
– tanto por meio do auto-atendimento, quanto no
desenvolvimento de produtos de maior valor agregado.
Graças à racionalização dos projetos e à eliminação de
tarefas, os custos operacionais sofrem uma redução
da ordem de 20%. Com a soma desses benefícios, foi
possível manter-se a liderança do mercado.
Mas o Projeto Millennium abrange muito mais
que isso. Ele mobiliza, envolve e integra pessoas,
tecnologias, processos e políticas de gestão. Exclusivamente para o projeto foram investidos R$
100 milhões, divididos em 05 anos. Os números
que o compõe também não são modestos: 7 macroprocessos, 25 frentes de trabalho, 60 pessoas
atuando em dedicação total e 200 colaboradores
de todas as áreas.
Uma mudança de paradigma tão profunda como
esta, que foi promovida pelo Millennium, determinava a passagem para um novo modelo de gestão. Nele,
além de aperfeiçoar uma modalidade caracterizada
pela orientação para resultados, foi essencial o alinhamento da New Ticket ao Projeto de Empresa da
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Accor Brasil, com foco nos eixos
People, Service e Profit.
Nesse alinhamento, o eixo People determina que a empresa deva
sempre ser um ótimo lugar para
se trabalhar. O eixo Serviçe define
o jeito de ser e de servir os clientes.
No eixo Profit fica estabelecido
que os colaboradores ganham
junto com a empresa.
Desse modo, garantiu-se um
acompanhamento mais eficiente
do mercado e da concorrência.
Com ele, obteve-se mais rapidez de
reação e de contra-ataque às ações
da velha e da nova concorrência.
Ou seja, um controle mais arrojado do negócio.

Ticket Express

A partir do seu foco de crescimento no mercado de pequenas e micro empresas,
a Ticket valeu-se dos recursos tecnológicos para
oferecer um conjunto de benefícios e serviços diferenciados para esse mercado na compra dos produtos
Ticket Restaurante, Ticket Restaurante Eletrônico
e Ticket Alimentação.
Alicerçada no seu bem-estruturado portal na
internet, a empresa criou o canal Ticket Express
no qual esse público tem fácil e ágil acesso aos produtos. Vale ressaltar que quando focou os micros e
pequenos empresários para a meta de crescimento da
companhia, sabia que ações de telemarketing ativo
ou contato face-to-face seriam inviáveis para atingir
tão expressiva demanda.
Os investimentos em tecnologia resultaram em
uma inteligência virtual com a qual os próprios
empresários efetuam seus pedidos, fazem o cálculo
do custo real, imprimem e pagam seus boletos e
recebem os produtos em tempo recorde.
Em uma era em que o comércio virtual avança a
passos lentos no Brasil, diferentemente dos países de
Primeiro Mundo, a Ticket realiza a proeza de conquistar três mil novos clientes de micro e pequeno
portes apenas cinco meses após o lançamento do
Ticket Express, em agosto de 2004, um resultado
50% acima do planejado.
Com o apoio dos parceiros tecnológicos, a Ticket
conseguiu criar um canal simples, fácil de acessar e
eficiente no passo a passo da compra de seus produtos
pela internet. A ferramenta, além de efetivar o B2B,
a trajetória de uma liderança incontestável
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vai além e gera um valioso
banco de dados no qual a
Ticket tem acesso aos seus
clientes de várias formas,
tais como localização, ramo
de atividade, número de
funcionários, entre outros.
A inteligência do sistema ainda possibilita aos profissionais da Ticket
acompanhar virtualmente todas as etapas dos acessos
feitos pelos clientes para um melhor atendimento.
Por exemplo, é possível identificar até que parte do
processo o cliente desistiu da compra, se foi na hora
do pagamento ou da escolha do benefício. Com isso,
a gerência comercial traça estratégia para uma nova
abordagem a esse cliente.
Vale reafirmar que todo o processo de compra
feito pelos pequenos e médios empresários é realizado
pela internet. A Ticket disponibiliza uma equipe de
suporte que, quando contatada, auxilia o usuário no
uso das ferramentas, somente, não efetua para ele
nenhum passo das transações.
Com o canal Express, a Ticket vai além do incremento no seu negócio. A empresa ao efetivar o B2B
com os pequenos e médios empresários exerce duas
importantes ações de responsabilidade social. Uma
delas é o ingresso ao PAT, que oferece incentivos
fiscais e isenção de encargos sociais às organizações
que dão benefícios para alimentação dos funcionários. É sabido que este programa tem grande alcance
social, forte impacto econômico, ajuda melhorar a
produtividade e saúde dos trabalhadores, tem baixo
custo e beneficia prioritariamente a população de
baixa renda, que bate na linha de pobreza.
A segunda, se alinha à estratégia do governo
federal de inclusão digital, uma vez que a empresa
viabiliza as transações pela internet a grande massa
que compõe o mercado de micros e pequenas empresas. A grande maioria dos novos clientes Ticket
nunca havia realizado compras virtuais.
Internamente, a Ticket incrementou e alavancou seus negócios sem precisar alterar seu quadro
de funcionários. Com as transações on-line ocorreu
uma redução do back office, agilidade dos processos,
entre outros benefícios. Esse canal de relacionamento
elimina atividades burocráticas e reduz custos com
contratos, estrutura comercial e análise de crédito,
gerando economia tanto para o cliente quanto para
a Ticket.
Com apenas 12 meses em funcionamento, o
Ticket Express conquistou aproximadamente 8
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mil novos clientes ativos para
a empresa. o que representa
80% dos novos contratos fechados pela Ticket. São cerca de
800 novas empresas-cliente ao
mês, resultado 30% superior às
expectativas.

Ampliação de parcerias
Em setembro de 2005, o Ticket Car, unidade de
negócios com produtos para abastecimento e serviços de gestão de frota da Ticket Serviços, e a Shell
Brasil anunciaram a ampliação de sua parceria.
Pelo acordo, a Ticket assumirá a gestão dos cartões
Shell Card e Shell Card Auto, produtos voltados
para gestão de abastecimento de frota, que serão
substituídos a partir deste mês. Além disso, a Ticket
dará prioridade ao credenciamento e manutenção da
rede de postos Shell.
O principal objetivo do Ticket Car é dobrar sua
participação neste segmento, chegando a um bilhão
em volume de negócios. Ao mesmo tempo, a Shell
pretende triplicar o volume de negócios para empresas frotistas. Para atingir este objetivo, a Shell dobrará
o número de pontos de venda credenciados ao Ticket
Car em sua rede credenciada, devendo alcançar 1,2
mil postos até o final do ano. Assim, os usuários do
Ticket Car passarão a contar com a capilaridade da
ampla rede Shell, que oferece produtos e atendimento
controlados e de qualidade.
Outro grande contrato nacional da Ticket foi
com o McDonald´s para credenciar os 548 restaurantes da rede ao Ticket Restaurante Eletrônico. A
rede de fast food, parceira da Ticket há mais de 10
anos com a versão em papel do Ticket Restaurante,
vinha operando com a versão eletrônica do produto
em 51 estabelecimentos em todo o Brasil. Com a
ampliação da parceria, os funcionários das mais de
50 mil empresas atendidas pela Ticket que optarem
pelo cartão eletrônico passarão a contar com a maior
rede de lanchonetes do País.
Ainda em 2005, a Ticket adquiriu 75% do capital
da Build Up - Terceirização e Assessoria em Recursos Humanos Ltda. Com esta operação, a Ticket
amplia o escopo de produtos e serviços para Recursos
Humanos, passando a oferecer também serviços de
administração de pessoal e processamento de folha de
pagamento. A aquisição reflete a estratégia da Ticket
de atender todas as necessidades das áreas de RH
das empresas-clientes com produtos e serviços que
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liberem esses profissionais para funções estratégicas
e de maior valor agregado.

• Conhecimento coletivo
• Resultado

Da tecnologia e novas aquisições
às pessoas Ticket

Indivíduo

Com tantos projetos e ações estratégicas, só
mesmo com uma equipe engajada e motivada era
possível conseguir êxito nas ações. A empresa estava
mudando rapidamente. Em 2001, iniciou a implantação de um novo modelo de gestão, em razão das
mudanças tecnológicas que estavam ocorrendo. A
Ticket estava entrando em uma nova geração, agora
tecnológica, e toda a equipe precisava estar preparada
para acompanhar os avanços. Como ocorre em toda
mudança, os colaboradores ficaram ansiosos e, por
isso, foram elaborados treinamentos durante todo o
processo e reuniões para acompanhamento das ações
realizadas. Deste modo, com um processo claro e
objetivo, o empenho e o comprometimento de todos
foram maiores do que o esperado.
Paralelamente a tudo isso, para implementar o
Novo Modelo Organizacional da Ticket, e assim ter
um alicerce para todas as ações futuras, e preocupada
com a transparência com o colaborador, a Ticket
lançou o Pró-People. O Pró-People teve o objetivo de
esclarecer para os colaboradores todas as mudanças
que aconteceriam na organização, que contou com
a ajuda de uma consultoria externa no desenho das
novas diretorias e nos seus respectivos desafios.
Este novo modelo estava baseado em quatro
grandes razões centrais para a mudança:
• Ampliar Competitividade
• Foco e Velocidade
• Focar e Valorizar Talentos
• Realizar todo Potencial
E assim, a empresa implantou o Novo Modelo
Ticket, que tinha perspectivas na transformação de
potencial em desempenho superior, por parte dos
quatro grandes grupos:

Acionista

• Valor e perpetuidade
• Minimização de riscos
• Maximização de dividendos
• Credibilidade e reconhecimento

Organização

• Diferenciação
• Aprendizado
• Inovação
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• Conhecimento
• Experiência
• Relacionamento
• Recompensa
• Carreira

Comunidade

• Atendimento das expectativas do cliente
• Integridade, ética e segurança
• Equilíbrio no eco-sistema
• Qualidade de vida
Com o novo modelo organizacional implantado,
aquele que sustentaria todas as perspectivas e trabalharia matricialmente, a segunda etapa foi analisar
todos os impactos organizacionais na carreira das
pessoas. O talento, passaporte para o futuro, foi o
grande diferencial para um aprendizado permanente,
disposição para correr riscos, experiência de vida e
capacidade empreendedora.
Neste processo foi essencial analisar a pirâmide
do alto desempenho, que é baseada nos conceitos das
quatro capacidades:
Capacidade “Espiritual”: Tem uma fonte poderosa de
Motivação, Determinação e Perseverança
Capacidade Mental: Foca a energia física e emocional
na tarefa desenvolvida
Capacidade Emocional: Cria clima interno que conduz o
Estado de Desempenho Ideal
Capacidade Física:
Desenvolve paciência, promove recuperação mental/emocional
Todos os estudos
destes conceitos contribuíram para que a
Ticket, ao implantar
o novo modelo organizacional na ema trajetória de uma liderança incontestável
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presa, tivesse o mínimo de ruído possível. Essa foi
uma grande preocupação, realizar uma mudança na
qual seus colaboradores participassem ativamente
do processo, contribuindo para o melhor resultado.

Planos de Ação
Com o novo modelo organizacional já em ação,
a Ticket estava pronta para iniciar a Gestão do
Conhecimento. Foram vários os projetos que a Ticket desencadeou, todos voltados para a satisfação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento do colaborador.

Plano Day by Day

O Plano Day by Day é um programa de desenvolvimento e acompanhamento da performance da equipe,
no que se refere às competências necessárias, tanto
do indivíduo como do time. Ele
define claramente a cultura que
a Ticket quer estabelecer dentro
da empresa, pois cada etapa do
plano é trabalhada em razão
da necessidade da organização
naquele momento. Seu objetivo
é estabelecer uma estratégia
única para a área comercial, contemplando:
• um processo de desenvolvimento e acompanhamento da performance da equipe
• desenvolvimento comportamental do indivíduo e
do time
• desenvolver habilidades técnicas – vendas
• a busca de melhore resultados
O início do Plano Day by Day foi em 2001, com
a 1ª fase, na qual foi trabalhado o coaching, no sentido
de mostrar às pessoas a confiança que eles deveriam
ter uns nos outros para poder se autodesenvolver.
Nesta fase, o RH treinava a equipe.
Para complementar, foram introduzidos dois tipos
de avaliações de desempenho, a Avaliação 180º para
a equipe, e a Avaliação 360º para o gestor, e também
os treinamentos dos gerentes de negócios por meio
de ferramentas “on the job”. O Plano era traçado
com base em objetivos e metas, além de disponibilizar diversos materiais de apoio: livros, vídeos e best
pratices. Essas ferramentas eram importantes, pois
ajudavam a gerir o conhecimento das equipes.
Já na sua 2ª fase, o Plano Day by Day teve um
foco mais voltado para a cultura de gestão de pessoas.
Em forma de reuniões que eram realizadas com os
gestores e sua equipe, o desenvolvimento do plano,
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aos poucos, foi passado para a mão do próprio gestor.
Ele tinha a responsabilidade de conduzir o trabalho
junto com a sua equipe, multiplicando assim o
conceito, porém, sempre contando com o apoio de
RH e dos materiais de apoio.
Na 3ª fase, o Plano ficou totalmente sob a condução do gestor e o RH entrava para trabalhar muito
mais uma dinâmica de time.
Hoje, o cronograma do Plano Day by Day está
na 4ª fase. A Ticket trabalha com a sua equipe a
motivação, focando em uma maior agressividade
comercial e competência em argumentos tecnológicos. Nesta etapa, o Day by Day completa o ciclo do
programa e reforça o seu objetivo: aplicar diversas
ferramentas para conquistar um melhor atendimento
ao cliente.
No meio de todas estas mudanças, nascia uma
nova geração de pessoas.
E como todos são diferentes uns dos outros, as
ferramentas de avaliação
despertavam para o autodesenvolvimento, e o melhor, a
autogestão de desenvolvimento. Conforme era introduzida a leitura de
um livro ou de algum filme, a equipe despertava
para suas próprias competências, inclusive para
a gestão do negócio, para a tecnologia do cartão
na empresa e muitos acabavam percebendo o que
precisavam melhorar. O resultado disso foi magnífico: vários colaboradores voltando aos estudos,
concluído o MBA, os cursos técnicos, enfim, a
equipe percebeu a necessidade de acompanhar
toda a realidade da empresa.

Projeto MPB
O Projeto MPB foi lançado com o objetivo de
disseminar os três grandes eixos que a Ticket adotou
para seguir nos próximos anos, e que irão parametrizar todos nas ações da empresa:

MPB: Modernidade,
Profissionalismo e Brilhantismo

• Modernidade é o Projeto Millennium, com a
implantação de uma nova tecnologia e dos novos
conceitos de CRM e ERP.
• Profissionalismo é o novo modelo organizacional
da empresa, que requer competências novas, forma
de atuação diferente e a reciclagem por parte dos
colaboradores. É ter um maior foco e expertise no

serviços

pensar, e não somente no fazer.
• Brilhantismo é o projeto Nortear – a
estratégia em ação. Este projeto trabalha com Balanced Scorecard em
uma nova forma de gerir a empresa,
atendendo duas importantes reivindicações: a necessidade de modernizar
profundamente o modelo de gestão da
Ticket, alinhado às diretrizes da Accor
no Brasil, e atender as exigências dos
colaboradores por maior clareza nos
objetivos, estratégias, performance,
resultados e um justo e transparente
sistema de recompensas, valorizado
pela meritocracia.

Novas Políticas de RH
Outra ação implantada foram às políticas de treinamento, idioma e de bolsa de estudo. A Ticket tinha
a necessidade de ter políticas claras e que atingissem
a maior parte de seus colaboradores, o que é fundamental. Com as novas políticas em funcionamento,
e com a provocação que de uma certa forma o Plano
Day by Day despertava nas pessoas, começou a
desencadeamento da necessidade dos colaboradores
voltarem a estudar. A Ticket teve um índice de 70%
da equipe comercial para MBA, Pós-Graduação etc.

Portas Abertas
O Portas Abertas é um encontro informal e descontraído, formatado para facilitar ainda mais o contato
entre o Diretor Geral da Ticket, Oswaldo Melantonio
Filho, e os gestores das diferentes áreas da empresa.
Todo o mês, acontece uma reunião com um grupo
composto por até 12 pessoas. Nessas reuniões, o Diretor Geral apresenta aos convidados as estratégias e os
desafios da empresa, ao mesmo tempo em que ouve
perguntas, sugestões e questionamentos a respeito dos
mais diferentes temas.
Os objetivos principais do Portas Abertas são:
• Criar um canal de Comunicação aberto entre o
Diretor Geral e colaboradores, reforçando o modelo
de gestão participativo e criando oportunidades de
avanços nos negócios Ticket.
• Valorizar cada participante, desencadeando a
satisfação e retenção dos colaboradores frente aos
novos desafios.
• Reforçar o traço cultural da Ticket de abertura de
expressão.
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Esse nível de interlocução que
aproxima lideranças de diferentes níveis hierárquicos e dissemina a troca
de informações foi um fator indispensável para o sucesso da organização
em um momento tão especial como o
que estava vivendo, em que a Ticket
desenvolvia projetos do impacto e da
envergadura do Projeto Millennium
e do Nortear.

Ticket, Melhor Com Você
Como já foi dito anteriormente, a Ticket é líder
no seu segmento, e cada um de seus colaboradores
tem uma parcela importante nessa posição de destaque. Como reconhecimento à dedicação e ao talento
de seus profissionais, a empresa criou o programa
Ticket, Melhor Com Você, lançado em outubro
de 2004. O Ticket, Melhor Com Você conta com
diversas ações de valorização do colaborador. O
objetivo destas iniciativas é reforçar ainda mais o
quanto cada pessoa é importante e como a empresa
participa de momentos marcantes na vida de cada
um. Dentro do Ticket, Melhor Com Você existem
ações como comemoração de aniversário, casamentos, de reconhecimento a formandos, entrega do Kit
Maternidade, festa de 10 e 20 anos, festa de fim de
ano, outlet, programas de qualidade de vida e salas
de descompressão, entre tantas outras novidades
que serão implementadas e que demonstram como
a Ticket está sempre ao lado de pessoas que atuam
na empresa. Para marcar o lançamento do Ticket,
Melhor Com Você, cada colaborador recebeu um
folder de apresentação do programa e um quebra-cabeça que, quando montado, forma um painel
com fotos de centenas de profissionais Ticket de
todo o país. O quebra-cabeça simboliza o universo
Ticket, uma empresa em que cada colaborador é
parte fundamental de uma engrenagem que funciona em grande sintonia.

Do humano ao social
Ciente da importância que o 3º Setor tem para o
desenvolvimento do país e para a sociedade, a Ticket
promove diversas ações sociais. Entre os grandes
projetos desenvolvidos pela empresa, em parceria
com a Prefeitura de São Paulo, está o Criando o
Cidadão do Futuro, um evento para mil crianças
a trajetória de uma liderança incontestável
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de entidades assistenciais, cujo objetivo primordial
é disseminar a importância das empresas doarem
1% do IR ao Funcad (Fundo Municipal da Criança
e Adolescente). Em 2003, lançou no mercado a
Cartilha do 1% “Contribua para uma causa nobre
sem pôr a mão no bolso”, enviada para os maiores
clientes da Ticket e formadores de opinião. Em
2004, construiu o Sonho de Criança, um centro
educacional que hoje atende permanentemente
200 crianças que vivem na Favela do Gato, e que
é mantida até hoje pela empresa. O mais importante
neste projeto foi a disseminação de uma nova prática social, que é reunir forças entre a empresa, seus
funcionários, clientes e comunidade em geral. Para
a Ticket, a entrega do CEI é a realização de dois
sonhos da empresa: contribuir com a comunidade
e estimular a conscientização dos colaboradores
quanto à importância da responsabilidade social.
O projeto contou com a mobilização de mais 1,3
mil funcionários, que doaram até 6% do Imposto
de Renda para o fundo dos Direitos da Infância e
do Adolescente – FIAs do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA. Em alguns
casos, as doações ultrapassaram os 6%, que é o
máximo permito para dedução. Além disso, para
motivar os seus funcionários a essa prática, a Ticket
dobrou cada real doado por eles.
O CEI “Sonho de Criança” faz parte do Projeto
Parque do Gato, um complexo de 175.000 m² planejado pela Prefeitura e que inclui conjunto habitacional, centro de capacitação profissional, espaço
para eventos culturais, área verde e de lazer.
Disseminador de idéia - Para a Accor no Brasil,
grupo da qual a Ticket Serviços faz parte, o projeto
Sonho de Criança demonstrou o potencial da companhia para a realização de projetos sociais. Por isso,
criou o Instituto Accor, que tem o objetivo de captar
recursos e de ser um meio de potencializar o exercício
da cidadania nas unidades de negócios do grupo e
no mundo empresarial. A entidade nasceu com 45
projetos em vários pontos do País.
A Ticket também concretizou uma parceria
com o Instituto Via de Acesso,
reforçando ainda mais a
preocupação que a empresa tem com as causas sociais. Atualmente,
possui atividades em desenvolvimento na área
de Recursos Humanos
com o instituto, com
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a prestação de serviços relativos ao programa de
estágios da empresa, na profissionalização e no
acompanhamento dos projetos de capacitação de
mão-de-obra.
Dando incentivo à literatura, a Ticket patrocinou
o livro “Brasil a Gosto”, de autoria da chef de cozinha
Ana Luiza Trajano. A ação, que contou com um
investimento de R$ 150 mil, fez parte das iniciativas
da empresa em apoiar a cultura brasileira e promover o marketing de relacionamento com públicos
estratégicos, como os proprietários de restaurantes e
formadores de opinião.

Conclusões e resultados
As páginas anteriores mostraram de uma forma
sucinta as estratégias adotadas para que a Ticket
chegasse aos 30 anos contabilizando histórias de
sucesso. Isso tudo sem ter a sua liderança no segmento sequer abalada. Imagine uma pessoa de 30
anos, que nessas três décadas teve de investir nos
primeiros anos de vida em aprender a falar, andar,
comer sozinha e a ler. Calcula-se em média 7 anos
para esse aprendizado. Em pensar que ela terá no
mínimo mais 30 anos de vida, com a vantagem de
saber tudo isso...
Pois bem, essa é a Ticket, uma jovem balzaquiana, com o vigor, conhecimento e experiência
para viver, no mínimo, mais 30 anos com fôlego e
disposição de quem está começando tudo de novo.
E os números e as conquistas do ano passado são
indicadores de que a Ticket está, mais uma vez, no
caminho certo. A empresa comemora a marca de R$
5,6 bilhões em volume de negócios em 2005, número
que representa um crescimento de 12% em relação
ao ano anterior. Este resultado mantém sua participação no mercado, que soma 44% e confirma a
empresa como líder absoluta do segmento de refeição
e alimentação-convênio. Com abrangência nacional,
a empresa fechou o ano com 50 mil empresas-cliente
e 4,5 milhões de usuários que são atendidos por meio
de uma rede de 280 mil estabelecimentos credenciados nos 4,8 mil municípios brasileiros.
Atualmente, cerca de
2,5 milhões de cartões
eletrônicos já circulam
no mercado, levando
todo o conceito de modernidade da empresa.
Entre as principais ações da
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empresa em 2005 esteve a aquisição de 75% do capital da Build Up, empresa especializada em serviços
de administração de pessoal e processamento de folha
de pagamento. Esta iniciativa está alinhada à estratégia de atender todas as necessidades das áreas de
RH das empresas-cliente por meio da ampliação do
escopo de produtos e serviços da Ticket. O negócio
fechado, em agosto, já demonstra resultados acima
das expectativas. A Build Up cresceu mais de 50%,
fechando o ano com R$ 10,2 milhões em volume
processado e mais de nove mil novos funcionários
adicionados à base da Build Up.
Durante 2005, a Ticket também focou a expansão
do seu negócio apoiando e trazendo
inovações às empresas de pequeno
porte. Foi para elas que a companhia lançou o Ticket Express, em
novembro de 2004, um conjunto
de benefícios e serviços diferenciados
para a compra dos produtos Ticket
Restaurante, Ticket Restaurante
Eletrônico e Ticket Alimentação.
Neste um ano de operação, o
Express conquistou mais de oito
mil clientes, o que representa 80%
dos novos contratos fechados pela
Ticket. São cerca de 800 novas
empresas-cliente ao mês, resultado
30% superior às expectativas. Entre
as vantagens oferecidas aos clientes Express estão
taxas administrativas reduzidas, descontos especiais
pela fidelidade dos clientes, e  liberação dos  pedidos sem análise de crédito. Isso é possível porque
as solicitações são 100% online e o pagamento dos
pedidos feito antecipadamente.
Possuir um canal diferenciado, prático e conveniente, é fundamental para conquistar clientes
entre as micro e pequenas empresas. Elas buscam
oferecer cada vez mais benefícios aos seus colaboradores, minimizando os impactos sobre sua estrutura
de custos, o que é essencial num ambiente de alta
competitividade e dinamismo. Neste contexto, os
benefícios amparados pelo PAT oferecem uma excelente alternativa, por não incidir sobre eles nenhum
encargo social, pela garantia de não-incorporação
do benefício ao salário e pela possibilidade de obter
incentivos fiscais no Imposto de Renda devido.
Esta movimentação representa um primeiro passo
importante na visão da Ticket de se tornar cada vez
mais um parceiro no crescimento e no aumento da
eficiência das pequenas empresas.   
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Produtos e parcerias
O Ticket Restaurante, após três décadas de existência, continua líder de setor e sinônimo de categoria.
Primeiro produto da Ticket que, em 1976, chegou
ao mercado em versão papel, acompanhou a modernidade e avanços tecnológicos e hoje está disponível
também em cartão eletrônico, sendo aceito em mais
de 45 mil pontos por todo o País.
Esta iniciativa dá continuidade à expansão da rede
de estabelecimentos credenciados ao Ticket Restaurante Eletrônico (TRE), por meio de uma parceria
com a Redecard, responsável pela transmissão e segurança das transações realizadas
com os cartões TRE. ”Com esta
ampliação, nos anteciparemos à
necessidade das empresas-cliente
na hora da migração do benefício
para o formato cartão. Temos o
cuidado de oferecer a melhor rede
de estabelecimentos para que o
usuário tenha a liberdade de escolher onde quer comer - em um
restaurante, uma lanchonete ou
padaria. Dependendo do porte,
o estabelecimento não possui
terminal para operações com cartão. Daí o sucesso do mix entre o
Ticket Restaurante nas versões
cartão e papel, que oferecemos ao mercado”, diz
Oswaldo Melantonio Filho, Diretor-Geral da Ticket.
O Ticket Alimentação, produto que desde 2002
opera 100% em cartão, levando comodidade, segurança e facilidade para os usuários, estabelecimentos
e empresas-cliente, finalizou 2005 consolidado e com
sucesso no mercado. O produto também possui duas
ofertas sazonais durante o ano, denominadas Ticket
Alimentação de Natal e Ticket Alimentação de Páscoa, pelos quais as empresas podem oferecer benefícios especiais e diferenciados aos seus colaboradores.
Na área de gestão de frota, a Ticket deu importantes passos em 2005. O Ticket Car, linha de produtos
da empresa para abastecimento e gestão de frota,
marcou o ano com a ampliação da sua parceria com
a Shell e com o lançamento de serviços diferenciados.
No caso da parceria com a Shell, a Ticket passou
a ser responsável pela gestão dos cartões Shell Card
e Shell Card Auto, produtos voltados para gestão de
abastecimento de frota. Já em serviços, foi lançado
o controle de abastecimento em litros, uma nova
funcionalidade em que as empresas-cliente podem
a trajetória de uma liderança incontestável
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definir o crédito dos cartões de abastecimento em
litros ou metros cúbicos de gás - ao invés de somente
definir o valor financeiro.
Com isso, o Ticket Car comemorou o crescimento
de 30%, em 2005, atingindo um volume de negócios
superior a R$ 662 milhões. Esses resultados mantêm
a Ticket como líder no mercado nacional de gestão de
frota, com forte atuação em todas as regiões do País.
Atualmente, o Ticket Car atende a mais de 2.400
mil empresas-cliente, que somam 195 mil veículos
geridos, atendidos por meio de 9 mil estabelecimentos
credenciados.
Já a Ticket Seg,
corretora de seguros
da Ticket Serviços,
obteve um crescimento de 41%, em
2005, atendendo
mais de 1,9 mil empresas com planos
de saúde, vida e
odontológico. Ao
todo, são mais de 90 mil assegurados. O Ticket
Transporte, primeiro serviço empresarial a oferecer
uma atividade de gestão, logística e distribuição
de vale-transporte, fechou o ano com cerca de 2.500
empresas-cliente, 3.500 pedidos, beneficiando 400.000
trabalhadores, com um volume de negócios de R$ 500
milhões em 2005.

Premiações
Ao longo desses 30 anos, a Ticket foi congratulada com diversas premiações. A mais recente
dela a elegeu como a melhor empresa do setor de
refeição-convênio do Brasil, pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL. O reconhecimento é aferido por uma pesquisa, realizada
pela entidade, com 26 federações estaduais, 1,2
mil câmaras de dirigentes lojistas, 1,6 mil SPC’s
e seus milhões de associados. Ainda em 2006, a
Ticket foi agraciada com outras três premiações:
Top of Quality, Empresa Intra-empreendedora,
Top of Mind do Inbrap e também foi finalista no
Prêmio Empreendedor do Ano, no qual o diretor-geral da empresa, Oswaldo Melantonio Filho, foi
um dos finalistas.
Para termos uma idéia da importância de suas
ações e do reconhecimento do mercado estão listados
abaixo os principais prêmios conquistas nestas três
décadas.
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• Finalista do Prêmio Empreendedor do Ano, concedido pela Ernst & Young
• Prêmio A Nata dos Profissionais de Segurança da
Informaçãom, concedido pela TI Brasil Intelligence
• Prêmio ABEMD, troféu de Prata, concedido pela
ABEMD - Associação Brasileira de Marketing
Direto.
• Prêmio B2B, concedido pela The Industry Standard
• Prêmio Cidade de Manaus, concedido pela prefeitura da cidade de Manaus
• Prêmio Destaque de RH, concedido pela Revista
RH em Síntese
• Prêmio Destaque
Empresarial, concedido
pelo Diário do Nordeste,
O Estado e Revista Leia
Hoje
• Prêmio Destaque Procon/RJ, concedido pelo
Procon do Rio de Janeiro
• Prêmio Destaque RH, concedido pela Revista
RH
• Prêmio Excelência em Serviços ao Consumidor,
concedido pela revista Consumidor moderno
• Prêmio Executivo de TI, concedido pela Revista
Info Corporate – Editora Abril
• Prêmio Icones do Marketing Brasileiro, concedido
pela Associação Brasileira de Anunciantes
• Prêmio Marketing Best Responsabilidade Social,
concedido pela Fundação Getulio Vargas, agência
Madia&Associados e Revista Marketing
• Prêmio Marketing Best, concedido pela Fundação
Getulio Vargas, agência Madia&Associados e Revista Marketing
• Prêmio Marketing Direto, troféu de Prata na
categoria Peça Avulsa, concedido pela Associação
Brasileira de Marketing Direto
• Prêmio Marketing SuperMix, concedido pela Revista SuperMix
• Prêmio Melhores Empresas da Região para se
Trabalhar, concedido pela Aparh Campinas
• Prêmio Mérito Lojista Sul, concedido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojista do Rio
Grande do Sul
• Prêmio Mérito Lojista, concedido pela Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas
• Prêmio Ser Humano, concedido pela Associação
Brasileira de Recursos Humanos
• Prêmio Top de Marketing, concedido pela ADVB
• Prêmio Top de Qualidade, concedido pela Inbradic
e
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• Prêmio Top de RH, concedido pela ADVB
• Prêmio Top de Vendas, concedido pela ADBV
• Prêmio Top Five, concedido pela Revista Supermercado Moderno
• Prêmio Top of Mind, concedido pela Revista
Amanhã
• Prêmio Top of Mind fornecedores de RH, concedido
pela Central de Negócios em RH
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• Prêmio Troféu de Empresa Cidadã, concedido pelo
Instituto Marketing e Negócios;
• Prêmio Uma das Empresas Mais Empreendedoras,
concedido pelo Instituto Brasileiro de Intra-Empreendedorismo, Consultoria Pinchot&Co e Exame
• Prêmio Top Of Quality, concedido pela OPB, Ordem dos Parlamentares do Brasil
• Ranking B2B, pela revista Info Exame

Oswaldo Melantonio Filho é diretor-geral da Ticket Serviços.
a trajetória de uma liderança incontestável
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F lavia Moraes

Estimulando a

consciência ambiental
Pioneira na prática de ações socialmente responsáveis,
a Philips do Brasil elegeu como prioridade, em seu
investimento social externo, as áreas de educação e
saúde. Em 2002 lançou o projeto “Aprendendo com a
Natureza”, buscando despertar a consciência ambiental
e a curiosidade da criança para incentivá-la a apreciar e
preservar o meio ambiente. Em 2005 o programa chegou
a mais de 23 mil alunos, em uma ação onde se destaca a
participação de voluntário da empresa.

A

Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal
Philips Electronics da Holanda e atua no
País há 82 anos. Líder dos mercados locais
de eletroeletrônicos, equipamentos para recepção de TV por assinatura via satélite, eletrodomésticos
portáteis, produtos para cuidados pessoais, iluminação
e componentes eletrônicos, a Philips do Brasil atua
ainda nos setores de telecomunicações, informática e
equipamentos médico-hospitalares.
A Royal Philips Electronics da Holanda é um dos
maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do
mundo e o maior na Europa. Em 2005, vendeu EUR
30.395 bilhões. Com atividades em três áreas que se
inter-relacionam – saúde, estilo de vida e tecnologia
– e 159.200 funcionários em mais de 60 países, a
companhia é líder de mercado em equipamento para
diagnóstico médico por imagem e monitoramento de
pacientes, aparelhos de TV, barbeadores elétricos,
iluminação e soluções em sistemas de silício.
A Philips anunciou mundialmente, em setembro
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de 2004, a promessa de marca “Sense and Simplicity”, com o compromisso de desenvolver produtos de
acordo com as reais necessidades do consumidor, que
sejam fáceis de usar e avançados e ofereçam praticidade às pessoas. A tecnologia deve ser tão simples
quanto a caixa que a contém. Este é o grande mote
do posicionamento da marca hoje.

Breve histórico
A empresa é comprometida com a melhoria de
vida das pessoas em todo o mundo. A estrutura de
nossa empresa está compromissada com a criação
de produtos inovadores e voltados
para o consumidor. Procuramos
realizar isso desde que nossa
companhia foi fundada, em 1891,
por Gerard e Anton Philips – empresários que provaram que era
possível ter sucesso nos negócios
e ao mesmo tempo aumentar a
qualidade de vida das pessoas.
Há mais de 110 anos, desde
que começou a fabricar lâmpadas
incandescentes, a Philips vem
definindo novos padrões e levando
a tecnologia a novos níveis. Ao
longo do tempo, nossas inovações
transformaram o mundo que nos
rodeia, abrindo terreno em muitas
áreas, como televisão, raios X,
transistores, circuitos integrados
e tecnologia óptica.

Estrutura na América
Latina
A Philips está dividida atualmente, na América
Latina, em cinco grande divisões de produtos:
• Eletrônicos de Consumo,
• Eletroportáteis (Walita) e Cuidados Pessoais,
• Semicondutores,
• Sistemas Médicos
• Iluminação
Atualmente temos 16 fábricas em toda a região
da América Latina (Brasil, Argentina, México e
Colômbia) divididas em:
• Manaus (AM) – eletrônicos de consumo
• Varginha (MG) – eletrodomésticos portáteis (Walita)
• Varginha (MG) - reatores
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• Mauá (SP) – lâmpadas incandescentes, fluorescentes e iluminação pública
• Recife (PE) – lâmpadas automotivas

Resultados Financeiros (2005)
Em 2005, a Philips atingiu um lucro líquido de
2.868 bilhões de euros, sendo que as vendas anuais
alcançaram 30.395 bilhões de euros, o que representa
um crescimento comparado de 4% em relação às
vendas registradas em 2004 (contribuição de todas as
divisões de produto para esse crescimento, liderança
de Medical Systems, Semicondutores e Consumer
Electronics). Gerard Kleisterlee,
presidente e CEO global da companhia afirmou:
“Ao mesmo tempo em que desenvolvemos uma linha de produtos forte, aceleramos o crescimento
e aumentamos a lucratividade.
Também cumprimos a nossa
agenda administrativa para o ano,
tornando a Philips um grupo mais
focado, capaz de oferecer um desempenho consistente e continuar
sua transformação na direção de
uma empresa de saúde, estilo de
vida e tecnologia, com foco no
mercado. Tendo em mente a geração de valores para o acionista
durante o ano de 2005, tomamos
medidas cautelosas, balanceando o
investimento no crescimento com
o retorno de capital para os acionistas. Iniciamos dois programas
de recompra de ações, além de duas aquisições, para
que tivéssemos uma boa base de sustentação nos
principais mercados emergentes de TI em saúde e
Iluminação em Estado Sólido. Também colocamos
em prática os fundamentos adequados à criação de
um negócio em Semicondutores mais competitivo,
com a decisão de criar uma estrutura legal separada.
Tomamos um bom impulso este ano, e estamos
confiantes em atingir nossas metas.”
A Philips registrou um progresso significativo em
2005 em relação a seus lucros e a companhia conseguiu sanar seus débitos. Isso significa que a companhia está apta a fazer a transição da reestruturação e
reorganização para focar em crescimento. Entre 2001
e 2004, o rendimento das operações aumentaram
cerca de 6,3%. O objetivo agora é melhorar a margem
estimulando a consciência ambiental
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das operações da Philips de 7% a
10% até 2007.
Mais de 60% do faturamento de sistemas
médicos foram derivados
da venda de produtos
lançados há menos de
dois anos no mercado. A
inovação dentro da Philips
é realmente o grande foco da empresa. Para 2006,
a companhia estabeleceu o alvo de chegar à marca
de 70% das vendas com estes produtos inovadores.

Resultados financeiros mais
recentes (4º trimestre de 2005)
No último trimestre de 2005, a empresa registrou
um lucro líquido de 332 milhões de euros e as vendas
chegaram a 9.518 bilhões de euros, aumento de 6%
em relação ao 4º trimestre de 2004.

LATAM (4º trimestre de 2005)
Na ocasião da divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2005, o relatório econômico
deu destaque especial à América Latina. Todas as
regiões apresentaram crescimento nas vendas, no
entanto, nossa região foi a que mais cresceu em
termos percentuais. Comparados aos resultados do
quarto trimestre de 2004, a América Latina apresentou crescimento nas vendas das cinco divisões
de produto.

Sustentabilidade
A Philips vem atuando nos últimos anos com
o objetivo de ser reconhecida como uma empresa
sustentável. Nos anos de 2003 e 2004, a companhia
ficou em primeiro lugar no Índice Mundial de Desenvolvimento Autosustentável Dow Jones (DJSI)
entre companhias de produtos eletrônicos, bens de
lazer, materiais de construção, vestuário e transporte
aéreo. O DJSI cobra as 2.500 maiores empresas do
Índice Dow Jones Global.
Neste ano, a empresa também figurou entre as
empresas socialmente responsáveis com ações na
Bolsa de Valores de Londres.
Em dezembro de 2005, a revista Exame classificou a Philips como umas das dez empresas modelos
do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa,
graças ao trabalho que vem desempenhando em
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questões relacionadas ao
meio-ambiente e sustentabilidade de seus negócios.
A pesquisa feita pela revista
contou com a participação
de 222 empresas que apresentaram projetos e práticas de negócios com foco nos
funcionários, fornecedores, consumidores, clientes,
comunidade e governo.

Estratégias
O foco da estratégia da Philips tem mudado
consideravelmente nos últimos anos. A mudança
mais importante no portfólio das atividades da companhia foi a migração da concentração de volume
em eletrônicos nos anos 90 para o foco atual em
valor agregado.
A enfâse em disciplina fiscal tornou-se um fator
constante. No entanto, a empresa volta-se agora
a três importantes domínios: saúde, estilo de vida
e tecnologia (sempre nessa ordem de prioridade).
Essas três plataformas interligadas dão foco a tudo
que fazemos hoje e nos ajudam a identificar novas
oportunidades.
O “mindset” “One Philips” – trabalhar como
uma única empresa – que rege hoje em dia as atividades da empresa, também representa uma grande
mudança. A ênfase da Philips hoje é migrar da
reestruturação para o crescimento.
Para os próximos anos, a Philips está claramente
posicionada como uma empresa que se focará em
saúde, estilo de vida e tecnologia. A empresa espera o
crescimento de Sistemas Médicos para este ano.
A área de saúde é chave para o crescimento da
Philips. Para se ter uma idéia da importância que
vem adquirindo para o grupo, nos últimos cinco
anos, a Philips investiu 6.1 bilhões de euros em aquisições de empresas líderes no mercado de sistemas
médicos e é hoje a 2ª maior empresa do mundo na
área de diagnóstico por imagem.
A empresa vê oportunidades significativas para
crescimento em saúde não somente para os produtos e soluções desenvolvidos pela área de Sistemas
Médicos, mas vê oportunidades de crescimento neste
setor para todas as divisões de produtos. Por exemplo, a área de Semicondutores está trabalhando no
desenvolvimento de biochips e a área de Iluminação
trabalha em um projeto de oferecer água potável por
meio de tecnologia ultravioleta.
A unidade de Design da companhia, que com-
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pletou recentemente 80 anos, junto com as divisões
de Sistemas Médicos e Iluminação, por exemplo,
trabalharam juntas para desenvolver o conceito de
Ambient Experience que transforma a atmosfera
dos hospitais para proporcionar aos pacientes a realização de exames laboratorais em uma experiência
menos traumática.
Apesar da importância da área de Sistemas
Médicos dentro da companhia, as outras áreas não
perderão espaço, já que são divisões que deverão
manter sua liderança nos próximos anos.
As divisões de Iluminação e Eletroportáteis, por
exemplo, terão de continuar à frente dos concorrentes por meio do lançamento de produtos inovadores
com alto poder agregado. No caso da Iluminação,
por exemplo, a inovação será conseguida pela iluminação em “estado sólido” ou LED.
Em Eletrônicos de Consumo, a tarefa é aumentar
margens. Produtos como a TV Ambilight ajudarão
a empresa a fazer isso. A divisão é também um expoente importante da marca Philips e é responsável
por grande parte da relação da companhia com o
mercado.

Posicionamento de marca
‘Sense and Simplicity’
A Philips anunciou globalmente seu novo posicionamento ‘sense and simplicity” em setembro de
2004. No Brasil, a empresa passou
a divulgar a campanha em maio
de 2005.
A campanha traz o compromisso da empresa em desenvolver
produtos de acordo com as reais
necessidades do consumidor, que
sejam fáceis de usar e avançados
e ofereçam praticidade às pessoas.
A tecnologia deve ser tão simples
quanto a caixa que a contém.
A Philips é uma empresa que
quer ser reconhecida como uma
companhia transparente e de fácil
acesso e aposta na inovação de
seus produtos para continuar à
frente no mercado.
O desenvolvimento de um
produto inovador que possa passar
pelo teste ‘sense and simplicity’
está no coração da criação de valor
da companhia.
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A ação social
A Philips do Brasil é pioneira na prática de ações
socialmente responsáveis, e oficializou o termo “responsabilidade social” em seu organograma interno
no ano 2000. Há décadas que a empresa já promovia
o bem-estar de seus funcionários e colaboradores, a
quem as ações atendem em primeiro lugar. E depois
de ter avançado nas questões internamente, a Philips
desenvolve ações para o investimento social externo
nas areas de educação e saúde.
Os principais programas são:
• Aprendendo com a Natureza
• EIC - Escola de Informática e Cidadania
• IQE - Instituto Qualidade no Ensino
• Empresários pelo Desenvolvimento Humano
• Projeto Piauí
• portaldearte.cl
• Tomá Tú La Foto
• Escolas Rurais Ford

PROJETO “APRENDENDO COM A
NATUREZA” ATINGE 23 MIL
ESTUDANTES DE 112 ESCOLAS
O projeto foi implantado em 2001 em versão
diferenciada, com foco em educação ambiental para
compreensão e preservação da Amazônia, o principal
patrimônio brasileiro.
Inicialmente elaborado com
base na coleção de fascículos
“Aprendendo com a Amazônia”
desenvolvida pelo Museu Emílio
Goeldi (maior centro de informações e pesquisas sobre a Amazônia), atingiu mais de 30.000 escolas
entre os anos de 2001 e 2002.
Em 2003, o projeto foi reformulado e partiu para uma estratégia de
atuação com desdobramentos auto-sustentáveis e abrangentes para o
seu público de interesse, passando
então a chamar-se “Aprendendo
com a Natureza”.
O projeto é direcionado a alunos, entre 7 e 10 anos de idade, do
ensino fundamental I, da rede pública de ensino de São Paulo (SP),
Manaus (AM), Varginha (MG),
Recife (PE) e Mauá (SP), cidades
estimulando a consciência ambiental
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onde a Philips está presente com suas unidades industriais e administrativas.
O “Aprendendo com a Natureza” é uma ação
educativa da Philips do Brasil, que tem como foco
a biodiversidade e a sua importância para a manutenção da vida no planeta, estimulando e propondo
ações que mostrem como assegurar a integridade do
meio ambiente, muitas vezes partindo de simples
mudanças de hábitos individuais.
Ele busca fazer com que as crianças e educadores percebam o seu papel como agentes integrantes
e transformadores do
ambiente
cultural e
natural.
E s t a
nova versão baseou-se em necessidades
detectadas e específicas como o desenvolvimento de trabalhos focados em várias questões
ambientais; dificuldade de ingresso dessas questões
nos currículos formais e na cultura escolar tradicional; alinhamento do projeto com o professor, o
que o torna um aliado, acolhendo suas demandas
e apresentando-o como o único orientador possível
das ações infantis.
O projeto conta com estrutura de materiais, acompanhamento e recursos humanos cuidadosamente
elaborados. Professores e voluntários (funcionários
Philips) são capacitados para as atuações com os
alunos em sala de aula e têem acompanhamento de
especialistas em educação e meio ambiente.
O projeto estimula professores a colocar em prática as ações que permitam a participação dos alunos
na preservação ambiental. Valoriza a autonomia, a
solidariedade e a identificação das crianças com a
escola, comunidade e familiares.
A Philips não só apóia a prática do trabalho
voluntário neste projeto como incentiva, garantindo
aos colaboradores engajados todo o suporte necessário
(inclusive permite que o colaborador exerça o trabalho voluntário em horário de expediente, sem que
haja descontos) e treinamento para torná-los aptos a
apresentarem as atividades aos alunos.
Além dos voluntários e professores, participam
das atividades profissionais especializados em educação, responsáveis pela coordenação pedagógica do
projeto e colaboradores/parceiros ambientais locais.
A base do projeto é a promoção de atividades
com os alunos. Portanto, foram firmadas parcerias
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com as secretarias da educação das regiões para
viabilizar a execução do projeto. Hoje, ele está integrado ao currículo escolar dos alunos do ensino
fundamental.
O “Aprendendo com a Natureza” foi planejado
para ter sua duração baseada em “ciclos de vida”,
permitindo que o projeto permaneça nas mesmas
escolas selecionadas no início do primeiro ano do
ciclo, por 3 anos.
Em cada um dos anos que compõem o ciclo são
trabalhados temas específicos como conscientização
geral e aproximação dos conceitos fundamentais do
projeto (1o. ano); pesquisa e ação (2o. ano) e envolvimento familiar (3o. ano).
Neste ano, o projeto já está em seu último ano de
seu 1o. ciclo de vida. O próximo “ciclo” terá dois anos
de duração, iniciando em 2006, onde percorrerá novas escolas abrangendo um número maior de alunos.
Materiais didáticos são especialmente desenvolvidos para o público-alvo e de acordo com os objetivos
estratégicos do projeto.
Professores e voluntários recebem um “kit” composto de apostilas e pôsteres, que servem de apoio
na condução das atividades. Os alunos também
recebem um “kit” contendo caderno de desenho,
lápis e giz de cera.
Para acompanhamento e divulgação do projeto
há vários materiais de comunicação, como revista,
boletins eletrônicos, linha 0800, e-mail.
Para implantar o “Aprendendo com a Natureza”
em sua nova versão, a Philips contratou a La Fabbrica do Brasil, empresa especializada na elaboração,
implantação e gerenciamento de projetos educacionais e culturais.
O projeto obteve a chancela da Unesco em 2003
e em 2004 o reconhecimento do Ministério da Educação.
Ao ingressar no projeto, os professores se comprometem a desenvolver as atividades e monitorá-las
com os alunos também com o objetivo de compor
dois “produtos” resultantes dos trabalhos: um intermediário e um final.
Em 2004, o produto intermediário foi a “Arte
Postal”. Alunos, professores e voluntários de todas
as cidades onde o projeto está implantado trocaram
cartões-postais com desenhos, pinturas e mensagens
sobre o meio ambiente. Foram trocados 20.156
cartões-postais.
Para 2005 a proposta é a produção de um “kit”
de Jogos e Brinquedos, que incentiva a produção
de jogos e brinquedos artesanais, que deverão ser
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trocados entre as escolas.
Como produto final em 2003, foi editado o “Dicionário da Biodiversidade”, criado pelas próprias
crianças. Em 2004, os alunos produziram o “Livro
de Receitas: Como Cuidar do Planeta”, com textos
e ilustrações dos alunos. No total, foram produzidas
10.193 “receitas”, que após processo de seleção
compuseram o livro.
No final do primeiro semestre, as escolas do
“Aprendendo com a Natureza” realizam uma exposição sobre meio ambiente composta pelos trabalhos
produzidos pelos estudantes, até então chamada de
Expobiodiversidade. Em 2004, foram montadas 112
mostras.
Em 2003 o “Aprendendo com
a Natureza” chegou em 84 escolas, envolvendo 400 professores e
189 voluntários, atingindo 16 mil
alunos.
O projeto consome uma verba
de cerca de R$ 900 mil por ano,
que em 2004 foram suficientes
para aumentar o número de escolas
participantes para 112, sendo que
foram envolvidos 578 professores
e 230 voluntários, atingindo-se um
total de 23 mil crianças.
Em 2005 foram atendidos 23.120
alunos, e a perspectiva para 2006 é
de 24 mil. Portanto, em apenas quatro anos seriam
atendidos 88 mil alunos.
Para 2005 o projeto ainda incluiu o oferecimento
de um curso de especialização em educação ambiental para professores de São Paulo, com o principal
objetivo de transformá-los em multiplicadores do
projeto.

OBJETIVO
Philips investe na educação ambiental
os alunos da rede pública de ensino

A Philips do Brasil iniciou em 2001 o grande
projeto que tem por objetivo promover a educação
ambiental entre os alunos do ensino fundamental
de escolas públicas.
O processo começou com a distribuição da coleção “Aprendendo com a Amazônia”, que faz parte
do projeto “Janela para o Mundo”, composto de uma
série de atividades de ações continuadas visando a
atingir os estudantes.
O programa foi lançado em junho, mês em que
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se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e da
Ecologia, com o objetivo de conscientizar professores
e alunos sobre a importância da preservação da vida
no planeta.
O patrocínio da confecção do material didático
alcançou um sucesso tão grande que a Philips decidiu ampliar o projeto e integrá-lo ao programa de
voluntariado da empresa.
Em 2003, o projeto foi reformulado e partiu para
uma estratégia de atuação com desdobramentos auto-sustentáveis e abrangentes para o seu público de
interesse, passando então a chamar-se “Aprendendo
com a Natureza”.
O projeto tem como foco a
biodiversidade e a sua importância para a manutenção da vida
no planeta.
Tem como principais objetivos:
• Apontar aos alunos participantes a importância da preservação
e conservação ambiental;
• Fazer com que os alunos proponham e implementem ações
que permitam sua participação
na preservação ambiental;
• Valorizar a autonomia, as
ações solidárias e a identidade
dos alunos com a comunidade
e com a escola;
• Estabelecer um compromisso de trabalho democrático entre educadores, alunos e comunidade, tomados
como co-responsáveis pela preservação do ambiente
que ocupam e dividem.
Além destes objetivos, a Philips propicia a seus
funcionários a oportunidade de exercerem a cidadania por meio do trabalho voluntário.
Desde a década dos anos 70, a Philips pratica uma
política interna e externa de responsabilidade social
que vai além da geração de empregos e pagamento
de impostos.
O amplo programa atinge diversas áreas. Além
da preservação ambiental, a saúde, a educação são
os principais focos da atuação social da empresa.
Para orientar e canalizar seus esforços e recursos
no terceiro setor, criou no ano 2000 o Comitê Philips
de Responsabilidade Social. Também foi estabelecido
o Programa Mundial de Responsabilidade Social,
que é definido como uma “atitude ética da empresa
em todas as suas atividades”.
estimulando a consciência ambiental
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Atualmente, o programa de responsabilidade
social faz parte do cotidiano dos funcionários da
Philips e é extensivo aos fornecedores, clientes,
governo e comunidades, fortalecendo a relação da
empresa com a população, em especial, nas regiões
onde está presente.
A Royal Philips Electronics, da qual a Philips
do Brasil é subsidiária, lançou em abril de 2003 o
primeiro Balanço Social Mundial, acrescentando indicadores detalhados de responsabilidade econômica e
social ao Relatório Ambiental, editado anteriormente.
O fato se alinhou à estratégia adotada pela empresa de aumentar a transparência e a responsabilidade social, aderindo aos princípios dos negócios
da empresa.
A Philips também criou naquele mesmo mês
a Diretoria Mundial de Responsabilidade Social e
adotou políticas globais para investimentos sociais.
Com o projeto “Aprendendo com a Natureza”, a
Philips busca fazer com que as crianças e educadores
percebam o seu papel como agentes integrantes e
transformadores do ambiente cultural
e natural, atuando no sentido da preservação do meio
ambiente.
A empresa elegeu o tema
em conseqüência dos dados
alarmantes sobre a destruição dos recursos naturais,
que colocam em risco o equilíbrio
do ecossistema do planeta. O desmatamento em
grande escala já chega a 46% das matas primitivas da
Terra. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza
(WWF), o Brasil é recordista em desmatamento.
Anualmente, são derrubados na Amazônia, por
exemplo, em torno de 15 mil quilômetros de floresta.
A interferência negativa do homem no equilíbrio
ambiental, quando exerce suas atividades cotidianas,
seja em casa ou no trabalho, pode causar problemas
irreversíveis à natureza.
Simples atos, como jogar lixo em locais inapropriados, podem levar à extinção de importantes
espécies de plantas e animais para a manutenção
do ecossistema.
Por isso, o foco do “Aprendendo com a Natureza”
é criar situações em que se demonstre a necessidade
de se garantir a integridade ambiental, a partir da
simples mudança de hábitos.
Portanto, o projeto, indiretamente, também tem
como objetivo melhorar a qualidade de vida nas
comunidades em que ele é implantado.
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PLANO
Parcerias com secretarias de Ensino
incluem projeto no currículo escolar

A estratégia do “Aprendendo com a Natureza” é
atingir o cidadão ainda em formação. Por isso, busca
despertar a consciência ambiental em estudantes,
com idade entre 7 e 10 anos, do ensino fundamental,
da rede pública de ensino de São Paulo, Manaus
(AM), Varginha (MG), Recife (PE) e Mauá (SP),
regiões onde a Philips atua.
Por ser uma ação educativa, com foco na biodiversidade e a sua importância para a manutenção da
vida no planeta, o projeto estimula os professores a
implementarem ações que permitem a participação
dos alunos na preservação ambiental. Além disso,
valorizam a autonomia, as ações solidárias e a identidade dos alunos com a comunidade e com a escola.
O projeto foi desenvolvido de tal maneira que
permite estabelecer ainda um compromisso de
trabalho democrático entre
educadores, alunos e comunidade, tratados como
co-responsáveis pela preservação do ambiente que
ocupam e dividem.
O “Aprendendo com a
Natureza” é abrangente e, além das escolas,
professores e alunos, também envolve os funcionários da Philips. Eles destinam parte de seu
tempo para o trabalho voluntário, uma vez que
a empresa havia detectado, através de pesquisa
interna, que muitos desejavam dedicar-se a algum
projeto social, mas não sabiam como fazê-lo.
Para viabilizar o “Aprendendo com a Natureza”
dentro das linhas estabelecidas, a Philips contratou
os serviços da La Fabbrica do Brasil.
Ligada a um grupo internacional, com sede
em Milão (Itália), a empresa elabora, implanta e
gerencia projetos de cunho educacional e cultural
para as áreas de responsabilidade social de grandes
companhias.
Esse foi um passo importante da Philips para o
sucesso do projeto, pois a La Fabbrica mapeou e
estabeleceu um plano de ação para atingir melhores
resultados.
A base do programa é a promoção de atividades
com os alunos. Para tanto, a La Fabbrica estabeleceu
parcerias com as secretarias da Educação municipais ou estaduais, dependendo de cada região, a fim
de viabilizar a implantação do projeto em escolas
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próximas às unidades da Philips.
Entre os pontos básicos do projeto, foram previstas diversas ações práticas que apontaram para os
alunos a importância da preservação e conservação
ambiental.
O projeto foi integrado ao currículo escolar dos
alunos do ensino fundamental e, como todo trabalho
educacional, o projeto é duradouro e continuado. Está
planejado em “ciclos de vida”. O projeto permanece
nas mesmas escolas por um período de 3 anos, renovando o programa de atividades a cada ano.
O primeiro “ciclo de vida”, que começou em
2003, tem uma duração de três anos. Portanto, será
encerrado em 2005. Nessa última etapa do “ciclo
de vida” está previsto o envolvimento familiar no
projeto.
O plano é implementar ações que resultem na
mudança de comportamento, em relação à natureza
e à comunidade, dos alunos e de suas famílias.
Sob o tema biodiversidade, todas as ações deste
“ciclo” giram em torno do ensinamento da melhoria
e preservação do meio ambiente.
Já o próximo “ciclo de vida” terá duração de dois
anos. Começa em 2006 e termina em 2008. Vai
contemplar novas escolas das mesmas cidades.
Fazem parte de todos os “ciclos de vida” a formação de professores, voluntários, curso de aperfeiçoamento e a ampliação de parcerias e adesão de
instituições regionais, governamentais e empresariais.
O “Aprendendo com a Natureza” não é a única
ação de responsabilidade social ligada à preservação
do meio ambiente. A empresa publica guias ecológicos sobre regiões do Brasil e que são desenvolvidos
em parceria com a editora Horizonte Geográfico e
comercializados pelo Publifolha. No total já foram
editados cinco guias de diferentes regiões. Um dos
mais recentes é o Guia Philips Região Sul.
Com a renda obtida com a venda dos guias ecológicos, a Philips investe 100% de seu percentual
para a produção de folhetos educativos sobre Parques
Nacionais, que são distribuídos gratuitamente nos
parques aos visitantes.

EXECUÇÃO
Philips conta com empresa especializada
para capacitar professores e voluntários

O “Aprendendo com a Natureza” promove
palestras e dinâmicas realizadas nas escolas pelos
funcionários voluntários da Philips, o que prova
que a empresa toma para si a responsabilidade de
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estimular ações entre o seu quadro funcional.
O projeto prevê a capacitação dos funcionários
para participarem das ações. Nos casos em que
as atividades são agendadas durante o horário de
expediente os colaboradores recebem total apoio
da Philips. Afinal, as aulas do ensino fundamental
são, na maioria das vezes, pela manhã ou à tarde.
As horas empregadas nas atividades não são
descontadas do salário, nem são compensadas. Os
colegas de seção ou departamento são orientados a
ajudar os voluntários, caso seja necessário para cobrir
possíveis eventualidades durante o período em que o
colaborador estiver ausente.
O voluntário acompanha as mesmas turmas durante todo o ano. Com isso, vê de perto a evolução dos
alunos e cria um vínculo de amizade e consideração
pelo trabalho efetuado.
A partir desse envolvimento, também surge
uma programação diferenciada para cada turma,
levando-se em conta os problemas e realidades
de cada comunidade
onde o projeto está
inserido.
Além dos voluntários, durante o ano
letivo participam os
profissionais especializados em educação
da La Fabbrica, responsáveis pela coordenação pedagógica
do programa.
Os funcionários da
Philips e a equipe de
coordenação do projeto também trabalham
com os professores,
que são orientados em
encontros regulares.
A estratégia é fazer
com que o projeto permaneça no currículo durante
todo o ano.
No início de cada ano, a Philips oferece também a
formação para os professores, preparando-os para a
implementação e acompanhamento do projeto.Também é uma grande oportunidade para o professor
conhecer melhor o “Aprendendo com a Natureza”
e o seu plano pedagógico.
Para o treinamento dos professores e voluntários
são produzidos materiais específicos, compostos por
apostilas que descrevem as atividades propostas e
estimulando a consciência ambiental
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cartazes de apoio aos temas tratados.
O material didático aborda a consciência ecológica, apresenta os cuidados que o voluntário deve
ter em sala de aula, destaca pontos do parâmetro
curricular nacional, explica o cronograma das ações
do projeto, como devem ser conduzidas as atividades
em sala de aula.
Os alunos também recebem um “kit”, composto
de caderno de desenho, lápis preto e giz de cera.
Orientados pelos voluntários e professores,
os estudantes também saem a campo para entenderem melhor o conceito da biodiversidade,
observando a natureza, as diferenças entre as
espécies e a ação do homem.
Os professores têm assistência continuada de
formação. Cada cidade possui um coordenador local
que visita as escolas freqüentemente, para prestar assessoria no desenvolvimento das atividades do projeto.
Durante o ano, os professores se reúnem para
discutir os conceitos do projeto em encontros conduzidos por especialistas em educação.
No final do primeiro semestre, todas as escolas
que participam do projeto
realizam a “Expobiodiversidade”, uma mostra dos
trabalhos sobre o meio
ambiente produzidos pelos estudantes, durante
as
atividades do “Aprenden- do com a Natureza.”
No total, em 2004 foram montadas 112 exposições.
Além de valorizar o trabalho dos alunos, a mostra também tem um objetivo indireto: envolver a
comunidade e difundir os conceitos da preservação
do meio ambiente.
A escola é incentivada a manter a exposição por
algum tempo para a visitação de pessoas das famílias
das crianças e da comunidade.
O projeto também tem a produção de uma ação
intermediária, o “Arte Postal”, na qual alunos, professores e voluntários de todas as cidades envolvidas
no projeto trocaram cartões-postais com desenhos,
pinturas e mensagens inspiradas em um mundo
melhor.
No total, foram trocados 20.156 cartões-postais,
que, além promover a aproximação entre os envolvidos no projeto, apresentou parte da biodiversidade
de cada região envolvida.
Para 2005 está previsto como produto intermediário a produção de um “kit” de Jogos e Brinquedos a
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serem produzidos pelas crianças sob orientação dos
professores e voluntários, incentivando-os também
a levarem para casa afim de promoverem um maior
envolvimento familiar.
A idéia também é fazer com que haja troca entre
as escolas da mesma cidade ou até a formação de
uma “Brinquedoteca”.
No final de 2003, foi editado o “Dicionário da
Biodiversidade”, fruto das definições das próprias
crianças sobre os temas que foram objeto de pesquisa
ao longo do ano, representando o “produto final” dos
trabalhos daquele ano.
Além de agrupar o registro das ações analisadas
e realizadas, o “Dicionário da Biodiversidade” serviu
também para avaliar o trabalho dos professores,
voluntários e o poder de captação e aprendizado das
crianças.
Já em 2004 os alunos produziram o “Livro de
Receitas”, sob o título “Como Cuidar do Planeta”.
Repleto de textos e ilustrações, fechou o conjunto
de atividades do ano com chave
de ouro.
Foram produzidas 10.193 “receitas”, que, depois de selecionadas, compuseram o livro de mais
de cerca de 80 páginas.
Para 2005, está programada a
produção do “Guia de Lazer da Cidade”. Por meio
das atividades que irão focar o consumo reduzido no
lazer, o livro vai reunir textos e desenhos de alunos
de suas cidades.
A Philips investe por ano no projeto em torno
de R$ 900 mil. Cada unidade da empresa tem um
número de voluntários que são coordenados por um
representante local do Comitê de Responsabilidade
Social da Philips.
A ligação entre escola, empresa e sociedade ganha
mais força, uma vez que se forma uma rede de esforços concentrada em torno de um único objetivo:
o da melhoria da qualidade de vida do indivíduo e a
conscientização de gerações futuras.

RESULTADOS
Projeto ambiental da Philips prevê atingir
quase 50 mil alunos em cinco anos

Com as mudanças realizadas em 2003 no
“Aprendendo com a Natureza”, a Philips conseguiu
melhorar um projeto que já apresentava resultados
satisfatórios.
A Philips conseguiu estender a sua preocupação

social

com a ecologia para o cotidiano das crianças. Os
resultados são a prova concreta do êxito desse projeto.
Em 2003, o “Aprendendo com a Natureza”
chegou a 84 escolas, envolveu 400 professores e 189
voluntários e atingiu 16 mil alunos. Já em 2004, o
número de escolas subiu para 112. Foram 578 professores e 230 voluntários que trabalharam juntos
a 23 mil crianças do ensino fundamental, além de
41 colaboradores.
Do total de 112 escolas, o maior número delas está
em Manaus (39), seguido de Recife (27), Varginha
(23), São Paulo (18) e Mauá (5).
Em 2005 foram atendidos 23.120 alunos, e
a perspectiva para 2006 é de 24
mil. Portanto, em apenas quatro
anos seriam atendidos 88 mil
alunos.

O projeto em 2005

Alunos atendidos: 23.120
Previsão para 2006: 24.000
Professores atendidos 2005: 600
Previsão para 2006: 640
Escolas atendidas: 112
Previsão para 2006: 100
Voluntários em 2005: 350
Previsão para 2006: 300
Cidades atendidas em 2005: São Paulo, Mauá (SP),
Varginha (MG) Manaus (AM), Recife (PE).
Previsão de atendimento para 2006: São Paulo, Mauá
(SP), Varginha (MG) Manaus (AM), Recife (PE),
Camocin (PE), Sairé (PE).
Em 2005, os 350 voluntários do programa atenderam 600 professores em 112 escolas.
A professora da João de Souza Ferraz, de São Paulo, Maria Henriqueta de Carvalho, fala da contribuição do “Aprendendo com a Natureza” na formação
das crianças: “Quero ressaltar o quanto tem sido
importante e estimulante a presença dos voluntários
da Philips em nossa escola, pois deixa claro aos alunos que a questão ambiental é do interesse de toda
a sociedade e não apenas uma disciplina escolar.”
Já as professoras Elisabeth Domingueti e Lúcia Sabina, da Escola Municipal Helena Reis, de
Varginha (MG), afirmam que o projeto, além de
aumentar a conscientização e o respeito ao meio
ambiente, proporciona diferentes experiências a alu-
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nos e professores, enriquecendo os conhecimentos e
ampliando o vocabulário.
Para 2005 o projeto ainda incluiu o oferecimento
de um curso de especialização em educação ambiental para professores de São Paulo, com o principal
objetivo de transformá-los em multiplicadores do
projeto.
Outro resultado importante foi o estreitamento
da relação das escolas com a comunidade. O projeto
também conseguiu, em 2004, o apoio de inúmeros
órgãos.
O projeto obteve a chancela da Unesco em 2003
e em 2004 o reconhecimento do Ministério da Educação.
Só para citar alguns exemplos,
a convite do Sama (Serviços de
Abastecimento de Mauá), as escolas
do “Aprendendo com a Natureza”
participaram da 7ª Expoágua, que
teve como objetivo transmitir aos
visitantes noções de economia,
preservação ambiental e consumo
consciente de água.
Os alunos das Escolas Municipais Ester e Maria Leite Amorim, de
Manaus, fizeram caminhada para
chamar a atenção da comunidade
sobre a importância da preservação
ambiental.
Estudantes da EM Josué de Castro, de Recife,
realizaram a limpeza em praia próxima à escola,
como parte das atividades de observação e coleta
de materiais para a realização da Maquete do Meio
Ambiente.
Também em Recife, professores e voluntários
visitaram o Barco Escola, como é conhecida a Escola Ambiental Águas do Capibaribe, na capital
pernambucana. A embarcação é uma unidade de
aprendizagem sobre a importância da água para a
qualidade de vida.
Em São Paulo, voluntários locais visitaram o projeto Pomar, onde conheceram os sistema de flotação
(limpeza do rio) e o viveiro de mudas que serve para
ornamentar as margens dos rios Pinheiros e Tietê.
Em companhia das ONGs Vertente e Brasil Verde, policiais da Guarda Florestal e do Tiro de Guerra,
alunos e professores de três escolas de Varginha
fizeram caminhadas até o parque Florestal São Francisco de Assis, onde receberam informações sobre a
área de preservação e a importância da água para o
planeta. O parque tem duas importantes nascentes.
estimulando a consciência ambiental
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O programa de voluntariado da Philips também
atingiu seu objetivo. Hoje, ao todo, 15% do quadro
de funcionários da empresa estão envolvidos com
projetos da área de responsabilidade social.
A atuação da Philips no terceiro setor é reconhecida mundialmente. Prova disso, são os inúmeros
prêmios nacionais e internacionais conquistados pela
empresa nas últimas décadas.
Por seu projeto de preservação ambiental, que,

entre outras ações, recomenda a redução de 15% nos
materiais usados nas embalagens de seus produtos, a
Philips recebeu, por exemplo, a “Medalha de Ouro
1998”, entregue pelo World Enviroment Center, com
sede em Washington.
A empresa se destaca também pela produção
de “aparelhos verdes”, que, além de consumirem
menos energia, colaboram para a preservação da
natureza.

Flavia Moraes é responsável pela área de Sustentabilidade da Philips
para América Latina.
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Um novo conceito para
incrementar o negócio

Fundada em 1992, na cidade de Florianópolis,
a Nexxera iniciou suas atividades almejando um
cenário onde fosse possível fornecer tecnologia de
alta qualidade e custos compatíveis à realidade das
empresas brasileiras.

N

a busca permanente pela qualidade de seus
produtos e serviços, a Nexxera orienta-se por
um conjunto de valores, guiados pela ética nos
negócios, que direcionam seu posicionamento e
fazem dela uma empresa de sólidos princípios,
sempre voltados a levar benefícios aos clientes.

Missão

“Prover soluções e serviços avançados agregando
inovação e benefícios aos clientes”.

Visão

“Empresa-referência em qualidade e reconhecida
como principal Ambiente Eletrônico de Negócios e
soluções”.

Valores

• Ética;
• Respeito;
• Inovação;
• Honestidade;
• Determinação;
• Comprometimento;
• Valorização das pessoas;
• Qualidade.
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
Segmento Financeiro

No segmento financeiro, da mesma forma, a
percepção de bancos, financeiras, seguradoras,
operadoras de cartões e outros em oferecer soluções
de valor a seus clientes faz da Nexxera uma das
principais fornecedoras tecnológicas do país. Alguns
dos clientes Nexxera no segmento financeiro são:
Grupo Santander Banespa, Bradesco, Caixa, Banco
do Brasil, Itaú, HSBC, e-financial, Redecard, dentre
outros. Além dos clientes a Nexxera está apta a integrar empresa a quaisquer instituições financeiras
do mercado.

Governos

As soluções para governo Nexxera oferecem além
da agilidade e precisão nas
operações, o melhor custo/
benefício ao interesse público. Visando agregar esta
importante característica,
as Soluções Nexxera para
Governos são geradas sobre
plataformas de software
livre, que garantem a independência e geram grande
economia aos órgãos governamentais. São instituições
atendidas pela Nexxera:
Prefeitura Municipal de Palhoça, Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo, entre outras em processo
de implantação.

Corporate

Por agregarem diversas funcionalidades, tornando
os negócios mais ágeis através da comunicação entre
empresas, as soluções para empresas da Nexxera
conquistaram a confiança de grandes instituições
do cenário corporativo nacional. Perdigão, WEG,
Tramontina, Petróleos Ipiranga, Oxford, Celesc,
TIM entre outros clientes contam hoje com a expertise Nexxera no fornecimento de serviços e soluções
tecnológicas.

Central de Operações Financeiras
Cobranças

1. Cobrança Eletrônica
2. Serviço de Identificação de Fraudes
3. Recobro
4. Boleto Eletrônico
5. Rastreamento de Cobrança

Pagamentos

1. Pagamento Eletrônico (Pessoa Jurídica)
2. Pagamento Eletrônico (Pessoa Física)
3. MAW - Múltipla Assinatura WEB
4. Consulta de Pagamentos
5. Rastreamento de Pagamento

Gestão de Informações
Financeiras e Vendas
BR Cash Office

Módulos:
BR Cash Bank – gerenciamento de contas bancarias;
BR Cash Pág – gestão do Departamento de Contas
a Pagar;
BR Cash Cob – organização dos processos de contas
a receber;
BR Cash Deb – gerenciamento das informações
consolidadas relativas aos créditos em conta-corrente;
BR Cash Card – gerenciamento eletrônico dos
movimentos financeiros e de vendas dos cartões de
crédito e débito;
BR cash Arrecad – gestão de arrecadação;

Office Bank (LocalBank)

SOLUÇÕES

Solução para aplicações de cobrança escriturais,
cobrança direta, contas a pagar e a receber, folha de
pagamento, débito/crédito, impostos, dentre outros,
desenvolvida exclusivamente para o Banco Santander.

Infra - Estrutura

Soluções Mobile

• Plataforma Skyline ®
• EDI Skyline
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• WEB EDI
• WEB Service
• Certificado e Protocolo Digital
• Commander
• Gestor WEB
• IF - Integração Financeira

• Personal Bank
• Corporate Bank

tecnologia e serviços

e-dinheiro

• Crédito Consignado em Folha
• Cartão Virtual Pré-pago
• Cartão Frota
• Cartão Convênio Saúde

Portais

• B2G Portal de Compras (Setor Público)
• B2B Portal de Compras (Setor Privado)

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Dificuldade dos players no mercado em entender
os produtos e serviços prestados pela Nexxera, encontrando assim uma usabilidade para mesmos em
seu negócio. Ou seja, muitas empresas não sabiam
o que a empresa vendia.

OBJETIVO
Ter a marca Nexxera, bem como os produtos e
serviços reconhecidos, transmitindo solidez e segurança para o mercado de tecnologia nacional.

NEXXERA – SEU AMBIENTE ELETRÔNICO
DE NEGÓCIOS
Com um excelente trabalho de avaliação das necessidades das empresas e instituições financeiras,
a empresa adquiriu know-how e conseqüente crescimento no mercado de Tecnologia da Informação.
A tecnologia Skyline ®, uma plataforma de comunicação de dados de exclusivo desenvolvimento
da Nexxera revolucionou a maneira de oferecer e
prestar serviços, com soluções inteiramente configuráveis as necessidades das empresas, reduzindo a
praticamente zero a necessidade de investimentos
em tecnologia por parte de seus clientes que precisam conectar-se a parceiros de negócios, como
bancos e fornecedores.
Este cenário de negócios fez com que a Nexxera
ampliasse seu espaço no mercado, transformando-se em S.A. A partir deste marco histórico surgiu a
necessidade da criação de um conceito (slogan) que
fortalece-se sua marca no mercado tecnológico.
Através de estudos mercadológicos e estratégias
de marketing focadas no eminente crescimento de
mercado, foi concebido então o conceito “Ambiente
Eletrônico de Negócios” com o objetivo de profissionalizar, fortalecer e consolidar o nome Nexxera no
mercado brasileiro de tecnologia.
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O novo conceito criado pela Nexxera relaciona
as necessidades dos clientes em ter a sua disposição o maior número de soluções integradas com a
capacidade da empresa em oferecer seus produtos.
O Ambiente Eletrônico de Negócios é a oferta
real de valor agregado às organizações através de
maior eficiência operacional. A Nexxera oferece
uma nova forma de comunicação entre os setores
que compõem a cadeia de valor nos processos de
cobrança, pagamento, ou qualquer outro relacionamento bancário, e ainda nos processos mercantis
e demais operações.
Este novo ambiente foi idealizado e desenvolvido de forma modular, para proporcionar independência e opção de escolha aos
clientes, adequando melhor as
soluções a
sua organização. Desta
forma, a Nexxera consegue oferecer um ambiente de serviços
diferenciado e adaptado às necessidades de cada
negócio, de cada empresa. É uma nova forma de
realizar as operações financeiras, mercantis ou
mistas, com segurança e otimizando recursos.
Assim é definido o Ambiente Eletrônico de
Negócios: uma evolução do modus operandi das
organizações, utilizando-se das possibilidades
garantidas pela Tecnologia da Informação dos
serviços Nexxera.
Uma das maiores dificuldades supridas por
este conceito é o reconhecimento da Nexxera pelos
players do mercado, que até um passado não tão
distante, possuíam dificuldade de entender os produtos e serviços prestados pela Nexxera e encaixar os
mesmos em seu negócio, ou seja, muitos não sabiam
o que a empresa fazia.
Com estes esforços de marketing e o slogan
criado, este quadro começou a se reverter e observou-se um nítido crescimento da Nexxera tanto
de imagem (conceito de marca) quanto de market
share com a conquista de novos e importantes
clientes como Hering, Caixa Econômica Federal,
TIM, Banco Itaú, entre outros clientes de grande
porte e prestigio.
Estes resultados provaram que uma marca e um
slogan bem elaborados são essenciais na divulgação e
reconhecimento dos serviços oferecidos pela Nexxera,
transmitindo solidez e segurança para o mercado de
tecnologia nacional.
Um novo conceito para incrementar o negócio
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Cobrança Eletrônica

Devido ao grande volume de
cobranças realizadas periodicamente, um dos grandes problemas nas
organizações financeiras e mercantis, está ligado aos custos mensais
relativos à emissão de boletos ou
outras formas de cobrança. Vislumbrando essa necessidade do mercado
a Nexxera desenvolveu a solução de
boleto eletrônico, um produto capaz
de reduzir os custos de impressão,
postagem e registro das cobranças
feitas por intermédio do tradicional boleto impresso.
A solução Nexxera para cobranças de grandes
volumes através do Boleto Eletrônico provê agilidade
operacional às empresas, além da economia e racionalização dos recursos materiais e humanos. Para os
clientes destas empresas há o benefício de realizarem
os pagamentos via transferência eletrônica de fundos
ou imprimindo e efetivando o pagamento em qualquer
agência bancária de sua preferência.

Banco Santander

Buscando soluções para um diferencial competitivo e valor para os seus clientes o Banco Santander
viu na Nexxera o caminho.
A empresa desenvolveu um sistema Office
Banking permitindo alem das aplicações convencionais a integração eletrônica segura e gerenciada
do banco com seus clientes.
Com isso o banco conseguiu agregar valor às
operações, captando e retendo muito mais clientes.

Souza Cruz

Buscou na Nexxera uma solução para a automação de sua força de vendas. Utilizando recursos de
captura móvel e uma poderosa rede de comunicação
de dados, a Nexxera desenvolveu a solução Sales
Force Automation - S.F.A ou Integração da Força
de Vendas.
Responsável pela integração eletrônica das informações geradas pela força de vendas com o sistema
legado da Souza Cruz.

Martins Atacadista

Após diversos problemas oriundos da comunicação eletrônica da força de vendas da Martins com sua
matriz, surgiu a necessidade de realizar a integração
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em todos os pontos de vendas
moveis com a sua matriz.
A solução empregada pela
Nexxera foi sua Infra-estrutura
de VAN através da tecnologia
Skyline (plataforma tecnológica
de troca eletrônica de dados (EDI)
criada pela Nexxera.

BR Cash na Hering

No inicio de 2005, a Nexxera
integrou em sua carteira de clientes mais uma empresa de grande
renome do setor têxtil, a Hering.
Forneceu sua solução tecnológica, o BR Cash - sistema automatizado que concilia
informações bancárias.
Com esta parceria, o grupo têxtil elimina sua
principal dificuldade: gerenciar eletronicamente todas as operações financeiras com os 18 bancos que
mantém relacionamento.

Indicadores Empresariais

• Faturamento bruto:
Ano 2001 – R$ 2.577.399,70
Ano 2002 – R$ 4.778.380,75
Ano 2003 – R$ 9.506.803,94
Ano 2004 – R$ 16.895.760,61

Intensidade da Inovação Tecnológica:
dispêndios

• Despesa em P&D por faturamento dos últimos
três anos:
Ano 2001 – R$ 255.693,57
Ano 2002 – R$ 386.316,71
Ano 2003 – R$ 597.099,77
Ano 2004 – R$ 1.351.660,85

Impactos da Inovação Tecnológica /
Resultados do Esforço Inovativo

• Percentual do faturamento gerado por produtos
lançados no mercado há menos de três anos: 31,63%
• Número de novos produtos desenvolvidos e introduzidos no mercado nos últimos três anos:
MAW – Cobrança Eletrônica – B2G – BRCash
– Fraude – Web Service – Gestor Web – Recobro – Boleto Eletrônico – Mobile – Rastreamento
de Cobrança – Dinheiro Eletrônico. Total: 12
produtos.
• Número de patentes nos últimos 10 anos: Brasil
e exterior:

tecnologia e serviços

3 patentes:
- Local Bank
– e- Dinheiro
– Cartão Cidadão
• Informação sobre aumento de participação no
mercado (market share):
– 8% de market share estimado.
Atualmente, o mercado atravessa problemas que
surgem nas empresas durante o dia-a-dia, são preocupações freqüentes dos gestores de toda empresa:
agilidade operacional, controle dos processos financeiros, otimização do tempo na tomada de decisões,
capital de giro entre outros.
Foi pensando em tudo isso, que a empresa Nexxera desenvolveu uma gama de serviços, capaz de
agilizar todos atuais reveses, com soluções inteligentes
que qualificarão seu negócio.

Parcerias
No intuito de fortalecer seu potencial de geração de
soluções completas em infra-estrutura e aplicativos,
a Nexxera buscou no mercado empresas parceiras de
alta capacidade na concepção de ferramentas tecnológicas. O objetivo é fornecer o máximo em qualidade
e funcionalidade aos seus clientes, unindo diferentes
expertises para criar soluções para o seu negócio.

BR Associadas

É uma empresa de consultoria em negócios e
prestação de serviços em informática, que possui
soluções otimizadas como: contas a receber, contas
a pagar, cobrança bancária, pagamento a fornecedores, entre outros. Ela também oferece serviços de
desenvolvimento de sistemas, consultoria em tecnologia e em processos organizacionais e de qualidade.
Estamos no mercado há mais de 8 anos atendendo
instituições de todo o Brasil.

iSNet

Especializada no desenvolvimento de soluções
comerciais para a mídia internet, a iSNet trabalha
nos segmentos de Planejamento Estratégico, Publi-
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cação de Conteúdo Dinâmico, Comércio Eletrônico
e Negócios Virtuais, oferecendo a seus clientes todo o
suporte para garantir um resultado positivo em sua
atuação no mundo virtual.

Tradenexx

É uma unidade estratégica de negócios do Grupo
Nexxera que oferece soluções, serviços e sistemas a
todos os segmentos de mercado. Seu objetivo é gerar
e coordenar os canais de venda, identificar novos
mercados e captar novas parcerias.

Prêmios
Top de Marketing ADVB 2000

O ano de 2000 marcou a mais importante transição da empresa, transformou-se em uma Sociedade
Anônima mudando seu nome de Compumarket
para Nexxera Tecnologia e Serviços S.A. Com este
case, a Nexxera conquistou o prêmio Top de Marketing ADVB.

Prêmio Finep de Inovação Tecnológica 2004

O reconhecimento é fruto de uma estratégia focada em inovação tecnológica, com reinvestimentos
de aproximadamente 8% do faturamento anual em
pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos três anos,
lançou 12 novos produtos no mercado, que foram
responsáveis por 31,6% do faturamento de R$ 9,5
milhões alcançado em 2003.

Nexxera recebe homenagem da AACD 2004

Nexxera, empresa catarinense especializada
no transporte de dados eletronicamente, recebeu
homenagem da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) por sua participação no
Teleton.
O evento, que foi transmitido pela televisão e
arrecadou mais de R$ 16,5 milhões em sua última
edição, recebia doações por telefone. As transações
eletrônicas que trafegaram pela rede de comunicação
segura da Nexxera e que não se converteram em
doações efetivas - por falta de fundos do doador ou
outro problema de compensação financeira - não
foram cobradas pela empresa.

Edson Silva é presidente da Nexxera Tecnologia e Serviços;
Edenir Silva é vice-presidente de Marketing.
Um novo conceito para incrementar o negócio
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medial saúde

T aís C avalheiro

Mudando a estratégia

e ampliando o mercado
Foi em 2005 que a Medial Saúde decidiu abandonar sua
postura discreta, entre as operadoras de planos de saúde.
Uma ampla estratégia de comunicação foi implantada, e
os resultados não demoraram a aparecer, como expressivos
aumentos no número de benefíciários e no faturamento.
Este case detalha as iniciativas e os excepcionais resultados
do “Ano da Mudança”.
Missão
Promover Saúde contribuindo para o bem-estar
de nossos clientes, através da gestão de produtos e
serviços médicos e hospitalares com qualidade, praticando a melhor relação custo x benefício.

Visão
Ser reconhecida como a melhor Operadora de
Planos de Saúde, comprometida com as necessidades
e expectativas de nossos clientes, garantindo produtos
e serviços com qualidade.

Crença e Valores
Comprometidos com condutas e princípios
éticos perante a comunidade na qual vivemos e
trabalhamos, conscientes de nosso papel social e do
compromisso com a qualidade e a busca de bem-estar. Valorizamos:

Nossos acionistas

Gerindo negócios com rentabilidade, gerando
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capacidade de crescimento e imagem positiva no
mercado.

Nossos clientes

Proporcionando o atendimento de suas necessidades e expectativas através de relacionamento
próximo, estreito e contínuo.

Nossos funcionários e colaboradores

Oferecendo condições e clima positivo de trabalho,
oportunidades de crescimento profissional e remuneração compatível com as habilidades demonstradas
para agregar valor à empresa.

Nossos fornecedores

Estabelecendo relações efetivas de parceria e respeitando acordos e prazos firmados.

Segmento de Atuação
A Medial Saúde é uma empresa de medicina de
grupo, devidamente registrada e regulamentada pela
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A Empresa
A Medial Saúde é uma empresa de medicina de
grupo, fundada há 42 anos, na cidade de São Paulo. Comercializa planos de saúde com abrangência
regional, estadual e nacional, nas principais praças
do país.

Alguns números da empresa

• 3ª maior empresa de medicina de grupo do país –
com cerca de 800 mil clientes (beneficiários)
• R$ 750 milhões de faturamento em 2004 (crescimento de 27%)
• R$ 1 bilhão de faturamento em 2005 (dados preliminares)
• 3.500 empregos diretos
• 250 mil beneficiários em planos individuais/familiares
• 11 mil clientes pessoa jurídica (550 mil beneficiários)
• Principais clientes: Atento, Bicicletas Caloi, BMF,
Bombril, Brasimet, C&C, Citroën, Companhia Estadual de Gás do RJ-CEG, Contax, CSU CardSystem,
CTIS Informática, GL Eletrônicos (Pial Legrand),
Goodyear, Grupo Mahle, Grupo Martins, Mc Donalds, Orbitall, Politec, Rádio e TV Bandeirantes,
Redecard, Robert Bosch, Sandvik, Semp Toshiba,

Mai.Jun/2006

Sodexho do Brasil, Sylvania Iluminação do
Brasil, Teleperformance,
UBEC – União Brasi
liense de Educação e
Cultura, Uniban, Valeo
• Rede Própria:
- 3 Hospitais: Alvorada Moema, Alvorada
Santo Amaro e Alvorada
Chácara Flora
- 13 Centros Médicos
Resolutivos
• Mais de 15 mil recursos
credenciados (rede credenciada), entre médicos,
clínicas, laboratórios e hospitais
• Cinco filiais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de
Janeiro e Salvador – e escritórios de vendas em todo o país

Definição do Problema
Cenário do Mercado

O mercado brasileiro dos planos de saúde é um dos
segmentos mais pulverizados da economia. Segundo
a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar,
existem mais de duas mil empresas operando no país,
atendendo a pouco mais de 40 milhões de pessoas. Por
outro lado, segundo a Abramge – Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo, 5 milhões
de pessoas deixaram de ser atendidas por planos de
saúde nos últimos seis anos, o que leva à conclusão
de que dificilmente se conquista um cliente ainda
desprovido de plano de saúde, mas, na maioria das
vezes, essa pessoa migra de uma empresa para outra.
Ou, pior ainda, muitos clientes deixam a empresa
simplesmente porque são obrigados a abrir mão da
cobertura e segurança de um plano de saúde e não
porque migraram para outra empresa.
Segundo os dados da ANS – Agência Nacional de
Saúde, 75% dos beneficiários dos chamados planos
novos (a partir de 1998) são atendidos por contratos coletivos, ou seja, têm plano de saúde oferecido
pela empresa onde trabalham. Somente 25% dos
beneficiários compram diretamente das operadoras
seus planos.

Cenário de Comunicação
A Medial Saúde tem mais de 40 anos de atuação
e já era reconhecida pela excelência de seus produtos
mudando a estratégia e ampliando o mercado
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e qualidade no atendimento. Porém, até 2004 não
havia realizado um planejamento a longo prazo de
sua comunicação, bem como investimentos consideráveis na área de marketing. Mesmo em um
mercado que, historicamente, investe pouco em
marketing, como o de medicina de grupo, a Medial
Saúde era, entre as grandes operadoras, uma das que
menos investia na área (veja gráfico 1), devido à sua
postura low profile.
Ainda falando de verba de marketing, como se
observa no gráfico 2, o mercado de Planos de Saúde
reduziu consideravelmente seu investimento de 2004
para 2005 (17%), enquanto a Medial Saúde aumentou mais de 150% essa verba. Foi a empresa do setor
que mais aumentou sua verba em marketing nos
últimos dois anos acumulados.
As campanhas de comunicação da empresa até
2004 eram praticamente independentes umas das
outras, sem foco na continuidade da mensagem. Essa
estratégia pode ter colaborado para a falta de uma
percepção por parte dos clientes e possíveis clientes
sobre o posicionamento da Medial Saúde.
Nas mesmas pesquisas que indicaram esse desvio
na percepção, foi apontado um baixo awareness da
marca dentro de seus públicos-alvo.

CASE STUDIES

64

As pesquisas foram realizadas nas principais praças para a Medial Saúde, considerando um público
em todas as faixas etárias e classes sociais.

A Mudança
A Medial Saúde poderá se lembrar de 2005 como
o “Ano da Mudança no Marketing”.
Estratégias de comunicação, valores de investimento, postura mais decisiva dentro da empresa,
formam os três principais marcos nessa mudança,
que, conforme vê-se posteriormente, trouxeram resultados excepcionais.
O conceito central assumido para a racionalização
dos investimentos foi apoiado nos seguintes quesitos:
• aumento do awareness;
• estímulo a vendas em curto, médio e longo prazos.
Primeiramente, para aproveitar o reconhecimento
da marca já existente, foi mantido o mote do ano
anterior: Você Coberto de Saúde.
Para atingir esses objetivos, adotou-se a estratégia
de criar-se uma única identidade a ser adotada em
todos os materiais de marketing durante todo o ano
de 2005. Parece um pouco óbvio, mas a delicadeza
da questão estava, justamente,
em eleger alguns elementos
gráficos únicos e facilmente
identificáveis, ao lado de key
messages que pudessem ser
adaptados a todos os tipos de
mídia; materiais publicitários,
de vendas e institucionais;
todas as cidades brasileiras; e
todos os públicos de interesse
(incluindo os corretores, com
suas inúmeras peças de divulgação e vendas).
Essa dificuldade de desenvolver uma “chave-mestra” que servisse a
todas as finalidades listadas
era agravada pelo fato de
a Medial Saúde focar em
mais de um público – pessoas físicas e micro e pequenas empresas.
A superação destes desafios
tornou-se o grande case – Medial Saúde, Você Coberto de
Saúde, Esteja Onde Estiver.
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Clareza

A primeira e, talvez, a principal
grande mudança na estratégia da
linha de comunicação da campanha publicitária de 2005, foi a
decisão da Medial Saúde utilizar-se
de muita clareza para dizer o que
faz, ou seja, que é uma empresa de
plano de saúde.
Em campanhas anteriores essa
informação ficava em segundo
plano e, por vezes, até de forma
subjetiva. Como, pelos resultados
das pesquisas realizadas, foi identificado o baixo awareness da marca,
a decisão de ser explícito quanto
ao negócio da empresa foi crucial para o sucesso da
campanha.
Como prática desta decisão, todo o material da
campanha trazia claramente “Plano de Saúde” ou
“Cobertura de Saúde” em algum momento. Não
havia como as pessoas não entenderem o que é a
Medial Saúde. A primeira mensagem estava nítida
e clara em todos os materiais.

Racional e informativo

A segunda mudança na estratégia foi a de transmitir os diferenciais da empresa e seus produtos em
todos os materiais da campanha.
Não seria uma campanha emotiva, mas sim, racional. Essa decisão também teve forte influência das
pesquisas que apontavam uma baixa compreensão
sobre o que faz a Medial Saúde, apoiando a decisão
da comunicação clara.
Abrangência nacional, os melhores reembolsos,
solidez (mais de 40 anos), ampla rede credenciada e
melhor relação custo x benefício, foram os pontos
escolhidos para preencher a campanha, como principais diferenciais dos planos Medial Saúde.
Como se percebe, também não poderiam ser
selecionados muitos pontos de destaque, para não
se correr o risco de enfraquecer o recall da marca.
Essas vantagens estavam presentes em todos os
materiais, com os ajustes necessários. Por exemplo,
no anúncio da televisão, todos os diferenciais puderam ser colocados juntos, aliando a fala da personagem ao lettering. Isto foi ainda um desafio pelo
tempo de exposição, de 30 segundos, sempre muito
curto para se transmitir mais de uma mensagem em
uma mesma peça.
Por outro lado, nos outdoors e demais peças de mí-

dia exterior, somente um dos diferenciais compunha
o anúncio. Adaptou-se, portanto, a necessidade de se
transmitir as mensagens respeitando-se o tempo máximo ideal de leitura em uma mídia exterior. Como
foram criados anúncios com todas as mensagens, as
pessoas viam o outdoor da Medial Saúde em diferentes pontos da cidade, percebiam claramente que se
tratava da mesma campanha – devido à logomarca,
cores e elementos gráficos utilizados – porém recebiam informações complementares em cada local.

Dois Públicos-Alvo,
uma Campanha
Adequar a campanha aos principais públicos-alvo definidos no Planejamento Estratégico traçado
pela companhia para quatro anos, não foi uma
missão fácil. Segundo este planejamento, manter
as vendas nas médias e grandes empresas era importante, porém, deveria haver um esforço maior de
penetração entre as micro e pequenas empresas, ao
mesmo tempo em que deveria haver um aumento
das vendas diretamente para pessoas físicas (planos
individuais e familiares).
O desafio agora era encontrar um formato e
personagem que atingissem ambos os públicos ao
mesmo tempo.
A solução: apresentar uma pessoa com o papel
de executivo/empresário, ao mesmo tempo em que
personificasse uma família. A melhor escolha foi,
sem dúvida, uma mulher na faixa dos 35 aos 40
anos de idade. Não poderia ser nova demais para
não dificultar a percepção do papel de mãe ou executiva bem-sucedida; nem com idade que pudesse
transmitir uma imagem de plano de saúde “velho”
ou “elitista”.
mudando a estratégia e ampliando o mercado
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A “mulher” é, também, quem
decide no caso das compras de
diversos produtos, inclusive planos de saúde familiares, tendo
identificação pelo público feminino e atratividade pelo público
masculino.
Também estava claro que,
para atingir o objetivo de comunicar planos de micro e pequena
empresa e para pessoas físicas, não
seria possível utilizar um único
ambiente nas imagens da campanha. A locação de um escritório e de
uma casa foi fundamental para o sucesso do anúncio
de televisão. Este anúncio, realizado pela Casablanca,
uma das maiores empresas do setor, teve a utilização
de uma tecnologia inovadora, que permitiu a perfeita migração da personagem de um ambiente para
o outro, incluindo a troca da roupa utilizada pela
artista, sem quebras ou falhas.
Foi um dos anúncios de televisão que mais utilizaram recursos de tecnologia de última geração
em 2005. Isso colaborou para se vencer o desafio de
transmitir as mensagens no tempo de 30 segundos.

Unicidade – Reconhecimento
da Marca, Esteja Onde Estiver
Com o objetivo de aumentar o awareness e facilitar
a identificação da marca, todos os materiais produzidos pelo departamento de marketing da Medial
Saúde para públicos externos continha pela menos
um elemento gráfico ou textual que remetesse à
campanha publicitária.
Isso significa, principalmente materiais para
corretores, o principal canal de vendas da empresa.
São diversas peça criadas mensalmente, que vão de
campanhas de vendas a tabelas de preços.
O elemento gráfico era escolhido caso a caso, de
acordo com o tipo e público do material. Variava
entre a personagem da campanha trajando o terninho – quando queríamos falar com empresas -, e a
camiseta informal – quando o público era pessoa
física; poderia também ser a frase “Você Coberto de
Saúde”; ou ainda, os principais diferenciais elencados
anteriormente.
Foi possível, graças a esta ação, aumentar o contato do corretor e dos possíveis clientes com a nossa
marca e nossas mensagens de maneira consciente,
levando-os a associar Medial Saúde a todas as vanCASE STUDIES
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tagens listadas ou ilustradas pelas
imagens.

Campanhas Específicas
– A Mesma Linha,
Esteja Onde Estiver
E quando se trata de um lançamento de um serviço com conceito
completamente novo, como manter a mesma linha?
Essa pergunta foi respondida
em outubro de 2005, quando foram lançados os Serviços Especiais
Medial Mulher. O público era clientes mulheres de
planos familiares, definido justamente sobre a justificativa de que, atingindo-se a mulher, chega-se à
família ou, muitas vezes, a empresas. Vale lembrar
que, foi no final de 2004 que a área de produtos tornou-se responsabilidade da Diretoria de Marketing,
o que, sem dúvida, facilitou e fortaleceu a decisão
por esse lançamento.
Mas, voltando à questão da padronização da
comunicação mesmo no caso de um lançamento,
algumas das soluções adotadas foram: a utilização
da figura da personagem (a mesma artista) da campanha central, com uma menina, o que dava um
ar mais familiar ao serviço; e o foco em algumas
das key messages.
Ficava bastante claro que se tratava de um produto ou serviço da Medial Saúde.

Mais um Desafio - Esteja Onde
Estiver, com Verba Restrita
Definido o público, o conceito e as peças, faltava
definir quais os veículos seriam utilizados, sua intensidade e grade. Como já comentamos anteriormente,
o segmento de saúde tem, tradicionalmente, investido
pouco em marketing. Mesmo tendo conseguido
um progresso bastante considerável em relação aos
anos anteriores na sua verba para a campanha de
comunicação, o volume de R$ 8 milhões era pequeno
para dividir entre criação, produção de materiais e
veiculação nacional.
Para piorar o cenário, lembremos que o público
prioritário da Medial Saúde está em todo o território
nacional e independe de classes sociais, além de ter
apelo como serviço B2B e B2C.
Para equacionar esta questão, adotou-se a estratégia de um grande lançamento de forte impacto
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e penetração, seguido por estímulos menores que
serviriam como manutenção até o lançamento da
campanha seguinte, que acontecerá em março de
2006.

Lançamento da Campanha –
Um Grande Barulho
Para fazer o “grande barulho” no lançamento da
campanha, alavancando de uma vez o awareness da
marca, optou-se pela utilização dos dois veículos de
massa com maior penetração em todas as classes
sociais – rádio e TV, em horários de grande audiência – horário nobre.
Concomitantemente, já foram iniciadas a publicidade em mídia impressa (revista e jornal) e ações de
mídia externa – outdoors, painéis, frontlights, backlights e empenas; sempre em locais
de grande visibilidade e circulação.
Dois dos exemplos são o seqüencial
de painéis expostos na Marginal do
Rio Pinheiros, em São Paulo, em
frente ao Jockey Clube (presente
no material anexo), e as empenas
dispostas nas principais avenidas.
Com a estratégia de lançamento
adotada, conseguiu-se obter o que se
chama de cobertura full. Ou seja, estatisticamente, todas as pessoas viram
pelo menos uma vez um comercial
ou anúncio da Medial Saúde.

Mídia Externa – o Grande
Responsável pela Manutenção
Tão importante quanto a fase de lançamento da
campanha foi a sua fase de sustentação. Esse investimento é essencial para reforço da marca e apoio às
vendas durante todo o ano, uma vez que, conforme
pesquisa realizada com clientes que tinham adquirido
planos há menos de um ano, 50% deles levaram menos de um mês entre a idéia de contratar um plano
de saúde a assinatura do contrato, e 31% levaram
entre um e dois meses nesse processo. A estratégia
adotada foi focar a maior parte dos investimentos
em mídia externa. Foram mais de duas mil placas
em todo o país, porém, como o custo desse tipo de
veículo é bem inferior ao de televisão e revista, por
exemplo, foi possível essa manutenção pelos nove
meses em que perdura a campanha. Esse material
só será substituído no momento do lançamento da
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próxima campanha.
A outra mídia, além da externa, mantida foi o
rádio. Para ele foi destinado, além da campanha
central, um spot destinado aos corretores (nosso
principal canal de distribuição), chamado de “Bom
Dia Corretor”; e outro spot na ocasião de lançamento
dos “Serviços Especiais Medial Mulher”.
O “Bom Dia Corretor” é um spot “simpático”
que deseja boas vendas aos nossos “amigos corretores”. Foi uma maneira de ampliar o contato
com esse público essencial ao negócio da Medial
Saúde, estimulando a fidelização, uma vez que os
corretores de planos de saúde negociam produtos de
diversas empresas ao mesmo tempo, não havendo
exclusividade.

Resultados de Sucesso
Selecionamos alguns itens de
destaque que demonstram o sucesso deste case, afinal, marketing
é, acima de tudo, a comunicação
da empresa e seus produtos com
foco em resultados.

Resultados do
Sucesso de Vendas
Todo investimento de marketing visa a resultados de vendas
e retenção de clientes. Com base
nisso, fica ainda mais evidente a eficiência das estratégias e ações de comunicação adotadas neste período.
Segundo o balanço preliminar de 2005, a empresa
obteve grandes números de sucesso. Destacam-se:
• Aumento do faturamento comercial: 27% - chegando a R$ 1 bilhão;
• Crescimento do faturamento em planos empresariais: 80%;
• Crescimento da base de clientes: total de 116 mil
novos beneficiários, sendo a empresa de plano de
saúde que mais cresceu no ano;
• Novos contratos empresariais: 6,4 mil.
Um indicador que pode demonstrar diretamente o
impacto da campanha de marketing sobre as vendas
é o gráfico abaixo. Observe que houve uma melhora
significativa nas vendas três meses após o início da
campanha. Este tempo reflete o período de assimilação da informação e, conforme visto anteriormente,
o tempo necessário para o comprador decidir pelo
plano de saúde.
mudando a estratégia e ampliando o mercado
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Em dezembro, novamente outra alta de vendas.
Este fato é ainda mais importante porque, historicamente, trata-se de um mês de queda nas vendas.

Resultados Diretos de Comunicação
de Sucesso
Acompanhando, por meio de diversas pesquisas,
os resultados diretos das ações de comunicação, pode-se dizer, tranqüilamente, que esse é mais um case
vencedor da Medial Saúde.
Para fazer esta afirmação, baseamo-nos em algumas pesquisas encomendadas.

Pesquisa de recall do comercial,
realizada no segundo semestre de 2005

• 88% dos pesquisados gostaram de tudo no comercial
– um índice bastante alto, principalmente quando
a estratégia adotada foi a utilização de uma linha
racional e não emocional;
• 21% tiveram como lembrança efetiva que o comercial trata de uma empresa que oferece planos para
família e empresas – atingindo, de maneira certeira,
uma das key messages do comercial.
• Na avaliação dos atributos apontados pelos pesquisados, a campanha atingiu os seguintes índices:
- Top 2 box: 88% acharam um comercial fácil de
entender – atingindo, em cheio, o objetivo de clareza
e simplicidade;
- Top 2 box: 86% acharam que o comercial tem
a ver com empresa de plano de saúde – novamente,
atingindo o objetivo de clareza, explicando que Medial Saúde é plano de saúde;
- Top 2 box: 62% sentiram credibilidade no comercial
– atingindo o objetivo de transmitir imagem de solidez.
• Para 45% dos pesquisados, aumentou muito ou
aumentou o interesse em adquirir Medial Saúde

– demonstrando um impacto efetivo e positivo do
comercial;
• Dos pesquisados, 48% certamente recomendaria ou
provavelmente recomendaria planos Medial Saúde
após a campanha – outro indicador de efetividade
na comunicação e convencimento.

Pesquisa com novos clientes
(menos de 1 ano) – dezembro de 2005

• 29% dos novos clientes conheceram a Medial Saúde
no período de até quatro meses – provavelmente pela
ação da campanha;
• 59% sentiram-se estimulados a comprar a Medial
Saúde pela Rede Credenciada apresentada e, para
54%, isso foi um fator decisivo – demonstrando que
a key message “Ampla Rede Credenciada” foi uma
escolha acertada e bem posicionada;
• 40% sentiram-se estimulados a procurar a Medial
Saúde pelo preço e, para 50%, isso foi um fator decisivo – demonstrando que outra key message, “Melhor
relação custo x benfício”, também foi uma escolha
acertada e a mensagem bem posicionada;
• 36% se lembram que no comercial uma executiva
fala para a família e seus empregados sobre o plano
de saúde – mais uma vez, ressaltando que a mensagem de plano de saúde para a família e a empresa
foi bem apreendida.

Outros Resultados de Sucesso
Outros indicadores que podem ser mencionados como
resultantes de uma imagem positiva e forte são alguns
prêmios e reconhecimentos recebidos no período:
• Prêmio Top de Vendas da ADVB;
• Prêmio Quality;
• Top 5 no Top of Mind Fornecedores de RH;
• Selo Empresa Cidadã Especial.

Taís Cavalheiro é diretora de Marketing e Produtos da Medial Saúde.
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