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Os avanços de uma
gestão estratégica

No início de 2003, impunha-se à Caixa o desafio de
fortalecer sua atuação de banco público comprometido com
desenvolvimento social e econômico do país e ao mesmo
tempo reduzir suas desvantagens competitivas em um
mercado bancário com disputas cada vez mais acirradas.

A

reestruturação financeira e patrimonial pela
qual tinha passado em 2001 implicou a
retirada do seu balanço de diversos ativos de
baixa liquidez e rentabilidade, substituindo-os
por títulos de dívida pública. Isso melhorou a composição dos ativos da Caixa, inclusive fazendo com
que ele gerasse mais receita financeira em situações
de taxa Selic elevada, contribuindo para o aumento
da rentabilidade da instituição.
Ainda assim, o banco permanecia muito distante
de seus principais concorrentes quando se considerava a capacidade de oferecer produtos e serviços
financeiros aos clientes. Seus principais concorrentes,
privados e públicos, tinham, nos últimos anos, se
transformado em grandes conglomerados financeiros atuantes nos mais diversos nichos do mercado
financeiro e realizado significativos avanços nas
áreas de sistemas tecnológicos e operacionais e de
administração de riscos de crédito, incorporando o
que existia de mais moderno no mundo em termos
de ferramentas de gestão bancária. Enquanto isso,
a Caixa recebeu poucos investimentos, reduziu sua
rede de agências e sequer possuía áreas especificas
para administrar suas ações no mercado de crédito
comercial ou organizar seus necessários avanços
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no qual foram estabelecidos sete
grandes desafios: 1) Ampliar
Recursos Anualmente Disponibilizados pela CAIXA
a participação no mercado de
Em R$ bilhões
crédito; 2) Ser o principal agente das políticas públicas; 3)
Consolidar-se como principal
banco de relacionamento com
a administração pública; 4)
Ser referencial de excelência
no atendimento; 5) Ser uma
das melhores empresas para se
trabalhar; 6) Adequar processos
e aprimorar soluções integradas
de tecnologia da informação; e 7)
Liderar o mercado de captações
de recursos.
Fonte Painel de ControleVICOT
Alguns resultados já são vi*Valores estimados
síveis e a Caixa chega ao final
do ano 2006 com conquistas extecnológicos. Carecia ainda de um planejamento pressivas nas mais diversas áreas, seja no exercício
corporativo com objetivos e metas de curto e médio de suas funções de banco público, seja naquelas
prazo e orientadores das ações diárias de todos os exclusivamente bancárias.
empregados da instituição.
A seguir são descritas as principais realizações da
Da mesma forma, permaneciam entraves quanto Caixa nos últimos anos, bem como as mais imporà capacidade de a Caixa atender com eficiência os tantes ações que as tornaram possíveis.
diversos programas governamentais. Existiam, por
exemplo, dúvidas quanto ao papel da Caixa como CRESCENTE PARTICIPAÇÃO
único agente operador do FGTS ou como único NA ECONOMIA BRASILEIRA
agente pagador dos programas de transferência de
renda.
Desde 2003, a CAIXA tem expandido o valor que
Assim, no começo de 2003, a Caixa aparecia anualmente disponibiliza à população brasileira por
entre as grandes instituições financeiras do país meio de suas mais diversas áreas de atuação, sejam
pelo quesito valor do ativo, porém estava em des- aquelas relacionadas aos pagamentos do FGTS, PIS,
vantagem quando se consideravam outros aspectos Seguro Desemprego, Bolsa Família, à concessão de
definidores da capacidade competitiva (lançamento crédito comercial para famílias e empresas, à realide novos produtos, expansão dos pontos de atendi- zação de financiamentos para a aquisição de imóveis
mento, gestão de risco de crédito, investimentos em ou realização de investimentos em infra-estrutura
tecnologia, posicionamentos estratégicos para todos urbana ou modernização da gestão municipal, bem
os empregados etc) em um mercado bancário alta- como à efetivação de repasses do Orçamento Geral
mente competitivo.
da União, para a realização de obras de habitação,
Diante deste cenário e seguindo a orientação do saneamento e infra-estrutura.
governo federal, a nova gestão da Caixa decidiu
A elevação dos recursos fez com que eles tivessem
planejar e implantar uma série de ações capazes de crescente participação em relação ao Produto Interno
fornecer condições para o satisfatório desenvolvimen- Bruto brasileiro. Em 2002, os quase R$ 69 bilhões
to da instituição nos anos subseqüentes. Norteou tais disponibilizados correspondiam a 4,5% do PIB; já os
ações a idéia de que um banco público forte, eficiente R$ 117 bilhões do ano passado foram equivalentes a
e competitivo poderia muito contribuir para o desen- 6% do PIB. Tal evolução é um indicativo consolidado
volvimento social e econômico brasileiro.
da ampliação da relevância da Caixa para o Brasil.
Neste processo, a Caixa elaborou, com a partiA maior participação da Caixa na economia nacipação democrática de seus empregados, um Pla- cional tem gerado mais empregos e investimentos,
nejamento Estratégico para o período de 2005-2015 além de estimular a inclusão bancária e social de
Figura 1
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milhões de pessoas, com impactos positivos na distribuição de renda e redução das desigualdades.
Ao ampliar sua prestação de serviços financeiros
e suas concessões de crédito para os seus clientes, a
Caixa tem auferido mais receitas e, com isso, gerado
maiores lucros, os quais acabam se transformando
em maiores dividendos transferidos ao Tesouro Nacional. Acrescente-se a colaboração da contínua busca por economia e eficiência na gestão que permitiu
à Caixa poupar mais de R$ 1,4 bilhão nos últimos
quatro anos com a racionalização e qualidade nos
gastos e eliminação de desperdícios.

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Desde 2003, o total de pagamentos dos programas de transferência de renda realizados via Caixa
aumenta ano a ano e deverá superar, em 2006, o
valor de R$ 7 bilhões, o que representa expansão de
233% em relação a 2002. Ao consolidar os diversos
programas de transferência de renda no Bolsa Família, que atualmente atende 11 milhões de famílias, a
Caixa está ajudando o governo federal a beneficiar
um maior número de brasileiros a custos operacionais cada vez menores, o que significa aumentar a
eficácia e a universalidade dos programas de transferência de renda.
Como revelam pesquisas da FGV elaboradas a
partir dos dados das PNAD de 2004 e de 2005, as

políticas sociais do governo federal ajudaram a promover uma “queda substantiva da pobreza” de 2003
para 2005, com a proporção de brasileiros vivendo
abaixo da linha de pobreza, caindo para 22,7%, o
valor mais baixo da série iniciada em 1992, quando
tal proporção alcançou 35,87%.

FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Desde a incorporação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1986, a Caixa tem sido o principal
agente financeiro na área de crédito habitacional no
Brasil. Porém, por muito tempo, os investimentos
da instituição foram reduzidos, fazendo com que a
carteira de produtos e os modelos de risco de crédito
ficassem desatualizados diante da evolução do mercado imobiliário e das necessidades da população.
No entanto, alinhada a diversas medidas do governo federal – criação do Ministério das Cidades e
do Conselho Nacional das Cidades, instituição do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social,
dentre outras – a Caixa vem, nos último três anos
e meio, aperfeiçoando a gestão de sua área de crédito habitacional, desenvolvendo novos produtos e
aplicando modelos de risco mais adequados às condições de mercado, bem como criando novos canais
de comercialização, a exemplo dos bem-sucedidos
“feirões da casa própria”.
Como resultado, a Caixa nos últimos dois anos
alcançou sucessivos recordes na concessão de crédito
Figura 2

Lucros Anuais da CAIXA e Dividendos Repassados ao Tesouro Nacional
Em R$ milhões

Fonte Painel de ControleVICOT
*Valores estimados
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Figura 3

Pagamentos dos Programas de Transferência de Renda
Em R$ bilhões

habitacional. Em 2006, direcionará mais de R$ 13
bilhões de recursos para a habitação, ou seja, aproximadamente 60% de todo o crédito habitacional ofertado no país. Isso significa também uma elevação de
145% ante o montante concedido no ano de 2003.
Além de aperfeiçoamentos internos, os números
atingidos pela Caixa refletem ainda os diversos avanços institucionais promovidos pelo governo federal
desde 2003 no mercado imobiliário, bem como a expansão da renda e do emprego verificada mais recentemente. Todos estes fatores estão contribuindo para
a recuperação do setor da construção civil e gerando
empregos para milhares de trabalhadores. Como pode
ser visto no gráfico a seguir, a geração de empregos
com carteira assinada no setor da construção civil
está estreitamente relacionada ao crescimento das
operações de crédito habitacional da Caixa.
Tanto quanto elevar o montante dos recursos
direcionados a habitação, a Caixa tem priorizado o
atendimento das famílias cuja renda não ultrapasse o
valor de 5 salários-mínimos, segmento da população
que concentra mais de 90% do déficit habitacional
urbano do país. Em 2002, por exemplo, 51% dos
recursos do FGTS foram direcionados para financiar
a construção ou aquisição de moradias para famílias
nesta faixa de renda; já em 2006, considerando-se
números disponíveis até agosto, tal percentual alcança 86%.
A par do expressivo aumento dos investimentos
e dos subsídios, para a habitação popular, ainda
há um déficit habitacional superior a 7 milhões de
moradias, o que indica a necessidade de ampliação
dos investimentos habitacionais nos próximos anos,
especialmente nas regiões metropolitanas.

É importante destacar a relevância das medidas
de desoneração fiscal, sobre os materiais básicos de
construção, reduzindo custos e incrementando tanto
a produção de novas unidades como a melhoria das
existentes.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO
Ao longo das últimas décadas, acumularam-se
no Brasil diversas demandas de investimentos para
infra-estrutura urbana. Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE, em 2004, no total dos domicílios
do país, 17,8% não eram atendidos por rede geral de
água e 31,1% não dispunham de esgotamento sanitário adequado, sendo que na Região Nordeste tais
índices alcançavam 26,9% e 45,4%, respectivamente.
Para reduzir estes percentuais e garantir o cumprimento das metas do milênio se faz necessário elevar
o volume de recursos direcionados a investimentos
em infra-estrutura urbana e saneamento básico.
Como mostra o gráfico abaixo, nos últimos quatro anos a Caixa, seguindo política estabelecida pelo
governo federal, ampliou de forma significativa as
contratações e os repasses nestas áreas.
Cálculos do Ministério das Cidades apontam a
necessidade anual de investimentos da ordem de
aproximadamente R$ 6 bilhões para universalizar
o atendimento à população urbana e rural de água
e esgoto no prazo de 20 anos. Atualmente, as operações em estudo na Caixa solicitando financiamento
para investimentos em saneamento e infra-estrutura
urbana ultrapassam o valor de R$ 10 bilhões. No
entanto, dada a Resolução nº 2.827 do Conselho
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Monetário Nacional – a qual estipula como valor
máximo de recursos que as instituições financeiras
podem contratar no setor público o equivalente a
45% dos seus respectivos patrimônios de referência – a Caixa poderá emprestar apenas adicionais
R$ 500 milhões ao setor público nos próximos meses.
Tal limitação, portanto, é o principal óbice para que
a Caixa continue a ajudar a franquear a toda população brasileira os serviços de água e esgoto.

utilizado, atualmente, por 2.437 municípios.
Diante da importância destes “clientes”, a Caixa
implantou em 2004 um espaço e equipe em Brasília
dedicada especialmente ao atendimento centralizado
dos gestores municipais. Denominado de “Sala das
Prefeituras”, já realizou mais de 2 mil atendimentos,
orientando os gestores sobre os financiamentos e
serviços disponíveis na Caixa e as transferências do
Orçamento Geral da União.

PARCEIRA DAS PREFEITURAS

EXPANSÃO DE CRÉDITO COMERCIAL

A atuação da Caixa na área de desenvolvimento
urbano, seja financiando e prestando serviços na
construção de novas unidades habitacionais ou em
investimentos em saneamento ambiental, a qualifica
como uma instituição financeira fundamental nas
ações dos governos municipais de todo o país. Mas
a Caixa fornece ainda recursos financeiros para o
aprimoramento e modernização da gestão administrativa e fiscal dos municípios – nos últimos 4 anos
foram desembolsados mais de R$ 350 milhões via
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM) –,
repassa conhecimento e dissemina as boas iniciativas
aos gestores municipais por meio de ações como, por
exemplo, o Programa Nacional de Capacitação das
Cidades, realizado em parceria com o Ministério das
Cidades, e fornece, gratuitamente, instrumentos como
GovCaixa Eletrônico, sistema de banking que permite
o gerenciamento de contas de forma centralizada e a
realização de transações financeiras via internet e é

Até o ano de 2004, inexistia na Caixa uma vicepresidência focada exclusivamente nas operações de
crédito comercial para empresas e pessoas físicas. O
banco também não dispunha de modelos de análise de risco de crédito adequados para suportar tais
operações. Como resultado, a Caixa mantinha uma
pequena participação nestes mercados. Para inverter
tal situação, foi criada naquele ano a vice-presidência
de crédito e desenvolvidos e operacionalizados novos
sistemas internos de análise de risco de crédito. Várias
modalidades de crédito, em especial as destinadas à
pessoa física, tiveram seus processos de concessão
automatizados e tornaram-se disponíveis para os
clientes em diversos canais de atendimento. O resultado foi o incremento das concessões de crédito
comercial da instituição, principalmente daquelas
direcionadas a empresas. A expansão vem ocorrendo
principalmente no segmento de Micro e Pequenas
Empresas, sem, no entanto, estipular limitações
quanto ao seu ramo de atuação. Todavia, alguns
Figura 4

Concessões CAIXA de Crédito Habitacional
Em R$ bilhões

Fontes Book da VIURB e Painel de Controle VICOT
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Figura 5

Geração de Empregos Formais no Setor da Construção Civil

Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego.
* Dados de 2006 relativos ao acumulado até o mês de agosto

setores como Médico-hospitalar, Turismo, Educação, Franquias e a cadeia da construção civil, por
apresentarem-se como importantes geradores de
trabalho e bem-estar para a população, estão sendo
considerados prioritários e, assim, granjeando um
crescimento mais elevado.
É importante ressaltar que o significativo salto
no volume das operações de crédito comercial para
empresas – o valor das concessões triplicou de 2003
para 2005 – ocorreu com a Caixa ausente do mercado
de crédito para comércio exterior e concentrando suas
concessões em micros e pequenas empresas, porte
de aproximadamente 97% das empresas que tomam
crédito comercial na Caixa. A expansão média anual de 56% das concessões de crédito da Caixa para
Pessoa Jurídica no último triênio é uma evidência
significativa de que tal segmento não dispunha, até
2002, de uma oferta adequada de crédito bancário.
A evolução das operações de crédito comercial da
Caixa nos últimos 2 anos representa uma significativa mudança da sua inserção no mercado de crédito
bancário. Até 2004, as concessões da Caixa eram
predominantes realizadas para Pessoa Física, portanto,
direcionadas ao financiamento de gastos em consumo
da população. No entanto, em 2005, as operações voltadas a financiar capital de giro e investimentos das empresas têm forte elevação, ou seja, amplia-se a parcela
do crédito Caixa direcionado às atividades de produção,
principalmente de empresas de menor porte.
O crescimento das concessões de crédito comercial
tem resultado em aumento dos saldos destas carteiras,
inclusive ampliado a participação da Caixa no mercado bancário de crédito comercial de 2,3%, em 2002,

para 3,2%, em julho último. A conquista de maior
participação no mercado de crédito comercial poderá
se acelerar ainda mais a partir da recente autorização
do Banco Central para que a Caixa realize também
operações de crédito em comércio exterior. O desenvolvimento de modelos de análise de risco de crédito
adequados para empresas de maior porte também
dará novo impulso ao movimento de expansão.

BARATEAMENTO E
POPULARIZAÇÃO DO CRÉDITO
Além de expandir o volume de crédito concedido,
a Caixa tem também feito um grande esforço para
reduzir o custo do crédito para a população, inclusive
oferecendo linhas de crédito voltadas especificamente
ao atendimento da população de menor renda.
São exemplos disso a linha de micropenhor,
lançada no segundo semestre de 2005, e o crédito
rotativo da conta Caixa Fácil. A primeira, com taxa
de juros de 2% ao mês e valor médio das operações em
R$ 238,00, já possibilitou à Caixa emprestar mais
de R$ 1 bilhão em 4,3 milhões de contratos. Com
mais de R$ 400 milhões emprestados, a linha da
conta Caixa Fácil também oferece empréstimos
a juros de 2% ao mês para a população de baixa
renda. Atualmente, 250 mil pessoas acessam esta
linha de crédito.
A Caixa foi também a primeira grande instituição bancária do país a priorizar e a popularizar
a modalidade de crédito com desconto em folha de
pagamento, tornando-se a instituição financeira com
a maior carteira. Ajudou, assim, a reduzir o custo
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do crédito pessoal para a população. Também em
linhas tradicionais de crédito, a Caixa tem buscado
oferecer taxas de juros em patamares inferiores aos
praticados pelos demais grandes bancos.

MENOR DEPENDÊNCIA DAS
RECEITAS COM TÍTULOS PÚBLICOS
A elevação das operações de crédito, tanto as
imobiliárias quanto, principalmente, as comerciais,
é fundamental para a Caixa continuar diminuindo a
sua dependência das receitas auferidas com a carteira
de títulos públicos e, assim, garantir sua rentabilidade
no médio prazo. Afinal, nos próximos anos, a queda
da dívida pública federal e a redução da taxa básica
de juros tornarão cada vez menores tais receitas,
fazendo com que os ganhos dos bancos passem a
depender mais da arrecadação obtida com prestação
de serviços e com operações de crédito.
De 2002 para 2006, a Caixa conseguiu reduzir a
relação Resultado de Títulos Mobiliário/Receitas com
Operações de Crédito de 2,73 para 1,80, dado que no
período estas cresceram 149% enquanto aquela 65%.
Tornou-se assim uma instituição financeira mais
resistente a uma conjuntura econômica cujas receitas
de Tesouraria dos bancos, em especial aquelas originadas de títulos públicos, sejam significativamente
inferiores à média observada de 1995 a 2006. Neste
período, a economia brasileira conviveu com uma
da taxa básica de juros média de 24% a.a., mas a
perspectiva para os próximos anos é que esta média
caia para níveis inferiores a 12% a.a..

MAIS CAPACIDADE PARA
ATENDER CLIENTES E POPULAÇÃO
Em julho último, a Caixa atingiu a marca de
36.479.795 clientes, um aumento de 58% em relação
ao número de dezembro de 2002. Esse acréscimo
implicou a incorporação de 13,3 milhões de novos
clientes e a consolidação da Caixa como a instituição
com a maior quantidade de correntistas, segundo
dados do Banco Central. É como se, apenas em
três anos e meio, a Caixa tivesse incorporado todos
os clientes do quarto maior banco brasileiro neste
critério.
No mesmo período também cresceu o número de
brasileiros atendidos pela Caixa em pagamentos do
FGTS, PIS, Seguro Desemprego, dos programas de
transferência de renda do governo federal.
Parte desta expansão do número de clientes é
decorrência do sucesso da ação de inclusão bancária
iniciada pela Caixa no primeiro semestre de 2003.
Como forma de ampliar a acessibilidade do sistema
bancário para a população de mais baixa renda,
a Caixa lançou naquela época a conta-corrente
simplificada Caixa Fácil, na qual não se exigem
comprovante de renda e de endereço para se efetivar
a abertura, nem se cobra tarifa bancária até limite
específico de transações feitas no mês. Além dos
serviços inerentes a uma conta bancária comum, a
conta Caixa Fácil possibilita ainda ao seu correntista
acessar um crédito rotativo com limite de R$ 600,00
e cuja taxa de juros é de 2%a.m..
Desde o seu lançamento, a conta Caixa Fácil já
Figura 6

Contratações e Repasses para Saneamento e Infra-Estrutura Urbana
Em R$ milhões

Fonte: Painel de Controle VICOT.
*Orçamento para 2006.
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Figura 7

Concessões de Crédito Comercial
Em R$ bilhões

permitiu que 4,5 milhões de pessoas pudessem finalmente ter acesso a serviços bancários no Brasil.
Para evitar o congestionamento de suas unidades
de atendimento e dos seus sistemas de informação e
processamento, a Caixa, presente em todos os municípios do país, tem ampliado sua rede de atendimento
e o número de empregados, bem como realizado
crescentes investimentos em tecnologia.
Do início de 2003 a agosto de 2006, foram abertos
318 novas agências e postos de atendimento bancário
(PABs) e incorporados 2.065 novos correspondentes
bancários à rede Caixa.
No mesmo período, o quadro de empregados da
Caixa passou de 55.691 para 70.644, sendo que
grande parcela destes novos contratados substituiu
terceirizados, obedecendo à determinação do Ministério Público do Trabalho acordado em Termo de
Ajuste de Conduta.
Em 2004, a Caixa criou a vice-presidência de
Tecnologia com o objetivo de maximizar sua gestão nesta área e, assim, mais rapidamente eliminar
a defasagem tecnológica em relação aos principais
concorrentes.
Embora diversos progressos já tenham sido
alcançados, a grande conquista nesta área foi o
desenlace do processo de internalização do sistema
lotérico realizada em agosto de 2006. A implantação
do novo sistema promoveu a ansiada independência
da Caixa frente ao negócio lotérico e a possibilidade
tanto de ampliar em ritmo mais acelerado o número
de lotéricos quanto de aumentar a quantidade de operações bancárias que estas unidades de atendimento
podem realizar. Em síntese, a independência na
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gestão do sistema lotérico capacita a Caixa a elevar
ainda mais a acessibilidade e capilaridade de seus
serviços e dos programas do governo federal para
toda a população.

CONFIANÇA DOS DEPOSITANTES
E INVESTIDORES
Tradicionalmente reconhecida como o banco da
poupança, mercado no qual é líder com mais de 32%
dos depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimos, nos últimos anos a Caixa tem também
avançado nos mercados de depósitos à vista, a prazo
e no de fundos de investimentos.
Em agosto de 2006, a Caixa atingiu um saldo
de R$ 7,1 bilhões em depósitos à vista, expansão
de 38% ante o saldo de dezembro de 2002 e que representa uma taxa de expansão aproximadamente
três vezes superior à obtida pelo Sistema Financeiro
Nacional.
Com a emissão de CDBs, a Caixa tem também
obtido forte captação de depósitos a prazo. O saldo
desse tipo de aplicação financeira subiu de R$ 3,8
bilhões, em 2002, para R$ 15,6 bilhões em agosto
último, aumento de 310%.
Ganhadora de vários prêmios nos últimos anos
– Melhor Gestor de Fundos de Atacado, de Varejo e
de Renda Fixa, guia Exame, 3º Melhor Banco para
Investimento, revista Você S/A, Os Mais Rentáveis
Fundos de Previdência, revista Investidor Individual,
entre outros – de 2002 para agosto de 2006, a Caixa
alcançou um crescimento de 186% no montante
dos valores administrados em seus fundos de inves-

BANCOS

timento, conseguindo saltar da 7º para a 4º posição
no ranking da Associação Nacional de Bancos de
Investimento (Anbid).

INTERNACIONALIZAÇÃO DA CAIXA
A Caixa deu um passo definitivo para tornar-se
uma empresa internacional e ampliar suas possibilidades negociais no futuro ao lançar seu Programa
de Remessas Internacionais em 2004. A sua inserção
no mercado internacional de remessas configurouse numa etapa distintiva da ação do governo federal
para viabilizar a ampliação dos canais oficiais e o
rebaixamento dos custos das remessas em prol dos
brasileiros emigrantes.
Segundo o Banco Mundial, os fluxos de remessas
dobraram de 2002 para 2004, atingindo US$ 233
bilhões, sendo US$ 167 bilhões direcionados aos
países em desenvolvimento. O Brasil se encontra na
segunda posição no ranking da América Latina, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, com valores estimados em US$ 6,5 bilhões.
O Programa de Remessas da Caixa foi implementado com foco nas principais demandas manifestadas, notadamente o rebaixamento de tarifas
e acesso aos serviços bancários, e com o desafio de
viabilizar novos negócios, fortalecer a imagem de
banco moderno – interna e externamente - e, ainda,
promover, por meio da bancarização dos emigrantes e seus beneficiários no país, inclusão financeira
e cidadania, associando-se às demais políticas do
governo federal.
A partir de 2005 a Caixa estabeleceu parcerias
com bancos nos EUA (bcpbank em março de
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2005); Portugal (Millennium bcp, em novembro
de 2005) e Japão (Iwata Shinkin Bank, em março
de 2006), como resposta à necessidade da presença
física e atendimento de balcão (preferencialmente em
língua portuguesa). Assim, atualmente a Caixa opera
o Programa de Remessas por meio da E-conta, dos
bancos parceiros (conveniados) e ainda dos bancos
correspondentes (não conveniados que utilizam o
sistema SWIFT – Society for Worldwide Interbank
Financial Telecomunication S.C. – para realizar as
operações financeiras internacionais).
De janeiro a agosto de 2006, o volume total de
recursos remetidos pelo Programa atingiu o montante
de US$ 23,3 milhões, demonstrando um crescimento
de 108% quando comparado ao volume total acumulado em 2005.
Em julho de 2006 foi autorizada pelo Banco
Central do Brasil a abertura dos Escritórios de Representação da Caixa nos EUA e no Japão, o que irá
viabilizar a prospecção de novas parcerias e o acompanhamento do mercado in locu, potencializando a
atuação da Caixa no exterior a partir de 2007.
A Caixa vem também iniciando suas atividades
em Cooperação Técnica Internacional como agente
de prestação de serviços, notadamente em Desenvolvimento Urbano, Transferência de Benefícios,
Inclusão Bancária e Tecnologia. O foco de atuação
principal é na cooperação sul-sul, com países da
África e da América Central. O objetivo é transferir os
conhecimentos aos países recebedores, promovendo o
desenvolvimento internacional com resultados positivos e efetivos no país de destino, sem características
assistencialistas.
Mais recentemente, com o recebimento da auFigura 8

Evolução da Rede de Atendimento e do Número de Empregados
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Figura 9

Saldo de Depósitos à Vista
Em R$ milhões

torização do Banco Central para a efetivação de
operações de comércio exterior, a Caixa deu mais
um passo em direção a se tornar uma instituição
plenamente apta a atender os brasileiros e empresas
nacionais envolvidas em negócios internacionais. O
foco das operações de crédito para comércio exterior
serão as micros e pequenas empresas exportadoras,
que ganharão, assim, mais um parceiro no difícil,
mais importante, desafio de conquistar clientes internacionais.
Em suma, a internacionalização da Caixa é um
desafio para toda a empresa e promove a nossa
inserção definitiva na agenda do século XXI. Para
tanto, tem sido fundamental a integração de todas as
áreas internas para a superação dos obstáculos e o
posicionamento da Caixa como instituição bancária
de referência mundial.

incluindo a Caixa entre as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar, indica o avanço no desafio
institucional de posicionar a Caixa como uma das
melhores empresas do país no que diz respeito às
relações de trabalho.
Em outubro de 2005, a Caixa assinou o termo
de adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e é
inovadora, dentre as instituições financeiras, ao atender em 2005 o pleito dos empregados que desejavam
incluir seus companheiros do mesmo sexo no plano
de saúde e no fundo de pensão.
Em 2005 a Caixa, conjuntamente com a Funcef
(Fundação dos Economiários Federais) e associados,
ativos e aposentados, elaborou proposta de um novo
plano de benefícios, que já conta com a adesão de
mais de 37 mil associados.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

POLÍTICA CULTURAL DA CAIXA

Desde 2003, a Caixa publica o seu Balanço Social, indicando nele as ações que consolidam seu
compromisso com a sociedade brasileira e com os
preceitos do Pacto Global de Responsabilidade Social,
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Criou ainda o seu Código de Ética e a “Gestão da
Diversidade na Caixa”, que possibilita a promoção
de um ambiente de respeito às diferenças e opções
pessoais relacionadas a gênero, raça, orientação sexual, necessidades especiais, idade, crenças religiosas,
partidarismos políticos, dentre outros.
A premiação do Guia Exame-Você S/A em 2005,

Aprovada em setembro de 2005, a Política Cultural da Caixa tem como principais focos de atuação o teatro, a dança e a fotografia e os princípios
de articulação, sustentabilidade, descentralização,
transparência e resultado.
Nestes marcos, a Caixa tem investido na cultura
brasileira de forma sistemática e abrangente, com
destaque para a criação e fortalecimento dos Espaços
Caixa Cultural, localizados em Brasília, Curitiba,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que oferecem
programação artística e cultural variada, constante
e gratuita ou a preços subsidiados. A Caixa vai
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inaugurar brevemente novos espaços em Fortaleza,
Porto Alegre e Recife.
São vários os programas realizados ou apoiados
pela Caixa. Entre eles podem ser destacados:
O Programa Gente Arteira, que abre os espaços
culturais da Caixa para alunos da rede pública e
privada e também aos portadores de deficiência e
idosos, pretende ampliar as formas de aquisição de
conhecimento e sanar a carência artístico-educacional do público de baixa renda. O projeto atende
a mais de 30 mil pessoas anualmente.
Com o Programa de Revitalização do Patrimônio
Histórico e Cultural Brasileiro, em parceria com Ministério da Cultura, a Caixa contribui para a recuperação e modernização dos principais museus do país,
salvando do desaparecimento um legado inestimável
e contribuindo para a democratização do acesso e a
emergência da consciência de preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Já o Programa
de Adoção de Entidades Culturais complementa e
amplia essa ação, apoiando instituições de menor
porte a recuperar seus acervos e disponibilizá-los à
visitação publica.
Cabe registrar ainda o Projeto Artesanato Brasil
com Design, lançado em 2003 e atualmente em sua
quarta edição. Este premiado projeto já adquiriu 14
mil peças de artesanato de mais de 45 comunidades
em todo o país, oferecendo, além da aquisição e divulgação, cursos, oficinas e palestras de qualificação
em design, ferramental e alternativas de inclusão
bancária aos mais de 950 artesãos participantes.
As peças adquiridas formam a coleção exclusiva de
brindes de relacionamento da Caixa .

EMPRESAS COLIGADAS GRUPO CAIXA SEGUROS
A Caixa possui 48,21% do grupo Caixa Seguradora S.A, controlado pela empresa francesa CNP Assurances, que detém participação de 51,75%. A Caixa
Seguradora é uma holding operacional composta das
seguintes subsidiárias, além da própria seguradora:
Caixa Capitalização que atua no segmento de título
de capitalização; a Caixa Vida & Previdência, no segmento de previdência privada; e a Caixa Consórcio,
na administração de grupos de consórcios destinados
à aquisição de bens móveis e imóveis.
Portanto, sendo parceira do grupo CNP Assurances, a Caixa amplia a gama de produtos e serviços
financeiros oferecidos aos seus clientes diversos
serviços financeiros. A atual gestão tem buscado
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aprimorar o relacionamento com a Caixa Seguros
para assim desenvolver melhores serviços aos clientes
e maximizar os ganhos potenciais da parceria.
O Grupo Caixa Seguro apresentou entre 2003 e
2005 um crescimento em seu resultado líquido de
112%. Entre as empresas que compõem o grupo, a
maior contribuição advém do setor de Seguros, responsável, aproximadamente, por 2/3 dos resultados.
Outra empresa que vêm apresentando um elevado
desempenho é a Caixa Consórcios. Sua participação
nos resultados do grupo que representavam menos
de 1,5%, passou para mais de 10% em 2005.

GESTÃO DO AGENTE OPERADOR DO FGTS
A Caixa é o Agente Operador do FGTS. Nos
últimos anos, vem desempenhando o seu papel com
a preocupação permanente de gerir os recursos dos
trabalhadores com responsabilidade, seja buscando
seu contínuo equilíbrio financeiro, aplicando a
totalidade dos recursos destinados para habitação,
saneamento e infra-estrutura, seja aperfeiçoando
soluções que facilitem a vida dos empregadores e
empregados.
Alguns grandes números permitem dimensionar
o desafio que é ser o agente operador do FGTS. Atualmente, o cadastro das contas vinculadas do FGTS
ultrapassa o número de 450 milhões de contas, configurando-se como o 3º maior do mundo. O ativo
alcança R$178,8 bilhões, sendo R$ 77 bilhões apenas
em operações de crédito. O patrimônio líquido atinge R$ 20,4 bilhões. Mensalmente, são arrecadados
aproximadamente R$ 3 bilhões oriundos das contribuições de 23 milhões de contas vinculadas, que
por sua vez são informadas por mais de 2 milhões
de diferentes empresas. Anualmente, são realizados
atendimentos e pagamento de saques para cerca de
20 milhões de trabalhadores, bem como emitidos e
encaminhados aos domicílios dos trabalhadores mais
de 100 milhões de extratos.
A Caixa tem ampliado os canais alternativos de
pagamentos e de acesso de informações do FGTS,
proporcionado ao trabalhador maior agilidade no
recebimento de seus direitos. As facilidades são
essenciais para o exercício do controle social e fortalecimento da cidadania. Mais controle, transparência e segurança significam mais benefícios para o
trabalhador e para o país.
O saldo e o extrato da conta vinculada, por
exemplo, podem ser acessados via internet. Além de
acompanhar a movimentação mensal da sua conta,
OS AVANÇOS DE UMA GESTÃO ESTRATÉGICA
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o trabalhador pode ainda atualizar o seu endereço
instantaneamente. O saldo é acessado também via
telefone celular – tecnologia WAP. Para tanto, é
necessário, além de possuir o Cartão Cidadão, realizar
o seu cadastramento no sitio da Caixa. Por sua vez, o
trabalhador que solicita o pagamento do seu FGTS
pode sacar o dinheiro em qualquer agência Caixa,
sendo que os saques com valor de até R$ 600,00,
podem ser feitos em qualquer casa lotérica ou nas
máquinas de auto-atendimento por meio do Cartão
do Cidadão.
Ocorreram avanços também para os empregadores. Atualmente, eles acessam, via internet, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, documento que comprova situação regular no Fundo,
representando um enorme passo a favor da desburocratização. Ademais, os recolhimentos até mil reais
e dentro do vencimento podem ser feitos nas casas
lotéricas. Isso significou mais de 8.923 novos pontos
alternativos à disposição do empregador.
Em 2003 as empresas e os empregados foram
contemplados com novas funcionalidades que permitem o pagamento da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
via Sistema Pagamento Brasileiro - SPB com a
entrega do recibo via Caixa postal do Conectividade
Social e a prestação de informações de movimentação (rescisão, afastamento, etc.) dos trabalhadores
por meio de conexão segura, na internet, para todas
as empresas.
Estes e outros avanços têm sido reconhecidos

por diversos órgãos externos. A Caixa recebeu, por
exemplo, os prêmios “Inovação em Governo Eletrônico”, da empresa Plano Editorial, especializada em
publicações na área de Tecnologia da Informação
e “Excelência em Governo Eletrônico”, oferecido
pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais
de Tecnologia da Informação e Comunicação com
o apoio do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Também foi premiada na faixa Prata na categoria
“Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista”, do Ciclo 2006 do Prêmio Nacional da Gestão
Pública.
No segundo semestre de 2006, o Conselho Curador do FGTS decidiu alocar parte do patrimônio
liquido do Fundo na aquisição de títulos financeiros
emitidos com o objetivo de captar recursos para investimentos em infra-estrutura e, ao mesmo tempo,
estimular o desenvolvimento do mercado de capitais
no Brasil.
Em razão do reconhecido trabalho já prestado, a Caixa foi escolhida pelo FGTS como a
instituição financeira que irá administrar tais
recursos, que poderão alcançar no médio prazo
o valor de R$ 5 bilhões direcionados ao financiamento de investimentos em diversas áreas de
infra-estrutura.

LOTERIAS
A Caixa administra atualmente nove modalidades
de jogos. Em conjunto, elas proporcionaram uma
Figura 10

Saldo de Fundos de Investimento
Em R$ milhões

Fonte: Painel de Controle VICOT
* Dados referentes ao mês de agosto
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arrecadação de R$ 16 bilhões desde 2003. Importante dizer que parte do dinheiro arrecadado, aproximadamente 50%, pelas Loterias Caixa é repassado
para a Seguridade Social, o Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen), os Comitês Olímpico (COB) e
Paraolímpico (CPB), os clubes de futebol, o Fundo
de Investimento ao Estudante de Curso Superior
(Fies), o Ministério do Esporte e o Fundo Nacional
da Cultura (FNC). Somente em 2006 tais repasses
deverão atingir R$ 2 bilhões.
Mas a ação mais importante no segmento é a implantação de um novo modelo lotérico, desenvolvido
pela própria Caixa, que eliminou a dependência de
um único fornecedor e aumentou a qualidade do
atendimento tanto nos lotéricos quanto nos correspondentes bancários. O processo de internalização
vinha ocorrendo desde 2003 e chegou ao seu término
em agosto de 2006, quando todas as unidades lotéricas passaram a operar sob o novo modelo, garantindo
à instituição mais autonomia de gestão e controle
das transações realizadas. A internalização também
aumentou em cerca de 20% a capacidade de atendi-
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mento de toda a rede de correspondentes bancários,
inclusive para pagamentos de benefícios sociais do
governo federal, recebimento de contas e tributos,
além de operações bancárias. Essas mudanças estão
se traduzindo em rapidez no atendimento ao cliente
– que, no modelo anterior, enfrentava filas diferentes
para realizar transações bancárias e jogos.

DESAFIOS PARA O FUTURO
A Caixa chega aos seus 146 anos como segunda
maior instituição financeira do país em Ativos e os
avanços conquistados nos últimos 4 anos são um
indicativo de sua capacidade de realização e transformação. Como já definido em seu Planejamento
Estratégico, a instituição tem sete grandes desafios
estratégicos para os próximos anos: 1) Ampliar a
participação no mercado de crédito; 2) Ser o principal
agente das políticas públicas; 3) Consolidar-se como
principal banco de relacionamento com a administração pública; 4) Ser referencial de excelência no
atendimento; 5) Ser uma das melhores empresas
Figura 11

Resumo dos Projetos de Cooperação Técnica prestada pela CAIXA
Continente

País

Objetivo

Situação

África

Namíbia

Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da Namíbia

Projeto e Ajuste
complementar assinados;
Execução do projeto
iniciada em set/06.

São Tomé e Príncipe

Apoio ao Desenvolvimento
Urbano de São Tomé e
Príncipe

Projeto aprovado
aguardando a assinatura
do Ajuste Complementar
entre os governos Brasileiro
e Santomense.

Marrocos

Apoio ao Desenvolvimento
Urbano do Reino do
Marrocos

Projeto em fase final de
negociação com o Governo
Marroquino.

Moçambique

---

Tratativas iniciadas entre
as partes para desenho de
um Projeto de Cooperação
Técnica

República Dominicana

Apoio a Administradora de
Subsídios Sociais – ADESS
- da República Dominicana

Projeto em fase final de
negociação com o
Governo Dominicano.

América Central
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para se trabalhar; 6) Adequar processos e aprimorar
soluções integradas de tecnologia da informação; e 7)
Liderar o mercado de captações de recursos.
Portanto, a continuidade do movimento de superação de tais desafios prosseguirá demandando da

Caixa a capacidade de realização e transformação.
Ademais, mais urgentes alguns deles tendem a se
tornar em razão de mudanças previstas na economia brasileira que terão significativos impactos no
mercado bancário.

_____________________
1. “Miséria em Queda: Mensuração, Monitoramento e Metas”, documento preparado pelo Centro de Políticas Sociais da FGV a partir de
dados das PNADs.
_____________________
2. Em 2005, a Índia foi o país que mais recebeu recursos (US$ 21,7
bilhões), seguida por China (US$ 21,3 bilhões) e México (12,7 bilhões).
Cf. Global Economic Prospects 2006. World Bank.
_____________________
3. Conforme Ofício Deorf/Cofin II – 2006/07290.
_____________________
4. Demonstrativo publicado anualmente, com informações sobre os projetos, benefícios e ações dirigidas aos empregados, investidores, analistas
de mercado, acionistas e à comunidade, no âmbito da Responsabilidade
Social e Desenvolvimento Sustentável.
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Maria Fernanda Ramos Coelho é presidente da Caixa Econômica
Federal.

O BOTICÁRIO

Marcia Magno / Vanessa Mazur Brandalize / Paulo Ratinecas

Uma empresa com alma
As esperanças e os sonhos conjugados ao espírito desbravador
motivaram Miguel Krigsner a abrir uma pequena farmácia
de manipulação. Assim, há 29 anos, começou a ser criada
a essência de O Boticário. O fundador da empresa, além
do empreendedorismo, aliou iniciativa e integridade a uma
privilegiada visão.

D

esde cedo, projetando idéias à frente de seu tempo, Miguel transmitiu aos seus colaboradores
a alma do negócio. As crenças, aprimoradas,
tornaram-se os valores da empresa, e, dia a dia,
norteiam mais de 12 mil profissionais em todo o
Brasil. O conceito elaborado fomentou não só o
crescimento organizacional como a conquista de
público. O posicionamento reverenciou os produtos inovadores, a rede de lojas de alcance mundial,
as relações éticas com parceiros, comunidade e a
prática da responsabilidade social. A fábrica, em
São José dos Pinhais, no Paraná, provê 2.367 lojas
no Brasil e celebra a presença dessa empresa 100%
nacional em 24 países. Para servir e estar perto de
seus consumidores, O Boticário inovou: foi pioneiro
no sistema de franchising no País. Hoje, as lojas são
um modelo de brasilidade, elegância e modernidade,
com o atendimento de consultoras de beleza experts
em cosméticos.
Na sede da fábrica, em São José dos Pinhais, são
desenvolvidos produtos para que cada pessoa possa
expressar a sua beleza, valorizar a personalidade.
Tudo é concebido como instrumentos promotores de
auto-estima, tanto para quem usa a linha O Boticário
como para quem a cria.
O segredo do sucesso, além do mix de produtos
de alta qualidade, é uma comunicação competente,
focada no público-alvo e em um significativo investimento em fidelização.
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O Boticário tornou-se conhecido pelo seu conceito
de brasilidade, elegância e responsabilidade social.
Isso porque a empresa privilegia a prática de relações
éticas, a valorização do ser humano, o respeito pelo
meio ambiente, a promoção do bem-estar social. Ao
realizar programas como o de preservação ambiental,
educação de jovens, assistência à criança, valorização
da cultura e promoção da saúde, está imprimindo
um novo sentido à atividade empresarial.
• Capital 100% nacional.
• Fábrica: São José dos Pinhais/Paraná.
• 1.100 colaboradores na fábrica.
• 2.367 lojas no Brasil.
• 12 mil empregos diretos e indiretos.
• Produção de, aproximadamente, 600 itens em
cuidados para o corpo, cuidados faciais, protetores
solares, maquiagem, deo-colônias, desodorantes,
sabonetes, xampus.
• Presente em 24 países.

RESUMO DA CAMPANHA
Para estimular a interatividade no Planejamento
Estratégico Corporativo, o público interno foi conclamado a embarcar num vôo com destino ao ano
de 2015 e com uma escala em 2010. A simulação de
um plano de viagem quis configurar as semelhanças
entre o processo de Planejamento e a realização de
uma viagem. A analogia foi o mote da campanha
“O Boticário 2015. Embarque nessa”.
A primeira fase, a divulgação – Planejamento
e início dos trabalhos de orçamento, Planejamento
Operacional – informou o target. Cartazes fixados
geravam expectativas. Em setembro de 2005, o que
originalmente era a apresentação anual do Planejamento Estratégico e abertura do Planejamento
Operacional transformou-se em uma ação criativa.
Aeromoças recepcionavam os convidados, e o presidente, literalmente na posição de Comandante,
também estava paramentado para o vôo. Na ocasião foram expostos o foco estratégico e as diretrizes
operacionais.
Após a explanação, na saída do evento, os colaboradores ganhavam seu “passaporte personalizado”,
com o primeiro carimbo. Iniciava a viagem para
2015. O encontro focou o empenho com os desafios.
A campanha foi efetivada com banners, matéria
na revista de circulação interna, informativos na
intranet. A comunicação primou por mensagens
digitais e cartazes.
Em dezembro de 2005, foi distribuído um convite

como um boarding pass – como os enviados pelas
agências de turismo. O grupo era notificado para
levar os passaportes ao evento que estava sendo preparado. Só o impacto, frente à cenografia montada,
já suplantava a expectativa do encontro de final de
ano. A entrada da empresa foi transformada em um
hangar, o GATE A 18. Os “tripulantes”, saudados
pela aeromoça, eram dirigidos ao finger para ocupar
a aeronave. O espaço foi decorado como um avião.
Uma trilha sonora instruía como “apertar o cinto” e
se preparar para a decolagem. O som era aumentado
quando levantava o vôo. Acentuando a percepção
de estar no “ar”, eram servidos lanches de bordo.
Os folhetos distribuídos, no formato de uma mala
de viagem, ressaltavam a importância de estar no
vôo para 2015. No final, além da trilha sonora de
aeronave levantando vôo, um vídeo apresentava a
palavra do presidente, com os resultados projetados
para 2005, os orçamentos e metas para 2006, e o
ajuste dos planos de viagem.
Em março de 2006,
houve a comemoração
dos resultados de 2005,
e o pagamento do Plano
de Participação nos Resultados. Todos foram
convidados para o evento, denominado Vôo 2-01-5, a sua viagem rumo
a 2015 – semelhante aos
enviados por companhias
aéreas. Na chegada, após
serem recepcionados por
comissárias de bordo,
eram “transportados”
para o momento em que
o “avião decolava”. Na
seqüência da explanação
dos resultados do PPR,
o sucesso se confirmava
com um “cartão de compromisso” (analogia com
cartões de milhagem) pelo cumprimento das metas.
O cartão salientava as próximas diretrizes e continha
um bônus que sugeria uma escala em uma ilha
paradisíaca. Ao ser anunciada a sugestão, recepcionistas adentravam com colares havaianos e taças
com coquetéis de frutas, para um brinde. Após, todos
eram fotografados em um painel com uma paisagem
tropical e recebiam sua foto em porta-retratos.
O evento foi estendido para o refeitório da empresa,
onde todos não só receberam o cartão de compro-

Para estimular
a interatividade
no Planejamento
Estratégico
Corporativo, o
público interno
foi conclamado a
embarcar num vôo
com destino ao ano
de 2015 e com uma
escala em 2010
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misso como brindaram com os
drinks ofertados e tiraram fotos
no painel. Pela primeira vez na
história da empresa, os operários da fábrica foram envolvidos
diretamente na apresentação do
planejamento. O Boticário não
só conclamava como distinguia a
presença de todos no seu plano de
viagem. A pesquisa de dezembro de
2005 confirmou: 90% dos gestores
consideraram a campanha realmente satisfatória
(ótima e boa) e para a equipe de colaboradores o
índice foi ainda superior: 95%.

CONTEXTO E DESAFIOS
Ser capaz de sistematicamente se reinventar não
somente em produtos, mas também no estilo de
atuação, é um considerável desafio para empresas
vencedoras. Tecnologia, engenharia, distribuição e
marketing estão à inteira disposição da maioria das
organizações. A diferença está na forma de implementar estas ferramentas, na atitude que provoca e
motiva o empenho dos colaboradores com os propósitos empresariais. A busca sinérgica de objetivos em
prol do bem comum é o que distingue. As grandes
companhias são permanentemente exigidas pela
sociedade – que clama por maior transparência,
cidadania empresarial (inclusão da dimensão social
nos objetivos empresariais) e sustentabilidade (inclusão da dimensão ambiental, uso adequado dos
recursos).
O Boticário, ciente deste cenário, prioriza uma relação laboral que possa privilegiar tanto suas crenças
como as metas organizacionais e mercadológicas. A
necessidade de inovar velozmente, em mercados de
consumo, e a demora para implantar as novidades no
processo corporativo, muitas vezes colocam em risco
a satisfação do consumidor. Mostrava-se ser primordial conhecer mais profundamente o comportamento
do consumidor, procurando entender a percepção
que ele tem dos produtos e serviços, além de munir
os parceiros de negócio com essas informações.
Com os níveis de satisfação do cliente apresentando
alguns picos decrescentes ou mais difíceis e caros de
atender – decorrência das expectativas por velocidade,
flexibilidade e sofisticação –, a dinâmica de mercado
só confirmava que um amanhã mais competitivo já
vinha despontando.
O share of heart da marca O Boticário remete a
CASE STUDIES

26

sentimentos
de carinho,
simpatia, cuidados que todos
buscam. Tudo
de O Boticário é
especial, mágico.
O fato decorre da
identidade construída
ao longo dos anos, e
se revela funda-mental, principalmente
quando se trata de beleza. Portanto, os atributos da
marca são tratados com muita deferência, pois compõem os alicerces da empresa. A relevância que O
Boticário dá a isso é tamanha que o SAC – Serviço
de Atendimento ao Cliente está ligado à sua Diretoria de Comunicação, a fim de sistematicamente
monitorar o fortalecimento da marca, tendo como
constante a percepção, os desejos e os anseios do
consumidor. Por manter-se atento e preparado para
as evoluções, pressentiu a urgência de estruturar um
planejamento estratégico de longo prazo, com foco
em 2015, com escala em 2010, que oportunizasse
um futuro pleno. O Boticário privilegiou planejar os
objetivos e o caminho a ser seguido, com a adoção
de modelos colaborativos que permitissem uma ágil
tomada de decisões e que sinalizassem a necessidade
de mudanças culturais.
A questão era: como envolver e comprometer
o grupo de colaboradores na visão de longo prazo?
O Boticário precisaria promover um processo de
comunicação eficaz e impactante para estabelecer
um plano de vôo seguro até o seu destino. Com
brevidade.

ESTRATÉGIA
O Boticário 2015. Embarque nessa.

Para estimular a interatividade no Planejamento
Estratégico Corporativo, o público interno foi conclamado a embarcar num vôo com destino ao ano
de 2015 e com uma escala em 2010. A simulação de
um plano de viagem quis configurar as semelhanças
entre o processo de planejamento e a organização
de uma viagem. Através de uma tática criativa o
público interno foi convidado a alçar vôo junto com
a empresa. A forma, além de inovadora, visava a
impactar o target. A intenção era configurar o quanto
o processo de planejamento tinha paridade com a
programação de uma viagem – tudo inicia com um
sonho é só depois é que se forma um plano de vôo.

COSMÉTICOS

A analogia planejamento/viagem foi estabelecida em
toda a linha de comunicação. As terminologias das
etapas foram pertinentes aos diferentes momentos
de uma viagem:

Check-in

• Entrada das bagagens que precisavam obedecer às
diretrizes de peso.
• Elaboração das propostas de planos e investimentos
para aprovação com os diretores e posteriormente
por toda a diretoria.

Adequação das bagagens

para conclusão do check-in

• Comunicação da aprovação das bagagens e eliminação do excesso de peso.
• Adequação das propostas.

Embarque

• Comunicação da aprovação do
volume das bagagens e do roteiro e
dos recursos para a viagem. Comunicação dos planos e investimentos
aprovados.

Viagem rumo a 2015

Set.Out/2006

A comunicação primou por mensagens digitais e
cartazes.
Em dezembro de 2005, foi distribuído um convite
como um boarding pass – como os enviados pelas
agências de turismo. O grupo era notificado para
levar os passaportes.
Um megaevento foi preparado. Só o impacto, frente à cenografia montada, já suplantava
a expectativa de um mero encontro de final de
ano. A entrada da empresa foi transformada em
um hangar, o GATE A 18. Os “tripulantes”,
saudados pela aeromoça, eram dirigidos ao finger
para ocupar a aeronave. O espaço foi decorado
internamente como um avião. Uma trilha sonora
instruía como “apertar o cinto” e se preparar para
a decolagem. O som era aumentado quando levantava o vôo. Acentuando a percepção de estar no
“ar”, eram servidos lanches pela equipe de bordo.
Folhetos eram distribuídos, no
formato de uma mala de viagem,
ressaltando a importância de estar
no vôo para 2015. No final, uma
trilha sonora de aeronave levantando vôo com a imagem de um
cockpit de comando. Além disso,
um vídeo apresentava a palavra
do presidente sobre o processo e
o conceito do trabalho. Os resultados projetados para 2005, os
orçamentos e metas para 2006
também foram expostos, bem
como o ajuste dos planos de viagem. A empresa estava pronta para decolar rumo
a 2015. Posteriormente, os diretores se uniram
com as equipes e repassaram as informações. Ao
final do encontro, distribuíram os passaportes já
carimbados e outro boarding pass com uma mensagem motivacional.

Em dezembro
de 2005, foi
distribuído um
convite como um
boarding pass –
como os enviados
pelas agências
de turismo

A primeira fase da Campanha
– divulgação do planejamento e
princípio dos trabalhos de orçamento – focou lançar o tema, informar, motivar e impactar o target
para o cumprimento do calendário
inicial das ações estratégicas. Cartazes fixados na empresa informavam sobre o Planejamento de Decolagem. Em setembro de 2005, o que originalmente era
a apresentação anual do Planejamento Estratégico e
abertura do Planejamento Operacional transformouse em uma ação criativa. Aeromoças recepcionando
os convidados, e o presidente, literalmente na posição
de comandante, recebia, devidamente paramentado
para o vôo. Na ocasião, foi apresentado o foco estratégico definido pela Diretoria e pelos Acionistas
(cenários, visão para 2010 e 2015 etc.) e diretrizes
para os planos operacionais. Após a explanação do
processo, na saída, as pessoas ganhavam seu “passaporte personalizado”, com o primeiro carimbo.
Iniciava a viagem para 2015. O evento compactuou
o grupo com os desafios. A mobilização foi total de
setembro a dezembro. A campanha foi efetivada
com web mails, banners, matérias na revista Essência (circulação interna), informativos na intranet.

A viagem para 2015: passo a passo
Cenários

Para viajar com segurança, é preciso verificar a
previsão do tempo, se haverá sol ou se vai chover
durante a viagem e no destino. Informações deste tipo
podem levar o viajante a mudar a rota ou mudar a
bagagem.
O Boticário fez a mesma verificação, avaliou a
previsão do tempo, cenários atuais e futuros – internos e externos –, para considerá-los na determinação
das estratégias e ações a serem seguidas para um
vôo perfeito.
UMA EMPRESA COM ALMA
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Direcionadores

Viajar sim, mas não a qualquer custo. Para voar,
é preciso ter certeza de que algumas condições de
vôo serão respeitadas, como a velocidade máxima, o
gasto de combustível, a temperatura dos motores e
o número de passageiros.
O Boticário, no seu planejamento estratégico,
definiu seus direcionadores a fim de expressar as
condições ideais de vôo para que o resultado viesse
com qualidade, sem comprometer a sua segurança
e estabilidade.

Estratégias

Com destino, cenários e direcionadores determinados, era chegado o momento de definir “como” ir
até o destino. Escolher o tipo de avião ou a frota que
seria usada, traçar rotas, indicar a quantidade total
de carga a ser levada.
Para O Boticário, isso equivale a definir as estratégias do negócio.

Planejamento Operacional

Consiste em arrumar as malas, separar o dinheiro,
o cartão de crédito, confirmar a passagem e definir
o assento de cada tripulante. Era relevante negociar
com os companheiros formas mais racionais de organizar a bagagem. Nem todos precisam levar tudo.
Para O Boticário, era chegada a hora de cada
equipe montar os planos de ação, negociando com as
outras áreas o que podia ser compartilhado, de forma
a obter o melhor planejamento e conseqüentemente
o melhor resultado.

DO SONHO À REALIZAÇÃO
Em março de 2006, aconteceram a comemoração
dos resultados de 2005 e o pagamento do Plano de
Participação nos Resultados. Os colaboradores receberam um convite para o evento, denominado Vôo
2-0-1-5, a sua viagem rumo a 2015 – semelhante
aos enviados por companhias aéreas. Na chegada,
todos eram recepcionados por comissárias de bordo, e “transportados” para o momento em que o
“avião decolava”. Na seqüência da explanação dos
resultados do PPR, o sucesso se
confirmava com a
distribuição de um
“cartão de compromisso” (analogia com
cartões de milhagem),
distinguindo o cumCASE STUDIES
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primento das metas. O cartão, além de conter um
bônus, também salientava as próximas diretrizes.
O bônus sugeria uma escala em uma ilha paradisíaca. Quando a novidade era anunciada, recepcionistas adentravam com colares havaianos e taças
com coquetéis de frutas, propondo um brinde. Depois os convidados eram fotografados em um painel
com uma paisagem tropical. Ao final, recebiam sua
foto em porta-retratos como lembrança de momentos
positivos e mágicos. O evento foi estendido para o
refeitório da empresa, onde todos não só receberam
o cartão de compromisso, como brindaram com os
drinks ofertados pelas havaianas e tiraram fotos no
painel. As fotos foram disponibilizadas na intranet,
o que animou toda a empresa.
Pela primeira vez na história de O Boticário, os
operários da fábrica foram envolvidos diretamente
na apresentação do planejamento. A empresa não só
conclamava como distinguia a presença de todos no
seu plano de viagem. A intenção era motivar, ser o
combustível para que cada colaborador continuasse
fazendo a sua parte em busca de novos resultados e
reconhecimentos.

RESULTADOS
Relações cultivadas

O grande trunfo da campanha foi exatamente
fomentar a participação dos talentos de casa, e com
isso referir os colaboradores como um dos principais
ativos da empresa.
O efeito multiplicador das ações implementadas,
somado à inteligência competitiva, fez a diferença
no processo de comunicação corporativa. A confirmação de que as conquistas geradas eram oriundas
da postura empresarial se tornou, rapidamente, percebida por todos. A interação estabelecida – aliando
informação, relacionamento, empenho – privilegiou
a principal fonte de energia de uma Organização: o
Talento Humano.
O nível de satisfação dos colaboradores com “O
Boticário 2015. Embarque nessa” foi excelente. Em
pesquisa realizada em dezembro de 2005, 90% dos
gestores o consideraram realmente satisfatório (ótimo
e bom). Para a equipe de colaboradores o índice foi ainda
superior: 95%. O empenho foi
surpreendente no desenrolar
do planejamento. Só veio comprovar o resultado expressivo da
campanha. A conclusão foi que a
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mobilização interna e a obstinação para acertar oportunizaram
relevantes vitórias.

Pessoas que
fazem a diferença
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A primeira etapa
do planejamento
para 2015 está
consolidada. O
Boticário chegou ao
final desse vôo com
mais maturidade
organizacional e
coesão da equipe

A certeza de que essa foi uma
boa Estratégia de Comunicação
Corporativa foi confirmada pela
motivação dos colaboradores em
prol de uma ação mais produtiva.
A utilização da Comunicação
Corporativa como aliada da Estratégia Empresarial propiciou
o engrandecimento da imagem.
Isso porque a eficiência da Comunicação gerou uma
atitude favorável nos diversos segmentos enfocados.
A proatividade da equipe – com participação sistemática – foi um fator de diferenciação no processo de
crescimento da empresa no alcance de seus objetivos
qualitativos e quantitativos.

Sucesso: fruto do prazer
de fazer bem feito

O ano de 2006 começou de modo especial. Em
janeiro, Miguel Krigsner recebeu, em Nova York, o
Prêmio de Varejista Internacional do Ano, concedido
pela Federação Nacional de Varejo (NRF) dos Estados Unidos. Um significativo reconhecimento às
empresas e aos empresários do varejo que tenham
contribuído com o setor com sua liderança, criatividade e inovação. A premiação – considerada o “Oscar
do Varejo Mundial” – se torna ainda mais importante
pelo fato de O Boticário ser a primeira empresa do
mundo, no seu segmento, a ser distinguida pela NRF,
em 95 anos de existência do prêmio.
Em âmbito nacional, a revista Carta Capital e o
Instituto InterScience divulgaram as 150 Empresas
Mais Admiradas do Brasil. O Boticário obteve o 1º
lugar no seu setor. Os principais executivos do país
destacaram a empresa, concedendo-lhe a indicação
por melhor marca, atitudes, qualidade, administração, competitividade e maneiras de se comunicar e se
relacionar com a sociedade (parceiros, colaboradores,
fornecedores, consumidores e meio ambiente).

RESGATANDO
VALORES E SONHOS
Por trás desses sucessos, há um time inteiro de
profissionais, liderado por competentes gestores. As-

sim, graças a um estilo criativo,
dedicado, laborioso, está sendo
formado, pouco a pouco, um
grupo no qual todos os integrantes estão comprometidos com a
vitória.
“É muito importante o planejamento ser compartilhado com
todos os funcionários. Isso faz com
que todos caminhem na mesma
direção. As pessoas ficam até mais
motivadas, sabendo para onde
estão indo e o que precisam para
crescer. Na minha vida, o planejamento é a base de tudo. Até meu
dia é planejado e com isso sou mais produtiva”.
Michele de Lima Amaral,
Analista de Marketing

“A empresa é uma corrente e cada um aqui é um
elo. Temos que trabalhar todos juntos e cada vez mais
próximos uns dos outros. Planejar o futuro é importante
para que todos sigam na mesma direção, evitando erros
e avaliando cada passo desse caminho.”
Érica Cristina de Souza,
Operadora de Envase de Maquiagem

“A partir do momento em que você planeja seu
futuro, sabe onde quer chegar, fica mais fácil chegar lá.
Na minha vida, procuro praticar isso. Tenho definido
o que pretendo nos próximos cinco anos, tanto na carreira quanto na vida pessoal e financeira. O Boticário
está no caminho certo e todos contribuem para chegar
no alvo.”
José Roberto Costa Diniz,
Analista financeiro

“Temos tudo para chegar, no dia e horário previstos,
com a satisfação de quem fez e contribuiu para uma viagem tranqüila, gerando conhecimento e motivação.”
Zenilda Machado,
Gerente de Recursos Humanos

MAIOR ENVOLVIMENTO E
COMPROMETIMENTO COM O FUTURO
A primeira etapa do planejamento para 2015 está
consolidada. O Boticário chegou ao final desse vôo
com mais maturidade organizacional e coesão da
equipe. A campanha tem proporcionado um aprimoramento constante e crescente. A empresa está mais
UMA EMPRESA COM ALMA
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mobilizada e empenhada com o seu futuro. Da alta
direção aos operários do chão de fábrica, todos estão
focados na busca de resultados e na avaliação de seu
desempenho para atingir os objetivos e as metas.
O Boticário está em pleno vôo, esse é o melhor
momento, pois permite o balanço da situação atual
já vivenciada, o que possibilita reavaliar a rota definida – garantindo mais precisão nas ações e nos
resultados futuros. Uma viagem como essa é algo
contínuo, onde é preciso repensar constantemente
os principais movimentos, para garantir a passagem
por todas as escalas. É importante reavaliar o roteiro,
assegurando o planejamento adequado. A cada mês
existe uma reavaliação. A chamada Análise Crítica. Um procedimento fundamental, pois sinaliza a
hora de mudar, de descer um pouco ou de voar bem
acima das nuvens. Por esse motivo, mensalmente

é realizada uma apreciação corretiva. Os resultados
são avaliados, assim como as estratégias elaboradas
para atingi-los. Esse processo retroalimenta o Planejamento Estratégico e Operacional, promovendo
quaisquer alterações necessárias na rota de vôo da
empresa.
Fatos, conquistas, celebrações de uma organização que visualiza no crescimento de seus talentos o
amanhã. Uma equipe unida, motivada e preparada
para os desafios do século XXI, que foca diariamente,
em cada viagem empreendida, a qualidade, em todos
os sentidos.
O Boticário sente-se orgulhoso de poder compartilhar com seus colaboradores o prazer dessa evolução.
E da vitória que vem sendo comemorada através
de vôos cada vez melhores. E, conseqüentemente,
maiores.

Marcia Magno é diretora de Comunicação Corporativa e
Responsabilidade Social do O Boticário;
Vanessa Mazur Brandalize é coordenadora de Comunicação Interna
do O Boticário;
Paulo Ratinecas é sócio-diiretor da MaxiMarket Assessoria e
Consultoria Mercadológica.
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ARACRUZ CELULOSE

E l o i r A mb o s

da

Silva / Rosângela Gomes Schmachtenberg

A responsabilidade

social na reestruturação
No novo ambiente de negócios, somente terão lugar no
mercado – e, por assim dizer, no futuro – as empresas que
conseguirem integrar adequadamente os fatores econômicos,
sociais e ambientais, atingindo os patamares necessários para
serem consideradas sustentáveis. A Aracruz é uma empresa
competitiva, por combinar as vantagens de uma produtora
de baixo custo com economias de escala, tecnologia florestal
avançada e um curto ciclo de cultivo, proporcionado pelo
clima brasileiro.

E

ssa destacada posição implica ainda maior
responsabilidade. Nossa “licença social” para
operar depende da qualidade do ambiente, do
bem-estar das comunidades em que estamos
presentes e da confiança das partes interessadas
– nossos empregados, clientes, acionistas e fornecedores, entre outros. Manter e ampliar a confiança desses
públicos é um desafio crucial em nossa estratégia de
sustentabilidade.
Assim como o mercado, a empresa está em constante mudança e essas mudanças acabam gerando
importantes reestruturações, novas formas de trabalho, novas competências e uma nova organização
das pessoas. Muitas delas passam, até mesmo, a
não ter mais lugar na nova estrutura. É o chamado
desemprego estrutural.
Observando-se o que vem sendo feito na Europa
há décadas, podemos efetivamente definir algumas
alternativas que deram bons resultados no encaminhamento de soluções para o problema. É o
desenvolvimento de um novo modelo de gestão de
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negócios. Trata-se da Responsabilidade Social, ou
seja, da preocupação com o bem-estar coletivo, da
comunidade, apoiado na cultura e nos preceitos das
sociedades européias. Atuando sob esta nova perspectiva, as empresas passaram a desenvolver ações no
sentido de associar seus produtos e suas marcas em
ações de cidadania, preservação do meio ambiente,
apoio aos demitidos, entre outras iniciativas sociais.
Neste cenário, o fenômeno mundial do desemprego também começa a ser encarado sob uma
nova percepção. No Brasil, grandes empresas como
Volkswagen, Kaiser, Brasil Telecom, Embratel,
Avon, entre outras, têm apostado no conceito europeu de “demissão responsável”, ou seja, na oferta de
um serviço profissional de apoio à recolocação para
os funcionários dispensados em todos os níveis. A
iniciativa tem registrado altos índices de recolocação
em condição de trabalho e renda dos demitidos, colaborando na luta contra o desemprego.
Sob esta nova ótica, este
trabalho tem por objetivo demonstrar, a partir do compartilhamento de nossas práticas,
como foi possível implementar,
através da gestão estratégica dos
recursos humanos, o processo
de “demissão responsável” na
Unidade Guaíba da Aracruz,
amenizando a sensação de perda
e propondo soluções dignas no
momento em que o empregado
está emocionalmente abalado,
precisando de apoio para se fortalecer e seguir adiante.
Trata-se do resultado de um trabalho iniciado em
1992, através de uma parceria com a consultoria
Estratégia RH, empresa de outplacement de Porto
Alegre, e que representou extrema relevância, principalmente nos três últimos anos, onde a última grande
mudança na empresa, com a aquisição da então
Riocell pela Aracruz Celulose, ocorrida em 2003,
resultou em mudanças de estrutura, com a Gestão
Corporativa da maioria dos processos, ocasionando
a eliminação de vários postos de trabalho.
A gestão do processo através do conceito da “demissão responsável”, contribuiu para a solidificação
do conceito de responsabilidade social, reforçando a
filosofia da empresa de preocupação com os empregados e com a sociedade.
Ao final do projeto, de um total de 42 empregados
que deveriam ser desligados da empresa, apenas qua-

tro não foram recolocados, o que corresponde a um
percentual de 95% de empregabilidade. Destes, três,
por opção, não aderiram ao projeto e um desistiu por
projeto de vida familiar (gravidez). Se considerarmos
os que efetivamente aderiram ao projeto e o seguiram
até o final, o percentual de recolocação (emprego ou
negócio próprio) atingiu o percentual de 100%.
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho,
forçadas por alterações no cenário econômico no Brasil, provocaram, já no final do século XX, profunda
transformação no comportamento das organizações,
levando-as a revisões drásticas de suas estruturas
de pessoal. Processos de reengenharia (revisão de
estruturas hierárquicas), downsizing (enxugamentos,
reduções de pessoal), concordatas, fusões, aquisições
e, por fim, a própria globalização, têm sido o “pano
de fundo” de um novo cenário que modifica completamente as relações de trabalho e emprego.
Numa medida nunca alcançada na realidade, o
capital rompeu sua dependência
em relação ao trabalho com uma
nova liberdade de movimentos,
impensável no passado. A reprodução e o crescimento do capital
se tornaram independentes da
duração de qualquer comprometimento local com o trabalho.
Novos perfis e qualificações
surgem, enquanto outros, simplesmente desaparecem.
Como conseqüência, o fenômeno do desemprego não pode
ser subestimado, tampouco a
responsabilidade da iniciativa
pública e privada para esta questão.
Segundo profissionais da Lens e Minarelli Associados, minimizar os impactos da demissão é um
grande desafio. Além de prestar suporte necessário
ao empregado demissionário, tratando com respeito
e consideração quem contribuiu com a empresa e
teve seus serviços dispensados em decorrência de
mudanças estruturais alheias a sua vontade ou ação,
o outplacement (programa de assessoria à recolocação
profissional oferecido pelas empresas), é capaz de
transformar a difícil experiência do desligamento em
uma importante oportunidade de reflexão e crescimento pessoal e profissional. A iniciativa ameniza
a sensação de perda e propõe uma solução digna no
momento em que o indivíduo está emocionalmente
fragilizado, precisando de apoio para se fortalecer.
Acrescentam ainda, que a tarefa de dispensar um

A Aracruz adotou
através da gestão
estratégica dos
recursos humanos
o processo de
“demissão
responsável” na
Unidade Guaíba
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colaborador requer manejo sensível e inteligente para
não comprometer a continuidade da carreira do profissional. Quando o desligamento ocorre com dignidade
e correção, a travessia de volta ao mercado torna-se
mais tranqüila e segura. Mal conduzida, a demissão
desestrutura o profissional, dificultando ou até mesmo
inviabilizando sua trajetória. Outros efeitos negativos
estão relacionados à imagem da empresa no mercado
e ao estado de espírito dos remanescentes, o que afeta
o clima organizacional e prejudica o esforço de reter
e atrair os melhores talentos.
O modelo de “demissão responsável” é baseado
na legislação européia, que determina que quando
uma empresa demite por razões econômicas (reestruturação, dificuldades, privatizações, etc.) mais de dez
empregados em um mês (ou de forma acumulada
em três meses), ela deve estruturar um Plano Social,
em conjunto com os diferentes “parceiros sociais”
(conselho de empregados, sindicatos, justiça/secretaria/delegacia do trabalho, associações, etc.). Este
Plano Social deve conter medidas para, por um lado,
tentar reduzir o volume de demissões e, por outro,
encontrar soluções para recolocar os que foram
desligados, tais como:
• Busca de novo trabalho e renda; emprego, negócio
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próprio, trabalho autônomo, etc.
• Ações de “balanço de competências” e avaliação
de carreira.
• Apoio à realização de projetos individuais ou ao
retorno à região de origem.
Isto é realizado nas chamadas Células de Emprego, estruturas destinadas a apoiar e aconselhar
os profissionais na busca das soluções de trabalho
e renda.
Adaptando a legislação européia à realidade
brasileira, a iniciativa privada cria seus próprios
modelos de assessoria demissional. São os chamados
programas de outplacement, que associados a outras
práticas de gestão estratégica de recursos humanos
buscam minimizar os impactos da demissão.
O outplacement, que inicialmente era privilégio
somente de altos executivos, começa a chegar a profissionais de outros níveis. O caso mais conhecido é
o da Kodak Brasil, que após anunciar o fechamento da fábrica de São José dos Campos (SP), como
parte de um reposicionamento mundial, realizou
um salão de empregos, reunindo aproximadamente
30 companhias, entre as quais Embraer, Nestlé,
Johnson&Johnson, Monsanto e Procter & Gamble.
Figura 1

Visão geral do processo de integração
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Figura 2

Responsabilidades e atividades das equipes

O PROCESSO DE DEMISSÃO
RESPONSÁVEL NA ARACRUZ
CELULOSE UNIDADE GUAÍBA
A história da Aracruz Celulose - Unidade Guaíba
- começou distante. A instalação da unidade industrial no Brasil foi definida pela Borregaard A.S., na
Noruega em 1965, e a escolha da cidade de Guaíba
(RS) deu-se em razão das condições climáticas favoráveis da região, da disponibilidade de terras para
o florestamento, da convergência de rodovias e de
outros fatores relevantes e estratégicos para a instalação de uma fábrica de celulose.
Em 1966, era constituída a pessoa jurídica Indústria
de Celulose Borregaard Ltda., projeto industrial que
foi reconhecido pelo governo brasileiro como de alto
interesse para a economia nacional, e em 15 de março
de 1972 foi inaugurada oficialmente a fábrica.
Em 1975 a participação acionária foi transferida
para empresas brasileiras, quando a sociedade alterou
sua razão social para Rio Grande Companhia de Celulose do Sul, originando o nome Riocell, que até julho
de 2003 era controlada pelo Grupo Klabin S.A.
Em julho de 2003 a Riocell foi adquirida pela
empresa Aracruz Celulose S.A., empresa brasileira de
capital aberto, cujo controle acionário é exercido pelo
Grupos Safra, Lorentzen e Votorantim e BNDES.
A Aracruz é uma empresa de base florestal,
voltada para a produção de celulose de eucalipto e
de papéis de impressão e escrita, com duas fábricas
e escritórios administrativos, um em Aracruz (ES)
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e outro em Guaíba (RS), uma serraria em Nova
Viçosa (BA), Florestas no norte do Espírito Santo,
sul da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
escritório administrativo e comercial em São Paulo
e escritórios comerciais em Nyon (Suiça), Miami
(EUA), Hong Kong e Beijing (China).
Em 2005, a empresa gerou 10.237 empregos
diretos, sendo 2.249 próprios e 7.988 de terceiros
permanentes. Destes, 2.136 empregos diretos na
Unidade Guaíba, sendo 481 próprios e 1.655 de
terceiros permanentes.

2003 – AQUISIÇÃO DA RIOCELL S.A.
PELA EMPRESA ARACRUZ CELULOSE
S.A.: INÍCIO DE UM NOVO CAPÍTULO
EM NOSSA HISTÓRIA
Em 31 maio de 2003, o grupo Klabin, então controlador da Riocell, anuncia o acordo de investimento,
determinando a transferência de todas as ações da
empresa para a Aracruz Celulose, empresa do Espírito Santo e maior produtora mundial de celulose
branqueada de eucalipto.
Na época, declarações de seus diretores justificavam o alto valor do investimento, de US$ 610,5
milhões, pela alta qualidade dos ativos, a excelência
dos recursos humanos e a reconhecida postura ambiental da Riocell.
Este processo se concluiu em julho de 2003,
quando a Riocell passou a ser uma Unidade da
Aracruz.
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Até então, a Riocell, apesar de ser uma empresa
do grupo Klabin, era auto-suficiente. Ou seja, tinha
em sua estrutura todos os processos necessários para
a gestão do seu negócio. Os processos produtivos e
administrativos eram gerenciados de forma local e
não-corporativos.
Para a Aracruz, o desafio seria buscar as melhores
alternativas de gerir o negócio de forma corporativa,
identificando as melhores oportunidades de sinergias
entre os processos e as melhores práticas entre as
duas unidades.
Frente a este cenário, a Aracruz contratou a
Consultoria McKinsey, que tinha como objetivo
principal mapear todos os processos da duas unidades
indicando as melhores práticas e as oportunidades de
redesenho destes, afim de que a Aracruz passasse a
administrar o negócio de forma corporativa.
Este projeto teve a duração de aproximadamente
três meses e o resultado foi que, como se esperava,
vários processos, principalmente os administrativos, foram transferidos para os escritórios de Barra
do Riacho (ES) e Rio de Janeiro (RJ), este último
transferido para São Paulo (SP) em 2005.
Na unidade, as áreas administrativas passariam
a atuar com uma estrutura bastante reduzida, se
comparada com a estrutura original, para atuarem
como áreas de apoio ao processo. A Riocell deixou
de ser uma unidade de negócio para ser uma Planta
Produtiva da Aracruz.
Em conseqüência deste novo arranjo, vários postos de trabalho deixaram de existir.
Para melhor ilustrar esta mudança, veja os organogramas a seguir, existentes antes e após o processo
de sinergia.
As áreas administrativas que tiveram maior impacto nesta reestruturação foram:
• Comercial
• Contabilidade
• Financeira
• Informática
• Custos e Orçamento
Além das áreas administrativas, um nível de liderança na área produtiva deixou de existir, seguindo
o conceito de estrutura da fábrica do Espírito Santo:
o nível de Operadores Líderes.
Ao todo, foram 42 empregados que deveriam ser
desligados da atual estrutura da unidade. No entanto, coerente com a sua filosofia de responsabilidade
social e com a visão de que os recursos humanos
da unidade eram importantes ativos da companhia,
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iniciou-se o processo de demissão responsável para
os todos os níveis da empresa, sem distinção de cargo
e hierarquia. Os princípios que pautaram o processo
foram:
• reconhecimento aos profissionais que estavam
sendo desligados por contingências do negócio;
• crença na maturidade destes profissionais para
compreenderem e aceitarem estas contingências;
• prática dos valores éticos e morais da companhia
para prestar apoio efetivo e irrestrito no processo de
elaboração do desligamento.
O processo compreendia quatro etapas, conforme
segue:
I. Busca de alternativas de transferência destes
profissionais para outras áreas da unidade, em que
as competências existentes pudessem agregar valor
na nova estrutura, por exemplo, em área de projeto,
produção, controladoria ou logística;
II. Busca de alternativas de transferências para
outras unidades da Aracruz, agregando valor à áreas
como comercial, contabilidade e fabricação de celulose;
III. Busca de alternativas de recolocação em
empresas parceiras da Aracruz;
IV. Desligamento, de forma assessorada, dos
empregados que não tivessem oportunidade de aproveitamento interno.
Os profissionais transferidos para outras unidades
da Aracruz receberam benefícios especiais de acordo
com a Política de Transferência da Companhia, tais
como: passagens aéreas para conhecimento do novo
local, para o empregado e sua família, ajuda de custo
para mudança, ajuda de custo moradia, além de salário e benefícios compatíveis com a nova posição.
Para os profissionais cuja decisão foi a de desligamento, a empresa colocou em prática a seguinte
estratégia:
• Comunicação ao empregado sobre o processo de
reestruturação e a busca de alternativas para a sua
permanência na empresa, conforme acima descritas;
• Permanência do empregado na empresa, se assim
ele desejasse, por um período médio de três meses
(em alguns casos este prazo chegou a nove meses)
para que ele pudesse se preparar para o efetivo
desligamento;
• Pagamento de Gratificação Demissional. O valor
da gratificação correspondia a 2 salários acrescidos
de 0,25 salários por ano trabalhado na empresa;
A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA REESTRUTURAÇÃO
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Figura 3

Organograma da unidade Guaíba – 9/2003

Figura 4

Organograma da unidade Guaíba – 9/2003
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Figura 5

Organograma geral da Aracruz

• Contratação dos serviços especializados de outplacement para assessoria de recolocação.
A metodologia de trabalho de assessoramento,
por parte da consultoria de outplacement, consistiu num sistema integrado de assessoria pessoal,
mediante contrato de exclusividade, embasado por
quatro ações específicas, quais sejam:
• Ação Psicológica: reflexão sobre o desligamento,
experiência adquirida, objetivos futuros, etc., de
maneira a reforçar sentimentos de autoconfiança
e estima, motivação, compreensão, bem como,
elaboração e exteriorização de idéias.
• Ação Estratégica: elaboração adequada de curriculum vitae de forma que passe a ser sua principal
ferramenta de “marketing pessoal”, efetuando
análise crítica de suas habilidades e planejamento
de carreira;
• Ação Logística: assessoramento quanto à orientação
nas ações de abordagem ao mercado, apoio operacional na elaboração de “Planejamento de Visitas à
Empresas” (prospecção) e na revisão de contatos dos
profissionais, de forma que sejam utilizados adequadamente seus próprios recursos, incluindo-se apoio
integral na análise e resposta de anúncios, tanto no
aspecto consultoria e/ou caixa postal;

• Ação de Apoio: desenvolvimento de reuniões semanais com o objetivo de discutir/preparar as diversas
formas de abordagem das empresas, movimentação
de mercado (oportunidades), posicionamento frente a
processos seletivos, postura frente a entrevistas, etc.
Cada empregado pode contar com o apoio da
consultoria por um período de seis meses, podendo
ser renovado por mais seis, caso necessário.
Apesar de estarmos certos do caminho e das
estratégias definidas para melhor trilhá-lo, um
processo de reestruturação, seguido da necessidade
de demissão, não é tranqüilo para ninguém na
companhia, pelo menos não para aquelas que têm
em suas crenças, cultura e práticas a valorização
das pessoas.
A preocupação da empresa naquele momento
foi além da busca de recursos, pois para nós a contratação de uma consultoria de apoio a recolocação
e o pagamento de gratificação demissional, apesar
de não ser uma prática comum no mercado da
Região Sul, não seriam suficientes para demonstrar
claramente a nossa preocupação para com o futuro
dos nossos ex-empregados.
Para nós, a experiência foi nova e desafiadora.
Foi um amplo processo de avaliação dos impactos
A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA REESTRUTURAÇÃO

37

ARACRUZ CELULOSE
que o projeto poderia ter sobre as pessoas, tanto as
que seriam atingidas diretamente, com o desligamento, quanto as que permaneceriam na empresa,
antes de iniciarmos as comunicações.
A primeira equipe a ser incluída no projeto foi
a da área financeira. No início muito assustados,
desconfiados e receosos quanto ao futuro. Após um
período de aproximadamente 15 dias de apoio do
gestor, do executivo de RH da unidade e da consultoria contratada, tornaram-se nosso referencial para
equipes das outras áreas, também abrangidas no
escopo do projeto.
A busca de alternativas de recolocação do pessoal
que seria desligado tornou-se um movimento que
envolveu os principais executivos da empresa. Todos
empenhados em facilitar, através de suas redes de relacionamento, contatos para a busca de oportunidades
de trabalho e emprego. Cada projeto foi acompanhado
passo a passo, através de contatos sistemáticos com a
consultoria e relatórios, e cada finalização compartilhada e comemorada por todos nós.
Durante este projeto podemos afirmar com tranqüilidade que houve um grande movimento e um
sentimento compartilhado de comprometimento pela
busca do bem-estar de quem seria desligado.
Para a permanência dos empregados no trabalho após a comunicação da demissão eminente,
foi fundamental a crença (e o exercício) na maturidade pessoal e profissional destas pessoas. No
entanto, apesar do alto nível de maturidade das
pessoas, o momento foi extremamente delicado e
a empresa, através dos seus profissionais de RH,
se manteve sempre atenta e sensível a este momento e aos sinais de que seria necessária maior
intervenção.
O projeto de recolocação com apoio da consultoria de outplacement iniciou-se ainda no período
de permanência dos empregados na empresa por
acreditarmos que isto contribuiria para a elaboração
do processo de desligamento e para a manutenção
da auto-estima, fundamental para o sucesso do
processo. Em alguns casos, de maior fragilidade
por nós identificada, acionamos apoio psicológico
complementar.
Pesquisas especializadas demonstram que os processos de recolocação tendem a ser mais rápidos com
pessoas empregadas do que entre os desempregados, fato
este vinculado principalmente ao fator emocional.
Esta sensibilidade, este tratamento especial, para
nós, foi o principal diferencial do processo. A isso chamamos, com orgulho, de “demissão responsável”.
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CONCLUSÃO
Acreditamos que o principal ganho com o
processo de “demissão responsável” não pode ser
mensurado, pelo menos não de forma numérica,
pois o valor que o trabalho tem para o ser humano
é incalculável. Tampouco é mensurável o valor que
tem o tratamento adequado no ato do desligamento,
momento este normalmente muito difícil, para com
o empregado que contribuiu para o atingimento dos
objetivos da empresa.
No entanto, alguns indicadores demonstram que
os objetivos tangíveis do processo foram atingidos
plenamente. Conforme demonstrado nos gráficos
que seguem, podemos verificar que ao final do projeto, de um total de 42 empregados que deveriam
ser desligados da empresa, apenas quatro deles não
foram recolocados, o que corresponde a um percentual de 95% de empregabilidade. Destes, três
não aderiram ao projeto por motivos pessoais e um
desistiu por motivo de ordem familiar (gravidez).
Se considerarmos os que efetivamente aderiram
ao projeto e o seguiram até o final, o percentual
de recolocação e/ou renda (emprego ou negócio
próprio) atingiu o percentual de 100%, com tempo
médio de processo de 3 meses, quase que duas vezes e meia inferior ao tempo médio de desemprego
no Brasil, que é de 7,17 meses, segundo Pesquisa
Thomas Case, realizada pela Catho on-line com
31.190 participantes, entre os meses de maio e
junho de 2005.

I. ESTATÍSTICAS DOS PROCESSOS NA
ARACRUZ CELULOSE – UNIDADE GUAÍBA
Figura 6

Encaminhamento dos empregados ocupantes
de vagas extintas
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Figura 7

Encaminhamento dos empregados ocupantes
de vagas extintas

II. PESQUISA THOMAS CASE – CATHO ON-LINE
Nos dias de hoje, minimizar os impactos de uma
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demissão é um dos maiores desafios de uma empresa. Contudo, podemos observar que a preocupação
com o empregado no momento de seu desligamento
começa a fazer parte do dia-a-dia das organizações.
Um dos motivos desta mudança cultural é a alta
taxa de desemprego no Brasil e as conseqüências
sociais dela decorrentes, como o aumento da miséria
e da violência.
Nesse sentido, começam a surgir iniciativas para
assessoramento do empregado num dos momentos
mais difíceis da sua vida: o da demissão. Dentre
essas alternativas, está o processo de “demissão responsável” adotado pala Aracruz Celulose, onde o
empregado é acompanhado de forma personalizada
durante sua luta pela conquista de uma nova posição
no mercado de trabalho.
A Aracruz vê também neste processo uma oportunidade de fortalecer sua imagem perante a sociedade, como uma empresa socialmente responsável.
Figura 8

Pesquisa Thomas Case – Catho On-line
Nº médio de desemprego em meses

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Presidente, Diretor

3,75

3,38

4,25

5,30

5,17

5,58

6,79

6,74

5,33

5,44

Genrente

5,36

6,68

6,15

7,37

7,37

8,53

8,10

7,04

6,70

6,49

Supervisor

6,92

7,00

7,45

7,29

7,96

8,60

9,79

8,16

6,82

6,73

8,57

8,33

Profissional Especializado

7,60

Consultor Independente

7,00

7,81

8,80

9,38

10,84

8,39

7,40

6,92

4,60

5,09

7,69

7,57

6,31

5,50

5,24

Consultor de Consultoria

4,25

1,50

3,00

4,44

2,00

5,63

5,04

7,70

Professor Universitário

1,33

4,67

4,00

7,50

8,00

6,67

4,50

4,07

Operacional

6,90

7,62

7,35

7,18

9,56

10,15

11,03

9,24

8,58

8,49

Administrativo

8,58

10,00

9,82

9,06

10,32

10,69

10,51

9,13

8,47

7,12

Outros

9,63

9,81

8,17

8,31

8,84

10,50

10,49

10,00

9,13

7,60

Geral

7,52

8,41

8,03

7,93

8,95

9,76

10,01

8,78

7,89

7,17
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A necessidade de rever e modernizar seus processos é uma constante nas organizações. No entanto,
as adequações no quadro de pessoal podem ocorrer de
forma menos traumática, minimizando os impacto
sociais delas decorrentes.
Após este processo, iniciado em 2003 e concluído
em 2005, praticamente inexistiram reclamatórias
trabalhistas (apenas um caso), comprovando que as
pessoas, neste caso ex-empregados, percebem que
a empresa as trata de forma adequada, com respeito
e consideração.

Isso, somado a outros valores não tangíveis,
nos faz acreditar que estamos no caminho certo.
Mesmo que trabalhemos com uma realidade difícil,
no que diz respeito ao nível de desemprego no país,
é preciso encontrar alternativas para fazer a nossa
parte de uma maneira consciente e correta.
Acreditamos que o processo de “demissão responsável” é uma forma de gerir estrategicamente os
recursos humanos, contribuindo efetivamente para
a estratégia do negócio, alinhado aos princípios de
responsabilidade humana e social.
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SUNDOWN MOTOS

Antonio Carlos Romanoski / Rogerio Scialo

Desafiando a concorrência
e conquistando mercado

A atual B&M – Brasil & Movimento S.A. é uma empresa
jovem. Surgiu, em 1988, constituída de capital inteiramente
nacional. Por ocasião de sua fundação, a razão social era outra:
CBB – Companhia Brasileira de Bicicletas. A empresa nasceu
vislumbrando o extraordinário potencial do mercado brasileiro
de bicicletas, considerando tratar-se de veículo essencialmente
popular, e portanto, meio de transporte natural para grande
parte da população de baixa renda. Por outro lado, o surto de
culto à saúde também sinalizou como sendo uma oportunidade a
ser explorada.

A

empresa já nasceu com um parque industrial
moderno, instalado em Manaus, com grande
potencial de produção e um nível de qualidade
amparado pela certificação ISO 9000/2000.
Em 2002, a empresa tomou uma série de decisões
que mudaram o rumo de sua história. Até aquela
data, a CBB já havia, relativamente, conquistado
algum espaço no mercado e vinha conquistando
um posicionamento ascendente que permitia prever
um futuro de sucesso. Porém, boa dose de ousadia
e absoluta certeza na capacitação técnica de sua
equipe e nas oportunidades de mercado, acabaram
gerando mudanças estruturais na empresa e um
redirecionamento nas estratégias de marketing. Foi
isso que abreviou o tempo e antecipou o sucesso da
B&M, como se verá a seguir.
Confiante na sua capacitação e atenta às oportunidades do mercado nacional, a empresa está de olho
também, nas oportunidades internacionais. A CBB,
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foi uma das convidadas pelo governo federal, para
participar da comitiva do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em sua visita à China. Na ocasião, firmou
com a Jinan Qingqi Motorcycle Co. uma parceria
para a fabricação de motos.
A empresa, consciente de sua responsabilidade
cidadã, implantou um sistema de Ouvidoria Permanente que opera por meio de pesquisa de opinião
com toda a rede de revendedores de motos e bicicletas,
funcionários e consumidores. Além disso, desenvolve
inúmeros projetos voltados à responsabilidade social
que beneficiam, diretamente,
seus funcionários, os familiares e a comunidade. Entre esses projetos, estão, por exemplo, o “Projeto Praticando
Cidadania”, através do qual
os funcionários trocam um
dia de trabalho na fábrica por
um dia de atividades, numa
instituição social carente.
Existe também, o “Projeto
Casa do Trabalhador”, através do qual, funcionários e
empresa, produzem tijolos e
se incumbem da construção
de casas para funcionários
necessitados. O “Projeto Casamento”, aberto a todos os
funcionários, ajuda aqueles
funcionários que desejam regularizar sua situação
civil. O primeiro evento desse projeto, realizado em
fevereiro de 2004, uniu legalmente, 55 casais. A empresa presenteou as alianças e proporcionou a festa.

A empresa
concluiu que
deveria,
imediatamente,
promover
uma drástica
mudança na
sua estratégia
de marketing
corporativo e
de vendas

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA –
OS DESAFIOS
Em 2002, a B&M (que ainda era CBB) avaliando
o potencial e desempenho da empresa, que então
se dedicava inteiramente ao segmento de bicicletas,
sob a marca “Sundown”, chegou a uma conclusão
importante:
• as margens de lucratividade eram muito estreitas;
• competição com “genéricas” eram comercialmente
muito desvantajosas;
• sem imagem de marca em mercado de preço, as
genéricas não tinham nada a perder.
Essa constatação levou à conclusão que o crescimento, nesse mercado, seria lento, num negócio com
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baixa rentabilidade em vista dos altos investimentos
necessários à produção, operação e manutenção da
estrutura. A empresa não estava disposta a investir e
apostar num crescimento vegetativo e duvidoso. Ao
mesmo tempo, a empresa mantinha-se aberta a explorar novas oportunidades e expandir seus negócios.
Por outro lado, seus analistas de negócios detectaram
que o segmento de motos vinha vivendo momentos
de franca expansão, num mercado dividido entre
poucos concorrentes para disputar a preferência dos
consumidores. A sensibilidade indicava que havia
nichos nesse segmento que permitiriam disputar
espaço com produtos diferenciados, tecnologicamente
avançados e que poderiam atrair consumidores graças a faixas de preços mais competitivos. Não só os
consumidores atuais poderiam ser atraídos, como se
estimou haver uma forte demanda reprimida, que
poderia ser conquistada.

ESTRATÉGIA DE MARKETING –
A GRANDE VIRADA
Pela situação que se apresentava, a empresa
concluiu que deveria, imediatamente, promover
uma drástica mudança na sua estratégia de marketing corporativo e de vendas. Dois grandes objetivos
foram fixados, como solução para os problemas
e como alternativa para a própria sobrevivência
empresarial e ampliar as perspectivas de negócios
e lucratividade :
• mudar a razão social, para uma denominação que
permitisse ambicionar a conquista de novos, mais e
melhores negócios;
• apoiar a estratégia de marketing com ações de
comunicação, promoção, vendas e relacionamento,
inovadoras, ousadas, constantes e agressivas.
A decisão da empresa de entrar no segmento de
motos, criou a necessidade, imediata, de alterar a
razão social da Companhia Brasileira de Bicicletas.
Essa decisão coincidiu com a investidura da nova
Diretoria, em julho de 2004, a qual propôs, de imediato, um choque de gestão que iria mudar os procedimentos mercadológicos, operacionais e comerciais.
A ordem foi romper com os padrões vigentes e reformatar, a fundo, as diretrizes das unidades de negócios
(bicicletas, motos, consórcio e fitness). A dinamização
da empresa deveria passar, obrigatoriamente, pela
agilização de novos lançamentos e novas práticas
de comercialização. O objetivo maior era, abrir os
horizontes da empresa para o mercado e dirigir todo
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o foco aos consumidores e clientes (revendas).
Essa era, portanto, a rara oportunidade de construir uma nova marca corporativa que acompanhasse e amparasse todas as alterações mercadológicas,
operacionais e comerciais que mudariam a empresa,
de ponta a ponta. Já havia então, nesse momento,
um claro consenso de que a razão social CBB estava
desatualizada, era limitativa, estava inadequada e
reforçava a idéia de empresa produtora de bicicletas,
e com isso, excluía as outras unidades de negócios.
Procurou-se desenvolver uma marca para a razão
social que fosse inteiramente adequada aos novos
propósitos da empresa, que fosse a mais abrangente
possível cobrindo as unidades de negócios existentes
e as futuras, que fosse inovadora e, criativamente,
contivesse um diferencial marcante. A procura
considerou, também, a necessidade de a escolha recair sobre um nome conceito, o qual fosse alinhado
com os valores relacionados com o posicionamento
e postura filosófica da empresa e com os princípios
que determinam a criação dos
produtos Sundown.
A nova razão social
teria que ser, o que
tecnicamente se denomina, uma cool brand.
Segundo a “Metro –
Official Media and Research Partner of Cool
Brand Leaders”, uma
marca, para ter sucesso, ser memorizada, e principalmente, ser aceita e aprovada, precisa conter as
seguintes características essenciais: ter estilo e ser
contemporânea, 59%; ter inovação, 56%; ser original,
51%; ser autêntica, 44% e única, 33%.
A procura foi bastante exigente. A empresa queria
uma razão social, cujo nome conceito fosse fortemente alinhado ao conceito/posicionamento dos produtos
Sundown, que a partir da concepção se destacam
pelo seu jeito brasileiro: são versáteis, jovens, bonitos,
democráticos. Enfim, uma marca que tivesse

A CARA DO BRASIL
Pretender que a marca tivesse a cara do Brasil era
importante por várias razões:
• garantir uma sólida identificação nacional;
• estabelecer uma nítida diferenciação das marcas
japonesas;
• permitir uma integração do espírito nacional com
os eventos e promoções;
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• porque o verde-e-amarelo é sempre atual, não
envelhece, é motivo de orgulho.
Por outro lado, foi considerado também o fato de
que a marca de nação é um importante conceito de
diferenciação e valorização no mundo globalizado.
Segundo o “The Anholt-GM/Nation Brand Index”
a marca Brasil é a 15ª marca preferida pelos consumidores do mundo. Outras considerações levaram
à conclusão de que todos os segmentos em que a
empresa atua estão relacionados com movimento.
E entende-se aí, movimento, em todos os sentidos:
• demanda de energia, dinamismo e movimento;
• sensação de prazer, liberdade, independência, conquista, movimento (andar, locomover-se, ir e vir,
movimentar-se, não estar parado/estagnado);
• movimento de socialização, fanatismo e obsessão
(passeios familiares, turismo, aventura, os clubes,
academias, encontros sarados).
Foi dessa maneira, atendendo prioritariamente a
uma necessidade de mercado, após uma bem definida
estratégia de marketing,
nasceu a nova razão social
em substituição à CBB:
B&M - BRASIL & MOVIMENTO.
Uma nova e poderosa identidade, agregando
mais valor à marca de produtos (Sundown), traduzindo um forte conceito de mobilidade/movimento,
locomoção, boa forma, corpo saudável, atividades
e bem-estar, ou seja, todos atributos fortemente relacionados com motos, bicicletas e fitness. A nova
razão social passou a operar no mercado nacional,
com três grandes segmentos de produtos divulgados
sob a marca geral SUNDOWN:
• Sundown Bikes (que na mudança, tiveram a denominação modernizada para “bikes”);
• Sundown Motos (com foco inicial em motos de
baixa cilindrada, faixa pouco explorada pelos concorrentes e hoje já incluindo modelos de 125 cc);
• Sundown Fitness, subdividida em produtos Sundown (culto ao corpo, beleza) e Inofit Sundown
(tecnologia). ;
• Sundown Peças, criada para dar suporte às revendas e aos consumidores finais.
A nova razão social, com nome conceito poderoso, permite que, num mundo de globalização, a
empresa seja brasileira, mas possa contemplar e
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aspirar, tranqüilamente, às oportunidades da internacionalidade. Inegavelmente, a empresa passou
imediatamente a ser percebida como uma respeitável
fabricante brasileira de motos, bikes e aparelhos para
exercícios físicos, mas continha, implícita, a idéia de
representatividade global.
Outra vertente da grande virada resultante da
audaciosa estratégia de marketing, foi o início da
intensificação e constância dos esforços de comunicação e promoção. A Sundown surpreendeu o
mercado de motos com sua repentina e agressiva
presença nos meios de comunicação, além de ações
promocionais e de pontos de venda localizados,
aproveitando e criando oportunidades desprezadas
pelos concorrentes. A empresa sabia
que, se quisesse abrir brechas e entrar
nesse mercado tão fechado, teria que
ousar, insistir, inovar, persistir. Foi
exatamente o que aconteceu.
Para conquistar espaço num
mercado fortemente estratificado
como o das motos, onde apenas
duas marcas detêm mais de 93% de
market share (as japonesas, Honda,
acima de 80% e a Yamaha, acima
de 13%), com a nova e audaciosa
estratégia de marketing da Sundown, desenvolvida em conjunto com
a Heads Propaganda, de Curitiba
(PR), decidiu-se por marcar fortemente seus produtos com as cores da brasilidade.
Nos cerca de R$ 14 milhões investidos em comunicação, no período 2004/2005, o apelo à novidade
estimulou a curiosidade dos consumidores:

sa identificação de marca, lastreada em atributos
incomparáveis de estilo, tecnologia, modernidade e
preço competitivo.
Em setembro de 2004, através de uma campanha de âmbito nacional, com forte apoio de mídia
(televisão, jornal, revista, outdoor e mídia extensiva)
a Sundown Motos posicionou-se como marca nacional. Essa estratégia, além de promover a identificação, valida e reforça fatores relevantes para o
consumidor - facilidade na aquisição e reposição de
peças de manutenção; assistência técnica em todo
país; economia.
A Sundown definiu como estratégia de mídia/
divulgação manter uma forte presença na “Folha
de São Paulo”. Assim, a maioria
dos anúncios foi inserida na edição
nacional do jornal. Neste período, foi
veiculado o equivalente a 90 páginas,
em anúncios de diversos formatos.
Seus principais objetivos estratégicos
foram: tornar a Sundown uma marca
nacional de fato, atrair novos investidores para abrir revendas em diversos
mercados, posicionar a marca, além
de dar visibilidade no mercado de São
Paulo. Foram publicados, em média,
três anúncios por semana, que divulgavam: lançamentos e promoções de
motos, ações de oportunidade, parceria
com varejo de bikes, linha de fitness e
anúncios institucionais da empresa.
A comunicação da Sundown Motos apresentou
ao mercado as motos Hunter 125 cc, Max SE 125
cc e Max Sed 125 cc. A entrada dessas motos no
mercado de duas rodas veio acompanhada de um
diferencial inovador: todos os modelos eram vendidos já com seguro contra roubo e furto. A idéia
promocional foi tão sensacional que surpreendeu
os concorrentes e agradou aos compradores, que
foram, imediatamente, atraídos pelo benefício. A
comunicação da Sundown caracteriza-se por ter objetivos institucionais nacionais e atender às demandas
promocionais regionais, respeitando e valorizando as
diferenças e valores locais.
Graças às estratégias de produtos e comercialização, as motos Sundown lançadas se destacam dos
modelos concorrentes por apresentar diferenciais
que são valorizados pelos consumidores, como por
exemplo: partida elétrica e pedal são equipamentos
de fábrica de todos os modelos; indicador digital de
marcha e de combustível no painel; inédito sensor

A Sundown
decidiu
marcar
fortemente
seus produtos
com as
cores da
brasilidade

“Você já viu as novas motos da Sundown ?”
Continuando, a comunicação lançou o conceito
revolucionário que sacudiu o mercado e foi responsável pela abertura, ainda tímida, mas já consistente
e crescente, do mercado:

“Chegou a moto que tem a cara do Brasil
e a qualidade que o brasileiro merece.”
Campanha após campanha, peça por peça, toda
a comunicação Sundown caracterizou-se fortemente
por um posicionamento estratégico audacioso e bem
determinado e por uma diferenciação de linguagem,
agressiva, competidora e desafiadora, não usual no
segmento. A comunicação expunha uma poderoCASE STUDIES
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de celular no modelo Hunter
125 cc; motor 12,5 CV em
toda a linha de motos Sundown 125 cc.
O diferencial que tem
sido o grande argumento de
vendas é o preço competitivo, estratégia comercial
utilizada para abrir brechas no estratificado mercado
dominado pelas marcas japonesas. O design, arrojado e avançado, conferiu às motos Sundown uma
distinção de modernidade e juventude, provocando,
pela comparação, uma nítida obsolescência das
motos concorrentes similares. As vendas através do
sistema de consórcio foi também uma das portas
de acesso oferecida pela empresa para aquisição de
seus produtos em condições realmente facilitadas, o
que aumenta, ainda mais, as vantagens e benefícios
proporcionadas pela marca Sundown.
Outra característica da comunicação Sundown
foi a de explorar oportunidades. Exemplo disso é o
fato de a Sundown ter sido escolhida como moto
oficial do Grande Prêmio Brasil de Formula-1, em
2004 e 2005, o que gerou anúncios em jornais, filmes
na televisão assim como montagem de show room
em Interlagos para expor a linha Sundown.
O lançamento da primeira moto scooter brasileira,
a Sundown Future, em fevereiro de 2005, mostrou
que a marca veio para desafiar os grandes do mercado. Esse pioneirismo, explorando um segmento
desprezado pelas marcas líderes, valeu à Sundown
uma forte visibilidade e interesse de um novo público
que queria uma opção diferenciada. A nova moto
foi a estrela que brilhou intensamente na passarela
do São Paulo Fashion Week de 2005, junto com
a grife de moda jovem, Zapping. A comunicação
do lançamento deu-se através de televisão, jornais,
revistas, outdoor e mídia extensiva.
O Dia Internacional da Mulher, em março de
2005, foi outra data de oportunidade explorada pela
Sundown, visando a envolver e conquistar o público
feminino. Da mesma forma os motociclistas foram
homenageados em seu dia, em julho de 2005, com a
publicação de anúncio em jornais e a realização de
evento de confraternização nas revendas Sundown.
Se de um lado a empresa divulga a marca
Sundown, por outro, dá forte e intensivo apoio
às revendas. Cada nova revenda instalada recebe
um sólido e exclusivo suporte de comunicação e
promoção, explorando as possibilidades regionais/
locais de divulgação, assim como, envolvendo em
parceria, a comunidade. Essa política tem dado certo.
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Tanto é que, segundo dados
não oficiais, há estimativas de
que em todas cidades onde a
Sundown possui revendedores, ela já ultrapassou a Yamaha em vendas. A
abertura de cada revenda é antecedida de anúncio
de lançamento padrão:

“Sabe quem está chegando na
sua cidade? Revenda Sundown Motos.”
Campanhas promocionais, para estimular vendas
são realizadas continuamente. Exemplo dessas ações,
é a recente campanha “Promoção Mão Aberta - Sua
moto fácil !” que concede condições especiais, de
preço e pagamento, para facilitar a compra de motos.
Em parceria com as revendas, oportunidades
promocionais vêm sendo exploradas com vistas a
aumentar a visibilidade da marca e intensificar as
vendas. Exemplo disso são, por exemplo, as promoções realizadas em fevereiro de 2005 na Riviera
de São Lourenço, um dos condomínios de veraneio
mais famosos e luxuosos do litoral paulista. Foi
montado stand para apresentação da linha de motos e aberta área para test-drive. Em julho de 2005,
durante o inverno, a marca Sundown participou
com sua linha de motos e outros produtos do Espaço
Sundown, em Campos do Jordão, região serrana de
São Paulo. Test-drive e outras atividades fizeram o
público conhecer de perto as novas motos Sundown.
Dentro da visão de marketing audacioso adotado pela Sundown Motos, uma estratégia de mídia
ousada fez a marca Sundown conquistar a via de
maior fluxo de veículos do Brasil, a avenida marginal do Rio Pinheiros. Nela foram instalados front-lights seqüenciais. Além dessa via, mais dez pontos
estrategicamente selecionados em São Paulo e mais
um seqüencial de painéis front-light na entrada da
Via Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista,
puseram a Sundown em forte evidência, tornando a
marca conhecida e associada a motos de vanguarda.
Outra ação promocional com extraordinário recall, pela fantástica visibilidade e divulgação que deu
à marca Sundown e pela oportunidade de demonstrar
a qualidade e tecnologia das motos Sundown, foi a
realização, entre janeiro e março de 2005, do “Desafio
Sundown do Oiapoque ao Chui”. Foi uma aventura
inédita, na qual o motociclista Bozoka (Francisco
José Cavalcanti Façanha) percorreu 10.000km, do
Oiapoque ao Chui, com uma moto Sundown de 125
cc. No percurso, Bozoka visitou todas as revendas
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de cada região. A cobertura do evento foi feita pelo
programa Moto Notícias, de Fortaleza (CE), afiliada
da Rede Globo, por revistas especializadas e pelo site
da Sundown. Essa promoção foi, acima de tudo, um
teste que certificou a avançada tecnologia e qualidade
das motos Sundown.
O “Renault Speed Show by TAM - Fórmula
Renault”, no campeonato de 2005, contou com a
participação da Sundown, através da utilização de
motos pela TAM para divulgação da marca TAM
Express, patrocinadora do evento esportivo. Por sua
vez, a PPD Sports utilizou as motos Sundown para
o transporte dos organizadores, pilotos e equipe do
staff PPD/TIM.
O “Festival Folclórico de Parintins (AM)”, onde
se realiza a famosa “Festa do Boi no Amazonas” e
que atrai mais de 50 mil pessoas, contou, em junho
de 2005, com a participação da Sundown Motos.
No evento, foram distribuídos 20 mil leques em
forma de coração, com mensagens Sundown. Essa
peça promocional foi divulgada
por artistas e celebridades através
de fotos em revistas de circulação
nacional.
Por ocasião da realização da 4ª
edição do “Fórum Empresarial”,
em abril de 2005, evento que reúne
anualmente os mais importantes CEOs do país, realizado no
Hotel Transamérica, na Ilha de
Comandatuba, em Ilhéus (BA),
a Sundown Motos disponibilizou
motos para test drive e locomoção
dos participantes. Test drive foi
proporcionado também para os participantes do
“II Golf Weekend”, evento promovido em maio de
2005, pelo Programa Companhia de Viagem, no
Paradise Resort Village, em Mogi das Cruzes (SP) e
que reuniu grande número de golfistas, empresários
e celebridades.
O “IX Rodeo Country Bulls”, de São José do Rio
preto (SP, evento que traz as melhores montarias e
shows do país, e em 2005 apresentou o touro Bandido
e atores da novela “América”, a Sundown Motos
apresentou sua linha de motos no show room, chamando a atenção pelas linhas arrojadas das motos.
Em agosto de 2005, na festa dos 50 anos da maior
festa country do Brasil, a”Festa do Peão de Barretos”, a Sundown apresentou sua linha de motos em
parceria com a Mega Motor, revenda Sundown que
atua na região. A Sundown participou também do

“Salão Duas Rodas 2005”, apresentando sua linha
completa de motos e outros produtos da marca. Em
novembro de 2005 a Sundown disponibilizou motos
para test drive no “YPO Brasil”, realizado no Mabu
Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu (PR), evento
que também atrai os mais importantes CEOs do
país. Durante todo o verão 2005/2006, os associados
do Yacht Club de Ilha Bela (SP) puderam utilizar-se
de motos Sundown no test drive realizado no local,
marcando os 50 anos da entidade. A marca Sundown
marcou presença no “Motoboy Festival”, realizado
em São Paulo, em janeiro de 2006.
Em janeiro de 2006 a Sundown Motos patrocinou
dois eventos importantes: comprou cotas no “Verão
Transamérica”, que incluem: logomarcas em diversos locais do litoral, assinaturas das chamadas de
verão, presença na revista Transamérica com dicas
de verão e de trânsito, sorteio de produtos, blitz, test
drive, show-room para comercialização, muita mídia
de apoio a todas estas ações. O segundo evento foi
a cota de participação no Planeta
Atlântida, em Florianópolis (SC),
o maior show de rock do Sul do
país. Este evento reuniu mais de
140 mil jovens durante dois dias. A
Sundown expôs seus produtos em
parceria com a revenda local.
Em janeiro de 2006 a Sundown
Motos patrocinou dois eventos de
celebridades que garantiram notável visibilidade à marca. Um dos
patrocínios foi da Banda Calypso,
que é a terceira maior vendedora
de CD no Brasil e Vitor Belfort,
campeão mundial de luta vale-tudo. O outro patrocínio é o do “Verão Quem na Costa do Sauipe”,
com 20 ações de merchandising em fotos com artistas
e personalidades.
Para introduzir a marca e promover vendas, a
Sundown abriu espaço também para outras ações de
patrocínio, como por exemplo, patrocínio da “stock
car”, apoiando as equipes Avallone e Scuderia 111.
Também o programa “Companhia. de Viagem”,
especializado em roteiros de viagens pelo Brasil e pelo
mundo, ganhou o apoio da Sundown Motos. Ações
de merchandising, pela televisão, foram realizadas em
outubro de 2005, através do Programa Raul Gil,
apresentando os modelos Hunter e Max, na Sessão
Premiada, de Sérgio Portiolli.
Em dezembro de 2004 e 2005, a Casas Bahia,
maior rede de lojas varejistas do comércio nacional,

Se de um lado
a empresa
divulga a marca
Sundown, por
outro dá forte e
intensivo apoio
às revendas
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abriu em São Paulo uma megaloja no Anhembi.
Mais de 52 milhões de m² foram transformados
num grande centro de compras. A Sundown esteve
presente com sua linha de motos e todos os outros
produtos da empresa. O Shopping Ibirapuera, em
São Paulo, abrigou entre dezembro de 2004 e janeiro
de 2005 um stand de exposição e vendas da Sundown
Motos. Foi uma das ações promocionais mais bemsucedidas da marca.
O primeiro encontro de revendedores Sundown
Motos foi realizado em fevereiro de 2005, em Manaus (AM), e reuniu 30 revendas exclusivas. No
mesmo ano, em outubro, realizou-se em São Paulo,
o segundo encontro, e desta vez, já eram mais de 120
revendas exclusivas presentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS A CARA DO SUCESSO
A estratégia de marketing extremamente audaciosa, introduzida em 2004, e cujas diretrizes vem
sendo aplicadas até agora, demonstrou ser acertada
e provocou os resultados desejados, antes mesmo do
esperado. A decisão de alterar a razão social comprovou que, efetivamente, a marca corporativa é o
maior ativo da empresa moderna. Possuidora hoje
de uma denominação abrangente, versátil e atualizada, a empresa se apresenta e é reconhecida como
a empresa que tem a

A CARA DO BRASIL
Estrategicamente, esse posicionamento é fundamental como forma de enfrentar os gigantes japoneses que dominam o mercado de motos no Brasil.
Como importantes resultados institucionais, e outros
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benefícios significativos, hoje, mais do que nome da
empresa, a nova marca corporativa é:
• uma bandeira que estabelece sinergia entre as três
áreas de negócios;
• um conceito afinado com o comportamento de seu
público consumidor, com o momento do país e com
a internacionalização de marcas;
• um nome diferenciado, up-to-date e cool;
• denota dinamismo e é flexível: pode acomodar
outras unidades de negócios.
A nova razão social reúne algumas vantagens
importantes, que garantem uma identidade corporativa com forte conteúdo conceitual por agregar
características significativas: é mais adequada tanto
aos novos quanto aos eventuais e futuros negócios
da empresa; e, naturalmente, mais abrangente;
é inovadora, portanto, não encontra similaridade;
e por tudo, é diferenciada, o que lhe garante uma
individualidade expressiva.
Sob todos os aspectos, a introdução de nova marca corporativa mostrou-se vencedora. No dia-a-dia
da empresa, no relacionamento com seus diversos
públicos, é flagrante o efeito multiplicador de uma
marca versátil e conceitualmente melhor definida
e forte.
A estratégia de marketing mostrou-se, também,
especialmente audaciosa nas diversas áreas da comunicação onde esteve presente: propaganda, relacionamento, revendas e varejo, eventos a patrocínios,
imagem corporativa, feiras, stands e test drives.
Foi audaciosa, por inovar pelas ações integradas
e multidirecionadas. Nenhuma oportunidade foi
perdida. E muitas, foram criadas. A marca esteve
presente em eventos importantes, procurando sempre
a adequação entre o perfil do público e o das moTabela 1

Desempenho de venda de motos – Todos os modelos
MARCAS

2003 (*)
Ano Base

Market
Share %

2004

Market
Share %

2005

Market
Share %

2006
(**)

Market
Share %

729.678

86,0

771.611

84,6

835.165

81,5

151.988

81,8

Kasinski

5.777

0,7

6.653

0,7

5.277

0,5

471

0,3

Sundown

2.149

0,3

12.271

1,3

36.505

3,6

7.691

5,3

Yamaha

110.773

13,1

121.176

13,3

147.306

14,4

28.178

12,6

Total

848.377

100,0

911.717

100,0 1.024.203

100,0

188.328

100,0

Honda

(*) Ano base.Unicamente como referência.
(**) Inclui Janeiro/Fevereiro.
Fonte: Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.
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SUNDOWN MOTOS
Tabela 2

Evolução dos negócios – Sundown Motos
2003 2004/2005 e
Ano Base
2006/
Jan/Fev

Evolução
%

Vendas/Motos

2.149

56.467

2,627

Market Share

0,3%

5,3%

1,766

Fonte: ABRACICLO

tos Sundown. As promoções agitaram o mercado,
criando facilidades nunca vistas para um público
que queria novidades e mais economia, e também,
para satisfazer uma demanda reprimida por falta de
condições. As motos Sundown provocaram uma
virada total do mercado. A melhor prova está nos
números relativos às vendas, especialmente no biênio
2004/2005, objeto desse case. Os números são oficiais
e divulgados pela Abraciclo (ver tabela 1).
Tomando o ano de 2003 como base, percebese o crescimento de vendas nos dois últimos anos
e a perspectiva é de que em 2006 venha a crescer
numa proporção muito maior. Vale notar que a
marca Sundown expandiu-se principalmente sobre
a fatia de mercado da Honda, a marca líder. O processo ascensional da marca Sundown é um fato. É
conseqüência direta de alguns fatores importantes,
como:
• criação da nova marca corporativa
• oferecimento de produtos de design arrojado e alta
tecnologia
• produtos de qualidade a preço competitivo
• ampla e constante divulgação
• promoções constantes
• crescimento contínuo da rede de revendedores
exclusivos
Os números consolidados, do gráfico abaixo,
mostram que os negócios da Sundown deram
uma surpreendente virada. Houve uma evolução

fantástica. Demonstram que o mercado de motos,
que vivia sereno e estabilizado, com duas marcas
dominantes, a partir de agora, graças à concorrência saudável e estimulante, vai apresentar muitas
novidades:
Merece registro especial o expressivo crescimento
de vendas da Sundown, de 2,627 %, fato que garantiu
à marca, em apenas dois anos de intensa participação
e disputa no segmento de motos, valiosos 5,3 % de
market share em fevereiro de 2006.
Dentro dos esforços de comunicação foi fundamental o papel da assessoria de imprensa. A agilidade
na divulgação de informações e o entrosamento com
a mídia foram fundamentais no desenvolvimento do
trabalho de assessoria de imprensa. As ações foram
estrategicamente divididas em Divulgação de Produtos e Serviços e Divulgação Institucional. A primeira, auxiliou na ampliação da imagem dos novos
produtos Sundown, levando mais informações aos
consumidores e embasando a parte técnica, através
de testes com profissionais do setor. Isto serviu como
aval para cada novo produto Sundown apresentado
ao mercado.
Já no âmbito institucional, a assessoria de imprensa baseou seus esforços na difusão da imagem do
presidente, conhecido executivo e de alto crédito entre
os jornalistas e o mercado em geral, o que beneficiou,
e muito, o reforço da imagem corporativa da empresa.
As ações da assessoria de imprensa abrangeram os
mais diversos veículos de comunicação, privilegiando
programas de TV, jornais e revistas de abrangência
nacional. No total, no ano de 2005, o retorno em
espaços conquistados pela mídia institucional de
assessoria de imprensa, somou R$ 4,8 milhões.

CONCLUSÃO
Este é o relato de uma história, em que a aplicação de uma audaciosa estratégia de marketing foi
responsável pelo sucesso de uma empresa e sua linha
de motos, que ousaram ter a cara do Brasil.

Antonio Carlos Romanoski é presidente da Brasil & Movimento
- Sundown;
Rogerio Scialo é Diretor Comercial de Motos.
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GRUPO SECULUS

Artur Azevedo

Expansão focada

na alta rentabilidade
Depois de comprar a marca Mondaine, o Grupo Seculus,
que está perto de completar meio século de existência,
passou a investir mais fortemente no mercado internacional,
produzindo relógios na Suíça e exportando para mais de 15
países. Além disso, lançou, recentemente, o Banco Semear,
fruto da incorporação da Seculus Financeira ao antigo Banco
Emblema. O mais novo banco de negócios do mercado já está
oferecendo uma política de captação de recursos através de
títulos de renda fixa, atuando nos segmentos de small business
e middle-market, entre outros.

O

grupo ainda optou por deixar o segmento de
jóias e investir no mercado imobiliário e em
novas tecnologias. Assim, aliando solidez e
flexibilidade, tornou-se um dos mais consolidados grupos empresariais de Minas Gerais.
A história do Grupo Seculus é a história de oito
irmãos e, por si só, já pode ser considerada um case de
sucesso, uma vez que saímos do zero e construímos,
com muita união, um grupo empresarial sólido e positivamente reconhecido pelo mercado. Essa história
começou em 1892, quando nascia, no município de
Datas, em Minas Gerais, nosso pai, Arthur Lima
Azevedo, filho de José Martiniano de Azevedo, um
homem de raro tino comercial que, por ter sido o
mais célebre comerciante de jóias das redondezas,
ficou conhecido como “joalheiro de Diamantina”.
Foi José Martiniano quem passou aos filhos a experiência de vendedor e o amplo conhecimento do
ramo joalheiro.
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O filho Arthur herdou de José Martiniano o espírito aventureiro e a grande capacidade de comercialização, mas não quis comercializar jóias prontas,
como fazia nosso avô. Por isso, entrou na atividade do
garimpo de diamantes, na qual permaneceu durante
vinte anos. E numa de suas viagens a Curvelo, onde
residia uma irmã, Arthur conheceu aquela que viria
a ser sua esposa e nossa mãe: Semíramis, a jovem
professora que se tornaria sua companheira para
toda a vida.
Mas os diamantes começavam a ficar escassos.
Arthur tentou, então, o garimpo de ouro, mica
e outros minerais preciosos, porém sem sucesso.
O sustento de nossa família devia partir de uma
atividade que dependesse de sua persistência e capacidade de trabalho e não apenas da sorte. Entrou
então na atividade de vendas, na qual tinha longa
experiência em outros ramos, realizando pequenos e
variados negócios. Para honrar seus
compromissos e pagar um título
de vinte contos de réis ao Banco de
Crédito Real de Minas Gerais, nosso
pai mudou-se da cidade de Datas
para Curvelo. Ali, com nosso irmão
Jairo, passou a vender pipocas na
porta do cinema. Após três anos de
muito trabalho e sacrifício, conseguiu liquidar seu compromisso.
Passados três anos nos mudamos para Belo Horizonte, onde
compramos um pequeno bar,
no bairro Nova Suíça, no ano de
1956. Pouco depois, surgiu no bar
um antigo cliente dos negócios de
nosso pai. Era comprador de uns quadros de santos em “três dimensões”, uma grande novidade no
mercado da época, que Arthur havia feito e vendido
no interior de Minas Gerais. O antigo cliente prometeu comprar 600 quadros para uma romaria e a
proposta animou nossa família. Mas o comprador
desistiu dos quadros.
Com isso, passamos a vender os quadros diretamente, de porta em porta. E o negócio começou a
dar certo, apesar do início difícil. Em pouco tempo,
vendíamos no interior, com catálogo e mostruário. Já
havia dentro de casa uma organizada fabriqueta, que
passou a se chamar “Organização Artística Semi” e
tinha em seus talões de pedidos os dizeres: “Negócios
claros fazem bons amigos”. Diante de toda essa luta
e persistência, aprendemos a valorizar a união, que
jamais foi abalada.

Abraçando a sugestão insistente de um vizinho,
Luiz Augusto de Souza, que via futuro no ramo de
jóias, meu irmão Jairo foi até a fábrica do sobrinho
de Luiz Augusto e adquiriu 16 peças, passando a
vendê-las a pessoas amigas. Mais tarde, nossa família se reuniu, assentada nas camas de um quarto
da casa de nossos pais, e decidiu, naquela primeira
reunião, no dia 21 de Abril de 1960, criar aquela que
seria uma das maiores indústrias joalheiras do país,
a Seculus S/A. Inicialmente chamada de Joalheria
Dalzisa Ltda., mais tarde passou a se chamar Ciala
(Comércio e Indústria Irmãos Azevedo Ltda.), criando, nessa oportunidade, o setor de vendas de jóias no
atacado, o que conferiu rápido e grande crescimento
à empresa.
No início, alugamos uma pequena sala na Rua
dos Carijós, no centro de Belo Horizonte, onde foi
instalado o primeiro escritório. Mais tarde, transferimos o escritório para duas salas do
Edifício Juncal, na Rua Tamoios,
8° andar, surgindo daí a primeira
joalheria. Com muito trabalho, em
12 de outubro de 1964, foi instalada uma outra joalheria na Galeria
Ouvidor, de frente para a rua. O
próximo passo seria em direção ao
atacado, com a criação da Ciala. Ali
mesmo, na Galeria Ouvidor, no 4°
andar, adquirimos seis salas, onde
instalamos a indústria. De varejista,
passamos também a atacadistas e
fabricantes.
Com o desenvolvimento cada
vez maior da indústria, as seis salas
já não comportavam integralmente a expansão dos
negócios. O espaço já havia sido, praticamente, duplicado, mas, ainda assim, não houve lugar suficiente.
Foram necessárias novas providências. Uma delas
seria a construção de um prédio que se adequasse às
dimensões da empresa, em constante crescimento.
Em 2 de fevereiro de 1978, em plena Avenida Afonso
Pena, coração da capital mineira, um imponente
edifício de dez andares foi inaugurado.
Quando nos perguntam qual o segredo do grupo,
não tenho dúvidas: a filosofia da família Azevedo de
reinvestimento do capital na própria empresa, além
do não-endividamento, é nosso grande trunfo, a
receita para crescer continuamente. Algo aprendido
e já colocado em prática pela nova geração, ou seja,
nossos filhos, que vêm paulatinamente especializando-se e assumindo postos nas empresas do Grupo.

O Grupo
Seculus, com
quase 50 anos
de atividades,
começou
investindo no
segmento
de jóias
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Aliás, outra grande vitória do Grupo, uma vez que
já presenciamos o fechamento ou a venda de tantas
empresas por não haver quem quisesse dar seguimento aos negócios dos pais, avós etc.
Hoje, 46 anos depois de sua fundação, o Grupo
Seculus é um conglomerado empresarial, de capital
fechado, cujo controle pertence à família Azevedo.
Atualmente, o grupo conta com cerca de mil colaboradores, investindo sempre no planejamento
estratégico e na profissionalização da gestão, com a
contratação de talentos altamente qualificados no
mercado de trabalho.

DIVERSIFICAÇÃO
O Grupo Seculus, que tenho a satisfação de comandar com mais três irmãos, começou sua trajetória
investindo no segmento de jóias e se tornou
conhecido pela marca de relógios Seculus.
Apesar de ter tido o setor joalheiro como
carro-chefe por muitos anos, o grupo
vem não só diversificando sua atuação,
mas focando os investimentos em setores que se têm mostrado
ao mesmo tempo sólidos e
rentáveis. Assim, depois de
décadas no ramo joalheiro
e de termos lançado um
shopping na área central
de Belo Horizonte, decidimos deixar de lado esses
empreendimentos e investir pesado nos segmentos
financeiro, de relógios e imobiliário, além de iniciar
nossa atuação na área de novas tecnologias.
Com isso, o grupo vem comemorando a ampliação de mercado efetuada através de uma série
de conquistas, da qual faz parte a compra da marca
Mondaine, a mais antiga marca de relógios brasileira. Como bem sabe quem é do ramo, a história
da Mondaine se confunde com a história do relógio
no Brasil, já que a marca está no país há 55 anos e
conquistou a simpatia de milhares de brasileiros. Sem
dúvida, força, tradição, reputação e recall da marca
são grandes atributos da Mondaine, um dos nomes
mais conhecidos no mercado relojoeiro nacional.
Agora, essa marca, que soube, ao longo de mais
de meio século, interpretar o desejo do público e
que tem fortes laços com a Suíça, mantendo vivo o
desejo de oferecer um produto de qualidade superior,
foi adquirida por nosso grupo e, desde a aquisição,
realizada no segundo semestre do ano passado, teCASE STUDIES
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mos procurado imprimir um novo ritmo de gestão
à marca. Sem deixar de lado todas as qualidades e
conquistas ao longo desses 55 anos, a Seculus da
Amazônia S.A. vem implementando projetos para a
renovação do produto, além de investir em marketing
para que a marca Mondaine continue expressiva e
pronta para os novos desafios.
Entre as mudanças que fazem parte da estratégia
de renovação do produto, está a releitura da logomarca. Como a logomarca é a assinatura da empresa e
representa a política de trabalho da instituição, suas
características e o mercado em que atua, havia uma
necessidade de releitura: na logomarca da Mondaine,
a bandeira Suíça representa a origem da empresa,
que possui em seus produtos a qualidade internacionalmente reconhecida dos relógios daquele país. Já as
cores verde e amarelo remetem à bandeira do Brasil,
onde está a sede da empresa, tendo a marca
se consolidado como uma das principais do
ramo relojoeiro.
A nova logomarca valoriza ainda mais
o branco e o vermelho, o verde e o amarelo. Traz o nome Mondaine um
pouco mais claro e numa
fonte mais sutil. Essa evolução rejuvenesce a marca
e expressa a modernidade
da empresa, mantendo a
personalidade e a tradição
já conhecidas pelos clientes.
Após essa releitura, a logomarca
passou a expressar melhor do que nunca a elegância
dos produtos Mondaine e a contemporaneidade de
uma empresa em sintonia com os novos tempos.
Além da compra da marca Mondaine e sua conseqüente modernização, outras conquistas recentes
merecem destaque, como o licenciamento para
distribuição dos relógios Speedo e a distribuição dos
relógios e bolsas Guess em todo o Brasil. E os bons
ventos do crescimento também estão soprando em
terras estrangeiras: a Seculus Internacional A.G.,
que possui 70% de capital brasileiro e já distribui
relógios Seculus “Swiss made” para 15 países, fechou, recentemente, um contrato para distribuição
dos produtos em Hong Kong e China.
Trata-se de um grande ganho para o grupo.
Afinal, há alguns anos, quem poderia imaginar
que uma marca de relógios brasileira iria conquistar
mercados como Hungria, Eslováquia e Rússia? Mais
significativa ainda é a entrada nos mercados de Hong
Kong e China, com relógios montados em Bienne, na

FINANÇAS

Suíça, e mediante pagamento de royalties à Seculus
Internacional. O faturamento da Seculus Relógios
que, em 2004, foi de R$ 50 milhões, subiu para mais
de R$64 milhões em 2005. E o faturamento previsto
para 2006 gira em torno de R$90 milhões. Tudo isso
em um período no qual o mercado relojoeiro não
registrou expansão alguma.

MERCADO IMOBILIÁRIO E
NOVAS TECNOLOGIAS
Na linha da diversificação inteligente, também
apostamos nos mercados imobiliário e de novas tecnologias. Com 98% dos lotes do condomínio Retiro
do Chalé, no entorno de Belo Horizonte, vendidos
e 60% dos lotes do Ville Royalle, em Divinópolis
(MG), comercializados, a Sorte Construções, empresa
que faz parte do Grupo Seculus e atua no mercado
imobiliário com construção e comercialização de
lotes, prepara os lançamentos dos condomínios
Gran Royalle, condomínio fechado de alto luxo, em
Confins (MG) e na cidade de Pouso Alegre (MG).
O Gran Royalle, em Confins, terá uma área total
de 560 mil m2, com 324 lotes. Em Pouso Alegre, o
condomínio contará com uma área de 200 mil m2 e
um total de 200 lotes.
Serão projetos similares ao de Divinópolis, um
condomínio horizontal fechado, que abrange uma
área total de 172.800m2, com 162 lotes cujas áreas
variam de 600m2 a 1.200m2 cada. O empreendimento tem uma grande área comum constituída de
portaria, área administrativa e complexo de lazer,
com piscinas para adultos e crianças, quadras de
tênis e poliesportiva, playground, pista para caminhada e área coberta, ocupada com salão de festas,
bar, cozinha, sauna e sala de ginástica. Voltados
para a classe média alta, os condomínios contam
com toda a infra-estrutura de lazer e serviços, sendo
totalmente murados, garantindo maior segurança
para os moradores.
Também estamos lançando, no final do ano, o
condomínio Villa Verde, com 347 lotes de perfil mais
popular, em Betim (MG) e ainda temos em nosso
planejamento dois condomínios projetados em Casa
Branca, próximo a Belo Horizonte, sendo um de 100
lotes e o outro, em um espaço de 4.200.000m2, com
1.000 lotes e uma área de preservação ambiental de
2.200.000m2, que é seu grande diferencial.
A Sorte Construções já construiu dezenas de
empreendimentos, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos nos mais diversos municípios
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onde atua. Atualmente, cerca de 3 mil clientes são
beneficiários de nossas obras. E como no ramo
imobiliário, os condomínios têm se mostrado um
negócio bastante promissor, já estamos estudando
outros empreendimentos nessa linha. Sempre focando a qualidade de vida e o meio ambiente, uma
preocupação constante de todas as empresas que
compõem o grupo, principalmente da Sorte Construções, cujos projetos atendem às leis municipais,
estaduais e federais, sendo que, em todas as etapas,
há um acompanhamento contínuo da execução
desses projetos, otimizando sempre o binômio “Custo
- Benefício” na tomada de decisões.
E como também é preciso sempre olhar para o
futuro, enxergar o que há lá na frente e o que será
rentável dentro de alguns anos ou décadas, acreditamos, por exemplo, que, em algumas décadas, os
negócios na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) irão ultrapassar o ramo de relógios
em questão de rentabilidade. Por isso, começamos a
investir no mercado de novas
tecnologias; mais precisamente
no setor de mobilidade, foco da
Prime Systems, empresa do
grupo que oferece uma série de
soluções na área corporativa,
em parceria com as operadoras
de telefonia móvel.
A Prime Systems, fundada
em 1996, é focada no fornecimento de aplicações e no
desenvolvimento de produtos
para mobilidade. Sua experiência em tecnologia da informação, baseada na qualificação de seus profissionais
e na atualização tecnológica permanente e aliada a
um compromisso de agilidade e cumprimento de
prazos com os seus clientes, faz da empresa um
destaque no setor.
Um dos carros-chefe da companhia é o Vender,
serviço de automação de força de vendas, através
do qual pedidos de compra são tirados e lançados
on-line, permitindo ainda a consulta do histórico do
pedido e dos pagamentos via celular. Outro serviço é
o BI Mobile, com o qual mensagens curtas são enviadas aos clientes pelo celular. O conhecido laboratório
Hermes Pardini, de Belo Horizonte, por exemplo,
utiliza o BI Mobile para enviar informações, como
marcação de exames, aos clientes; algo praticamente
impossível de se fazer manualmente.
Ainda há outros dois produtos nos quais esta-

O grupo, que
adquiriu a
Mondaine,
promoveu nos
últimos anos
uma grande
diversificação
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mos apostando: OS Mobile
e Cash Express. Com o OS
Mobile, usado pela Patrus
Transportes Urgentes, entre
outras empresas, os serviços
de entrega tornam-se mais
rápidos e eficientes, pois o sistema controla todo o
fluxo do processo. Já o Cash Express, que será lançado em breve, é considerado o futuro das empresas
de crédito. Utilizado na análise de crédito, o sistema
informa CPF, valor do empréstimo, faz todas as checagens e envia ao cliente a pré-aprovação do crédito
em apenas dois minutos.
Como o grupo tem procurado permanecer na
vanguarda, optando por setores promissores, temos
investido também na profissionalização, que é, sem
dúvida, um dos pilares que mantêm a organização
em alta. Por isso, nos últimos quatro anos, investimos na contratação de executivos em todas as áreas.
Assim, em uma década, a administração, que era
80% familiar, passou a ser feita 75% por executivos
contratados. Ou seja, invertemos o cenário para
modernizar o grupo e os frutos do investimento já
estão sendo colhidos.

BANCO SEMEAR JÁ
NASCE BEM ALICERÇADO
Seguindo a política de investir em ramos rentáveis
e ao mesmo tempo sólidos, lançamos, em agosto,
o Banco Semear, um banco múltiplo, fruto da incorporação da Seculus Financeira ao antigo Banco
Emblema. Podemos dizer, sem medo de errar, que
esse banco nasceu da tradição, experiência, solidez
e credibilidade acumuladas ao longo de quase cinco
décadas do Grupo Seculus. E deve frutificar, uma
vez que o próprio grupo funciona como respaldo,
alicerce, garantia para os investidores, que precisam
ter a segurança de aplicar em instituições sérias, que
tenham um nome a zelar e uma história de sucesso
por trás. E o grupo, felizmente, torna-se mais sólido
a cada dia, até pelo fato de termos investido pesado
em planejamento, estando, inclusive, implantando
a Governança Corporativa.
Controlado 100% pelos acionistas do Grupo Seculus, o Banco Semear está voltado para a captação
de recursos via CDB, por um lado, e empréstimos
para pessoas físicas e jurídicas, por outro. Para
o investidor, oferece uma política de captação de
recursos, através de títulos de renda fixa – CDB,
capaz de assegurar rentabilidade, segurança e liCASE STUDIES
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quidez. Para as empresas, atua
especialmente nos segmentos de
small business e middle-market,
oferecendo também produtos de
crédito lastreado em recebíveis e
capital de giro. O banco ainda oferece crédito consignado, CDC e empréstimo pessoal
para pessoas físicas.
O Semear nasceu com a promessa de investir,
antes de tudo, em transparência, confiança e relações duradouras, algo semelhante ao que acontece
nos outros segmentos do grupo. Podemos dizer isso
porque realmente acreditamos que o respeito aos
compromissos assumidos, a agilidade e a flexibilidade serão alguns dos diferenciais do Semear. Hoje,
trouxemos ao mercado um novo banco de negócios,
sustentado por um grupo empresarial sério e forte,
e queremos nos destacar através da agilidade e da
flexibilidade. Seremos, sem dúvida, um banco de
decisões rápidas e um parceiro em que o investidor
poderá confiar.
Em termos de captação de recursos, o CDB do
Banco Semear tem rentabilidade diária indexada
ao CDI e liquidez total após 30 dias. A aplicação
mínima é de R$ 5 mil. Os resgates são transferidos
imediatamente através de TED ou DOC. Já o Capital
de Giro é a melhor solução de crédito para as empresas que necessitam de recursos de curto e médio
prazos para financiar seu ciclo financeiro, podendo
renovar essas operações sem burocracia. O Banco
Semear pode estruturar essa operação segundo a
necessidade específica do cliente, tanto em termos
de prazos e condições de pagamento, como também
em relação às garantias oferecidas. Isso pode ser
feito através de Desconto de Títulos e Recebíveis. O
Desconto de Recebíveis é a operação de crédito na
qual a empresa recebe, antecipadamente e na data
solicitada, valores referentes a vendas já realizadas. O
Desconto de títulos é a antecipação do recebimento de
recursos referentes a valores de duplicatas. O Banco
Semear oferece taxas competitivas e oportunidade de
ampla negociação da operação com a empresa. E o
Desconto de cheques é a disponibilização de recursos
para que a empresa possa descontar antecipadamente
os cheques por ela recebidos.
O banco ainda oferece um novo tipo de serviço
aos clientes interessados em apresentar cauções em
licitações governamentais, como garantia de cumprimento de contratos firmados com o setor público.
Trata-se de uma operação ágil, que funciona como
uma garantia a mais, que o Banco Semear assume,
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responsabilizando-se, total ou parcialmente, pelo
cumprimento de uma obrigação do cliente.
Há ainda o Crédito Direto ao Consumidor (CDC).
Com ele, o lojista pode contar com o Banco Semear
para alavancar seus negócios, vendendo a prazo e
recebendo à vista. O CDC disponibiliza recursos de
maneira simples: o consumidor define o que quer
comprar e o Banco providencia tudo, pagando o
estabelecimento à vista e parcelando o total para
o comprador, com taxas muito competitivas. Já
o Empréstimo Pessoal (EP) é oferecido a pessoas
físicas, tanto assalariadas quanto aposentadas. Os
recursos ficam disponíveis com grande agilidade para
pagamento de dívidas, cobertura de furos no cheque
especial e rolagem de dívidas em geral. Por fim, há o
Crédito Consignado em Folha de Pagamento, uma
nova opção para as empresas privadas, sem ônus para o empregador
e com taxas diferenciadas para o
funcionário.
Com o lançamento do banco,
o Grupo Seculus passa a possuir
oito empresas, controladas por uma
holding de capital privado nacional, com atuação nos segmentos
financeiro, imobiliário, tecnologia
da informação (TI), indústria e comércio de relógios, tendo adquirido
expressão como conglomerado econômico.
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de jóias do Brasil. O grupo inaugura um prédio de
dez andares para abrigar a sede administrativa e a
indústria de jóias.
• 1980 - Lançamento do Condomínio Retiro do
Chalé.
• 1987 - Inauguração do Central Shopping, além da
torre de 25 andares, onde funciona, hoje, o Banco
Semear.
• 1989 - Inauguração da fábrica de relógios na Zona
Franca de Manaus, através da Seculus da Amazônia
S.A.
• 1990 - Ingresso no mercado financeiro.
• 1996 - Criação da Prime Systems, Empresa de
TI.
• 1997 - Chegada ao mercado europeu com os relógios Seculus.

Em 2006
lançou o
Banco Semear,
a oitava
empresa do
conglomerado

INVESTIMENTOS E
CONQUISTAS DO GRUPO
A Semente – oito irmãos trabalhando juntos,
acreditando no sonho, lançam a semente que irá
germinar:
• 1960 - Fundação da Joalheria Dalzisa Ltda.
• 1962 - Inauguração da primeira joalheria e uma
pequena oficina de jóias.
• 1964 - Abertura da primeira loja de jóias no centro
de Belo Horizonte, para, em apenas três anos, ser
implantada a fábrica de jóias Ciala.
• 1971 - Um marco: início das operações no setor de
relógios, importando produtos da Suíça fabricados
exclusivamente para a marca Seculus.
• 1972 - Início das atividades no ramo imobiliário.
O tronco - um conglomerado empresarial, controlado pela família Azevedo, começa a surgir. A
solidez do grupo ganha ainda mais força:
• 1978 - Reconhecimento como a maior indústria

Folhas, Flores e Frutos – multiplicam-se as empresas e o grupo amplia
sua atuação:
• 2001 - Início da Seculus Financeira.
• 2004 - Criação da Seculus Internacional A.G, com sede em Bienne,
na Suíça, produzindo e exportando
relógios Seculus Swiss Made para
mais de 15 países.
• 2004 - Aquisição de 100% do capital
social do Banco Emblema S.A.
• 2005 - Compra da marca de relógios Mondaine,
com 55 anos de Brasil. O grupo passa a distribuir,
com exclusividade, relógios Guess no Brasil.
• 2006- Licenciamento para distribuição e produção
dos relógios Speedo no Brasil.
• 2006- Fundação do Banco Semear.

RESPONSABILIDADE SOCIAL É UMA
PREOCUPAÇÃO CONSTANTE DO GRUPO
O Grupo Seculus sempre apoiou ações e iniciativas de cunho social, pois acreditamos na responsabilidade social como um importante instrumento
transformador da sociedade. Por isso, 5% do lucro é
destinado a projetos sociais e iniciativas de entidades
sérias, que beneficiam milhares de pessoas carentes.
O principal acionista do grupo, Jairo Azevedo, é o
fundador e atual presidente da Associação de Promoção Humana Divina Providência, mantenedora de
47 unidades/projetos que visam sempre a promover
a dignidade humana. Entre os projetos, está a Cidade
dos Meninos de São Vicente de Paulo, obra responEXPANSÃO FOCADA NA ALTA RENTABILIDADE
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sável pela educação, formação e profissionalização
de milhares de jovens.
A Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo,
situada em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, é
a maior obra da Associação Divina Providência,
com cerca de 5 mil jovens e adolescentes, entre
internos, semi-internos e externos, com educação
formal, formação moral e humana, atividades
culturais, práticas esportivas, alimentação e moradia. A unidade tem 1.447.000 m2 e todo o seu
trabalho é feito no sentido de garantir um futuro
digno aos jovens carentes atendidos, que muitas
vezes não contam com educação de qualidade,
lazer e formação moral fora dali.
Os internos da Cidade dos Meninos contam
também com 100 Casas da Juventude, onde ficam
sob a tutela de um pai, irmão ou mãe social, que é
responsável pela formação moral e humana desses
jovens. Na Cidade, existe uma política de ociosidade zero, que não permite que os atendidos fiquem
um minuto sequer sem atividades a desenvolver.
Acreditamos que este é um caminho possível
para livrar os jovens dos perigos das drogas e da
criminalidade.
Aliás, a entidade tem grande preocupação
com a formação profissional. Assim sendo, na
Cidade dos Meninos funciona um dos Centros
de Formação Profissional Divina Providência,
que oferece cursos profissionalizantes de Ajustagem, Apicultura, Arte culinária, Artesanato,
Cabeleireiro, Corte e costura, Costura industrial,
Depilação, Digitação, Garçom, Horticultura,
Informática, Office boy/girl, Operador de telemarketing e Secretariado.
Na Cidade dos Meninos, que tem 80 mil m2 de
área construída, hoje são atendidos cerca de 1.200
internos, 500 semi-internos e 2.900 externos. São 70
cursos disponíveis, além da escola do 1º e do 2º grau,
refeitório para 2.400 pessoas, 100 casas da juventude,
27 quadras de esporte, piscina olímpica e pista de
atletismo. O projeto ainda atende idosos, que recebem
alimentação, cuidados médicos e de enfermagem e
terapia ocupacional.

A ASSOCIAÇÃO
A Associação Divina Providência é uma entidade sem fins lucrativos que, desde 1984, trabalha
em prol da construção de um mundo melhor. Ao
todo, são 47 obras dedicadas à promoção do senso de
independência nas pessoas. As ações da Associação
vão desde distribuição de cestas básicas a políticas
de fomento à atividade empreendedora através do
Banco da Divina Providência. Todo esse trabalho é
mantido por pessoas e empresas conscientes de seu
dever social de ajudar a modificar a realidade dos mais
carentes, sendo que a entidade não recebe nenhuma
ajuda significativa do Governo.
Para entender melhor a importância da Associação, é necessário voltar às condições que possibilitaram o seu nascimento. Em 1978, iniciou-se o
atendimento à população carente com alimentos e
roupas, na região do abrigo São Paulo, construído
pela Associação em Belo Horizonte. Em 1983, ano
considerado como da fundação, a Associação passou
a ajudar um grande número de famílias, diversificando o atendimento, não só quanto aos locais como
também às formas e, a partir de 1995, a Divina
Providência passou a existir juridicamente. Em
1997, foi firmado um convênio entre a Associação e
as obras unidas do Conselho Particular São José do
Calafate, ficando a cargo da Associação a conclusão
das obras e manutenção da Cidade dos Meninos, Lar
dos Meninos e Lar dos Idosos.
A equipe de funcionários da Associação é altamente capacitada, com pessoas que, além de
exercerem com competência e amor o trabalho
diário, ainda concedem um pouco de seu tempo a
algum tipo de atividade voluntária na instituição.
Nenhum dos diretores recebe salário, ajuda para
transporte ou qualquer outro tipo de remuneração
pelo trabalho desenvolvido na Associação. A razão
de existir da Divina Providência consiste, realmente, em ajudar famílias carentes e, principalmente,
estimular a promoção humana. Por tudo isso, o
Grupo Seculus acredita e investe nesse grande e
importante projeto.

Artur Azevedo é presidente do Grupo Seculus.
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Uma ponte entre o

meio ambiente e os jovens
Proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável
fazem parte integrante da política empresarial do grupo
Bayer no mundo: a economia, a ecologia e a responsabilidade
social são objetivos de igual importância em todas as nossas
atividades. A Bayer acredita nos princípios da cidadania
corporativa e aplica a sua competência técnica e econômica
em benefício das pessoas e da proteção e preservação do meio
ambiente.

E

xemplo da preocupação ambiental do grupo
Bayer em todo o mundo é o fato de a empresa ter
sido co-fundadora da inciativa Global Compact
da ONU. Também ganhou importantes reconhecimentos, como o prêmio “Low Carbon Leaders”
(Líderes em Baixa Emissão dos Gases do Efeito Estufa)
e sua participação no Índice de Liderança Climática e
Índice Mundial de Sustentabilidade DowJones.
Pelo segundo ano consecutivo o Grupo Bayer foi
eleito “Best in Class”, por sua contribuição para a
proteção climática no mundo. O objetivo do Protocolo
de Kyoto, que era reduzir as emissões na Alemanha
em 25%, com base nos níveis de 1990, até 2005 e em
50% até 2020, já foi ultrapsassado pela Bayer: a empresa reduziu as emissões diretas dos gases do efeito
estufa em todo o mundo em mais de 70%.
O Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais não só faz parte da responsabilidade ambiental do
Grupo Bayer, mas se encaixa nos valores da empresa:
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o cuidado com o meio ambiente e o respeito ao ser humano. Através deste programa jovens ambientalistas
têm a opotunidade de interagir, aprender e apresentar
suas idéias. Mesmo sendo estudantes, conversam e
discutem com especialistas no ramo ambiental sobre
as tecnologias usadas. Também passam a entender
as realidades de outros jovens, respeitando seus conhecimentos e projetos, e percebendo que mesmo em
culturas são diferentes, muitas vezes têm problemas
ambientais parecidos e diferentes soluções para a
mesma situação.
Para os jovens brasileiros, é uma grande oportunidade para mostrarem seus projetos ambientais para o
mundo, somada ao intercâmbio de informações e conhecimento com jovens de todo o mundo. O resultado
final é o que todos nós, empresas, ONG’s, sociedade
e governo, queremos alcançar: um grande incentivo
ao desenvolvimento sustentável.

HISTÓRICO DO GRUPO BAYER
Criada em 1863 na Alemanha, a Bayer faz parte
da história mundial, com suas importantes descobertas e pesquisas nos setores em que atua. A Bayer
iniciou suas atividades no dia 07 de agosto daquele
ano, numa modesta casa, no vale do
Rio Wupper, onde o comerciante de
corantes Friedrich Bayer e o mestre
tintureiro Johann Weskott instalaram uma pequena fábrica para
produzir corantes artificiais para
tingimento de tecidos.
O crescimento da empresa se
deu rapidamente. Em 1867, possuía além da fábrica, três escritórios
de vendas na Alemanha e um na
Suíça. Nove anos depois iniciou sua
primeira produção fora da Alemanha, em Moscou.
Após o falecimento dos seus fundadores, os dirigentes da companhia decidiram abrir seu capital social.
Assim, em 1881 foi constituída a Friedr. Bayer & Co.,
uma empresa em franca expansão, com várias fábricas e 384 colaboradores, incluindo químicos.
Hoje, o grupo atua globalmente, com mais de
350 empresas nos cinco continentes, como indústria
química-farmacêutica, oferecendo ao mercado uma
ampla gama de produtos e serviços que abrange os
campos da saúde humana e animal, alimentação,
plásticos, especialidades químicas, proteção das plantas e produtos de consumo.

Criada em
1863 na
Alemanha, a
Bayer chegou
ao Brasil há
110 anos,
em 1896
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Em 1896, dois consultores técnicos da Bayer
desembarcaram no Rio de Janeiro, com a missão
de levantar as possibilidades comerciais da jovem
República. Nesse mesmo ano foi fundada a primeira
representante dos produtos Bayer no Brasil, a Walty
Lindt & Cia.
Este ano, a Bayer completa 110 anos de atuação
no país, com suas divisões HealthCare, CropScience
e MaterialScience.

CRONOLOGIA DO GRUPO BAYER NO
BRASIL
1896

Fundada a Walty Lindt & Cia., principal representante dos produtos Bayer no Brasil, posteriormente
chamada de Blum & Cia.

1911

Rio de Janeiro, primeiro escritório próprio de representação, Frederico Bayer & Cia.

1921

Além de importar e comercializar os produtos da
matriz, a Chimica Industrial Bayer Weskott & Cia
passa também a produzir medicamentos no Brasil.
A Frederico Bayer & Cia. foi incorporada a essa empresa.

1922

Criação do slogan “Se é Bayer é Bom” por Bastos
Tigre.

1925

Apesar da mudança em sua denominação para
Chimica Industrial Bayer-Meister-Lucius da Firma
Weskott & Cia. Ltda., permanecia como responsável
pela importação, produção e distribuição de produtos
farmacêuticos no país.
É fundada a Aliança Comercial, empresa que
comercializaria corantes produzidos localmente e
também importados da matriz alemã.

1937

Chimica Bayer Ltda é a razão social utilizada até o
início da Segunda Guerra Mundial, quando foi “nacionalizada” e passou a ser operada por interventores
militares.
A Aliança Comercial de Anilinas foi vendida a um
grupo de capital brasileiro.

QUÍMICA

1955

Fundação da Aromatina AS, que depois será
comprada pela Haarmann
& Reimer

1956

Bayer do Brasil - Indústrias Químicas Ltda. Com a recompra das empresas Bayer e
Aliança Comercial de Anilinas, a Bayer volta a investir
no Brasil em pleno período de desenvolvimento.
Aquisição da Companhia de Ácidos.

1958

Início de operação da Unidade de Belford Roxo.
Fundação da Farmaco.

1959

Na unidade do bairro do Socorro em São Paulo
começa a formulação de defensivos agrícolas.

1965

Fundação da Cotizero Mineração S.A. - Comisa,
na Bahia, para produção de minério de cromo.

1968

Aquisição de 74.000m2 de terreno em São Paulo
para a construção da nova sede administrativa.

1971

Participação na Tibrás, por meio da Hotibras
S.A., que detém o capital acionário da Rib-Rutilo e
da Ilmenita do Brasil S.A.
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1980

Aquisição de terreno de 520.000m2 em Belford
Roxo.

1982

Criação da Previbayer. A Bayer foi a quinta empresa privada do Brasil a criar um Fundo de Previdência
para seus colaboradores.

1992

Sob nova razão social, Bayer S.A., a empresa
prossegue seu processo de reorganização e ampliação, tornando-se cada vez mais consagrada em sua
excelência.
Criação da DyStar, uma joint-venture entre a Bayer
(50%) e a Hoechst (50%) no segmento de corantes
para fibras têxteis.

1996

Aniversário de 100 anos no Brasil.
Fundação da Agfa-Gevaert do Brasil Ltda.
Aquisição da divisão de Tintas e Pigmentos da
Globo S.A.

1997

Aquisição da CPB - Central de Polímeros da Bahia
S.A.
Inauguração do Parque Industrial Bayer de Belford
Roxo..
Em São Paulo, inauguração da fábrica de aromas
e fragrâncias da Haarmann & Reimer Ltda.

1999

1973

Inaugurada nova fábrica de produtos farmacêuticos, em São Paulo, seguindo os padrões internacionais
de produção (GMP).

1975

2001

Transferência da sede da Bayer para São Paulo.

Com o nome de Bayer do Brasil S.A., a empresa
inicia um amplo período de expansão, seguida de
reorganização. Recebe da Revista Exame o título de
“Melhor Empresa Química de 1975”.

1977

Aquisição da Miles do Brasil S.A. e da Fermenta
Produtos Químicos Amália S.A.

1978

Participação direta no capital votante da Tibrás.
A Aromatina é comprada pela Haarmann &
Reimer Ltda.

Criação da TRIBEL S.A., em Belford Roxo, uma
joint-venture entre a Bayer S.A. e a empresa francesa
TREDI Environnement. A nova empresa é voltada
para desenvolver o Sistema Integrado de Proteção
Ambiental.

2002

Grupo passa pela maior reestruturação mundial
de sua história. É criada uma holding estratégica que
controla quatro empresas comerciais: Bayer HealthCare, Bayer CropScience, Bayer Chemicals e Bayer
Polymers. No Brasil, a Companhia passou a ser
formado por apenas três empresas comerciais: Bayer
UMA PONTE ENTRE O MEIO AMBIENTE E OS JOVENS
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S.A., Bayer CropScience Ltda e Bayer Seeds Ltda.
Venda da subsidiária Haarmann & Reimer ao
grupo sueco EQT Northern Europe Private Equity
Funds.
Negócios de inseticidas domésticos (p. ex. Baygon),
repelentes (p. ex. Autan), produtos de limpeza e purificadores de ar são vendidos à SC Johnson.

2003

Bayer AG define a criação de uma nova empresa
química, a Lanxess, resultado da junção entre os
negócios da Bayer Chemicals com cerca de um terço
da Bayer Polymers.
O programa “Bayer
vai à Comunidade” do
Grupo Bayer participa do
programa do governo federal “Fome Zero”, doando
100 mil reais em Aspirina® e Aquatabs, produto
purificador de água. Esses
produtos foram doados a
50 municípios no Vale do
Jequitinhonha.

A empresa
comemora
os recordes
históricos
superados pela
unidade de
produção em
Belford Roxo,
na Baixada
Fluminense

2004

No dia 18 de abril o
novo projeto da Bayer no
“Fome Zero” foi iniciado: o funcionamento de
mandalas, canteiros com
vários círculos de tubos de plástico, por onde ocorre a
irrigação, proporciona o cultivo de hortaliças, legumes
e frutas. A localização deste trabalho é nos assentamentos Acauã e Santa Helena, próximos às cidades
de Aparecida e Cruz do Espírito Santo, na Paraíba.
A Bayer Polymers passa a ser conhecida como
Bayer MaterialScience.
Bayer, BASF e Hoechst assinam acordo de venda
da DyStar com a Platinum Equity.
Em 1º de julho é criada, no Brasil e no mundo, a
Lanxess, uma nova empresa química, uma companhia independente pertencente ao Grupo Bayer. Há a
previsão de que suas ações serão negociadas em bolsas
de valores até julho de 2005.

2005

Aquisição e integração da Consumer Health da
Roche em janeiro.
Spin-off da Lanxess Ltda é completado no dia 28
de janeiro.
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NÚMEROS DO GRUPO BAYER
No ano em que o Grupo Bayer completa 110
anos no Brasil, a empresa comemora os recordes
históricos superados pela unidade de produção em
Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), e a
abertura de 500 novos postos de trabalho fruto de
acordos com empresas-parceria. Além disso, os
investimentos do grupo no país têm aumentado
nos últimos anos.
Lançado no período do presidente Juscelino
Kubitschek, o Parque Industrial de Belford Roxo
produziu em 2005 mais de 100 mil toneladas entre
fitosanitários e matérias-primas para poliuretanos,
registrando um crescimento de 10% em relação a 2004.
Os 500 postos de trabalho que serão criados ainda
neste ano são resultados da expansão do parque, que
tem parcerias com as empresas Air Liquide, Tribel,
Ebamag logística, Geoplan e a Metalúrgica Barra do
Piraí. Essas três últimas empresas firmaram acordos
nos últimos 12 meses.
Este ano o grupo planeja investir R$ 72 milhões,
principalmente na modernização e aumento na capacidade de produção de suas unidades fabris.
Outro destaque para 2006 é o investimento em
ações de responsabilidade social e meio ambiente, que
todo o ano recebe cerca de R$ 1,5 milhão. Além de
programas já tradicionais, como o Bayer Vai à Comunidade, Projeto Mandalla e a parceria com a AACD,
este ano o projeto ReciclaVerde será implantado em
Belford Roxo.
O Programa ReciclaVerde prevê a visitação de
alunos e professores da rede municipal ao Parque Industrial, onde receberão informações sobre reciclagem
e preservação ambiental. O grupo também participará de atividades ao ar livre, com plantio de mudas
e visita a uma área verde da Bayer de 250.000m², ao
lado do parque.

RESULTADOS 2005
“2005 foi um dos anos de maior sucesso na história da eossa empresa.” Com essa frase o presidente
mundial do Grupo Bayer, Werner Wenning, resumiu
a performance da empresa no ano passado, quando
as vendas do grupo aumentaram 17,6% atingindo
27,4 bilhões.
Mesmo em um ano difícil, o Grupo Bayer no
Brasil conseguiu manter sua posição entre os dez
maiores faturamentos do mundo, representando 3,2%
do faturamento global da empresa. Dessa forma, o
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Brasil ficou à frente de países como Espanha/Portugal e México.
Os negócios da divisão CropScience, afetados pela
seca prolongada no ano passado, e a saída da Lanxess
reduziram o faturamento do grupo Bayer no Brasil,
que foi de R$ 2,9 bilhões (2004: R$ 3,7 bilhões). O
resultado operacional do Grupo também apresentou
uma queda e fechou em R$ 430 milhões. O lucro foi
de R$ 73 milhões.
Totalizando R$ 1,76 bilhão de vendas, a Bayer
CropScience representa 61% do faturamento do
Grupo. Já a Bayer S.A, que é dividida entre a Bayer
MaterialScience e Bayer HealthCare, registrou vendas
de R$ 1,1 bilhão, 2,3% acima do resultado de 2004.

BAYER HEALTHCARE
No Brasil, a Bayer HealthCare apresentou crescimento superior aos resultados mundiais em todas
as áreas de negócios nas quais atua: Consumer
Care, Produtos Farmacêuticos, Produtos
Diagnósticos e Saúde Animal. Com total
de vendas de R$ 555 milhões, a Divisão
atingiu crescimento de 40% nos negócios
como um todo. Este número representa
19% das vendas totais do Grupo Bayer
no Brasil.
Um fator muito importante para o
resultado foi a aquisição da linha Roche
Consumer Health. Neste segmento, a
Bayer HealthCare apresentou crescimento de
176%. No segmento de Produtos Farmacêuticos, os
investimentos em novos negócios contribuíram para
o crescimento de 14%. Na área de Produtos Diagnósticos, as vendas foram 15% superiores em relação ao
ano anterior. Já na área de Saúde Animal, a divisão
ampliou sua participação nos segmentos de Animais
de Companhia e Animais de Produção registrando
crescimento de 20%.
Em dezembro de 2005, a Bayer HealthCare ingressou na área de Oncologia com o lançamento
de Nexavar® nos Estados Unidos. Indicado para o
tratamento do câncer renal avançado, o medicamento
representa a nova geração de drogas para o câncer. No
Brasil, a expectativa é de que o lançamento aconteça
no 2º semestre deste ano. Após o lançamento em todo
o mundo, a Bayer estima que as vendas do produto
podem ultrapassar £ 1 bilhão.
Atualmente, a empresa possui um total de 34 projetos farmacêuticos em desenvolvimento: 8 em Fase
III, 3 projetos em Fase II, 12 em estudos de Fase I e
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outros 11 projetos em desenvolvimento pré-clínico.

BAYER CROPSCIENCE
Diante do cenário negativo do agronegócio e da
retração do mercado em 2005, a Bayer CropScience
sofreu uma queda de 29% em suas vendas e o resultado em 2005 ficou em R$ 1,7 bilhão. As vendas de
fungicidas caíram em 40% devido à seca e à redução
de aplicações, principalmente em soja.
Houve também queda nas vendas no segmento
de tratamento de sementes, porque o agricultor optou
por reduzir o uso de tecnologia no campo. As vendas
de inseticidas mantiveram-se relativamente iguais
ao ano anterior, principalmente, por causa do bom
desempenho de algumas culturas como café, citrus e
cana-de-açúcar. O segmento de herbicidas destacou-se
pelas vendas para a cultura da cana-de-açúcar.
A Bayer CropScience está determinada a manter a
sua liderança tecnológica em compasso com a
contínua inovação e a enfrentar os novos
desafios do futuro. Os produtos para proteção de culturas serão cada vez mais
direcionados para alvos específicos,
aplicados em doses mais baixas e com
melhor perfil ambiental.
Como a empresa mais inovadora do
setor, a Bayer CropScience investe cerca
de 10% de seu faturamento total em nível
mundial em Pesquisa e Desenvolvimento.
A empresa está comprometida em atingir esse
objetivo de futuro de forma segura, responsável e
com boa relação custo-benefício.

BAYER MATERIALSCIENCE
O faturamento da Bayer MaterialScience na América Latina atingiu cerca de US$ 400 milhões, um
número 33% maior do que o registrado no ano anterior. O Brasil contribuiu com cerca de 60% desse total,
registrando R$ 560 milhões, 6% acima de 2004.
A Unidade de Negócio que mais se destacou foi
a de Poliuretanos, que responde por 63% do faturamento brasileiro e está desde a construção civil até
em eletrodomésticos, automóveis e móveis em geral.
Em segundo lugar, empatadas com 14% das vendas,
estão as áreas de Revestimentos, Adesivos e Selantes,
utilizadas na indústria automobilística, e Policarbonatos, usados desde a fabricação de CDs e DVDs até
peças automotivas e eletroeletrônicas.
Seguindo o conceito “VisionWorks”, a Bayer MaUMA PONTE ENTRE O MEIO AMBIENTE E OS JOVENS
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terialSciece desenvolve soluções inovadoras utilizando
a mais alta tecnologia. Um dos exemplos é o “zaZen”,
uma visão do carro do futuro. Assinado pelo famoso
designer suíço Frank M. Rinderknecht, o “zaZen”,
foi produzido pela Rinspeed em parceria com a Bayer
MaterialScience e propõe uma revolucionária técnica
de iluminação e o teto fabricado em peça única, feita
com o policarbonato Makrolon®
da Bayer, transparente, em formas
suaves e uniformes.
Outro exemplo é a +Teamgeist™ (espírito de equipe), bola
oficial da Copa do Mundo 2006.
Em parceria com a Adidas, a bola
utiliza matérias-primas para revestimento em poliuretano, o que
proporcionou alterações significativas no design, revestimento e
estabilidade. Com isso, a bola ficou
mais redonda do que nunca, praticamente impermeável e com uma
trajetória muito mais precisa.

em questões ambientais.
No Brasil, a empresa investe aproximadamente R$
1,5 milhão por ano em programas de responsabilidade
social e ambiental para diferentes públicos em todo
o Brasil, entre eles:

Projeto Mandalla

Desde 2004, o Projeto Mandalla, realizado pela Organização
Não-Governamental Agência
Mandalla, conta com o apoio
técnico e financeiro da Bayer, o
que possibilita a construção de
verdadeiros oásis em assentamentos nos estados da Paraíba e
Minas Gerais. Através de simples
tecnologia de tanques circulares
(mandalas), um eficiente sistema
de irrigação possibilita o cultivo de
hortaliças, legumes e frutas. Além
disso, a água do tanque também é
utilizada para a criação de peixes e
aves. Estes pequenos agricultores
passam a se alimentar melhor e
ainda podem aumentar sua renda, comercializando a
produção excedente nas feiras e mercados nas cidades
próximas aos assentamentos.
Em 2005, foi criado o Unicenter Mandalla (Centro
Nacional de Difusão de Tecnologias Sociais), em Cuité
(PB). O objetivo é capacitar jovens e adultos para ensinarem a tecnologia do Projeto Mandalla. Assim será
possível continuar desenvolvendo outros programas
auto-sustentáveis no Brasil.

Para o Grupo
Bayer, a
responsabilidade
social é um
conceito
corporativo
equivalente à alta
qualidade de seus
produtos

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E A PREOCUPAÇÃO
COM A ÁREA AMBIENTAL
Para o Grupo Bayer a responsabilidade social é um
conceito corporativo equivalente à alta qualidade de
seus produtos. Como empresa que atua com responsabilidade social, a Bayer apóia no mundo inteiro cerca
de 300 projetos nos setores da educação e pesquisa,
meio ambiente e natureza, necessidades sociais básicas,
esportes e cultura. Para isso, a empresa contribui com
a sua competência técnica e econômica, e com doações
em espécie e dinheiro. Além disso, muitos de seus
colaboradores prestam serviço voluntário ambiental e
a comunidades carentes. Tal como o Desenvolvimento Sustentável, também a Responsabilidade Social
Corporativa faz parte integrante do lema do Grupo
Bayer e da política corporativa. Um elemento central
do engajamento social da Bayer nas áreas educação e
meio ambiente é a parceria com o Pnuma, o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Depois
de longos anos de cooperação com o Pnuma em
projetos específicos na região Ásia-Pacífico, a Bayer
e o Pnuma assinaram um acordo global de parceria.
Desse modo, a Bayer é a primeira empresa privada do
setor privado a trabalhar em conjunto com o Pnuma
em projetos ambientais para jovens. O objetivo dessa
cooperação é aprofundar os conhecimentos dos jovens
CASE STUDIES
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Projeto Águas

Este projeto tem como objetivo orientar o agricultor
quanto à proteção dos corpos d’água com a conseqüente recuperação de áreas degradadas, por meio
da sua vegetação com espécies nativas e frutíferas,
e também na conservação das áreas de preservação
permanente, sempre buscando uma agricultura
sustentável. Em São Paulo, o Projeto Águas tem
como parceiro a Esalq - USP, enquanto que no Rio
Grande do Sul trabalha em conjunto com a Afubra,
Sindifumo, Unisc e Secretarias Estadual e Municipais
de Ensino. Já em Goiás, a empresa tem a parceria
da UFG e da Unilever. Nestes três projetos práticos
foram plantadas mais de 28.000 mudas.

Projeto Biodiversidade

Os objetivos do projeto são: promover a Biodiversi-
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dade através da restauração ambiental e paisagística da
Microbacia do Córrego Taquara Branca, em Sumaré
(SP), e capacitar os jovens sobre diversos assuntos relacionados ao setor agrícola. Com a iniciativa, as áreas
às margens da represa do Horto e de outros córregos
que formam a microbacia serão restauradas.
O Projeto Biodiversidade é realizado em parceria
com a Organização Não-Governamental Sociedade
Humana Despertar, a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente de São Paulo, o Laboratório de Ecologia
e Restauração Florestal da “Escola de Agronomia
Luiz de Queiroz” (Lerf – Esalq) e a Prefeitura de
Sumaré.

Escola Verde

Com o propósito de estimular a conscientização
ambiental dos estudantes das escolas municipais de
Belford Roxo – RJ, a Bayer desenvolveu o Escola
Verde em parceria com o Reciclaverde, a Faculdade
Hélio Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria Municipal
de Educação de Belford Roxo. Duas vezes na semana, um ônibus busca 50 alunos de uma escola
do município para um passeio na trilha ecológica
da Bayer e no BEC (Bayer Esporte Clube), que é
anexo ao Complexo Industrial da Bayer em Belford
Roxo.
Enquanto as crianças passeiam pela trilha, dois
instrutores falam sobre o papel de cada cidadão para
a preservação do Meio Ambiente e apresentam a vegetação nativa da região. Ao final da Trilha Ecológica
todos são convidados a plantar uma muda de árvore
numa área degradada.
No BEC, as crianças lancham, assistem a desenhos
educativos, visitam uma exposição de artesanatos feitos a partir de material reciclado e recebem orientações
de professores sobre preservação do meio ambiente e
ecologia, além de participarem de uma gincana que
reforça os conceitos transmitidos e avalia o aprendizado adquirido pelas crianças no evento.
No encerramento do passeio cada criança recebe
um jogo ecológico desenvolvido especialmente para
o projeto.

O CASE
Programa Bayer Jovens
Embaixadores Ambientais

Para incentivar os jovens a se preocuparem e cuidarem do desenvolvimento sustentável, a Bayer criou
o Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais
– Bayer Young Environmetal Envoys –, que identi-
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fica estudantes com projetos na área de preservação e
desenvolvimento sustentável. Desde 2003, o Grupo
Bayer e a Unep – no Brasil, Pnuma (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente) – firmaram
uma parceria mundial para jovens e meio ambiente,
no valor de 1 milhão de euros, a serem doados anualmente até 2006.
Anualmente, quatro brasileiros têm a oportunidade
única de participar de um encontro internacional
destes Embaixadores Ambientais, na Alemanha,
quando jovens de diversos países do mundo, como
Kenya, Venezuela, Polônia e China, têm a oportunidade de trocar experiências sobre seus projetos
e idéias sobre responsabilidade ambiental. Visitar a
Alemanha também é muito importante para aqueles
que têm interesse nesta área, pois o país é um dos
mais avançados em tecnologias para preservação do
meio ambiente.

Objetivo

A preocupação com o meio
ambiente está presente na atuação do Grupo Bayer em todo
o mundo. Exemplos disso são
o fato de a empresa ter sido
co-fundadora da inciativa
Global Compact da ONU, e ter
ganhado importantes reconhecimentos, como o prêmio “Low
Carbon Leaders” (Líderes em Baixa
Emissão dos Gases do Efeito Estufa) e sua
participação no Índice de Liderança Climática e
Índice Mundial de Sustentabilidade DowJones.
Para incentivar o interesse e estudo sobre o meio
ambiente, o Grupo Bayer lançou em conjunto com
o Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente) o Programa Bayer Jovens Embaixadores
Ambientais, que oferece aos jovens de todo o mundo a
oportunidade de se conhecer e criarem um networking
de estudantes interessados na preservação do meio
ambiente e em desenvolvimento sustentável.

Público-alvo

A preocupação ambiental para o Grupo Bayer
é tão importante que faz parte dos valores da empresa, que guiam a atuação da Bayer no mercado.
Para difundir este interesse e preocupação com o
meio ambiente, a empresa decidiu então, na ONU,
investir nos jovens estudantes, de 18 a 25 anos, que
tenham projetos ou estudos sobre desenvolvimento
sustentável, que poderão usar seu conhecimento e
UMA PONTE ENTRE O MEIO AMBIENTE E OS JOVENS
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força de vontade para melhorarar o meio ambiente
e a sociedade.

Duração

Desde 2004 é um projeto anual. As inscrições dos
jovens são feitas durante alguns meses do ano e, por
volta de novembro/dezembro é realizado o Encontro
Internacional dos Jovens Embaixadores Ambientais
na Alemanha.

Impactos

Impacto qualitativo: jovens que não teriam
a oportunidade de conhecer estudantes de todo o
mundo engajados em projetos ambientais e, além
disso, conhecer a Alemanha e suas ações ambientais
inovadoras.
Impacto quantitativo: 4 estudantes brasilerios
por ano.
Relevância: criação desta conectividade entre
jovens de todo o mundo que agora se conhecem
também pessoalmente e podem, sempre, trocar
informações e entenderem melhor a globalização da
preservação do meio ambiente.

Viabilidade e continuidade

Para o Grupo Bayer, o Programa Bayer Jovens
Embaixadores Ambientais faz parte de um dos projetos mais importantes de responsabilidade social
corporativa. A cada ano mais países têm participado,
o que implica uma continuidade do Encontro Internacional dos Jovens Embaixadores Ambientais para
os próximos anos.
Todos os anos os estudantes são questionados
quanto às suas opiniões, sugestões e críticas, para
que possamos melhorar e adequar o programa às
necessidades dos jovens.

RESULTADOS CONCRETOS E CONCLUSÕES
Em dois anos conseguimos conectar oito brasileiros com outros 81 jovens do mundo todo e,
proporcionamos a eles conhecimento sobre métodos
atualizados de preservação do meio ambiente e técnicas de educação ambiental.

O tema foi publicado, desde abril, em mais de 30
matérias de mídias impressas brasileiras.
Abaixo a lista dos Jovens Embaixadores Ambientais e seus projetos.

Projetos dos Jovens
Embaixadores Ambientais 2004

• Débora Maia Pereira, com o projeto “Lâmpadas
Fluorescentes: Estudo de Caso do Potencial de
Aplicação de Método Alternativo de Determinação
de Mercúrio”, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
• Maurício Guimarães da Escola com o projeto Incorporação de Lodo de Estações de Tratamento de
Água em Blocos Cerâmicos, da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo.
• Pablo Fernandez de Mello e Souza, com o projeto
NovoGerar de Conversão de Gazes Aterro em Energia
Dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
da EcoSecurities.
• Rodolfo Henrique Marino, com o projeto “Utilização de areia de fundição em concreto”, da Universidade de São Paulo.

Projetos dos Jovens
Embaixadores Ambientais 2005

• Carla Fabiana Scatolim Rombaldo, da Universidade Metodista de Piracicaba, responsável pelo projeto
“Utilização da borracha de pneu usado como matéria-prima na produção de carvão ativado”.
• Cristiano Menezes, do Instituto de Genética, da
Universidade Federal de Uberlândia, responsável pelo
projeto “Conservação, Restauração e Uso Sustentável
das Abelhas Sem Ferrão no Triângulo Mineiro”.
• Rafael Rosolem, da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto “O impacto do desmatamento
no ciclo de hidrológico – um estudo de caso para a
rodovia Cuiabá-Santarém”.
• Tatiane Sant’Ana Guimarães, do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Paraná, responsável
pelo projeto “Desinfecção de Efluentes Sanitários da
Estação de Tratamento de Esgotos do jardim Santa
Cruz da Sanepar, em Campo Mourão, pela Radiação
Ultravioleta - um estudo em escala piloto”.

Eckart-Michael Pohl é gerente de Comunicação Empresarial da
Bayer S/A;
Karen Fornos Klein é Assessora de Comunicação Empresarial da
empresa.
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O desenvolvimento de
negócios como target

Este case tem por objetivo geral a definição e aplicação de um
modelo de gestão de novos negócios, que possibilite a integração
entre as estratégias e o seu processo de desenvolvimento. O
modelo foi estruturado em três componentes – estratégica,
tática e operacional – e a definição dos aspectos necessários à
implantação foi estabelecida sob o ponto de vista das atividades,
pessoas e estrutura de suporte.

O

s principais desafios para a inovação de
negócios são: o alinhamento do desenvolvimento de negócios às estratégias da organização, o balanceamento dos projetos para
equacionar os trade-offs existentes e a priorização
dos desenvolvimentos visando a maximizar o valor
do portfólio.
Os pontos fortes do modelo proposto estão na aderência com o fluxo de informações sobre os projetos
de inovação, praticado na organização, bem como na
identificação dos pontos críticos de tomada de decisão,
principalmente no que diz respeito à alocação de
recursos humanos, físicos e financeiros. Enfatiza a
importância do feed-back entre seus módulos, como
por exemplo, das informações gerenciais sobre o andamento dos projetos (módulo operacional x módulo
tático) e das análises do balanceamento do portfólio
(módulo tático x módulo estratégico).
Para gerenciar este processo utilizam-se o balanced scorecard e indicadores de gestão à vista, assim
como o software crystal ball e um banco de dados
no Lotus Notes.
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Com a implementação do planejamento em 2003,
a estratégia comercial da empresa em produtos, criou
a classificação dos produtos os dividindo em :
Básicos – Volumes de vendas altas, margens
menores, grande concorrência, muitas informações
sobre o mercado, grande market share concentrado
em pneus & bandas
Performance / Especiais – Menores volumes de
vendas, maiores margens, maior valor agregado,
menor número de ofertantes.
Com isso cresceu a complexidade das relações da
empresa com o mercado. Aumentou o portfólio de
produtos e surgiram novas especificações de produto – com maior valor agregado, e a Petroflex tendo
atuação em um mercado global (ver figura 2).
A estratégia comercial da Petroflex é estruturada
com foco em Região, Linhas de Produtos, Segmentação conforme figura 3.

Figura 1

Controle acionário da Petroflex a partir de 1992

FOCO NA REGIÃO DE ATUAÇÃO

Fundada em 1962, a Petroflex é a maior produtora
de elastômeros da América Latina e uma das maiores
do mundo, é líder no mercado nacional e exporta mais
de 75 produtos para 70 países – sendo atualmente o
segundo maior exportador de borrachas do mundo.
Contando com três plantas industriais (Rio de
Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul), e com
escritórios em locais estratégicos como Hong Kong
(Ásia), Estados Unidos (América do Norte), Holanda
(Europa) e São Paulo (Cone Sul), a empresa têm
investido constantemente no aumento de sua capacidade de produção e no processo de internacionalização, buscando assim a satisfação dos clientes e a
confiança dos acionistas em todas as suas ações.
Com a privatização da Petroflex, em 1992, a Suzano, a Braskem e a Unipar assumiram o controle
acionário da empresa (ver figura 1).
Em 2005 a empresa teve faturamento líquido de R$
1,37 bilhão e faturamento bruto de R$ 1,67 bilhão.

• Ter lugar quando o mercado doméstico atinge
saturação, oferecendo limitadas oportunidades lucrativas
• Caracteriza-se por processos sucessivos de aprendizado
• É um processo incremental, iniciando-se por exportações e prosseguindo através de investimentos
diretos.
• Internacionalização progressiva: início por países
geográfica e culturalmente mais próximos
• Tem um papel importante na consecução do planejamento estratégico da organização
• Network Organizacional: especialização na transferência interna de conhecimento.

FOCO NA LINHA DE PRODUTOS
A Petroflex tem aproximadamente 80 proFigura 2
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Figura 3

Estrutura comercial da Petroflex

dutos em sua linha, dentre os quais destacamos:
• ESBR – Borracha de Butadieno em Emulsão
• SSBR - Borracha de Butadieno em Solução
• NBR – Borracha de Acrilonitrila

• TR – Borracha Termoplástica
• BR – Borracha de Polibutadieno
• Látex de SBR e NBR
• PBLH – Borracha Líquida de Polibutadieno Hidroxilado
Figura 4

Histórico do processo de internacionalização - Aperfeiçoamento
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FOCO NA SEGMENTAÇÃO
Visando à diversificação do seu portfólio de clientes, a Petroflex desenvolveu uma metodologia de
segmentação. Os principais Segmentos de atuação
da Petroflex são :
• Pneus & Bandas
• Calçados
• Adesivos & Selantes
• Modificação de Plásticos
• Autopeças
• Modificação de Asfalto
• Artefatos Técnicos
• Alimentos
• O Ambiente de Negócios
A partir do seu refino do petróleo são extraídos
diversos produtos, como gasolina, diesel, querosene,
gás de cozinha, óleo combustível e lubrificante,
parafina e compostos químicos que são matériasprimas para as indústrias de tintas, ceras, vernizes,
resinas, extração de óleos e gorduras vegetais, pneus,
borrachas, fósforos, chicletes, filmes fotográficos e
fertilizantes.
A primeira etapa do refino do petróleo, produz
além dos combustíveis, a matéria-prima básica para
toda a cadeia de produção das resinas plásticas: a
nafta. A Petrobras é a fornecedora exclusiva de nafta
no Brasil, atendendo à demanda com a produção
de suas refinarias e com importações. A Petrobras
fornece a nafta para três centrais de matérias-primas
da indústria petroquímica: a Petroquímica União
(São Paulo), a Copesul (Rio Grande do Sul) e a
Braskem (Bahia). Essas centrais decompõem a nafta,
produzindo para a segunda geração das indústrias do
setor os petroquímicos básicos, como eteno, propeno,
benzeno e tolueno, e os petroquímicos intermediários,
como o cicloexano e o sulfato de amônia
A indústria petroquímica transforma produtos do
refino do óleo cru ou o gás natural em bens industriais extensamente utilizados pelo consumidor final.
A indústria petroquímica brasileira é organizada
geralmente em três setores, cada um caracterizado
pelo estágio da transformação petroquímica.
São consideradas companhias da primeira geração
os crackers, que trabalham na ruptura da nafta seu
insumo principal, em petroquímicos básicos. Os
crackers compram a nafta – que é um subproduto
do processo de refino do óleo – da Petrobras.
Companhias da primeira geração, como a Copene,
geralmente ajustam os preços de seus produtos pela
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referência a diversos fatores do mercado, incluindo
os preços que teriam que ser pagos por companhias
da segunda geração por produtos importados. Os
preços pagos por tais produtos são baseados em
parte no custo do transporte e da tarifas locais. Conseqüentemente, os preços
cobrados pelos produtores da primeira geração
são afetados pelas taxas
da tarifa impostas pelo
governo brasileiro nas
importações de petroquímicos, que têm variado
irregularmente durante
todos os anos.
A Petroflex está associada à segunda geração
da cadeia petroquímica, produz elastômeros gerados
a partir da quebra da nafta, e que têm como principal matéria-prima o Butadieno e o Estireno, são os
copolímeros de estireno-butadieno (ESBR e SSBR)
e o polibutadieno (BR), fornecendo estes produtos
para servirem de matérias-primas para empresas da
terceira geração, ou seja atuando no mercado B2B
(Business to Business).
Por serem produtos derivados da primeira geração
de petroquímicos, têm parte de seu preço estabelecido
por decisões governamentais, e são extremamente
sensíveis a variações de preços por conjunturas globais (alta do petróleo, catástrofes naturais, relação
oferta x demanda, entre outros) e de comportamento
cíclico, o que impacta diretamente no lucro marginal dos produtos e da companhia como um todo.O
principal mercado demandante ainda é o setor automobilístico, porém os elastômeros estão presentes em
muito outros segmentos como : calçados, adesivos &
selantes, modificação de asfalto, gomas de mascar,
modificação de plásticos, luvas e outros artefatos.

A Petroflex
está associada
à segunda
geração
da cadeia
petroquímica

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
A principal razão de a Petroflex acreditar no
desenvolvimento de negócios é o fato de querer estar
sempre em desenvolvimento e melhoria contínua.
O desenvolvimento de um negócio vem ao encontro das razões estratégicas da empresa, como uma
tentativa de evoluir o mix, diminuir a dependência
com um único cliente, procurar novos mercados
para um determinado produto, avançar em direção
da inovação, com uma maior rentabilidade e sempre
explorar melhor o negócio da Petroflex.
O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COMO TARGET
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Figura 5

Desenvolvimento de negócios - análise horizontal

Ao invés de trabalhar baseada no conceito de desenvolvimento de novos produtos, ela prefere adotar
o conceito de desenvolvimento de negócios, o qual
tem uma amplitude horizontal e vertical muito maior
que a anterior.
Horizontalmente, agrega à gestão de novos produtos, novos mercados e novos negócios propriamente
ditos, conforme figura 5.
Verticalmente o desenvolvimento de negócios, traz
novas etapas no início e no final do processo, sendo
assim não trabalha somente com um comitê de desenvolvimento de produtos, mas também com um grupo,
na etapa inicial, apara análise de idéias e seleção de
oportunidades (comitê gestor) e com um grupo, na
etapa final, de lançamento e acompanhamento de

mercado (comitê de desenvolvimento de mercado),
analisando assim desde a concepção da idéia à sua
implementação no mercado conforme a figura 6.
Logo, o estabelecimento de um processo sistemático de desenvolvimento de negócios traz inúmeros
benefícios à organização, principalmente com o
incremento no seu faturamento decorrente de um
aumento na penetração de mercado pela vantagem
de ser um dos primeiros a tornar disponível o negócio,
de uma maior taxa de sucesso pela maior sinergia
entre a equipe de desenvolvimento e o mercado, de
menores tempos e custos de desenvolvimento.
Desde 2004 o modelo Petroflex vislumbra num
único processo, o relacionamento entre vários sistemas de gestão (idéias, portfólio, projetos, oportuniFigura 6

Desenvolvimento de negócios - análise vertical
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dades e mercado) numa base única desenvolvida no
Lotus Notes conhecido como Programa de Inovação
da Petroflex (PIP), com o intuito de se ter uma visão
mais “amigável” de todo o processo, assim como
facilitar o seu gerenciamento e evitar perdas de informações importantes para consulta e desenvolvimento
do processo.
Desde que foi implantado, observa-se uma
queda nos projetos arquivados e um aumento dos
projetos implementados com sucesso, diminuindo
assim perdas financeiras e aumentando a credibilidade do processo, conforme demonstrado nas
figuras 7 e 8.

CAPTAÇÃO DE IDÉIAS
A Petroflex entende que as melhores
idéias encontram-se no mercado junto
aos seus clientes, e com intuito de se
tornar, além de fornecedor, um grande
parceiro dos seus clientes, ela voltou
todo o processo de captação de idéias
para o outside-in, ou seja, buscar junto
aos nossos clientes e quando possível
entendendo a cadeia do negócio. Logo,
as principais fontes de idéias, que têm
como foco o outside-in, são:

Set.Out/2006

o intuito de auxiliar o desenvolvmento de novas
pesquisas e de novos negócios.
Para uma maior eficiência na busca dessas idéias,
começaram a se fazer treinamentos voltados para sua
captação de idéias. Como resultado desses eventos
houve um aumento de idéias oriundas do outside-in,
conforme figura 9, relativo ao ano de 2005.

GERENCIAMENTO DE IDÉIAS
Todas as idéias são registradas em um project
charter no BIP e enviadas ao especialista de mercado, que analisará a viabilidade econômica e o risco
comercial do mesmo. Em seguida será indicado um
Figura 7

Projetos arquivados

1. Feiras

Enviar especialistas técnicos e de
mercados às feiras e eventos com o objetivo específico de gerar idéias.

Figura 8

Projetos implementados

2. Visitas a clientes

É desenvolvida anualmente uma
prospecção das visitas que serão realizadas durante o ano. Essas têm como
objetivo entender as reais necessidades
e perspectivas do mercado, sempre
feitas por um especialista de mercado acompanhado de um especialista
técnico.

3. Workshops Tecnologia e
Comercial

São realizados no mínimo dois por
ano (1 Tecnológico e 1 Comercial), reunindo concorrentes, clientes e acadêmicos para discutir e analisar
determinados assuntos.

4. Prospecção Tecnológica

Desenvolver parcerias com universidades, com

especialista técnico que fará a viabilidade técnica da
idéia, assim como a análise de risco tecnológico.
Levantadas todas as informações de mercado e
técnicas sobre a idéia ela será enviada para o analista
de desenvolvimento de negócios que, juntamente com
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um coordenador de projetos, irá estruturar um pequeno
resumo do projeto e fazer uma análise crítica, com o
suporte do software “Crystal Ball”, que é um programa
de simulação que ajuda a analisar os riscos e incertezas
associadas com os modelos da planilha do Excel, que,
aprovada por todos os envolvidos, será encaminhada
ao comitê gestor (composto pelos Diretores Industrial
e Comercial, Gerentes Internacional e da Qualidade e
Tecnológico e Coordenadores de Marketing, Projetos e
de Prospecção Tecnológica) para análise crítica.
Neste primeiro momento a idéia tem como principal determinante o valor presente líquido (VPL),
onde caso seu valor seja maior que zero, ela será
considerada uma oportunidade, caso contrário será
arquivada, sendo classificada como inviável.
Logo, no final desta etapa ela pode ser descartada,
reestruturada ou transformada em oportunidade.

quanto aos recursos, análise dos fatores de risco tecnológico / comercial e posterior planejamento deles,
áreas estratégicas, isto é, quais mercados, tecnologias e
família de produtos serão abordados e suas respectivas
prioridades e qual será a abordagem.
Esta etapa busca esclarecer a funcionalidade
e determinar a viabilidade do desenvolvimento,
aprofundando as análises feitas na fase anterior.
Considerando a importância e impacto desta fase no
resultado final do processo.
No final desta etapa ela pode ser descartada, reestruturada (voltando para o Banco de Idéias) ou
transformada num projeto em desenvolvimento.

GESTÃO DOS PROJETOS
EM DESENVOLVIMENTO

Existe na Petroflex um Comitê de Desenvolvimento
de Projetos (CDP), que organiza mensalmente uma
reunião entre os gerentes de projetos, e outra com os
Este processo consiste, através de um comitê gestor, Gerentes da Diretoria Comercial e Industrial para disem selecionar e definir quais das potenciais oportuni- cutir o andamento dos mesmos, reconhecendo assim a
dades que mais se relacionam às estratégias do negócio relevância do gerenciamento de projetos e a importância
e as competências tecnológicas e mercadológicas da de uma referência que, entre outros aspectos, permitisse
organização por meio de ações de análise, determina- uma melhor comunicação entre todos.
ção e planejamento estratégico, avaliação dos sinais
Logo com o objetivo de organizar o gerenciacoletados em relação a sua viabilidade técnica, sua mento de projetos este comitê definiu seis áreas de
sinergia com as estratégias, avaliação dos custos e conhecimento:
benefícios das diferentes opções prioritárias, consenso • Gerenciamento do Escopo
• Gerenciamento do Tempo
Figura 9
• Gerenciamento do Custo
Prospecção tecnológica
• Gerenciamento dos Riscos
• Gerenciamento dos Recursos Humanos
• Gerenciamento da Qualidade

GESTÃO DAS OPORTUNIDADES

No final desta etapa ela pode ser descartada, sofrer mudança de escopo ou transformada num projeto em Lançamento e
Acompanhamento de Mercado.

GERENCIAMENTO DO LANÇAMENTO/
ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Este processo consiste em acompanhar o
progresso e medir o desempenho do projeto,
por meio da comparação entre o realizado e
o planejado, tomando ações corretivas apropriadas, conforme necessário nos seus primeiros 5 anos de operação ou de mercado.
Com isto garante-se que os novos produtos e negócios que entrarem na Petroflex
CASE STUDIES

72

PETROQUÍMICA

Set.Out/2006

Figura 10

Participação no lucro marginal em 2005 (%)

Figura 11

Participação no lucro marginal até 2011 (US$ milhões)

Figura 12

Valor presente líquido corrigido dos projetos (US$ milhões)

já têm uma estrutura e um histórico de sucesso,
diminuindo assim possíveis fracassos.
São levados em consideração também o custo
variável e a margem atingida e se o volume de vendas
projetado no início do projeto está se concretizando.
Compõem o Comitê de Mercado os Coordenadores de Emulsão, Solução e de Aplicações da Getec,
um representante da Gemig, um representante da
Geia, o Assistente para Novos Desenvolvimentos e
o Coordenador do Comitê.
Ao final da implantação dessa base única de

gerenciamento de portfólio, percebe-se uma queda
considerável na perda de informações dos projetos.

RESULTADOS
Em 2005 esse processo foi responsável por 18%
do lucro marginal da empresa, conforme figura 10, e
acredita-se que em 2009 estes atingirão um lucro marginal superior a US$ 70 milhões (ver figura 11).
O valor presente líquido corrigido dos projetos que se
encontravam no funil em 2005 somava a quantia de
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aproximadamente US$ 110 milhões (ver figura 12).

GERENCIAMENTO DO
MODELO PETROFLEX S/A
Para gerenciar este projeto foi desenvolvido um BSC
- Balanced Scorecard que, traduzido, significa Indicadores
Balanceados de Desempenho. Este é o nome de uma metodologia voltada à gestão estratégica (ver figura 13).
Esta metodologia pressupõe que a escolha dos indicadores para a gestão de uma empresa não deve se
restringir a informações econômicas ou financeiras.
Assim como não é possível realizar um vôo seguro
baseando-se apenas no velocímetro de um avião, indicadores financeiros não são suficientes para garantir
que os projetos estejam caminhando na direção correta.
É necessário monitorar, juntamente com resultados
econômico-financeiros, desempenhos de mercado com
os clientes, desempenhos dos processos internos e pessoas, inovações e tecnologia. Isto porque o somatória
das pessoas, tecnologias, inovações, se bem aplicado
aos processos internos das empresas, alavancam o
desempenho esperado no mercado junto aos clientes e
trazem à empresa os resultados financeiros esperados
ou seja “criar valor com ativos intangíveis”.

Os princípios que permitem a integração entre as
medidas de resultados com os vetores de desempenho
de um Balanced Scorecard são:
• relação de causa e efeito;
• resultados e vetores de desempenho;
• relação com os fatores financeiros.
Além do Balanced Scorecard, também são utilizados alguns indicadores de “gestão à vista”, fluxo
de movimentação do funil, idéias nas classes de
produtos, resumo do giro do funil, entre outros.
Este gráfico demonstra a preocupação de os projetos não perderem o foco do planejamento estratégico
da empresa que busca aumentar o portfólio de produtos de performance e especiais (ver gráfico 14).
A figura 15 demonstra como estão distribuídos
os projetos no “funil” e quais são as áreas que necessitam de um maior suporte.
E por fim, a figura 16 demonstra periodicamente todo
o fluxo do funil, facilitando assim o seu controle e evitando
“inchaços” ou “secagem” de alguma etapa do funil.

CONCLUSÃO
O sucesso deste projeto consiste basicamente em
dois fatores:
Figura 13

Indicadores balanceados de desempenho
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Figura 14

Portfolio de produtos
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Somente no ano de 2005 foram lançados 3 novos negócios, 7 novos produtos e aberto um novo mercado.
Como próximos passos a empresa começará aplicar a ferramenta seis sigma neste modelo com o intuito
de desenvolver a melhoria contínua do processo.

Wanderlei Passarella é Diretor Comercial da Petroflex; Felipe Pereira
é analista de desenvolvimento de negócios; Paulo Alvarenga
é consultor; Airton Silva é gerente técnico; Márcio Canosa é
gerente executivo internacional e de qualidade; Paulo Coutinho é
coordenador de P&D; Cassiano Moraes é coordenador de produto;
José Jorge é Coordenador de projetos.

Figura 15

Distribuição dos projetos

• Envolvimento e comprometimento da Diretoria e
Gerência Executiva da empresa
• O modelo foi desenvolvido e”lapidado” por todos
os envolvidos, criando uma visão mais agradável do
processo e facilitando a mudança de cultura.

Figura 16

Fluxo do funil

Também foi de grande valia os treinamentos geridos para este público alvo que trabalha diretamente
com a ferramenta e são os principais responsáveis
pela captação de idéias.
Atualmente estes novos produtos são responsáveis
por 18% do Lucro marginal da empresa e acreditase que em 2009 estes atingirão um lucro marginal
superior a US$ 70.000.000,00.
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