CHECK EXPRESS GROUP

José Mário

de

Paula Ribeiro Jr.

O acerto no

reposicionamento do negócio
Desde 1999 atuando na área de tecnologia e informações
para crédito, o Grupo Check Express é hoje um dos mais
renomados do Brasil em desenvolvimento de soluções
completas e inovadoras para meios de pagamento, crédito
e serviços financeiros. Tem como clientes mais de 30 mil
pontos de venda espalhados por todo o território nacional,
além de bancos, financeiras, indústrias, companhia aérea, TV
por satélite e empresas de call center, entre outros.

A

plataforma tecnológica do Check Express
Group é acessada através de uma sólida rede
de telecomunicações com alto nível de segurança, disponibilidade e contingência. Os
sistemas funcionam 365 dias por ano, 24h ininterruptamente, operando cerca de 1,5 milhão de transações mensais, com duplo sistema de redundância
e contingência de telecomunicações.
Possui uma trajetória diferenciada, que faz de sua
estrutura tecnológica uma das mais reconhecidas do
mercado e referência mundial da Microsoft:
• Foi uma das três primeiras empresas brasileiras a utilizar a Plataforma .Net com Web Services e XML.
• Foi a primeira empresa da América Latina a receber
o selo .Net Connected Premium da Microsoft.
• É uma das primeiras empresas no mundo (entre
as seis primeiras do Brasil) a implantar soluções no
Marketplace do Office 2003.
• É a primeira empresa da América Latina a submeter seus sistemas a testes de performance no .Net
Solution Center da Diveo.
• É a primeira empresa da América Latina a dispoCASE STUDIES
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nibilizar seus produtos no .Net Connected Directory
– Diretório Mundial de Soluções em Web Services.
• É uma das quatro empresas consideradas referência
mundial da Microsoft na área de Financial Services,
apresentada no.Net Momentum, em News Orleans,
ao lado da Nasdaq Stock Market, entre outros.

bancário, arrecadação de valores no varejo. Cartões
de débito, crédito e relacionamento.
• Serviços Pré-Pagos (recarga de celulares)
• Cartão de Débito, Crédito, Benefícios e Relacionamento
• Pagamento/Recebimento de Numerários (Correspondente Bancário)

Este arrojado avanço tecnológico permite que
a empresa cresça de forma acelerada, mantendo a
capacidade de planejamento de novos projetos que
apresentam execução em tempo recorde, superandose cliente a cliente.
O Check Express Group é composto por oito empresas
de participação destacada nos mercados em que atuam:
• Consultas e crédito: Check Express
• Rede multiserviços: LigNet
• Meios de pagamento: ExCommerce
e Exacard
• Documentação e certificação digital: Cartorionet
• Serviços financeiros: Vimex e
ProxService
• Database marketing: Dataminer

EMPRESAS: EXCOMMERCE COMÉRCIO
DIGITAL LTDA. E EXACARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Documentação e Certificação Digital

Portal de informações cadastrais, certidões cartoriais e documentação legal. Autoridade registradora
e emissora de Certificados Digitais.
• Assinatura Digital, e-CPF, e-CNPJ
• Cadastros de Pessoas Físicas e
Jurídicas
• Certidões e Documentação Legal

O Check Express
Group é
composto por
oito empresas
de participação
destacada nos
mercados em
que atuam

EMPRESA: CARTORIONET
SERVIÇOS LTDA.
Serviços Financeiros

Antecipação de recebíveis, operações
de empréstimos consignados e vendas de
produtos para bancos e financeiras.
• Antecipação de Recebíveis sobre
Cheques, Duplicatas e Cartões
• Promotora de Vendas
• Produtos e Serviços Financeiros

Consultas e Crédito
Soluções para consultas de cheques e informações para vendas,
concessão de crédito e gestão de
carteiras PF e PJ; busca, alerta e
negativação de inadimplentes.
• Consultas de Cheque e Vendas
• Informações para Scoring, Crédito e Risco
• Ferramentas para Cobrança e Inadimplência

EMPRESAS: PROXSERVICE SERVIÇOS
FINANCEIROS LTDA. E VIMEX FACTORING
E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMPRESA: CHECK EXPRESS S.A.

Database Marketing

Rede Multiserviços

Rede de captura de dados (acquirer) com 30 mil
pontos de venda atendidos em todo o Brasil. Fabricação e comercialização de equipamentos e aplicativos
de meios de acesso a redes eletrônicas.
• Rede de PDV/POS (30.000 pontos)
• Mobile Solutions
• Hosting e Outsourcing

Bases de dados para geração de informações sobre
pessoas, empresas e mercados. Ferramentas para
processamento e tratamento de base de dados.
• Listas Segmentadas para Marketing Direto
• Tratamento e Enriquecimento de Base de Dados de
Terceiros
• Hábitos de Consumo e Situação Creditícia de
Prospects

EMPRESA: LIGNET REDE MULTIMÍDIA LTDA.

EMPRESA: DATA MINER DADOS
E INFORMAÇÕES LTDA.

Meios de Pagamento

Soluções Segmentadas

Plataforma de serviços pré-pagos, correspondente

O Check Express Group possui tecnologia apliO ACERTO NO REPOSICIONAMENTO DO NEGÓCIO
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cada de ponta e oferece a seus
clientes produtos completos
com total qualidade, segurança e otimização
de investimentos. Mais do que uma vantagem competitiva, sua
infra-estrutura permite desenvolver as mais variadas
soluções integradas a inúmeros sistemas comerciais
e financeiros.

EMPRESAS E INDÚSTRIAS
O Check Express Group comercializa soluções
voltadas a empresas e indústrias. Tais produtos
contemplam diversas etapas do ciclo de negócios,
oferecendo estrutura completa para gerenciar crédito,
monitorar a carteira de clientes e reduzir a inadimplência.

Aquisição de Clientes

• Base de Dados para Prospecção
• Promotora de Vendas
• Call Center

Captura de Transações
• Meios de Acesso
• Meios de Comunicação

Crédito, Score e Risco

• Redução de Risco e Fraudes na Aceitação de
Cheques
• Aceitação de Cheques em Vendas pela Internet
• Redução de Risco e Golpes nas Vendas a Prazo
• Autorizador de Crédito para Vendas Parceladas
• Cartões de Créditos para os Clientes
• Cartões de Compras para Funcionários
• Empréstimos para Funcionários

Recuperação de Inadimplência
• Cobrança
• Busca de Inadimplentes
• Negativação de Inadimplentes

Serviços Agregados

• Recarga de Celulares Pré-Pagos
• Correspondente Bancário
• Documentação e Certificação Digital
• Relatórios e cadastro internacional para exportação
e importação
CASE STUDIES
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BANCOS E FINANCEIRAS
O Check Express Group apresenta soluções completas voltadas a bancos e financeiras. Tais produtos
contemplam diversas etapas do ciclo de negócios, oferecendo estrutura completa para otimizar operações cotidianas e até mesmo potencializar ações comerciais:

Aquisição de Clientes
• DataBase Marketing
• Promotora de Vendas

Captura de Transações

• Meios de Acesso
• Meios de Comunicação
• Rede NSP (Network Solution Provider)

Plataformas Autorizadoras

• Autorizador de Crédito, CDC e Empréstimo Pessoal
• Autorizador de Cartões
• Autorizador de Antecipação de Recebíveis
• Autorizador de Empréstimos Consignados
• Correspondente Bancário
• Autorizador de Serviços Pré-Pagos

Crédito, Score e Risco

• Confirmação de Dados Cadastrais
• Consulta Comportamental
• Consultas de Cheques
• Consultas de Crédito
• Gestor de Risco
• Consultas Empresariais
• Cadastros Nacionais e Internacionais
• Scoring
• Documentação e Certificação Digital

Inadimplência

• Busca de Inadimplentes
• Negativação de Inadimplentes

VAREJO
O Check Express Group possui soluções completas e seguras para auxiliar as operações de comercialização no varejo. São produtos que ajudam
a conhecer o cliente antes do momento da compra,
reduzem os riscos envolvidos na concessão de crédito
e agregam serviços ao comércio:

Aquisição de Clientes

• Base de Dados para Prospecção
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Captura de Transações
• Meios de Acesso

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Crédito, Score e Risco

• Redução de Risco e Fraudes na Aceitação de Cheques Aceitação de Cheques em Vendas pela Internet
Redução de Risco e Golpes nas Vendas a Prazo Autorizador de Crédito para Vendas Parceladas Cartões
de Crédito para os Clientes

Recuperação de Inadimplência

• Busca de Inadimplentes Negativação de Inadimplentes

Serviços Agregados

• Recarga de Celulares Pré-Pagos Correspondente
Bancário
• Documentação e Certificação Digital

ESTRUTURA
O Grupo Check Express tem 80 revendas credenciadas e devidamente treinadas e certificadas
distribuídas estrategicamente por todo o Brasil. Sua
sede comercial está localizada na cidade de São Paulo
e conta com 200 colaboradores diretos.
Os negócios estão estruturados sobre uma plataforma tecnológica que suporta 15 milhões de
transações/ano, demandadas por milhares de estabelecimentos comerciais que acessam produtos e
serviços das empresas do grupo e seus parceiros de
negócios.

MARKETING PERFORMANCE – CHECK
EXPRESS GROUP: ESTRATÉGIA DE
REPOSICIONAMENTO FAZ, EM DOIS
ANOS, EMPRESA DUPLICAR SUA
OPERAÇÃO E ALAVANCAR RESULTADOS
FINANCEIROS
Problema: um novo consumidor

Oferecer conforto, praticidade e agilidade ao consumidor se tornou um aspecto fundamental para
captar novos clientes e garantir segurança e rentabilidade ao negócio. Assim, desde o pequeno varejo até
as grandes redes passaram a buscar serviços que vão
da consulta de cheques, passando pela autorização
de crédito, até diversificação de cartões de crédito e
débito aceitos como meio de pagamento.

Check Express
percebeu
que teria de
reposicionar
seu negócio
a partir das
necessidades e
expectativas do
consumidor

A Check Express entrou nesse mercado em
1999 e, em pouco tempo,
tornou-se uma das maiores
provedoras de informações
e soluções para análise e
gerenciamento de crédito e
risco do Brasil, com serviços
de consultas de cheques e
autorização de crédito em
todo o território nacional.
Porém, o avanço dos
meios de pagamento eletrônicos sobre as formas tradicionais afetou a utilização
de cheques no varejo. Esta tendência fez com que a
Check Express percebesse que teria de reposicionar
seu negócio a partir das necessidades e expectativas
do consumidor.

Diagnóstico: riscos e oportunidades

O contexto ainda estava se configurando, mas
a Check Express estudou o cenário e o diagnóstico
foi claro: o mercado da empresa estava mudando e
a concorrência, aumentando. Seria preciso ampliar
sua área de atuação para novas fronteiras.
Diante deste problema, a empresa decidiu transformar os entraves mercadológicos em oportunidades: analisou ameaças, identificou espaços, considerou suas próprias competências e definiu um novo
horizonte. Mais que isso: em um movimento ousado,
decidiu dar uma virada no negócio e adotar outro
posicionamento, atuando em novos mercados.

Plano: soluções completas e inovadoras
em tecnologia e meios de pagamento

A primeira grande guinada da Check Express foi
mudar sua forma de ver e entender o mercado. A
decisão estratégica foi mudar do foco “no” cliente
para o foco “do” cliente. Muito mais que uma sutileza gramatical, esse enfoque implicava uma grande
transformação na empresa, levando sua atuação,
antes direcionada ao produto, para a visão do cliente.
Assim, começou a buscar alternativas diferenciadas,
que apresentassem sinergia e combinassem suas
principais vantagens competitivas para atender às
demandas de novos meios de pagamento.
A estratégia para a ampliação de seus mercados
configurou-se em um novo posicionamento: oferecer soluções completas e inovadoras em tecnologia
e meios de pagamento. O objetivo foi materializado
O ACERTO NO REPOSICIONAMENTO DO NEGÓCIO
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de forma empreendedora pela liderança da empresa:
a criação do Check Express Group.
Em uma nova configuração, com oito unidades
de negócios, o Check Express Group investiu na preparação do ambiente interno, especialmente de seu
capital humano e tecnológico. A partir daí, buscou
fortes parcerias e oportunidades de desenvolvimento
de soluções inovadoras com clientes de perfil de vanguarda, que fossem alinhados à estratégia desenhada
pela empresa.

Parceiros e clientes como a Gol Linhas Aéreas, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Vivo, Oi, Microsoft,
SKY, TIM e Banco Alfa, entre outros, são exemplos
do alto nível de integração e envolvimento do Check
Express Group na geração de soluções inovadoras.
Todas as novas soluções concebidas foram colocadas
no mercado com uma resposta altamente positiva,
revertida em aumento de clientes e de faturamento.

Execução: o empreendedorismo e a
excelência de um time vencedor

A visão inovadora e empreendedora do Check
Express Group tem gerado resultados impressionantes para clientes, consumidores finais e para o
próprio negócio.
Todo o empenho do grupo não teria sentido se
não houvesse uma contribuição positiva para a sociedade e para os seus clientes. Além disso, o resultado
da empresa enche a todos os seus colaboradores de
orgulho.
O Check Express Group alcançou as metas,
consolidou sua imagem no mercado, solidificou a
atuação das 8 empresas e atualmente atende a uma
carteira de clientes composta por dezenas de milhares
de lojas espalhadas por todo o país.
De uma empresa de 31 funcionários e R$ 14 milhões em volume de negócios gerados em 2004, em
apenas 2 anos, o Check Express Group transformouse em um grupo de 8 empresas, 320 funcionários e
negócios gerados da ordem de R$ 158 milhões.
Estes resultados demonstram que a atuação do
Check Express Group é um exemplo de como o
marketing, aliado à visão estratégica, paixão pelo
negócio e uma equipe talentosa e motivada pode
levar à superação de obstáculos e a resultados surpreendentes. Mais do que um negócio bem-sucedido,
a trajetória do Check Express Group é um caso de
empreendedorismo e inovação em marketing.

Em qualquer empresa, por mais que a definição de objetivos e estratégias seja qualificada, é na
execução que se ganha ou se perde o jogo. Nesta
etapa, são necessários liderança e espírito inovador
para promover uma transformação capaz de mobilizar recursos financeiros, tecnológicos e humanos,
visando a tornar possível o que foi planejado e, por
fim, competência para fazer acontecer com paixão
e excelência.
Para atingir os objetivos, ampliar a presença
no mercado nacional e a oferta de valor para cada
cliente, o Check Express Group combinou empreendedorismo e excelência com a liderança e o talento
de suas equipes internas.
Campanhas publicitárias em veículos segmentados, comunicação dirigida, ações promocionais, campanhas de incentivo, ações de patrocínio, ações de
relacionamento - com revendedores, colaboradores e
clientes - ações na internet, repaginação de produtos,
iniciativas sociais e, principalmente, atuação segundo o foco “do” cliente permitiram que as unidades
de negócios apresentassem-se ao mercado de forma
tão sinérgica entre si que, em um mesmo cliente,
conseguissem suprir todas as necessidades ligadas
a informações para crédito e meios de pagamento.

Resultado: atuação inovadora, resultados
diferenciados

José Mário de Paula Ribeiro Jr. é presidente do Check Express
Group
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GRUPO POSITIVO

Equipe

do

Departamento

de

Marketing

A consolidação de

uma marca nacional
Fundado em 1972 na cidade de Curitiba (PR), o Grupo
Positivo é a maior corporação do segmento de Educação e
Tecnologia no Brasil. Conta com 4,5 mil colaboradores e
atua no Brasil e Estados Unidos, além de países da Ásia,
América do Sul, África, Europa e Oriente Médio. Reúne
empresas que são líderes nacionais nos três segmentos em
que atuam: educacional, gráfico-editorial e informática.

É

motivando os colaboradores, oferecendo oportunidades para promover a gestão das melhorias necessárias e reconhecendo por meio
de premiações ou divulgações públicas que a
empresa espera cultivar um excelente ambiente de
trabalho para todos.
Na área educacional atende em sala de aula
quase 10 milhões de alunos desde a Educação
Infantil ao Ensino Superior. Conta com escolas
próprias e um centro universitário, além de uma
rede de escolas públicas e privadas que utilizam
seus sistemas de ensino criados a partir de uma
metodologia própria criada pelos professores fundadores do Grupo Positivo. Possui cinco portais
educacionais de Internet adotados por instituições
públicas e particulares da Educação Infantil ao
Ensino Superior. Possui a Editora Positivo, que
tem no portifólio o Dicionário Aurélio, conta com
Gráfica Posigraf, a maior da América Latina, e vem
se consolidando na área tecnológica com a Positivo
Informática, que produz computadores, softwares e
soluções educacionais para o mercado corporativo e
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de varejo nacional e internacional. O Grupo Positivo
na Internet: www.positivo.com.br.
Na área educacional, o Grupo Positivo atua no
segmento público e privado, com suas unidades
próprias de Educação Básica e de Ensino Superior
em Curitiba, com seus sistemas de ensino e portais
de conteúdo educacional.
Em Curitiba estão as Escolas Positivo, rede
própria de escolas de ensino básico, onde nasceu e
se desenvolveu o modelo de ensino
levado a todo o país e Exterior, as
escolas de idiomas (o CLP - Centro
de Línguas Positivo) e outras duas
sedes do curso pré-vestibular (o
Curso Positivo), além do UnicenP
- Centro Universitário Positivo.
A instituição oferece, em um dos
mais modernos campi do Brasil
dezenas de cursos de Graduação e
Pós-Graduação, centenas de cursos de Extensão e
programas de atendimento à comunidade. Ali também está o Teatro UnicenP (com capacidade para
714 pessoas) expressão da política de investimento
cultural onde são promovidas diversas atividades
culturais tanto para o público interno como para
a comunidade.
Por meio de seus dois sistemas de ensino (o SPE
- Sistema Positivo de Ensino e o SABE - Sistema
Aprende Brasil de Ensino), o Grupo Positivo lidera
o mercado nacional. Hoje, conta com Escolas Conveniadas ao SPE tanto no Brasil, como no Japão e
nos Estados Unidos - uma das Escolas Conveniadas
fica dentro da sede da ONU, em Nova York, além
de escolas públicas que adotam o SABE. O Grupo
Positivo também atende alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil (de Educação
Infantil ao Ensino Superior) fornecendo conteúdo
pedagógico via seus quatro portais educacionais, o
Portal Aprende Brasil, o Portal Educacional, o Portal
Universitário e o Portal Positivo.
Na área gráfico-editorial, o Grupo Positivo atua
com duas empresas. Especializada em obras editoriais relacionadas à educação, a Editora Positivo
edita, publica e comercializa livros didáticos, paradidáticos e de interesse geral, periódicos e obras de
referência (entre as quais se destaca o Dicionário
Aurélio, referência e “patrimônio” da Língua Portuguesa), além dos sistemas de ensino.
A Gráfica Posigraf, fundada em 1972 para
imprimir o material didático das Escolas Positivo,
é reconhecida pelo mercado por seu comprometi-
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mento socioambiental e sua proposta de serviços
com qualidade, tecnologia e bom atendimento. Foi
a primeira gráfica brasileira a conquistar a certificação ISO 14001 e hoje conta também com a ISO
9001. Desde 1997 lidera o ranking nacional do setor
no segmento “livros, revistas, impressos comerciais
e promocionais”, segundo a Associação Brasileira
da Indústria Gráfica (Abigraf), além de ser considerada a maior no setor de impressos promocionais
da América Latina.
O Grupo Positivo também consolidou sua posição na área tecnológica
com a Positivo Informática, empresa
fundada em 1989, que produz computadores, softwares e soluções educacionais para o mercado nacional
e internacional. A empresa atua nos
segmentos de varejo, área pública e
mercado corporativo.
Em quase duas décadas de atuação nesta área,
o grupo paranaense conseguiu se transformar no
maior produtor de tecnologia educacional do país,
iniciando um ciclo de exportação sem precedente
no Brasil. Pioneiro, desenvolveu quatro portais
educacionais de Internet associando sua experiência pedagógica à evolução tecnológica em prol da
comunidade educadora brasileira, em um projeto
também sem paralelo no país. Alcançou, com
a Positivo Informática, a liderança na venda de
computadores no país e, hoje, é o maior fabricante
nacional de computadores. È também um dos
principais fornecedores de produtos e serviços de
informática para o poder público graças ao rigor,
competência tecnológica e credibilidade institucional que tem no mercado nacional.

O grupo
Positivo foi
criado em
1972, na
cidade de
Curitiba

MISSÃO
Trabalhar para a formação de um ser humano
melhor, capaz de construir um mundo melhor.
Atingir este ideal pela educação integral e inovação
tecnológica, tendo como base de ação os princípios
do saber, da ética, do trabalho e do progresso.

VISÃO
Atuar como referência empresarial nos mercados brasileiro e mundial nas áreas de educação, de
informática e gráfico-editorial, e ter, como fruto da
livre iniciativa, o reconhecimento do mercado e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A CONSOLIDAÇÃO DE UMA MARCA NACIONAL
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VALORES – O PENSAMENTO POSITIVO
Grupo Positivo acredita em quatro princípios
como valores que governam a instituição: o saber,
a ética, o trabalho e o progresso.
Saber é a consciência que o homem tem do universo e das teorias criadas para explicar a natureza,
a vida e os seus mistérios. O homem cria o saber,
e este o transforma, propondo-lhe novos desafios.
O saber é a luz que permite, ao homem, escolher
seu caminho.
Ética é a arte de bem proceder, caminho único
para se alcançar o bem supremo: a felicidade. Para
tanto, não deve o homem apenas deixar de fazer o
mal, mas fazer o bem sempre que possível, como
forma de evitar algum mal que resulte de não haver
praticado o bem.
Trabalho é a aplicação da forças e faculdades
humanas (razão, sentimento e vontade), para alcançar determinado fim. O verdadeiro trabalho não
se faz só com as mãos,
mas também com
a razão e o coração;
enquanto trabalha, o
homem transforma a
natureza, a sociedade
e, principalmente, a si
mesmo.
Progresso é movimento, marcha para frente, avanço, evolução,
melhoria, civilização e desenvolvimento, do qual
resulta a acumulação de bens materiais e crescimento intelectual e moral capazes de transformar
a vida e de conferir-lhe maior significado.
Em resumo, a essência do Pensamento Positivo
baseia-se na construção do saber, na consciência ética, na força do trabalho e no progresso humano.

O PROBLEMA
No início de 2003, a marca Positivo estava
presente em quase todos os produtos e serviços do
Grupo, que eram muitos e destinados a públicos
diferentes. Cada público percebia a marca de uma
forma, nenhuma de acordo com a nova realidade
dos negócios do Positivo.
O conceito de excelência em educação já era
reconhecido pelo mercado, do livro didático à tecnologia educacional, do dicionário ao computador, do
software ao ensino superior, porém, a percepção da
marca era limitada à sala de aula. Estava no Brasil
CASE STUDIES
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inteiro e ainda era percebida como uma marca
regional em alguns segmentos importantes de sua
atuação. A marca estava em muitas empresas e
precisava ser percebida como única. Faltava sinergia. O posicionamento não era claro. Os valores
e atributos estavam dispersos.
Ninguém entendia, de fato, qual a extensão
dos negócios do Grupo Positivo. A compreensão e
percepção da marca estavam aquém da realidade
de conquistas e crescimento da corporação. Os
negócios cresciam, mas a marca não.

O DIAGNÓSTICO
O Grupo Positivo tinha muitas marcas e não
tinha nenhuma. O Grupo tinha crescido mais do
que a marca. Ninguém podia associar que o Positivo era capaz de levar um pai a matricular seu
filho na escola e, ao mesmo tempo, comprar um
computador nas Casas Bahia.
Estendida como foi, aplicada em todos os
empreendimentos e lançamentos do Grupo Positivo,
a marca Positivo não era
entendida como sendo a de
uma mesma companhia,
ou seja, do Grupo Positivo.
Faltava a marca-mãe. A
marca única, capaz de
reunir os valores do Grupo Positivo, os atributos
e as representações para fortalecê-lo no cenário
nacional.
O relacionamento com a Imprensa era reativo
e tímido. As políticas de responsabilidade social e
patrocínios estavam pulverizadas e careciam de um
norte claro, para maior eficácia e reconhecimento
da opinião pública. Tudo isso ao mesmo tempo
em que um extenso calendário de lançamento de
produtos estava em curso, tornando a marca ainda
mais difusa.
Essa percepção tinha de ser corrigida com um
plano de gestão de branding que entendesse todas
as extensões e fizesse da marca um ativo poderoso
para o crescimento dos negócios. A marca Positivo
tinha de assumir o Grupo Positivo, e vice-versa.

O PLANO
O novo processo de gestão da marca começou
pelo público interno, a partir da definição do problema e do diagnóstico traçado. O processo englobou,
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inclusive, a reformulação da missão, da visão e dos
valores institucionais do Grupo Positivo, de acordo
com o plano traçado para a sedimentação da marca
em todo o Brasil.
A marca teve sua nova essência esclarecida e
reagrupada em todas as suas extensões. O processo
incluiu uma reengenharia de marcas para gerar sinergia e nutrir a marca-mãe dentro de uma estratégia
unificada de projeção nacional, com a redução do
portfolio de marcas para facilitar a compreensão
dos colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes
e do público em geral.
Foi criado um novo Manual de Identidade Corporativa, bem como um novo Manual de Comunicação, com a oficialização de políticas, discursos
e porta-vozes institucionais.
Um novo padrão de relacionamento com a imprensa foi planejado e estabelecido, além de uma nova
política de responsabilidade social e patrocínios para
o Grupo Positivo. Todos os lançamentos passariam
a ser feitos de acordo com as orientações estratégicas para a consolidação de uma marca nacional,
alimentada por todas as suas extensões.
Por fim, o grupo de mais de 50 profissionais de
Marketing foi reorganizado, para pôr em ação o
plano que revelaria e afirmaria uma nova marca
no Brasil.

A EXECUÇÃO
O plano de branding foi discutido e aprovado
pelo board de sócios do Grupo Positivo. A afirmação
da marca nacional saía do papel e ganhava vida
dentro do Grupo.
As lideranças internas foram chamadas para
entender e implantar a idéia dentro de cada uma
das empresas do Grupo. O Marketing redefiniu
estratégias e responsabilidades dentro de seu próprio
Departamento. A comunicação interna foi inteiramente reformulada para dar voz ao plano, com
ferramentas mais dinâmicas para o alinhamento das
empresas em torno de uma mesma marca.
O relacionamento com a imprensa foi colocado
dentro do plano de exposição da marca. As novas
campanhas institucionais do Grupo Positivo passaram a integrar empresas e valores sob a marca
Positivo, da mesma forma que o novo material
corporativo. Uma nova agência de propaganda,
nacional e internacional, a JWT, foi escolhida em
concorrência para atender às necessidades de uma
marca que ultrapassava os limites regionais na
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atuação e o novo posicionamento.

OS RESULTADOS
Os anos de 2003 e 2004 estão entre os mais
prósperos do Grupo Positivo, períodos de sedimentação da marca no cenário nacional. No final de
2004, o Grupo Positivo já era líder em todas as suas
áreas de atuação: Educacional, Gráfico-Editorial e
de Informática. Atua no Brasil e nos Estados Unidos, além de países da Ásia, América do Sul, África,
Europa e Oriente Médio.
Na área educacional atende em sala de aula
quase 10 milhões de alunos que utilizam seus
produtos e serviços educacionais, possui 2.400 Escolas Conveniadas ao SPE – Sistema Positivo de
Ensino, 535 mil alunos e
70 mil professores. Reunia
em 2004 mais de 1 milhão
de alunos, pais e professores em seus portais de
Internet, com page views
diários, que aumentaram
49% de 2003 para 2004.
O sistema de ensino
criado pelo Grupo Positivo e aplicado em todo o
Brasil aumentou o número de alunos nas escolas
privadas. No ensino público, o Positivo atende
milhões de alunos com
livros, portal educacional na Internet e a mesma
qualidade do ensino privado.
A Editora Positivo edita o Dicionário Aurélio e
uma série de obras, sempre com foco na educação.
Tem periódicos desenvolvidos para professores,
livros e coleções que projetam a marca para muito
além da sala de aula. A percepção regional da
marca ficou para trás. Os limites da sala de aula
foram ampliados.
O Marketing teve sua verba e a equipe aumentadas. O faturamento e o número de funcionários
cresceram. Atualmente são mais de 4,5 mil colaboradores. A Positivo Informática é a maior produtora
de computadores e tecnologia educacional do país.
O Grupo Positivo é uma marca nacional consolidada, porque resgatou sua identidade, modernizou
seu tom de voz e investiu na valorização de sua
imagem.
Em dois anos, uma marca nacional, mais

A partir de
2003 foi
adotado um
processo de
gestão da
marca, que
deu identidade
nacional ao
grupo
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forte e consolidada, era do tamanho dos negócios do Grupo. Uma marca sedimentada, que
se alimenta das conquistas do Grupo e abre o
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mercado para novas conquistas. Um processo
que reafirma a direção correta da estratégia de
marketing.

AES ELETROPAULO

Eduardo José Bernini

Colhendo os frutos da
atenção ao ser humano

“Nada pessoal. São apenas negócios”. Esta é a versão livre
de uma das frases mais famosas de “O Poderoso Chefão”,
de Francis Ford Coppolla. A trilogia sobre a história da máfia
nos Estados Unidos, produzida entre 1972 e 1990, continua
atual como ocorre com todos os clássicos do cinema. Merece
ser vista e revista. A frase, que virou um quase bordão jocoso
no mundo corporativo do final do século XX para ilustrar a
dualidade entre os interesses profissionais e pessoais, merece
também ser revista, à luz de novos valores.

A

tualmente, o ambiente corporativo é pródigo
em alardear que qualquer decisão empresarial afeta pessoas – que, no fundo, se
constituem no agente indutor, realizador ou
receptor destas mesmas decisões – façam elas parte
do quadro de pessoal ou dos públicos relacionados
(“stakeholders”). A literatura é igualmente pródiga
em criar modelos de “estratégias de sucesso” que
têm como paradigmas empresas capazes de atrair
talentos – ou “alavancar” o “capital humano”
– e, simultaneamente, valorizar a velocidade de
mudança e a maleabilidade1. Estas seriam as três
condições essenciais para a projeção no mundo
globalizado.
Como a história da humanidade e seus avanços
se fazem em conseqüência das forças contraditórias
que desafiam os valores aparentemente consensuais,
o mito da velocidade começa a ser questionado.
Não deixa de ser interessante o contraponto que
movimentos como o “slowness” 2 fazem a essa
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“guerra contra o relógio” e ao conseqüente estresse
provocado por ela, hoje ainda símbolos de virtude
e eficácia.
Porém, continua inegável a necessidade de retenção de talentos, o que implica bem mais que
remuneração e benefícios numericamente mensuráveis. Implica atenção ao ser humano, hoje um
fator determinante entre o sucesso e o fracasso de
uma estratégia corporativa. Uma premissa que
deve valer tanto para a valorização do pessoal interno quanto para o relacionamento com o público
externo – uma vez que são cada vez maiores as
pressões sociais para que a companhia adote uma
postura ética, responsável e transparente. E, note-se:
o termo ser humano tem uma abrangência muito
maior do que a avaliação da pessoa
por um determinado aspecto específico, como por exemplo, a opção
profissional, os hábitos de consumo
ou o poder de formar opiniões. Tem
a ver com respeito, auto-realização,
prazer, evolução pessoal e qualidade
de vida no presente e no futuro.
A questão é que nem sempre o
dizer e o fazer andam de mãos dadas.
Por isso, buscar a coerência e profundidade nesse domínio é um desafio
– que foi superado no processo de
reestruturação da AES Eletropaulo
ao longo dos últimos três anos. A
empresa se constitui em um caso
interessante de ser analisado sob esse
ponto de vista, pois a melhoria de
seus resultados tangíveis teve como pilar inicial a
atenção ao ser humano.
Estes resultados são expressos não só pela evolução de indicadores técnicos (ver gráficos), mas
também pela valorização de 216% de suas ações
entre setembro de 2003 e outubro de 2006 (diante da
variação de 152% do Ibovespa no mesmo período).
Ou pelo recebimento de 21 prêmios referentes a
áreas diversas como administração, meio ambiente,
segurança, responsabilidade social, entre outros. Ou,
ainda, pela evolução da imagem institucional junto
aos clientes residenciais (5,3 milhões distribuídos
pelos 24 municípios da Grande São Paulo e correspondentes a uma população próxima a 20 milhões de pessoas), conforme pesquisa realizada pela
Abradee (Associação Brasileira das Distribuidoras
de Energia Elétrica) em março de 2006.. Em um
ano, a empresa ganhou 2,2 pontos nesse quesito,
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superando a média setorial nacional, de 78,5% de
satisfação do cliente.

O IMPACTO DA CREDIBILIDADE
Tanto do ponto de vista do clima organizacional
quanto do relacionamento externo, a conjuntura era
completamente diversa no último trimestre de 2003,
quando uma nova equipe de administradores assumiu a gestão da empresa. Afetavam o desempenho
global da companhia, maior distribuidora de energia
elétrica da América Latina, as dificuldades financeiras provocadas por uma dívida bancária de curto
prazo de R$ 2,3 bilhões e a opção por uma gestão
descentralizada, em que cada área era responsável
por todos os processos relacionados
a sua atividade, funcionando como
uma unidade quase autônoma.
Esta última característica – em
tese, altamente positiva por incentivar o comportamento criativo e a
responsabilidade dos quadros gestores - acabou por gerar, entre outros,
dispersão das economias de escala,
dificuldade no controle de custos e um
quadro tenso no relacionamento com
os órgãos reguladores e fiscalizadores.
Esses fatores são incompatíveis com a
essência do negócio regulado de distribuição de energia elétrica, cujo sucesso depende exatamente da capacidade
de tornar eficiente (“ótima” no sentido
econômico) a gestão da logística e de
manter um relacionamento estável e sólido com a
sociedade como um todo, principalmente, com seus
agentes relacionados (“stakeholders”).
O que mais chamava a atenção, porém, era a
avaliação negativa da companhia por seus 4 mil
profissionais e pelo público externo, representado
por investidores, clientes, fornecedores, poderes
públicos, órgãos reguladores e fiscalizadores, formadores de opinião e comunidade, ou seja, com
seus “stakeholders”. Além das dificuldades internas,
contribuíram para este quadro a retração da AES
Eletropaulo no contato com todos esses públicos-alvos (inclusive o interno) e a “politização”
pública da negociação da dívida de US$ 1,2 bilhão
do grupo controlador norte-americano AES com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Variáveis que, diga-se de passagem, também afetaram de forma menos intensa

Na AES
Eletropaulo
a melhoria
de seus
resultados
tangíveis
teve como
pilar inicial
a atenção ao
ser humano
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as demais empresas do grupo AES no Brasil: a
distribuidora AES Sul e as geradoras AES Tietê e
AES Uruguaiana.
Entre os profissionais a baixa auto-estima estava disseminada e a credibilidade na administração
da companhia era pequena, como detectaram as
pesquisas internas de opinião. Isto acarretava a
falta de motivação que, por sua vez, provocava
uma grande lentidão nas respostas das equipes a
qualquer estímulo ou movimento originário da alta
administração.
Entre o público externo, o comportamento não
era muito diferente: a capacidade de a AES Eletropaulo para interagir com seus “stakeholders”
e honrar seus compromissos foi posta em cheque
em mais de uma oportunidade. E isso funcionava
como um forte entrave à normalização dos fluxos de
negócios, fossem eles de origem técnica, comercial,
financeira ou operacional.
Qualquer movimento em direção à reestruturação interna ou à normalização do relacionamento
externo seria comprometido, portanto, pela barreira
da retração e desconfiança do interlocutor provocada
pela perda de credibilidade – ou, em outras palavras,
pelo desgaste da imagem institucional. O que só
comprova, mais uma vez, que, embora classificada como ativo intangível, imagem/credibilidade é
fator de competitividade por ter impacto direto nos
fatores de produção capital e trabalho – bastante
tangíveis. Grosso modo, se bem construída junto
ao público externo favorece a capacidade de a
empresa posicionar-se no mercado e, assim, obter
resultados financeiros e econômicos satisfatórios
(capital). Se bem percebida pelo público interno
interfere diretamente em variáveis como eficiência
e produtividade (trabalho).

DA TEORIA À PRÁTICA
A partir da constatação do vínculo existente
entre o desempenho global, credibilidade e abordagem ao ser humano, já em setembro de 2003 os
novos administradores adotaram, como base para
a reconstrução, as seguintes máximas:
• respeito, ética e transparência devem ser valores
observados no relacionamento com todos os interlocutores;
• o profissional é o melhor cartão de visitas da
empresa.
Foi este primeiro passo em direção à criação
de um ambiente interno e externo saudável que
forneceu as condições necessárias à reestruturação,
calcada na reorganização do poder de decisão, no
saneamento financeiro e no reposicionamento com
os públicos-alvo.

O DESAFIO DO ORÇAMENTO
Uma das restrições mais comuns à aplicação
deste “olhar humanizado” é a crença de que os
custos exigidos podem comprometer a obtenção
do lucro e, em conseqüência, de resultados sólidos
e consistentes no longo prazo - a responsabilidade
primeira de qualquer empreendimento econômico. Esta preocupação é tanto maior quanto mais
profundo for o processo de reestruturação, que
fatalmente envolverá a contenção e o controle de
gastos.
Principalmente quando se trata de empresas reguladas, como as concessionárias de energia elétrica,
cujos limites de atuação são rigidamente controlados
pelo órgão regulador (Aneel, Agência Nacional de
Figura 1

O resultado dos investimentos: melhoria no fornecimento
DEC - Duração equivalente de interrupção por consumidor (horas)*

(*) Período médio em que cada consumidor ficou sem fornecimento de energia elétrica
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Figura 2

O resultado dos investimentos: melhoria no fornecimento
FEC - Freqüência equivalente de interrupção por consumidor (vezes)

Energia Elétrica) e em que a composição dos custos
é determinante para a definição do índice de reajuste tarifário autorizado. Tarifas, é bom lembrar,
é a única fonte de receitas de uma distribuidora
de eletricidade. E uma boa parcela delas (cerca de
40%) é formada por tributos e encargos setoriais - o
que também compromete a imagem, visto que o
consumidor se ressente do alto custo e o investidor,
da remuneração não satisfatória.
A preocupação com relação ao impacto no
orçamento é generalizada, porém equivocada. Em
primeiro lugar porque esta estratégia é motivo de
permanente atenção – exatamente como ocorre em
todas as outras áreas. A busca de equilíbrio entre o
que se quer e o que se pode fazer é o segredo para
não falsear o passo.
Além disso, se integrados à estratégia corporativa,
os programas e ações necessários não são elementos
geradores de custos, mas demandantes de investimentos cujos resultados, muitas vezes intangíveis,
contribuirão para a obtenção de economias futuras
ou de objetivos tangíveis – como demonstram os
indicadores de desempenho da AES Eletropaulo em
2006 e, diga-se de passagem, das demais empresas
do grupo AES no Brasil que estão submetidas
a processo semelhante. Finalmente, a mudança
efetiva de olhar envolve não apenas a implantação
de projetos, mas a mudança de comportamento no
cotidiano. E isto é resultado menos do aporte de
recursos do que de consciência, comprometimento
e vontade política.
Um dos primeiros impulsos à melhoria do clima
interno veio, por exemplo, da determinação para
que o corpo de funcionários tivesse prioridade no
recebimento de informações sobre as mudanças
que afetassem a companhia. Foi o que ocorreu com

a divulgação do novo organograma, em outubro
de 2003, ou com o fechamento do acordo para o
equacionamento da dívida entre o grupo AES e o
BNDES, em dezembro do mesmo ano. Providências
que tiveram custo próximo a zero, pois as informações foram transmitidas por e-mail (à época, a
intranet da empresa, que hoje funciona como uma
agência de notícias interna, ainda não havia sido
implantada).
Outro caso ocorreu no processo de criação das
áreas corporativas na AES Eletropaulo (como
recursos humanos, assuntos regulatórios, suprimentos, comunicação, serviços gerais, entre outros)
no início de 2004 e que envolveu a abertura de
aproximadamente 300 vagas. Estas posições foram
supridas preferencialmente pelo remanejamento
de profissionais internos, locados nas unidades
operacionais. Com esta realocação, foram evitados
os custos e o trabalho característicos das pesquisas
em mercado e, ao mesmo tempo, valorizado o pessoal da casa. Uma valorização essencial não só à
produtividade, mas também à retenção de talentos
e ao resgate da auto-estima dos quadros em todos
os níveis da organização.
Junto ao público externo, as ações seguiram a
mesma direção. De imediato, todas as áreas adotaram a pró-atividade como norma no relacionamento com seus interlocutores diretos, com vistas à
aproximação e à solução de problemas atuais e de
pendências passadas. Assim foi feito em fronteiras
mais visíveis, como o atendimento aos clientes – em
que a AES Eletropaulo passa por processos permanentes de evolução – e naquelas mais discretas,
como o relacionamento com os órgãos reguladores
ou a negociação das dívidas das prefeituras e órgãos
públicos - em que a tônica foi a busca de solução
COLHENDO OS FRUTOS DA ATENÇÃO AO SER HUMANO
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para as necessidades das partes (concessionária e
poder público) e nos quais medidas duras foram
adotadas apenas como última opção. Graças a
posturas como estas, ao final de 2005, a empresa
zerou suas pendências com a CSPE (Comissão de
Serviços Públicos de Energia), braço paulista do
órgão regulador federal Aneel e contabilizou um
nível de adimplência, junto ao poder público, de
99%, o maior da história da companhia.
Outro exemplo foi a mudança no relacionamento com a imprensa, considerada como o elo entre a
companhia e a opinião pública e inserida, portanto,
na proposta de manter uma prestação de contas
permanente à comunidade. Até então, a empresa
havia sido bastante reticente nestes contatos. Passou
a ser mais pró-ativa na exposição e a atender a todas as demandas dos jornalistas. É evidente que as
informações solicitadas nem sempre poderiam ser
fornecidas. Mas, neste caso, o profissional saberia os
motivos da decisão empresarial. Esta transparência
criou um ambiente de respeito mútuo, em beneficio
tanto da comunidade quanto da empresa – que
passou a contar com um colchão de credibilidade
essencial para os momentos de maior desafio à sua
imagem, que também poderiam comprometer a
sua credibilidade.

NOSSOS BISNETOS AGRADECEM
O primeiro momento, portanto, envolveu a
mudança na forma de se relacionar com o público
interno e externo. Estratégias e programas mais
consistentes, com vistas ao médio e longo prazo,
foram características de uma segunda etapa, deflagrada durante o primeiro semestre de 2004 e que
só se tornou possível graças à mudança inicial de
atitude. Neste período, as iniciativas foram inúme-

ras: da negociação individual com representantes
dos poderes públicos aos contatos com órgãos
reguladores e associações do setor elétrico; da realização periódica de entrevistas coletivas de imprensa
à aproximação com a comunidade por meio de
projetos sociais e culturais; dos passos em direção
à maior aproximação com o mercado de capitais (a
AES Eletropaulo ingressou no nível II da Bovespa
em dezembro de 2004) à reformulação do site da
empresa e à criação da intranet e de outros veículos
de comunicação interna; da criação de programas
internos de pessoal – como o Clientividade3, que
passou aos quadros profissionais o conceito de que
o bom atendimento ao cliente tem início nas áreas
da empresa menos expostas publicamente - ao
aprofundamento e contínuo aperfeiçoamento de
programas permanentes, como Segurança Sempre
ou Cliente em Primeiro Lugar.
Enfim, enumerá-los não é o caso. O que importa
é frisar que todas as iniciativas, mesmo aquelas
voltadas aos aspectos técnicos e operacionais da
atividade-fim, sustentaram-se na valorização do ser
humano – fosse ele interno ou externo à companhia.
Essa foi uma fase que combinou a adoção intensiva
de medidas emergenciais características de uma
reestruturação de grande porte ao planejamento de
ações mais voltadas para o médio e o longo prazo.
E que começou a ser encerrada durante o ano de
2005, período que se caracterizou por acolher, ao
mesmo tempo, a consolidação das práticas adotadas anteriormente e novos processos voltados ao
aprofundamento do sentido da valorização do ser
humano.
Data desse ano, por exemplo, a intensificação
dos projetos para expandir, entre os profissionais do
grupo AES no Brasil (um total de 5.725 pessoas
locadas nos Estados de São Paulo e Rio Grande do
Figura 3

O resultado dos investimentos: melhoria no fornecimento
TMA - Tempo Médio de Atendimento (minutos)
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Sul) o sentimento de pertencimento, não a uma
unidade, uma região ou empresa, mas a um grupo empresarial presente no Brasil e, em um nível
mais amplo, em 26 países com um total de mais
de 30 mil funcionários. Um movimento, diga-se de
passagem, em linha com a política da AES Corporation. Também é desse ano a definição de uma
política transparente de responsabilidade social e
investimento em projetos culturais – em que todas
as áreas participam e o público externo tem acesso
às informações sobre as diretrizes que condicionaram a adoção dos projetos.
Em termos de projetos internos, três deles são,
ainda, exemplos inquestionáveis do respeito ao ser
humano como um todo integrado, uma vez que
têm por objetivo final a adoção,
por parte do profissional, de uma
atitude mais responsável tanto
consigo mesmo quanto com o
outro. Um é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL),
iniciado em 2005, com o objetivo
de transformar líderes em educadores – e que, por isso, baseia-se no
auto-conhecimento e na consciência de aspectos da personalidade
individual não necessariamente
vinculados diretamente à atividade
do dia-a-dia. Focado inicialmente
no corpo gerencial das empresas
AES no Brasil, o trabalho teve
início com uma semana intensiva
de imersão para pequenos grupos,
sucedida por reuniões periódicas entre estes mesmos
grupos e seus padrinhos (representantes do corpo
administrador das empresas). Entre os temas dos
debates e discussões estão cultura, qualidade de
vida e satisfação pessoal. A segunda fase do PDL,
atualmente em curso, estende aos diretores, atividades semelhantes àquelas direcionadas aos gerentes.
Posteriormente, o programa deverá atingir a alta
administração do grupo.
Um segundo programa fundamental, também
para todas as empresas do grupo AES no Brasil,
é o BBS - Behavior Based Safety – que, traduzido
para o Português, significa Segurança Baseada no
Comportamento. Desenvolvido em 2005 e lançado
em outubro de 2006 por um grupo de trabalho
liderado pela equipe de segurança do trabalho da
AES Brasil, o programa visa, em última instância,
a reduzir o número de acidentes por meio da adoção,
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por parte dos profissionais, de atitudes mais seguras
no dia-a-dia. E, note-se, por acidente entende-se todo
episódio que possa comprometer a saúde e o bemestar individual, não apenas aqueles provocados
pela eletricidade, atividade-fim das empresas.
Finalmente, um terceiro vetor é a mobilização de
todos os profissionais locais em torno do desenvolvimento de práticas socialmente responsáveis, por
meio de treinamentos e práticas. O conceito não se
restringe à adoção de programas com começo, meio
e fim direcionados à comunidade ou à preservação
do meio ambiente. Aqui, também, estão mais relacionados à mudança de posicionamento de vida
do que a práticas específicas.
Em 2005, as empresas do grupo AES no Brasil
passaram a adotar, oficialmente,
os parâmetros do Instituto Ethos
de Responsabilidade Social para
medir a sua evolução nessa direção. Trata-se de indicadores
referentes a:
• público interno;
• valores, transparência e governança;
• meio ambiente;
• fornecedores;
• consumidores e clientes;
• comunidade;
• governo e sociedade.

Em 2005, as
empresas do
grupo AES no
Brasil passaram
a adotar,
oficialmente, os
parâmetros do
Instituto Ethos de
Responsabilidade
Social

Em outras palavras: as empresas do grupo AES no Brasil
oficializaram a prática que desenvolviam já há dois anos, de comprometer-se
integralmente, sem contradições e sem prejuízo
aos resultados econômico-financeiros, com o ser
humano, a sociedade e o meio ambiente.
Diante da postura crítica da opinião pública,
esse comprometimento é cada vez mais essencial
ao desempenho de representantes de todos os setores
da economia, mas particularmente para as concessionárias de energia elétrica, cuja atividade-fim
está diretamente relacionada ao desenvolvimento
econômico e social. Mas, tão ou mais importante
que os efeitos para o desempenho para a companhia,
são os seus efeitos para a sociedade.
Ao proporcionar a mudança de postura corporativa, os administradores induzem a mudança de postura dos profissionais internos e dos “stakeholders”
com que se relacionam – e que tendem a aplicar
esta revisão de conceitos aos demais campos de sua
COLHENDO OS FRUTOS DA ATENÇÃO AO SER HUMANO
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vida, transmitindo-os, direta ou indiretamente, às
pessoas de seu relacionamento. Eles dão origem,
portanto, a um efeito similar ao da pedrinha jogada
na água, que forma círculos concêntricos cada vez
maiores. E, melhor: estes círculos não se restringem

ao presente, mas, ainda que sob formas diversas,
tendem a se perpetuar no futuro. Por isso, nossos
filhos, netos e bisnetos agradecerão. Assim como
agradecemos a nossos antepassados. Somos, aliás,
os antepassados do futuro4.

1 Recomendo a todos os “executivos” e/ou “candidatos a executivos” a
leitura de “O homem da companhia – Uma história dos executivos”, de
Anthony Sampson, Companhia da Letras, 1996. Vale tanto quanto um
MBA.
2 Carl Honoré, Devagar – Como um movimento mundial está desafiando o culto da velocidade, Editora Record, 2005. Quem já teve a necessidade de “administrar” o atolamento de caixas de entrada de e-mails
ou utilizar um “crackberry” como instrumento de trabalho certamente se
identificará com os casos relatados jornalisticamente pelo autor.
3 Cesar Souza é o legítimo proprietário da marca e do conceito e contribuiu como consultor para esse passo importante na conscientação das
relações de cliente-provedor nas cadeias produtivas da empresa.
4 Transcrição livre - Wim Wenders no filme “Asas do Desejo”
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pode ser inputada qualquer responsabilidade por julgamentos, opiniões,
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Pedro Funcke

A motivação dos

colaboradores como lema
As organizações que buscam destacar-se no mercado globalizado
necessitam valorizar o potencial de seus recursos humanos. Na
concepção da MWM International Motores, isso significa saber
reconhecer o potencial ilimitado de seus colaboradores, cultivar a
harmonia do grupo, estabelecer expectativas apropriadas, tolerar
as diferenças e reconhecer os esforços.

A

MWM International Motores é líder na
fabricação de motores diesel no Mercosul.
Ela possui 2,3 mil funcionários e três unidades industriais, localizadas em São Paulo,
capital, em Canoas (RS) e Jesus Maria (Córdoba,
Argentina). O grupo está estrategicamente instalado
no Mercosul com o objetivo de atender os clientes
da região e trabalhar como base para exportação
de produtos para todo o mundo. Hoje a empresa
exporta para mais de 30 países, na América do
Sul, América do Norte, América Central, Europa
e Oceania. Entre os principais clientes da MWMInternational estão empresas como Agrale, Ford,
General Motors, Iveco, Nissan, Troller, Volkswagen, Volvo, AGCO, CNH, Leon Heimer, Stemac e
Valtra, além da International Trucks, nos Estados
Unidos e México, Land Rover, na Inglaterra e
Volkswagen, na Alemanha.
A o longo de sua trajetória, a empresa tem
percebido que a participação de seus funcionários
em programas motivacionais, como o Promecon
– Programa de Melhorias Contínuas, Kaizen, Idéias
e Você faz a Diferença está promovendo a gestão
participativa e a motivação.
É motivando os colaboradores, oferecendo oporCASE STUDIES
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tunidades para promover a gestão das melhorias necessárias e reconhecendo por meio de premiações ou
divulgações públicas que a empresa espera cultivar
um excelente ambiente de trabalho para todos.

INTRODUÇÃO
Este trabalho surgiu de algo que é comum para
nossos colaboradores: uma idéia. Essa idéia tem
como objetivo tornar público as iniciativas que
nossa empresa implementa para compartilhar
essas experiências com as demais companhias.
Acreditamos que são ações como essas que fazem
com que a MWM International Motores seja líder
na fabricação de motores diesel
no Mercosul.
Ao longo deste trabalho, várias destas práticas motivacionais
serão comentadas. No geral, são
programas que buscam a melhoria por meio do incentivo à criatividade e do reconhecimento dos
funcionários. E podemos mensurar os resultados: fabricação
de produtos cada vez melhores,
de maneira mais rápida e fácil
e com custos menores, melhoria
na qualidade de nossos produtos
e serviços, a construção de um ambiente de trabalho mais saudável, o aumento da capacidade de
inovação de nossos colaboradores, processos novos
que respeitem e contribuam com o meio ambiente,
enfim, uma infinidade de resultados criativos que
melhoram nossos produtos e processos.
Este case tem como base essas as práticas motivacionais da empresa e o estudo do comportamento
humano no sistema organizacional. Esperamos que
ele contribua com empresas sérias, que estejam em
busca de melhorias em todos os aspectos, principalmente por meio do desenvolvimento humano.

produtos, processos ou do ambiente de trabalho,
redução de custos, melhorias na relação com clientes ou fornecedores, independentemente do setor de
atuação dos colaboradores.
O Programa Idéias é realizado em todas as unidades da MWM INTERNATIONAL Motores e
em todas as plantas (no Brasil e na Argentina) e
é acompanhado diariamente pelo sub-sistema dos
Programas Motivacionais vinculado ao setor de
Recursos Humanos da empresa.
O processo de implementação de uma idéia
funciona da seguinte forma:

Primeira Etapa

Lançado em 1996,
o Programa Idéias
vem estimulando
os funcionários
na busca de
melhorias
contínuas dentro
da empresa

PROGRAMA IDÉIAS
Lançado em 1996, o Programa Idéias vem, desde
então estimulando nossos funcionários na busca de
melhorias contínuas dentro da empresa. Ele surge
a princípio a partir de uma iniciativa individual:
colaborador sugere uma idéia, mas também é responsável pela sua implementação, o que fará em
grupo. Essas idéias devem se enquadrar em algum
dos seguintes aspectos: melhoria contínuas dos
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O colaborador registra a idéia
em um formulário específico.

Segunda Etapa

O formulário é entregue a
um auditor para a aprovação da
sugestão/idéia.

Terceira Etapa

Caso a idéia necessite de auxílio e de ferramentas específicas,
ela é encaminhada para a área
de melhoria da empresa para
auxiliar na sua execução.

Quarta Etapa

implementada a idéia, o formulário é encaminhado para o auditor da idéia, para validar as informações e classificar a idéia. Logo após o formulário
é enviado para a área de programas motivacionais,
que irá efetuar o registro da melhoria e pontuação
por parte da coordenação do programa no banco
de dados

Quinta Etapa

a partir da implementação da quarta idéia, o colaborador recebe um cupom adicional a cada nova
idéia implementada que lhe dará a oportunidade de
concorrer ao sorteio de um carro zero-quilômetro.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da melhoria considera os requisitos
abaixo, conforme equivalência específica para cada
item:
• 3 pontos – Melhorias e Qualidade: idéias que
gerarem melhorias: no produto, no processo, no
A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES COMO LEMA
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fornecedor, para o meio ambiente,
na comunicação, na ergonomia,
para o cliente, no ambiente de
trabalho ou para a segurança da empresa.
• 2 pontos – Redução dos Custos: este item tem
como objetivo
reduzir os custos nos processos e materiais
da empresa.
A idéia deve
conter dados
de comprovação dos valores e análises dos custos;
• 2 pontos – Inovação: idéias que propiciem a
inovação em produtos, processos, clientes e fornecedores. Este item tem como objetivo incentivar
os colaboradores da empresa a buscar a melhoria
contínua, trazendo ou criando novos produtos ou
processos;
De acordo com esses critérios de avaliação a
idéia implementada poderá receber, no mínimo 2
pontos e no máximo 7, dependendo da avaliação
dos auditores das áreas.
Esses auditores são colaboradores voluntários
que conhecem todas as rotinas do seu departamento, recebem treinamento e acompanhamento
pela coordenação do Programa Idéias e avaliam as
idéias propostas.

Reconhecimento
Mensal

A soma dos pontos acumulados pode ser trocada
por prêmios que variam de 25 a 500 pontos
Cada participante do programa escolhe a forma
de adquitir seu prêmio, podendo ser a retirada de
cartões vale-compra para lojas conveniadas. Também é possível trocar a pontuação por vales (alimentação), no valor de 25 a 150 pontos e também
por produtos da marca MWM INTERNATIONAL
Motores.

Anual

O participante que implementa mais de 4 idéias
no mês concorre a um sorteio de um veículo zeroquilômetro, que acontece no Dia da Qualidade,
prática anual da empresa. Na planta de Canoas
CASE STUDIES
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(RS) e na de Santo Amaro (SP) são carros e na
planta Argentina é uma motocicleta.

DESTAQUE ESPECIAL DAS ÁREAS
No final do mês será considerada Campeã do
Programa Idéias a área que obtiver a maior média
de idéias implementadas por colaborador durante o
mês. No dia do sorteio acontece o reconhecimento à
área que se destacou em implementações, recebendo
o troféu símbolo do Programa Idéias, que permanecerá durante um mês na área campeã.
A área que obtiver a maior média de idéias implementadas por colaborador no ano permanece
com o troféu do programa, sendo considerada a
área campeã do ano.

IDÉIA CRIATIVA
Todos os meses o gestor de cada área escolhe a idéia
que obteve o processo mais criativo em sua implementação. O colaborador recebe, além da pontuação
normal, um brinde surpresa e a sua idéia é divulgada
para toda a empresa. Essas idéias ficam dispostas em
um painel e recebem um número, para que outros funcionários votem na mais criativa. A que obtiver mais
votos é a campeã do mês; no final do ano, o processo
se repete com as idéias campeãs de cada mês, e o autor
da mais votada receberá um presente (surpresa).

IDÉIA-RELÂMPAGO
A empresa faz um acompanhamento das áreas em relação ao desempenho (média de idéias).
Quando os setores estão abaixo da média, a empresa
promove uma campanha de idéias-relâmpago para
incentivar a participação dos funcionários. Esta
campanha tem como objetivo atingir no mínimo
30% dos funcionários.

IDÉIA VERDE
Juntamente com a Semana do Meio Ambiente,
realizada em junho, a empresa incentiva sugestões
de idéias temáticas, que contribuam com o meio
ambiente.

PROMECON – PROGRAMA
DE MELHORIAS CONTÍNUAS
Segundo Alencar (1996), com o dinamismo do
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Os projetos
são
classificados
de acordo
com o tipo
de melhoria
proporcionada
para a
empresa

dia-a-dia nas organizações novos
problemas acabam surgindo, assim
como novas oportunidades. Isso
exige dos profissionais maneiras
novas de pensar, o que demanda a
necessidade crescente de ter equipes
mais criativas. Só assim poderão surgir novas idéias para lanças novos
produtos, melhorar os já existentes,
aumentar o volume de vendas,
simplificar processos e sistemas,
reduzindo custos.
Levando em conta todos os
fatores citados, a empresa criou o
Promecon – Programa de Melhorias
Contínuas, programa que todos os colaboradores
têm a oportunidade de participar dos times de
melhorias. O objetivo desses times é auxiliar na
implementação de projetos e participar na análise
de problemas na sua área de atuação.

FUNÇÃO DOS PARTICIPANTES
• Membros: eles participam de forma ativa, contribuindo na identificação, análise e discussão dos
problemas e soluções apontadas pelo grupo até a
conclusão da implementação do projeto, com seu
pleno funcionamento. Eles também são responsáveis pela continuidade da melhoria apresentada/
implementada;
• Secretário: é responsável por anotar, redigir a ata
dos assuntos das reuniões, preenchimento da folha
de presença, manter em ordem a pasta do grupo e
auxiliar na condução das reuniões.
Os projetos são classificados de acordo com o
tipo de melhoria proporcionada para a empresa.
Exemplos: redução de manuseio e transporte, redução de tempo de parada de máquina, redução de
consumo/custo de ferramentas, redução de consumo
de energias, redução do custo de matéria-prima,
redução do custo de manutenção, melhoria na
qualidade, melhoria na segurança e no ambiente
de trabalho.

Reconhecimento

O reconhecimento se dá em dinheiro pelos projetos implementados, com o objetivo de melhorar a
performance da companhia. O valor da premiação
é limitado à economia gerada pelo projeto implementado.
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DIVULGAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DOS
PROJETOS

Os meios de comunicação interna também divulgam os Promecons
aprovados (murais e intranet), para
que os colegas da MWM INTERNATIONAL Motores conheçam os
projetos implementados e valorizem
os trabalhos feitos pelos times de
Promecon. Após a aprovação do
projeto o time recebe uma quantia
em dinheiro que é proporcional do
retorno entre o grupo. E para conhecimento do time, é feito uma premiação simbólica
durante um evento realizado pela empresa chamado
Dia da Qualidade.

RESULTADOS DOS PROMECONS
Ao longo dos anos, o Promecon gerou um retorno financeiro significativo para a companhia:

Retorno financeiro

Total: R$ 20.683.303,00
2005: R$ 1.505.403,00
2004: R$ 11.818.500,00
2003: R$ 1.248.000,00

Premiação dos times

Total: R$ 430.672,00
2005: R$ 42.542,00
2003: R$ 48.835,00

PROGRAMA KAIZEN
O Kaizen, de maneira geral, significa a busca
do melhoramento contínuo em todos os aspectos,
refletindo a produtividade, qualidade sem gasto, ou
com o mínimo investimento. No Kaizen, o trabalho
coletivo prevalece sobre o individual. O ser humano
é visto como o bem mais valioso.
Segundo Imai (1990), há 10 mandamentos a
serem seguidos na metodologia do Kaizen:
• O desperdício deve ser eliminado;
• Melhorias graduais devem ser feitas continuamente;
• Todos os colaboradores devem estar envolvidos,
sejam gestores do topo e intermediários, ou pessoal
de base, ou seja, o Kaizen não é elitista;
A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES COMO LEMA
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• Ele é baseia-se em uma estratégia barata,
acreditando que um aumento de produtividade pode ser obtido sem investimentos
significativos, não se aplica somas
astronômicas em tecnologias e consultores;
• Aplica-se em qualquer lugar,
não somente em uma cultura japonesa;
• Está apoiado numa gestão
visual, numa total transparência de procedimentos,
processos, valores, tornando
o desperdício e problemas
visíveis aos olhos de todos;
• Foca sua atenção para onde se cria realmente
valor;
• Orienta-se para os processos de manufatura, administrativos e burocráticos;
• Dá prioridade às pessoas;
• Tem como lema essencial da aprendizagem organizacional: aprender fazendo.
E ao final dos sete primeiros anos de existência do
Programa Kaizen, a MWM International Motores
contabilizou os seguintes números:

Total de eventos
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:

30
23
35
77
108
103
77
98

EVENTOS REALIZADOS
Consolidado na MWM INTERNATIONAL
Motores, o Programa Kaizen configura-se como
importantíssima ferramenta no auxílio à melhoria
contínua da companhia. Dessa forma, em 5 de
fevereiro de 2001 foi criado o Kaizen Rápido e a
figura dos multiplicadores nas áreas da manufatura,
objetivando:
• Aumento no número de eventos;
• Disseminar a metodologia e conseqüentemente a
cultura do Kaizen;
• Envolver mais funcionários;
• Realizar um maior número de melhorias;
CASE STUDIES
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• Destacar funcionários que participam e
colaboram com o programa.

Depoimento

“Participar do Kaizen é
muito bom. Nós deixamos
de fazer tarefas da rotina e
temos chance de fazer um
trabalho diferenciado. É
bom saber desta confiança que a empresa
deposita em nós, pois
somos nós que definimos como fazer o
trabalho. Muito bom
também ver o projeto em funcionamento e receber
o certificado da diretoria”, diz Paulo Reichert, ferramenteiro, 53 anos, 34 anos de empresa.

MULTIPLICADORES KAIZEN
Os multiplicadores são colaboradores da empresa, que recebem treinamento e são responsáveis pela
realização do Kaizen nas suas áreas.

Quadro de multiplicadores

• Planta de Canoas (RS): 25 multiplicadores
• Planta de Santo Amaro (SP): 5 multiplicadores
• Planta de Jesus Maria, Argentina: 3 multiplicadores

KAIZEN ESTRATÉGICO
Consolidado em 2002 como uma ferramenta
de melhoria contínua da empresa, envolvemos no
evento de Planejamento & Revisão toda a diretoria
da companhia, para definir objetivos estratégicos
para o Kaizen. Alguns exemplos: velocidade no
lançamento de novos produtos, portal de fornecedores e Satisfação do cliente, atuando em conjunto
com clientes e fornecedores.

MWM INTERNATIONAL
COMO BENCHMARKING
A empresa passou a ser considerada benchimarking em Kaizen pela seriedade que o programa é
tratado pelos colaboradores. Neste ano, realizamos
um evento Kaizen para falar da nossa experiência
na planta de Canoas (RS) especificamente para
nosso cliente Ford e engenheiros da área de desen-
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volvimento de produtos da mesma montadora em
Camaçari, na Bahia, viram visitar a empresa para
ver de perto como o programa funciona.

decorrer dos semestres e se destacou.

PROGRAMA VOCÊ FAZ A DIFERENÇA

Em 2003 o Programa Você Faz a Diferença foi
realizado trimestralmente e, no mesmo ano, fora,
indicados 224 colaboradores. Já em 2004 destacaram-se 290 funcionários. A empresa entende que
esse resultado tão positivo se deve ao envolvimento
dos colaboradores, que, por meio das campanhas de
divulgação e dos próprios relatos dos que delas participam, demonstram a seriedade das iniciativas.

Após implementar todos esses programas, mesmo com o reconhecimento das ações dos colaboradores por meio das divulgações internas e premiações, vimos que ainda era necessário reconhecer as
pessoas que realmente fazem a diferença na companhia. Lançamos mais um programa: Você faz a
Diferença, que tem como objetivo viabilizar que os
próprios funcionários se reconheçam como agentes
de transformação no dia-a-dia da empresa.
A dinâmica do programa é muito simples: se um
colaborador, em algum momento, surpreendeu positivamente um colega, a partir de suas competências, seu carisma, sua forma de resolver problemas
ou mesmo o ajudou com palavras de estímulo, essa
pessoa pode ser indicada como alguém que fez a
diferença. Cada colaborador recebe semestralmente
três cupons do programa, podendo fazer a indicação
quando quiser. Cabe ao colaborador que foi indicado entregá-lo para a Coordenação dos Programas
Motivacionais. À essa coordenação caberá o registro
e controle das indicações, realizando o fechamento
semestral e anual do programa e identificando
quais foram os funcionários com maior número
de indicações no semestre e no ano.
O conceito de fazer a diferença é individual, pois
cada pessoa traz consigo um conjunto de características únicas na forma de pensar, agir e sentir. E
por não haver nenhuma interferência da empresa,
o programa mostrou-se democrático e justo.

Reconhecimento

No final de cada semestre, os três colaboradores
com o maior número de indicações dos colegas são
homenageados. Esses funcionários recebem um
troféu personalizado ‘Você Faz a Diferença’. No
final do ano será concedido um prêmio surpresa,
para o colaborador que acumulou indicações no

RESULTADOS DO PROGRAMA

CONCLUSÃO
A MWM International Motores entende que os
recursos humanos de uma empresa não se comparam em termos de importância com máquinas.
Uma empresa com excelente maquinário e sem
equipe capaz não tem nenhuma perspectiva de
resultados. Desta forma, a empresa está convencida de que há de melhor ao desenvolver todos esses
programas motivacionais.
O nível de satisfação dos funcionários pode ser
verificado pela da redução de indicadores como
turn-over, absenteísmo, acidentes de trabalho e as
indicações dos próprios colaboradores em pesquisas
de clima feitas anualmente. A empresa também
obteve destaque em 2002, 2003, 2004 e em 2005
na conceituada edição das 150 Melhores Empresas
para se Trabalhar, da Editora Abril.
Além de todos os programas citados, a empresa
também considera essencial outros fatores, como
ambiente físico propício para a atividade laboral,
canais de comunicação eficientes, ambiente desafiador, liberdade e autonomia, participação, recursos
tecnológicos e materiais, salários, benefícios, apoio
das chefias, suporte nos grupos de trabalho, além
de treinamento.
Por fim, esperamos que este trabalho contribua
para a sociedade empresarial de maneira geral, auxiliando para que mais empresas tenham acesso a programas motivacionais dentro de suas organizações.
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ANEXO
MWM INTERNATIONAL MOTORES CRESCE
7% EM FATURAMENTO, FECHANDO O ANO
FISCAL COM US$ 718 MILHÕES
A MWM International Motores, líder de mercado
no Mercosul e pioneira em desenvolvimento de tecnologia diesel, fechou seu ano fiscal com faturamento
líquido de US$ 718 milhões, o que representa um
crescimento de 7% em relação a 2005, quando o
faturamento registrou US$ 671 milhões. A empresa
encerra o ano fiscal 2006 totalizando 125 mil motores produzidos, sendo que 69% destes - ou 86,3 mil
motores - foram destinados ao mercado interno.
A participação dos motores eletrônicos somou
53% no total de produção da empresa em 2006,
enquanto em 2005 eles representavam 26,5% . “E
para 2007, estimamos que essa participação chegue
a 75% de nossa produção”, prevê Waldey Sanchez,
presidente e CEO da MWM International Motores.
Para atender à demanda por novas tecnologias em
produtos e processos a empresa fecha 2006 com
investimentos de US$ 47 milhões. Para 2007, estão
sendo direcionados outros US$ 33 milhões, somando
US$ 132 milhões no biênio 2005-2007.

Também nas exportações, a MWM International fechou o ano fiscal 2006 com balanço positivo.
Foram exportados 64,3 mil cabeçotes para a matriz
da empresa em Melrose Park, nos Estados Unidos,
um crescimento de 27,3% em relação a 2005, quando foram enviados 50.485 cabeçotes aos EUA. E a
previsão é de que esse número continue crescendo:
“Nosso objetivo é exportar 100 mil cabeçotes em
2007”, diz Sanchez. Quanto à exportação de motores, a empresa registrou 38,7 mil unidades em 2006,
o equivalente a 31% da sua produção.
Para o México, a empresa exporta os motores Acteon, que equipam os ônibus produzidos
pela International Truck & Engine Corporation
(ITEC), primeiro grande negócio proporcionado
pela fusão entre as duas empresas. Os primeiros
embarques começaram em abril deste ano e a
empresa fecha 2006 com 560 motores exportados
para aquele país. “Para 2007 nossa meta é exportar 1.000 motores inicialmente para o México e
evoluir até atingir o potencial de 8 mil unidades”,
afirma José Eduardo Luzzi, diretor de Vendas,
Marketing e Planejamento Estratégico da MWM
International Motores.

Pedro Funcke é gerente de programas sociais e motivacionais da
MWM International Motores.
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AGF SEGUROS

Max Thiermann

A renovação como

base para o crescimento
Presente no Brasil há 102 anos, a AGF Seguros, empresa do
Grupo Allianz, ocupa a oitava posição no ranking nacional,
levando-se em consideração os ramos elementares. Sua
expertise no setor e a capacidade de se renovar diante das
transformações do mercado coloca a companhia entre as
líderes em seguros Patrimoniais (Incêndio, Condomínio, entre
outros), Transporte, Riscos de Engenharia, Rural, além de Saúde
Empresarial, por meio de sua subsidiária AGF Saúde. A partir de
2003 a AGF implantou uma nova política de análise e controle
de risco. E a estratégia deu excelentes resultados.

O

Grupo Allianz encerrou 2005 como a maior
companhia seguradora do mundo em faturamento: US$ 119 bilhões. O conglomerado,
fundado em 1890, em Berlim, está presente
em 70 países e conta com mais de 177 mil colaboradores. Em 2005, o lucro cresceu mais de 70%,
passando de US$ 3 bilhões para US$ 5,2 bilhões. A
companhia encerrou o período administrando US$
1,5 trilhão em fundos. Outro dado revelador é a queda
recorde do índice combinado que ficou em 92,3%,
abaixo da meta de 95% estipulada previamente. Aos
seus cerca de 60 milhões de clientes espalhados pelo
mundo, oferece serviços nos segmentos segurador,
financeiro e de administração de fundos.
Embora o ano passado tenha sido marcado por
fenômenos naturais severos, o Grupo Allianz manteve todas as suas metas, aumentando significativamente seu valor e tomando decisões importantes
para a continuidade da expansão de seus negócios.

CASE STUDIES

38

SEGUROS

Todas as unidades de negócios colaboraram para esse
desempenho, registrando crescimento e fortalecendo
a empresa como um todo.
Os resultados do Grupo Allianz em 2005 deveram-se, em grande parte, a continuidade da estratégia
conhecida como “3+1” iniciada em 2003: fortalecimento da base de capital, elevação da rentabilidade
operacional e redução da complexidade. Essas três
diretrizes têm como conseqüência o quarto item, o
crescimento sustentável. Aliado a esse posicionamento, o Grupo prosseguiu com o seu programa
de Customer Focus, implantando uma nova metodologia para medir a satisfação de seus clientes em
que um dos principais indicadores é quantos deles
recomendam os serviços da Allianz para amigos ou
conhecidos.
A dimensão, a riqueza e a competência global do grupo conferem
às subsídiárias oportunidades e ferramentas excepcionais para ganhar
participação nas regiões em que já
atuam, conquistar novos mercados
e garantir condições de competitividade. O conceito do grupo de
cooperação além-fronteiras, que
continuamente busca as melhores
práticas empresariais e a maneira
mais eficiente de implementá-las,
é reconhecido pelo mercado, o que
reforça sua credibilidade no mundo inteiro.
O ano passado trouxe consigo muitas conquistas,
mas a maior, talvez, tenha sido a prova de que o
Grupo Allianz não é apenas depositário de valores
tradicionais, mas uma fábrica de novas idéias que
geram valor continuamente a seus clientes, acionistas
e funcionários.

foi a carteira de Automóvel, cuja sinistralidade caiu
6 pontos percentuais em relação a 2004, atingindo
66,9%. Outros fatores que contribuíram para a lucratividade foram o crescimento da retenção de prêmio
e do resultado financeiro.
A companhia registrou, em 2005, lucro líquido
de R$ 56,8 milhões, 82% superior ao do ano anterior.
O faturamento líquido cresceu 17,5%, atingindo R$
1,2 bilhão, superando a média de mercado que foi
de 13,1%. Os ativos totais chegaram a R$ 1,3 bilhão,
expansão de 9,4% em relação ao ano passado. O
retorno sobre o patrimônio líquido foi de 16%.
Merece destaque o fato de que este desempenho
superou o crescimento médio do mercado em 2005,
que foi de 13,1%. O setor, ano passado, movimentou
R$ 50 bilhões, sendo responsável por 3,6% do PIB nacional. Atualmente, o Brasil ocupa
a 21ª posição no ranking mundial,
o que demonstra o enorme potencial de expansão desse segmento no
país. E, conseqüentemente, torna
mais expressiva a trajetória da AGF
Seguros nos últimos anos.

A AGF Seguros
opera em todo
o território
nacional, com
cerca de 60
filiais e 1.200
funcionários

A AGF SEGUROS
A AGF Seguros opera em todo o território nacional, com cerca de 60 filiais e 1.200 funcionários.
Seus produtos e serviços são comercializados por
aproximadamente 7 mil corretores ativos, os principais responsáveis pela venda dos produtos da AGF
Seguros para mais de 500 mil segurados.
A partir de 2003 a AGF implantou uma nova
política de análise e controle de risco. E a estratégia
deu excelentes resultados. Em 2005, o índice de sinistralidade geral apresentou um recuo de 2,3 pontos
percentuais, chegando a 60,7% - um dos menores
do mercado. A principal responsável por esta queda
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AGF SAÚDE

Ao desenvolver soluções eficientes para o controle das despesas médicas das empresas, a subsidiária de
seguro saúde também manteve posição de destaque
no mercado e, em 2006, galgou uma posição no
ranking do seu setor, sendo a quarta maior seguradora de saúde do Brasil.
A AGF Saúde encerrou 2005 com lucro R$ 23
milhões e obteve um crescimento em seu faturamento de 22,6%, chegando a R$ 223 milhões. O maior
indicador da eficiência da companhia, no entanto,
é que mesmo com os crescentes custos médicos, o
índice de sinistralidade manteve-se em 71,7%, um
dos menores do mercado.

CONQUISTAS
A história recente da AGF Seguros é marcada
pela liderança alcançada em diversos segmentos
nos ramos de não-vida, como Condomínio, detendo
18,9% do setor, Riscos de Engenharia, com 10,8%
e Seguro Rural, registrando 24,2%. Neste último, é
a primeira do setor entre as seguradoras não ligadas
a bancos.
Confirmando o compromisso da seguradora em
A RENOVAÇÃO COMO BASE PARA O CRESCIMENTO
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buscar obstinadamente a excelência na prestação de
serviços, há quatro anos consecutivos, pesquisa do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), aponta a AGF Saúde como a
Melhor Seguradora de Saúde do Brasil. Desde 2002,
o instituto analisa o balanço auditado dos 20 maiores
grupos seguradores do país, sendo que sempre a AGF
Saúde obteve a primeira colocação.

1974

Passa a operar sob o nome de Brasil Seguros.

1982

HISTÓRIA

A Brasil Seguros cria o primeiro plano de resseguro diferenciado na carteira de Transportes do
Mercado Nacional

1904

1993

Rio de Janeiro, 26 de novembro. Nascia na Rua
do Ouvidor, nº 6, a Companhia de Seguros Terrestres
e Marítimos Brazil, já com participação acionária
da Compagnie d’Assurances Générales de France
– AGF, para atuar nos ramos de Transporte, Fogo
(incêndio) e, posteriormente, em Vida.

1929

Grave crise econômica mundial. A AGF adquire
o controle acionário da companhia, promovendo
mudanças, como no nome para Brasil Companhia
de Seguros Gerais; a transferência da sede para São
Paulo, que na época já o principal centro econômico-financeiro do país; e a inclusão do ramo de acidentes de trabalho, obrigatório pelo governo Federal
naquele ano.

1930-1949

Início da expansão nacional. A Brasil Companhia
de Seguros Gerais inaugura filiais nas principais
capitais brasileiras.

1950

Ampliação dos ramos de atividade: acidentes
pessoais, acidentes de trânsito, automóveis, responsabilidade civil, riscos aeronáuticos, vidros, roubo,
lucros cessantes.
Curiosidade: seguros para coices, chifradas,
quebras de bacias de privadas, desastres de carroças e bondes, quedas em poços e etc, já faziam o
portfólio da seguradora um dos mais completos
do país.

1969

A seguradora é a primeira
a utilizar computadores no
setor, com a aquisição do GE
115, o segundo do tipo a ser
implantado no Brasil. No final
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da década, consagra-se como uma das maiores seguradoras do país.

Após ampla reformulação interna, a empresa
adota o nome de AGF Brasil Seguros. Nesse mesmo ano, atinge a liderança nos segmentos de Riscos
Industriais, Operacionais e Nomeados, cria a Linha
Direta AGF e lança o AGF Saúde e o AGF Auto.

1994

Criação da Associação Beneficente e Assistencial
dos Funcionários do Grupo AGF Brasil (ABA) e de
creche na Zona Leste de São Paulo (comunidade de
Engenheiro Goulart).

1998

Fusão da francesa AGF com o grupo alemão
Allianz.

1999

Criação do Projeto Vida Nova para atender crianças e jovens da comunidade de Engenheiro Goulart.
Recebe os títulos de Empresa Cidadã, pela Prefeitura
de São Paulo, e de Empresa Amiga da Criança, da
Fundação Abrinq.

2001

Por determinação da ANS, criação da AGF
Saúde, empresa subsidiária do Grupo AGF Brasil
Seguros.

2004

Comemorações dos 100 anos de Brasil da AGF
Seguros em 16 cidades do país.

OS PRODUTOS
O portfólio de produtos da
AGF Seguros é um dos mais
completos do mercado, tanto
para pessoas físicas quanto para
jurídicas. Para o primeiro grupo,

SEGUROS

destaca-se ao oferecer o melhor pacote de serviços do
setor nos seguros de Auto, Residência e Condomínio.
Para pessoa jurídica, a expertise adquirida pela seguradora ao longo desses 100 anos, aliada ao respaldo do
Grupo Allianz, permite à AGF Seguros não apenas
desenvolver coberturas personalizadas, mas gerenciar
o risco, auxiliando as empresas clientes a realizarem
um trabalho preventivo.
Para atender às necessidades das grandes organizações nacionais e multinacionais, a companhia possui
a área Corporate, que conta com a expertise e o apoio
do Grupo Allianz no desenvolvimento de produtos e
serviços customizados, além do atendimento exclusivo que a AGF Seguros sempre ofereceu.

EVOLUÇÕES RECENTES
O expressivo crescimento que a AGF Seguros
vem obtendo nos últimos anos está refletido na conquista de mercado nos ramos em que a companhia
atua.
As carteiras de Automóvel, Condomínio e Residência tiveram grande impacto no resultado da
AGF Seguros, principalmente pelo desempenho
do seguro de Auto, que encerrou 2005 registrando
30% de crescimento, enquanto a média do setor foi
de 15%. Condomínio manteve a liderança do setor
e em 2005 cresceu 35%, enquanto que Residência
também teve excelente performance, com alta de 42%,
contra 15% do mercado.
Já a divisão Corporate, que oferece seguros para
empresas de grande porte, garantiu seu principal
destaque na carteira de Riscos de Engenharia, que
ingressou 2006 como líder de mercado.

COMUNICAÇÃO
Cada vez mais a AGF Seguros amplia suas ações
de comunicação, culminando, em 2006, com a maior
campanha publicitária de sua história, cujo slogan é
“Sonhe. A AGF Segura”. Seu objetivo é reforçar o
compromisso da seguradora em proteger as conquistas dos clientes, ao proporcionar tranqüilidade para
que aproveitem intensamente todos os momentos
de suas vidas. Esta foi a primeira vez que a seguradora faz inserções em TV fechada, além de investir
em mídias inovadoras como mensagens para palm
tops e ações nos aeroportos. A campanha nacional
inclui, ainda, uma programação intensa em rádio,
mídia impressa, outdoor, front light, cinema, Internet
e abrigo de ônibus.
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Mas a Comunicação da companhia não se restringe à publicidade. A AGF Seguros está investindo
fortemente em patrocínio esportivo e cultural.
No esporte, as ações
iniciaram-se em 2005,
quando a seguradora
decidiu apoiar o campeão
olímpico da Seleção Brasileira de Vôlei, Nalbert,
em sua nova empreitada:
o vôlei de praia. Hoje,
Nalbert e seu parceiro
Luizão, que é campeão
pan-americano da categoria, disputam campeonatos no Brasil e no
exterior. Recentemente, a
grande promessa do automobilismo brasileiro,
Bruno Senna, também
passou a contar com o patrocínio da AGF Seguros
para competir na Fórmula-3 inglesa.
Em maio deste ano, a seguradora promoveu a
exposição Degas: o universo de um artista. A mostra
realizada pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp)
foi a maior desse artista já realizada na América do
Sul.

O expressivo
crescimento que
a AGF Seguros
vem obtendo
nos últimos anos
está refletido
na conquista
de mercado nos
ramos em que a
companhia atua

VALORES DA MARCA
O DNA da marca AGF Seguros foi construído
em cima de valores como inovação, agilidade, ética,
solidez, proximidade com o cliente e responsabilidade
social. Sem dúvida, este último tem papel fundamental. Por ser uma empresa que vivencia a história
do país há mais de um século, tem como missão
promover a inclusão de jovens de baixa renda no
mercado, ao oferecer o acesso à educação de qualidade, para que possam transformar seus potenciais
em competências.
O trabalho começou em 1994, com a criação da
Associação Beneficente e Assistencial dos Funcionários do Grupo AGF Brasil (ABA). Nesse mesmo
ano, a entidade fundou, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Educação
Infantil AGF Júnior (CEI) para atender crianças
de zero a cinco anos da comunidade de Engenheiro
Goulart, zona Leste de São Paulo, também conhecida
como Favela da Caixa D’Água. Dando continuidade
ao trabalho, anos mais tarde criou o Projeto Vida
Nova para dar assistência a jovens de 6 a 17 anos,
A RENOVAÇÃO COMO BASE PARA O CRESCIMENTO
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no período complementar ao escolar. O Núcleo de
Alfabetização de Adultos e as Oficinas de Informática
surgiram da necessidade de ampliar o atendimento
à comunidade.
Para fechar o ciclo, faltava a AGF Seguros dar
oportunidade de trabalho aos jovens que ajuda a
formar em seus projetos sociais. Por meios dos programas de estágio e do Jovem Aprendiz, a seguradora
passou a admitir adolescentes a partir de 16 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES
• Os projetos sociais da AGF Seguros já auxiliaram
mais de quatro mil crianças e jovens da comunidade
de Engenheiro Goulart (São Paulo).
A região é considerada uma das mais
violentas da capital.
• A AGF Seguros é a patrocinadora
máster da dupla de Vôlei de Praia
formada por Nalbert, campeão olímpico e ex-capitão da Seleção Brasileira de vôlei, e Luizão, campeão
pan-americano de Vôlei de Praia.
• O piloto Bruno Senna, a mais nova
promessa do automobilismo brasileiro, conta com o apoio da AGF
Seguros para disputar a Fórmula-3
inglesa.
• A AGF Seguros está intensificando
sua atuação nos seguros de Incêndio
e Grandes Riscos industriais, dando
destaque aos Riscos de Engenharia;
D&O (seguro de responsabilidade
civil voltado para executivos de alto
escalão); e Saúde Empresarial.
• O Grupo Allianz é tradicional patrocinador da
Fórmula-1 e da America’s Cup, maior competição
internacional de vela.
• Chamado de Estádio dos Sentidos, a construção
do Allianz Arena, sediado em Munique e palco da
Copa do Mundo 2006, foi promovida pelo Grupo e
por isso leva seu nome.

Os projetos
sociais da
AGF Seguros
já auxiliaram
mais de
quatro mil
crianças e
jovens da
comunidade
de Engenheiro
Goulart
(São Paulo)

OS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
PESSOAS FÍSICAS
• AGF agrícola
• AGF Air
• AGF Auto
• AGF Benfeitorias Rurais
• AGF Construção
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• AGF em Dobro
• AGF Equipamentos
• AGF Equipamentos Agrícola
• AGF Náutica
• AGF Residência

PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EMPRESAS
• AGF Agrícola
• AGF Air
• AGF Auto
• AGF Auto Frotas
• AGF Benfeitorias Rurais
• AGF Canavial
• AGF Cargo Import
• AGF Concessionárias Autorizadas
• AGF Condomínio
• AGF Construção
• AGF Empresa
• AGF Empresa Hotel
• AGF Equipamentos
• AGF Equipamentos Agrícolas
• AGF Floresta
• AGF Máster Empresarial
• AGF Náutica
• Riscos de Engenharia
• Riscos Nomeados
• Riscos Operacionais
• AGF Saúde
• AGF Transportes

EXPANSÂO
Lucro da AGF seguros
cresce 43 % no primeiro semestre

A AGF Seguros registrou, no primeiro semestre
de 2006, lucro líquido de R$ 39 milhões, representando crescimento de 43,3%, quando comparado
ao mesmo período de 2005 - R$ 27,3 milhões. Já
o resultado operacional saltou de R$ 38,1 milhões
(primeiro semestre de 2005) para R$ 55,6 milhões,
alta de 45,6%.
Os prêmios de seguros do semestre somaram R$
580,4 milhões, registrando crescimento de 16,7%,
em relação aos R$ 497,3 milhões obtidos no mesmo
período de 2005, sem contar as operações da subsidiária AGF Saúde.
Esses resultados foram alcançados pela expansão
dos seguros de Automóvel, Condomínio, Residência
e Riscos de Engenharia e por mantermos nossa política de melhoria constante na aceitação de riscos,

SEGUROS
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Figura 1

Crescimento – Riscos de Engenharia / AGF Seguros e Mercado
Período

2º sem 04/03

1º sem 05/04

2º sem 05/04

1º sem 06/05

AGF Seguros

131,7%

23,3%

234,6%

65,5%

Mercado

120,7%

13%

153,8%

22,5%

Fonte: Susep

o que contribuiu para a redução da sinistralidade de
carteiras importantes, como Automóvel.
Além disso, nosso programa de relacionamento
com o corretor, o Seleção AGF, que tem um conceito
único no mercado, contribuiu para potencializar
nosso canal de vendas.

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS
No primeiro semestre de 2006, a carteira de
Automóvel teve crescimento de 23,7%, acima da
média do mercado, que foi de 15,1%. O desempenho
possibilitou à seguradora galgar uma posição no
ranking deste setor, ocupando a 8ª colocação. Além
da ampliação das vendas, a AGF Seguros credita o
desempenho ao aumento do índice de renovação que
superou os 70% neste primeiro semestre de 2006.
Outro fator importante foi o crescimento regional
da carteira, cujos estados que mais aumentaram a
produção foram Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul.
Em Residência, a AGF Seguros encerrou o semestre registrando crescimento 27,9% no faturamento,
enquanto o segmento cresceu apenas 13,3%. A boa
aceitação do produto AGF em Dobro, que une os
seguros de Auto e Residência em uma única apólice,
refletiu no resultado da carteira. Também não se
pode desconsiderar que, de maneira geral, o mercado
imobiliário está em franca expansão.
No segmento de Condomínio, a AGF Seguros
manteve a liderança do setor, com crescimento de
25,8% contra os 14,8% registrados pelo mercado.
Para sustentar essa liderança, a AGF Seguros está

constantemente desenvolvendo produtos para atender
as mudanças desse segmento.
O maior crescimento, contudo, foi em Riscos de
Engenharia, cujo aumento foi de 65,5% em relação
ao mesmo período de 2005. Há quatro semestres
consecutivos que essa carteira vem registrando crescimento bem acima da média do mercado. O desempenho deve-se, principalmente, à AGF Seguros poder
contar com todo o know-how e respaldo do Grupo
Allianz para análise e subscrição de riscos.
Um exemplo disso foi a conquista dos seguros das
duas maiores usinas eólicas do país: Osório (RS) e
Rio do Fogo (RN). Para fazermos o seguro desses
dois parques eólicos contamos com o apoio de outras
empresas do Grupo Allianz situadas na Alemanha,
Espanha e nos países escandinavos, como a Dinamarca, acostumadas a trabalhar com esse tipo de
risco, que é novo no país, uma vez que cerca de
75% da matriz energética brasileira são constituídas
pelas hidrelétricas.
A subsidiária de seguro saúde do grupo teve crescimento de 21,3% no semestre, contra os 8% registrados
pelo mercado, e manteve a quinta colocação no setor
(segundo dados da Agência Nacional de Saúde), com
faturamento de R$ 122,5 milhões, enquanto em 2005
foram R$ 101 milhões. O lucro de R$ 15,7 milhões
no semestre foi aproximadamente 50% maior que
no mesmo período do ano anterior, quando registrou
R$ 10,6 milhões. Desde sua origem, em 1993, que
a seguradora trabalha com saúde empresarial e, nos
últimos anos, vem ampliando sua atuação nas pequenas e médias empresas através do produto AGF
Saúde PME.

Max Thiermann é presidente da AGF Seguros.
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UNIMED-RIO

Marcelo Giannubilo

A criação de

diferenciais competitivos
A Unimed-Rio é uma cooperativa administrada por médicos, com
três décadas de tradição, mais de 1.300 colaboradores e o maior
faturamento do sistema Unimed, além de reconhecida participação
na divulgação nacional da marca. É líder do mercado carioca de
planos de saúde, atendendo mais de 500 mil usuários. Reúne cerca
de 4.300 profissionais cooperados em quase 50 especialidades e 390
hospitais, clínicas, laboratórios e outros prestadores credenciados.
Tem mais de 89% de clientes satisfeitos e 89% de satisfação na
classe médica. Os médicos da Unimed-Rio são os que possuem
melhor remuneração entre todos os planos de saúde da cidade.

D

esde 2000, o mercado de planos de saúde
no Brasil está estagnado. O crescimento dos
últimos 5 anos foi menor que 1%. Não há
gente disponível, esperando para ser “conquistada” por planos que ofereçam o melhor serviço,
o melhor custo X benefício ou a melhor proposta
de comunicação. O mercado está saturado. Quem
pode ter plano já tem. Quem não pode, não pode.
Portanto, hoje temos 1.274 operadoras brigando por
34 milhões de pessoas. E quem quiser ganhar a
briga tem que tirar clientes da concorrência. Esse é
o retrato da categoria.

DIAGNÓSTICO
Neste cenário, a Unimed-Rio precisava encontrar
uma nova forma de se comunicar para que pudesse
crescer em um mercado em retração, sem comproCASE STUDIES
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meter sua rentabilidade nem abrir mão de seu target
estratégico (classes AB).
Crescer e fortalecer a marca neste cenário era
um desafio, e demandava a criação de diferenciais
competitivos.
Com um posicionamento acertado (baseado em
qualidade de vida) e um discurso oposto ao da categoria (baseado em tecnologia/doença), a estratégia
encontrada foi fortalecer o posicionamento (e assim
polarizar ainda mais a categoria – deixando claro
que a proposta da Unimed era diferente das demais),
com o objetivo de gerar paixão pela marca, e por fim
aumentar os índices de preferência.
Dessa forma, adotamos a estratégia do Marketing
Integrado.

O MARKETING INTEGRADO
Conceito

“Exige uma sincronia interna dos diversos setores
da entidade onde se insere a unidade de informação, em
todos os níveis hierárquicos. As metas são definidas, e
é feita uma ação conjunta, visando ao sucesso final das
vendas”. (Costa, 1986)
• O Marketing Integrado requer mudanças comportamentais;
• Todos na instituição têm uma parcela de responsabilidade por tudo o que for produzido em prol do
cliente, em todos os setores desta instituição;
• Marketing Integrado em uma unidade de informação:
- É importante que todos as pessoas que trabalham em uma unidade de informação pratiquem o
Marketing Integrado;
- Pelo contato direto que possuem com os clientes,
estes profissionais tendem a conhecer melhor suas
preferências, o que torna mais fácil satisfazê-las;
- Todos devem transmitir ao cliente a mesma
imagem de presteza e precisão de respostas, qualidade e uniformidade de trabalho e de conduta de
atendimento.

MIX DE MARKETING
Publicidade / Propaganda

• Campanha de Fortalecimento da Marca
– Receita
• Campanha Fim de Ano
• Ações Pontuais
- Dia dos Pais
- Dia do Médico

- Anúncio Maiores e Melhores
- Dia Internacional da Mulher

Objetivos da Unimed-Rio

• Reposicionar a Marca Unimed-Rio, tornando-a
mais forte e consolidando sua liderança no mercado.
• Diferenciar a comunicação da Unimed-Rio dos
demais planos de saúde,
estabelecendo uma personalidade única para a
marca.
• Construir uma campanha publicitária enfatizando a prevenção à saúde e à
qualidade de vida.
• Ser uma marca impactante.
• Ser uma marca Top of
Mind no Município do Rio
de Janeiro.
• Aumentar a base de clientes e fidelizar os atuais.
• Fazer com que o consumidor veja a Unimed-Rio como a melhor empresa
de planos de saúde porque é mais humana, ética,
criada e pertencente aos médicos e, por isso é a que
se dedica a oferecer o melhor para o cliente.

Unimed-Rio
precisava
encontrar uma
nova forma de se
comunicar para
que pudesse
crescer em um
mercado em
retração

MARKETING ESPORTIVO
Principais Conceitos

• Marketing Esportivo - é um conceito amplo,
integrado à linguagem do marketing convencional
e traduzido através do esporte. Possui as seguintes
abordagens:
• Marketing dos Esportes - Consiste no planejamento e gestão de marketing de uma entidade esportiva e/ou de uma entidade de produtos esportivos que
visam a promover e difundir suas marcas.
• Marketing através do Esporte - Consiste na utilização do esporte como arma dentro das estratégias
de comunicação da empresa. Formas de associação
de marcas ao esporte: celular, jornal, placas, revistas, TV, internet, rádio, eventos, promoções, social,
equipes, patrocínios, atletas, dentre outros.

Objetivos da Unimed-Rio

• Maximizar a exposição da marca
• Transferir a emoção e a competitividade do
evento
A CRIAÇÃO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

45

UNIMED-RIO
• Reforçar a imagem corporativa

MARKETING SOCIAL

Patrocínios da Unimed-Rio

Conceito

• Fluminense
• Maracanã
• Atletas patrocinados
• Juliana Veloso - Salto Ornamental
• Vinícius Waked – Natação
• Oliver Vitor – Tae-kwon-do
• Bruno Ribeiro – Jiu – Jitsu
• Tammy Takagi – Salto Ornamental

Outros Patrocínios

• Campeonato de Hipismo
• Copa Tênis dos Médicos
• Circuito Unimed de Tênis
• 1º Troféu Unimed-Rio de Golf
• 9º Santa Mônica Fitness
• Clínica de Caminhada na
Lagoa

Objetivo da Unimed-Rio

Apoiar projetos voltados para a melhoria das condições de vida de crianças, adolescentes e idosos.

Apoios da Unimed-Rio

Marketing Cultural é uma ferramenta de comunicação que, se
aplicada com critério e seriedade,
só oferece vantagens para os patrocinadores, artistas,
produtores e, alvo maior, o cidadão brasileiro.

• Adoção do Canteiro da Av. Armando Lombardi
• Adoção do Canteiro da Av. Ayrton
Senna
• Adoção da Lagoa
Rodrigo de Freitas
• Retiro dos Artistas
• REPARTIR - Associação de Apoio às
Crianças do Hospital
Municipal Jesus
• Associação Saúde Criança Renascer

Ganhos para a empresa

MARKETING DE INCENTIVOS

MARKETING CULTURAL
Conceito

O Marketing Cultural apresenta soluções a
três novas exigências do mercado: necessidade de
diferenciação das marcas, diversificação do mix de
comunicação das empresas para melhor atingir seu
público e necessidade das empresas se posicionarem
como socialmente responsáveis.

Objetivo da Unimed-Rio

Concentrar investimentos em ações que promovam a valorização da marca e/ou melhor relacionamento com clientes, cooperados e prospects.

Pontos patrocinados

• Bar do Tom (desde 1999)
• Claro Hall (desde 2000)
• VI Cobrapem
• Rio Claro de Verdade
• Coca-Cola Vibezone
• Oi Noites Cariocas
• Congresso Médico Unimed-Rio
CASE STUDIES
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O Marketing Social ou diz respeito ao esforço
mercadológico no sentido de associar uma marca
ou instituição a uma causa social, que pode ser o
desenvolvimento de campanhas (para prevenção da
saúde e o estímulo à leitura, por exemplo) doações
para entidades assistenciais, parcerias com entidades
filantrópicas, desenvolvimento de trabalho com as
comunidades carentes etc.

Conceitos

É importante ressaltar que motivação é diferente
de Incentivo.
• Motivação - Motivo pelo qual as pessoas fazem
uma ação, algo interno.
• Incentivo - Aquilo que incentiva a pessoa a chegar
a um determinado ponto, devido a um fator externo
que lhe é oferecido.

Tipos de premiações

• Dinheiro
• Reconhecimento Público
• Prêmios Materiais (eletrodomésticos, eletroeletrônicos)
• Viagens
A dimensão de uma premiação é feita partindo
da premissa de que ela tem de ser algo desejado, ou
então não será uma campanha incentivadora. Por
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isso, que nem sempre a premiação física ou monetária tem sentido.

Ganhos para a empresa

• Força no relacionamento com a equipe;
• Equipe passa a trabalhar ainda mais comprometida
com os resultados;
• Redução dos custos, pois os resultados obtidos garantem o retorno do investimento realizado.

O MARKETING DE INCENTIVOS
DA UNIMED-RIO – CAMPANHA
SELEÇÃO DE CRAQUES
Para criar uma campanha de incentivo de sucesso, são necessárias várias etapas, como: desenvolver
o regulamento, uma identidade visual forte e ações
diferenciadas.
Por ser uma ação de longo prazo, é essencial criar
um planejamento e um cronograma para manter a
campanha viva na mente dos diferentes públicosalvos.
Desta forma, a Campanha Seleção de Craques
atingiu os objetivos da Unimed-Rio, criando uma
comunicação eficiente e pertinente ao longo da
campanha.

Objetivo da Unimed-Rio

• Incremento das vendas, de acordo com as metas
estabelecidas pela Unimed-Rio.

Meios utilizados para atingir o objetivo

• Planejamento das ações e peças ao longo da campanha para continuar atraindo a atenção e o interesse
dos corretores.
• Mantendo a equipe motivada através de novidades constantes, idéias criativas, pertinentes e ações
diferenciadas.
• Estabelecendo um canal contínuo de comunicação
com todos os públicos envolvidos na campanha.

A escolha do tema

• Usar “esporte” como tema incentiva a competitividade sadia, o desejo de vencer, de superar limites, além
de agregar esforços em prol de uma meta comum.
• “Futebol” é o esporte preferido do país. Seus termos
e regras
são conhecidos pelo público.
• O Brasil é pentacampeão do mundo neste esporte,
que cativa e motiva homens e mulheres, sobretudo
em épocas de Copa.

• Em 2006, foi realizada a Copa do Mundo na Alemanha.
• O tema proposto utilizou a “Copa do Mundo”
como mote para a todas as peças da campanha de
incentivo, focando na superação de metas e qualidade de vida.

Premiação final: corretores

No final da campanha, foram premiados os 07
melhores vendedores, sendo que o prêmio para os três
primeiros foi uma viagem para a Copa do Mundo
na Alemanha para assistir aos três primeiros jogos
do Brasil. O prêmio incluiu passagem aérea de ida e
volta, estadia de 13 dias em hotel, refeições e ingressos
para os jogos do Brasil na primeira fase da Copa, e
todos os 07 vencedores ganharam um kit para assistir à Copa do Mundo com todo o conforto: uma
TV 29” tela plana, um home theater e um aparelho
de DVD.

Premiação final: supervisores

No final da campanha, foi premiado o supervisor
da melhor concessionária. O prêmio foi uma viagem
para a Copa do Mundo na Alemanha, para assistir
aos três primeiros jogos do Brasil. O prêmio incluiu
Figura 1

Premiações
Passeio de helicóptero
Almoço Jogo Brasil x Chile
Prêmio para Quiz (bolsas)
Camisas do Brasil Oficiais
Prêmios para o Quiz (Boticário)
Suíte Júnior (Prêmio Extra)
Suíte Luxo (Prêmio Extra)
Almoço Barra Mansa
Prêmios para Quiz (mixer)
Prêmios para Quiz (sanduicheiras)
Prêmios para Quiz (rádios)
Prêmios para Quiz (rodízio Estrela do Sul)
Passeio Saveiro Prêmio Extra Agosto
Vale roupas Zara
Passeio de Saveiro
Vale Comprar Ponto Frio (TV Copa)
A CRIAÇÃO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
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Figura 2

Unimed-Rio, líder de mercado no Rio de Janeiro

passagem aérea de ida e volta, estadia de 13 dias em
hotel, refeições e ingressos para os jogos do Brasil
na primeira fase da Copa, e todos os 06 vencedores
ganharam um kit para assistir à Copa do Mundo
com todo o conforto: uma TV 29” tela plana, um
home theater e um aparelho de DVD.

RESULTADOS
• Em 2005 obteve-se um aumento de carteira referente à 13%, se comparado ao ano de 2004. O que
pode ser considerado um número significativo para
um mercado em retração.
Figura 3

Evolução da carteira - Unimed-Rio
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• A satisfação geral dos consumidores, em 2005, foi
indicativamente maior que a observada para o total
de planos: 88% ante 81% do total de planos.
• Entre os possuidores de planos de saúde, a Unimed-Rio está mais associada a preocupação com
o consumidor, melhor atendimento, mais honesta,
cidadã e que mais cresce (Pesquisa DataFolha – setembro/05).
• Esse resultado garantiu um lugar de destaque para
a Unimed-Rio na lista das 500 maiores empresas

do país na edição das Melhores e Maiores da revista
Exame, 6º na categoria serviços.
• Durante todo o ano de 2005 obtivemos 99.465 contratos novos contra 13.529 contratos cancelados, demonstrando a eficácia da Campanha de Incentivos.
• A Unimed-Rio entrou para o ranking das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo a Revista
Exame, em 2006.
• A Unimed-Rio continuou sendo líder de mercado
no Rio de Janeiro, conforme Figura 2.

Marcelo Giannubilo é superintendente de Marketing e
Desenvolvimento da Unimed-Rio.
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DOCOL METAIS SANITÁRIOS

Dania Maria Pereira

Cinqüenta anos de

constante inovação
Com 50 anos de atividades, a Docol Metais Sanitários é a
mais expressiva indústria especializada em metais sanitários
e acessórios da América Latina. O moderno parque fabril tem
32 mil metros quadrados construídos, em área de 600 mil
metros quadrados, onde trabalham aproximadamente mil
colaboradores. O centro administrativo integra todas as áreas
da empresa, onde são tomadas as decisões comercial, financeira
e administrativa.

S

ediada em Joinville (SC), com atuação nacional e internacional, a Docol tem a sua ação
institucional, industrial e mercadológica pautada pelo respeito ao meio ambiente e pelas
ações sociais. A comunidade em que está inserida e
seus colaboradores também são alvos de ações, que
demonstram a preocupação da empresa em contribuir para uma melhor qualidade de vida.
A Docol dedicou a última década a pesquisar e
desenvolver, de forma pioneira no Brasil, soluções
que racionalizam o consumo de água em até 77%
em relação aos produtos convencionais.
É líder nacional em torneiras economizadoras de
água, e o variado mix de produtos garante a liderança
absoluta no mercado nacional no segmento de metais
economizadores de água.
Seus produtos são exportados para os Estados
Unidos e países da Europa, Ásia, Oceania e América
Latina.
A Docol foi fundada em 1956, por Amandus
Colin, Egon Doubrawa e Edmundo Doubrawa – pai
de Ingo, atual presidente da empresa – em Jaraguá
do Sul, transferindo-se, dois anos depois, para uma
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unidade industrial no centro de Joinville. A marca
Docol é uma composição dos sobrenomes dos fundadores Doubrawa e Colin.
Originária de uma tornearia e oficina de consertos
em geral, a Docol iniciou atividades com a confecção
de artigos dentários e válvulas de sucção. Na confecção de produtos para a linha hidráulica foi intensificada a fabricação de válvulas de sucção e ponteiras
(para captação de água de poços), complementada
a seguir por torneiras e registros de gaveta.
Em 1973, atendendo a uma necessidade de mercado, a Docol desenvolveu a primeira válvula de
descarga nacional sem o golpe de aríete (fechamento
brusco do fluxo de água). Essa inovação tecnológica
foi fundamental para o bom desempenho e aceitação
da tubulação em PVC no país.
Com a constante meta de buscar produtos hidráulicos que tivessem melhor desempenho na construção
civil brasileira, em março de 1976 a Docol entrou
em contato com a Georg Rost & Sohne – empresa
alemã fabricante da marca DAL.
Esta parceria desenvolveu uma válvula de descarga com alta performance, a primeira a dar 10
anos de garantia. Foi formada uma joint venture, e
a empresa alemã iniciou a sua participação minoritária na Docol.
Em 1980 outra joint venture foi formada, desta
com vez a maior fabricante de metais sanitários da
Argentina, a FV, resultando na fabricação de metais
de alto luxo.
De lá para cá, a evolução tecnológica dos produtos
e o crescimento da empresa não pararam. O salto
de qualidade e de produção permitiram que a Docol
fosse a primeira fabricante de metais sanitários do
Brasil a exportar. A empresa entrou no mercado
dos Estados Unidos e Canadá com a marca própria
“Docol Faucets” e o slogan “Unique Design. World
Class Quality”.
Linhas especiais foram inseridas no portfólio,
como a Valentino, da renomada casa francesa de
alta-costura. Outro grande salto foi o desenvolvimento da linha DocolMatic, composta por produtos que
visam ao uso racional da água, e que vem evoluindo
com a oferta de soluções de economia, higiene e
segurança para vários nichos de mercados. Docol
é pioneira, única no gênero e totalmente adequada
a hospitais e afins no mercado. Além disso, lançou
uma linha de produtos para atender casas de recuperação, delegacias, presídios e outros locais que
necessitam de cuidados especiais. São produtos de
Alta Segurança DocolMatic.

INICIATIVAS PIONEIRAS
A Docol se posiciona como a primeira empresa
fabricante de metais sanitários em lançamentos de
sucesso no Brasil, graças a ações pioneiras.
• Primeira a lançar a válvula de descarga com
funcionamento hidromecânico, isenta de golpe de
aríete (barulho provocado pelo fechamento brusco
do fluxo da água).
• Primeira a lançar torneiras com funcionamento hidromecânico e fechamento automático: a Pressmatic,
que deu origem à linha de produtos Docolmatic.
• Primeira a lançar o sistema de controle do fluxo
d’água acionado com o pé:
válvulas Pematic e Pedalmatic.
• Primeira a dar 10 anos de garantia para a válvula
de descarga, conforme termo de garantia.
• Primeira a produzir acessórios de banheiros combinando detalhes de acabamento com o design das linhas de metais.
• Primeira a lançar os metais
sanitários antivandalismo e
a torneira com
acionamento
restrito.
• Primeira a produzir misturadores de lavatórios e
bidês com sistema de vedação com cartucho cerâmico.
• Primeira a lançar produtos específicos para drywall (parede-seca).
• Primeira a exportar metais sanitários, com marca
própria, para os Estados Unidos e Canadá.

SOLUÇÕES PREMIADAS
Atualização tecnológica, arte na fabricação de
metais e desenvolvimento de produtos voltados à racionalização do consumo de água são atributos que
têm resultado em muitos prêmios à Docol. Além dos
investimentos em tecnologia, a empresa vem sendo
reconhecida pela destacada atuação e correta postura
ambiental, e é apontada como uma das principais
empresas do segmento pela parceria com os lojistas.

Principais prêmios
Prêmio Ibope/Anamaco 2006, 2004, 2003, 2002,
2001, 2000 e 1999

Associação Nacional de Revendedores de Material
de Construção.
CINQÜENTA ANOS DE CONSTANTE INOVAÇÃO
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Troféu Ruy Ohtake 2006, 2005, 2004, 2003,
2000 e 1999
Revista Revenda e Construção.

Ordem do Mérito Industrial
de Santa Catarina 2006

A Docol se
posiciona
como a
primeira
empresa
fabricante
de metais
sanitários em
lançamentos
de sucesso no
Brasil

Comenda concedida a Ingo
Doubrawa, diretor-presidente da
Docol Metais Sanitários – Conselho da Ordem do Mérito Industrial
de Santa Catarina da Federação
das Indústrias do Estado de Santa
Catarina.

Líder Empresarial Setorial
e Nacional – Segmento
Metalmecânico 2005

Ingo Doubrawa foi eleito membro do Fórum de Líderes Empresariais da Gazeta Mercantil.

Prêmio Personalidade da
Indústria 1995

Personalidades do Século XX
da Construção Civil 2000

Categoria Indústria – Projeto Ambiental, pelo
Programa Água Nossa – Sindicato da Indústria da
Construção e Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção.

Pesquisa Marcas
Preferidas Hosp Vip 2001/2002

Categoria Torneira Automática – Revista
Hosp.

Prêmio Top Hospitalar
2005, 2004, 2003, 2001 e 2000

Categoria Torneiras Eletrônicas e Automáticas
– Revista Guia de Fornecedores Hospitalares.

Melhores Empresas do Século 2000
Revista Revenda e Construção.

Concedido a Ingo Doubrawa
– Associação Nacional dos Revendedores de Material de Construção (Anamaco).

Prêmio Mérito Lojista
2005, 2001 , 2000, 1999, 1997 e 1995

Prêmio Inovações Tecnológicas 1995

Troféu Expressão de
Excelência Tecnológica 2005

Válvula de Descarga, a primeira VD nacional
sem o Golpe de Aríete (fechamento brusco do fluxo
da água) – Anamaco.

Ranking “Campeãs de Inovação” 2004
Revista Amanhã.

11º Prêmio Expressão de Ecologia 2003

Case Prêmio Docol/Ministério do Meio Ambiente de
Jornalismo – Destaque na Economia da Água. A linha
DocolMatic também conquistou a premiação na Categoria Produto Verde, no ano de 1993 – Editora Expressão.

Prêmio Fritz Müller 2005

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Categoria Produto, com o case Válvula Solenóide
Biestável Docol – VSB – Editora Expressão.

Empresa do Ano – Casa & Mercado – 2005

Revista Casa & Mercado, da Editorial Magazi-

ne.

VALORES
A missão, a visão e os princípios, valores institucionais que fazem da Docol uma empresa cada
vez melhor.

Controle de poluição, tratamento do esgoto sanitário e fabricação de produtos economizadores de água
– Fatma (Fundação do Meio Ambiente do Estado
de Santa Catarina). A Docol já havia conquistado a
Menção Honrosa do Prêmio Fritz Müller, em 1996,
1997 e 2000, e foi premiada em 2002.

Missão

Prêmio Água e Cidade Ciclo 2000

Visão

Prêmio conquistado com o projeto de reciclagem
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da água potável na área de acabamento superficial
(galvanoplastia) – ONG Água e Cidade.

Oferecer soluções técnicas e design em produtos
para controle da água, de forma criativa e rentável,
valorizando colaboradores, clientes e o meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida.
Ser referência em soluções de controle da água,
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agregando continuamente valor à marca Docol.

Princípios

Cliente: ampliar continuamente o relacionamento
e a satisfação.
Lucro: garantia de crescimento sustentável.
Inovação: antecipar soluções.
Pessoas: respeitar, desenvolver, valorizar – como
diferencial de evolução.
Docol: marca de excelência e confiabilidade.

SOLUÇÕES PARA PRESERVAR ÁGUA
Uma das preocupações da Docol em relação ao
meio ambiente é buscar sempre o aperfeiçoamento
de suas práticas, visando a melhorar as condições
que eventualmente possam indiretamente afetar
o meio em que está inserida. Mesmo atendendo à
legislação, a Docol viu que podia melhorar seus
lançamentos de efluentes sanitários, construindo
uma estação de tratamento biológico, substituindo
as fossas sépticas.
Da mesma forma, identificou que
poderia reciclar a água utilizada no
processo produtivo, permitindo que
ela seja devolvida ao ambiente livre
de impurezas, graças a uma estação
de tratamento industrial.

ETE industriais

Os resultados da ETE Industriais foram tão significativos que o projeto ganhou o Prêmio Água e
Cidade Ciclo 2000, da Escola Politécnica da USP. A
reutilização da água nos processos produtivos é um
grande passo para uma correta gestão ambiental.
O trabalho de otimização nos pontos de entrada de
água e a reciclagem de 25% da água tratada na ETE,
para reutilização no processo produtivo, resultaram
na eliminação de 10 pontos de alimentação de água
potável. A água economizada na Docol é suficiente
para o abastecimento de aproximadamente 320 residências/ano. Com algumas mudanças técnicas e
estruturais na linha de produção, também foi possível
a reutilização dos produtos químicos empregados no
processo. E, para facilitar o controle do consumo
de água, foram instalados hidrômetros em pontos
estratégicos para acompanhamento, com freqüência
de leitura e registro.

ETE sanitários

Para a ETE Sanitários foi utilizada a melhor

tecnologia disponível no mercado, com sistema de
lodo ativado, ocupando pouco espaço, com alta
performance e de fácil operação. Ela foi projetada e
construída em 2001 para atender a uma população
de quase 1.000 pessoas, não só para as instalações
sanitárias da fábrica, mas também para o tratamento
dos resíduos da cozinha industrial.

Resultados

A ETE Sanitários é um grande salto na construção de uma cidade mais saudável. Os resultados
efetivos da ETE Sanitários são obtidos pela medição
das análises do efluente bruto e dos efluentes tratados.
Os resíduos gerados da estação biológica são depositados em aterro industrial. Segundo a Fundação
Nacional de Saúde, os investimentos em saneamento
têm efeito direto na redução dos gastos públicos com
serviços de saúde.

Galvânica automatizada

O processo de galvanização é totalmente automatizado, reduzindo a
poluição. O chão da
galvânica é impermeabilizado e tem
bacias de contenção
para cromo, níquel
e desengraxante, impedindo que esses
produtos químicos
vazem para o solo.
Nos setores de lixa e polimento e na metalurgia
estão instalados filtros que, pelo processo de exaustão,
agregam as partículas de latão, pó de areia e fuligem
em suspensão. A Docol monitora a qualidade do
ar por meio de consultoria especializada, mantendo
níveis ótimos de acordo com a legislação.

DocolMatic – economia de água
Para diminuir o consumo de água a Docol disponibilizou, de forma pioneira no mercado nacional,
produtos que promovem o uso racional da água.
É a família DocolMatic de torneiras, chuveiros e
mictórios de fechamento automático, resultando na
maior e mais completa linha de produtos economizadores de água.
A Docol é a principal fabricante no país e líder
absoluta no mercado de produtos com fechamento
automático para locais públicos, condomínios,
indústrias e residências. A família também tem
CINQÜENTA ANOS DE CONSTANTE INOVAÇÃO
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certificado de qualidade pelo Water Works Authority, de Hong Kong. Para liberar o fluxo de água,
as torneiras, mictórios e chuveiros DocolMatic são
acionados por pressão manual, com os pés ou por
meio de sensores.
Destinados a instalações sanitárias públicas, industriais, residenciais, comerciais, de saúde, esportivas
e de lazer, os produtos DocolMatic têm como principais diferenciais a economia no consumo de água e
o conceito mundial de higiene, graças ao fechamento
automático sem a intervenção do usuário.
Com um design moderno, que valoriza os ambientes, os metais sanitários DocolMatic são resistentes a depredações. Por isso, são ideais para locais
com grande fluxo de público.
Estudos científicos realizados por
duas universidades comprovaram a
eficácia destes produtos. De acordo
com o Centro de Tecnologia do
Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade Federal
de Santa Maria (RS), a economia
no consumo de água com a utilização dos produtos DocolMatic é
de até 77% em relação aos produtos
convencionais.
A amortização do investimento
pode ser feita em menos de um ano.
Após esse período, a redução do
consumo proporcionada pela instalação de metais de fechamento automático se transforma em economia mensal na conta de água.

A torneira DocolEletric On/Off é eficiente para
estes locais. A tecnologia com sistema de abertura e
fechamento On/Off é pioneira no Brasil.

O USO RACIONAL DA ÁGUA –
PROGRAMAS
A Docol foi idealizadora e é uma das mantenedoras do Programa Água Nossa, da ONG Água e
Cidade, que tem como objetivo conscientizar e formar
cidadãos a partir da escola, para o uso e preservação
dos recursos hídricos. O projeto abrange os 90 mil
alunos do 1º e 2º grau das escolas públicas e particulares de Joinville. Por seus resultados, o Programa
Água Nossa extrapolou Joinville, sendo desenvolvido
em municípios de outros estados,
como Pernambuco e Espírito Santo,
e até no exterior, como na Costa
Rica.
O programa foi criado para formar cidadãos conscientizados sobre
o uso e a conservação dos recursos
hídricos, trabalhando na escola
conteúdos conceituais, de procedimentos e de atitudes. O programa
promove cursos para professores de
ensino fundamental e médio para
que atuem como agentes multiplicadores e voluntários da água junto
à comunidade escolar.
São também produzidos materiais instrucional
e institucional para apoiar as atividades em sala de
aula, como o Manual do Professor e as revistinhas
em quadrinhos Água Nossa.
Além disso, são realizadas atividades de campo, como
visitas e excursões a laboratórios de pesquisa e estações de
tratamento de água e esgoto, e incentivo às escolas, para
que promovam feiras anuais com o tema água.

A Docol foi
idealizadora
e é uma das
mantenedoras
do Programa
Água Nossa,
da ONG Água e
Cidade

Higiene absoluta

Na questão da saúde os produtos de fechamento
automático proporcionam maior higiene em banheiros públicos de hospitais, escolas, repartições
públicas e privadas, pois a mão limpa não volta a
tocar o ambiente contaminado, evitando alastramento de doenças.
O fator de racionalização do uso da água destes
equipamentos também é condição de melhoria da
saúde pública, pois, quanto menor o volume de água
despejada na rede de saneamento, menos esgoto é gerado, evitando-se as doenças de veiculação hídrica.
Além disso, a Docol oferece soluções para ambientes que exigem higiene absoluta e segurança
100%, como em salas de assepsia, centros cirúrgicos,
consultórios médicos, laboratórios, hospitais, clínicas
odontológicas, indústrias de alimentos e cozinhas
industriais.
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Selo Salvágua

A Docol criou uma marca para diferenciar e
valorizar as organizações que optam por instalar os
produtos economizadores de água nas suas construções: o selo Salvágua, que distingue construções
projetadas para o uso racional da água, uma necessidade não apenas para reduzir a conta mas também
para preservar o planeta Terra.
Ter o selo Salvágua (que fisicamente é uma placa)
significa valorizar o imóvel e projetar positivamente
a marca da empresa, demonstrando consciência de
economia, higiene e meio ambiente.
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PRÊMIO DOCOL DE JORNALISMO
A Docol Metais Sanitários e o Ministério do
Meio Ambiente lançaram, em 2006,. o 5º Prêmio
Docol/Ministério do Meio Ambiente de Jornalismo.
O prêmio, fruto da parceria entre a Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente
(SRH/MMA) e a Docol Metais Sanitários, foi criado
com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade da conservação da água e preservação da sua
qualidade no meio natural.
Bienal, o Prêmio é exclusivo para profissionais
de imprensa e estudantes de Jornalismo do Brasil,
e contempla as categorias Jornal, Revista, Rádio e
Televisão. Ano a ano o número de inscritos vem
aumentando. Da terceira para a quarta edição,
houve um acréscimo de mais de 50% no número de
reportagens participantes.
O papel da mídia na divulgação de idéias e de
ações voltadas à preservação dos recursos naturais
sempre foi e continuará sendo preponderante para
reverter o quadro de devastação
e, conseqüentemente, da manutenção da vida no planeta. Pelos
resultados alcançados com esta
iniciativa para a conscientização
da sociedade como um todo, a
Docol conquistou o 11º Prêmio
Expressão de Ecologia na categoria
Marketing Ecológico.
O tema deste ano é Gestão dos Recursos Hídricos.
As matérias devem apresentar um ou mais itens
relacionados à gestão de recursos hídricos; ações de
proteção e de conservação da natureza, de educação
ambiental, de uso responsável, de responsabilidade
compartilhada entre os governo Federal, estadual e
municipal, sociedade e setores econômicos na gestão
de recursos hídricos; redução do consumo de água
e mudança de hábitos; políticas públicas coerentes
com a gestão e proteção de recursos hídricos e sua
preservação nos últimos 50 anos.
A divulgação e a entrega dos prêmios correspondentes aos primeiros, segundos e terceiros colocados
nas cinco categorias serão feitas em um evento
comemorativo ao Dia Mundial da Água, em março
de 2007, em Joinville.

PROGRAMAS E CERTIFICAÇÕES
Em 1992 foi lançado o PQTT (Programa Qualidade Total Tecnologia). Em junho do mesmo ano,

a Docol transferiu o foco para um programa geral,
ao assinar o termo de compromisso e entendimento
para o PEGQ (Projeto de Especialização em Gestão
da Qualidade). O PQTD (Programa de Qualidade
Total Docol) foi oficializado em abril de 1993.
Quatro anos depois, em fevereiro de 1997, a empresa recebeu o certificado de conformidade de seu
Sistema da Qualidade com a NBR ISO 9001 para
a fabricação de válvulas de descarga, conferido pelo
BRTÜV, órgão ligado ao TÜV da Alemanha.
Em agosto de 2003 recertificou, também com o
BRTÜV, o Sistema de Gestão da Qualidade conforme a NBR ISO 9001:2000.
Em 1998 a Docol foi uma das pioneiras em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat – PBQP-H –, lançado
pelo governo Federal, em parceria com comerciantes
e fabricantes de material de construção, empresas
construtoras e instituições financeiras, para elevar o
nível de qualidade dos imóveis, envolvendo os setores
de construção civil, saneamento e infra-estrutura
urbana. Com este programa,
as instituições financeiras
participantes, incluindo a
Caixa Econômica Federal,
só liberam linhas de crédito
se lojas, construtoras e produtos estiverem cadastrados
no PBQP-H.
Além disso, a Docol tem participação ativa
em diversas comissões de normalização da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no
Grupo Setorial de Instalações Prediais da Asfamas
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Metais
e Equipamentos para Saneamento), contribuindo,
assim, para a melhoria das normas brasileiras e,
conseqüentemente, do mercado como um todo.

TECNOLOGIA
A automatização de processos e os equipamentos
de última geração garantem a fabricação de produtos
de alta qualidade, que são rigorosamente testados.
A Docol conta com o mais moderno laboratório de
pesquisa hidráulica privado da América Latina.
Totalmente informatizado e com duas áreas específicas – Desenvolvimento de Novos Produtos e
Testes de Performance –, o laboratório está equipado
com a mais moderna tecnologia para testar o comportamento hidráulico dos produtos, reproduzindo as
diversas condições de pressão e vazão encontradas
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no mercado brasileiro. Isso possibilita que a empresa
mantenha seu diferencial competitivo, oferecendo
produtos com alto grau de inovação e qualidade, que
utilizem a água da melhor maneira possível.

parede como de mesa)
• Pertutti (torneiras para tanques, lavatórios e cozinhas)
• DocolPeças de Reposição

PRODUÇÃO ENXUTA DOCOL

REDE DE DISTRIBUIÇÃO NACIONAL

Após trabalhos de pesquisa e consultoria, a
Docol vem implantando, desde 2005, o que chama
de Produção Enxuta Docol – PED –, pelo qual há
mudanças radicais nos processos produtivos. “O sistema é o
Lean Production, que ajuda a
eliminar desperdício, tornando
mais eficientes os processos”,
salienta o diretor industrial José
Demarchi.
Ele enumera as vantagens:
ganho de espaço físico e de
produtividade, menor tempo de
fabricação, redução de estoque
e de rejeitos durante o processo de fabricação. “Para se ter
uma idéia, numa área tivemos
a liberação de 42% de espaço
após a implantação do PED”,
complementa Demarchi.

A marca Docol é destacada no mercado por vários
atributos relacionados ao produto, mas também é a
mais lembrada pela presença em todos os cantos do
país. Produtos Docol têm ótima penetração, com
distribuição em grandes, médias e pequenas lojas. Ou
seja: podem ser encontrados em pequenas revendas
e também em megahome centers. Para apoiar a
logística, a empresa disponibiliza vários serviços de
pós-venda. O treinamento, salienta A. C. Minatti,
diretor Comercial, é fundamental e um dos grandes
diferenciais da Docol. Este treinamento é feito de
várias formas: para o consumidor, que usa; para o
arquiteto, que recomenda; para o instalador hidráulico, que instala; para o vendedor, que vende.
Todos esses formadores de opinião recebem
orientações e treinamento prático para que o usuário
receba soluções, e não simplesmente produtos. Uma
rede de assistência técnica que atende a qualquer
eventualidade é também outro ponto forte de pósvenda.

Atenta às
necessidades
de informações
sobre
condições de
uso de seus
produtos, a
Docol oferece
dois tipos de
serviços por
telemarketing

PRODUTOS

A empresa oferece 11 famílias de produtos:
• DocolSystem (sistemas e válvulas de descarga)
• DocolMatic (metais sanitários economizadores de
água)
• DocolBásicos (torneiras e componentes hidráulicos
como registros de gaveta e pressão, registros globo,
misturadores, válvulas de sucção e retenção, válvulas
de esfera, válvulas de saída d’água e sifões)
• DocolMódulos (linha DocolModular formada por
produtos para instalação hidráulica em sistema Dry
Wall)
• DocolChuveiros (chuveiros para utilização em
aquecimento solar ou a gás)
• DocolAcessórios (cabides, porta-toalhas, saboneteiras e prateleiras)
• DocolMetais (compostas por torneiras para lavatórios, misturadores para lavatórios e bidê, bicas de
banheira, duchas higiênicas e acabamentos)
• DocolMonocomando (misturadores para lavatórios,
chuveiros e cozinha)
• DocolCozinha (torneiras e misturadores, tanto de
CASE STUDIES
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Serviços

Atenta às necessidades de informações sobre
condições de uso de seus produtos, a Docol oferece
dois tipos de serviços por telemarketing.
O DocolResponde presta informações sobre produtos, serviços, assistência técnica e locais de venda.
O atendimento é gratuito, pelo telefone 0800 474 333,
para todo o Brasil.
Já o DocolTelevendas visa a suprir o estabelecimento comercial do cliente por meio de uma
simples ligação, pelo 0800 474 900. O serviço está
à disposição dos clientes para orçamentos, prazos de
entrega, condições comerciais e emissão de pedidos.
Conta com profissionais treinados para oferecer um
atendimento ágil e eficiente, com os mais avançados recursos disponíveis. Informações no site www.
docol.com.br

Arquitetando Docol

O concurso Arquitetando é um evento bienal, que
neste ano está na oitava edição. Voltada a arquitetos,
designers de interiores e decoradores, a premiação
contempla cinco regiões: Nordeste, Centro-Oeste e
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Norte, Sudeste, Sul e Estado de São Paulo.
Nesta edição a Docol distribui cinco carros e cinco
prêmios em dinheiro, além de 20 iPods que serão
entregues a todos os finalistas.

EXPORTAÇÃO
Consciente da necessidade da racionalização do
consumo de água, a Docol, após intensas pesquisas
e investimentos, desenvolveu inúmeros produtos
para economizar água. São soluções modernas e
inovadoras de controle de fluxo, design, economia,
funcionalidade e, principalmente, respeito ao meio
ambiente.
A linha DocolMatic é a maior e mais completa,
com produtos que racionalizam o consumo de água,
entre torneiras, chuveiros, mictórios e uma série de
acessórios. Desenvolvida dentro das exigências dos
órgãos mundiais de qualidade, a linha garante mais
higiene e economia de água. Com fechamento automático, estes produtos reduzem comprovadamente
em até 77% o consumo de água, evitando o desperdício. Assim, a economia gerada pode ser revertida
em outros investimentos de benefícios sociais.
A higiene é outro ponto forte do produto. O acionamento pode ser feito manualmente, com os pés,
ou por meio de sensores infravermelhos, e o desligamento é automático, evitando que a mão limpa
volte a tocar o produto.
De fácil instalação e manutenção, têm design
moderno e são resistentes a depredações. Os produtos
podem ser utilizados em aeroportos, restaurantes,
escolas, laboratórios, clubes, estádios, hospitais, academias, shopping centers, postos de gasolina, escolas
e clubes entre tantas outras instalações.

LIDERANÇA
Qualidade, design e tecnologia garantem à Docol a liderança brasileira na exportação de metais
sanitários. A empresa, que está completando o seu
cinqüentenário em 2006, distribui atualmente seus
produtos para 38 países. “As exportações triplicaram
nos últimos cinco anos”, afirma o diretor de Exportação, Guilherme Bertani, e o objetivo é chegar ao final
dos próximos três anos em 35% do faturamento.
As barreiras para exportação vêm sendo superadas pela Docol por seu permanente investimento em
tecnologia para o aumento da performance dos seus
produtos com uso racional da água, novos designs e
sua atuação industrial, mercadológica e institucional

pautada pela responsabilidade social e pelo respeito
ao meio ambiente. “Estamos presentes em países de
todos os continentes. A marca Docol está consolidada
em todas as Américas, e agora o nosso foco são os
países do Oriente Médio”, ressalta Bertani.

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE
A preocupação com o ser humano vai além dos
limites da empresa, dos processos de fabricação e
dos produtos. Há muitos anos a Docol desenvolve
atividades comunitárias, apoiando ações de reintegração de pacientes à sociedade, contribuindo com
despesas de manutenção de escolas, doando metais
sanitários a institutos de saúde e entidades educacionais de medicina, entre outras ações. Paralelamente,
realiza vários programas que visam ao bem-estar dos
colaboradores.
A empresa, diz o diretor de Administração e Finanças, Paulo Stolf, tem elevada ética em todas as
áreas. “Estou na empresa há 10 anos, e foi o que mais
me impressionou.
A ética está nas
atividades comercial, social e ambiental. E é uma
prática com todas
as partes relacionadas: clientes, fornecedores, governo, colaboradores
e comunidade”, ressalta Stolf.
Ele diz também que a Docol sempre se pautou
em proporcionar aos colaboradores vários benefícios,
como saúde, aposentadoria complementar, alimentação, seguros e transporte. “No trabalho, a empresa
incentiva a cultura e a educação, com o objetivo de
que os colaboradores tenham crescimento na formação profissional, visando ao bem-estar social deles e
de suas famílias”, ressalta.
Há quatro anos a Docol vem apoiando o trabalho da Apiscae (Associação para Integração Social
de Crianças e Adolescentes Especiais), de Joinville.
Para a coordenadora da instituição, Sandra Pedrelli,
a participação da Docol é muito importante numa
das etapas do programa da entidade, que é a preparação de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPDs)
– para o trabalho.
O trabalho com as peças de produtos que a Docol
envia para a entidade é feito em caráter educativo,
numa oficina, por 40 PPDs. “A Docol é uma peça
fundamental neste trabalho. Hoje já temos 10 alunos
no mercado de trabalho”, comemora Sandra.
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O mesmo tipo de trabalho é feito na Apae de Joinville, onde a Docol está iniciando um projeto para a
criação de uma horta, com o objetivo de auxiliar no
processo de integração de pessoas com deficiência
mental. A construção, produção e manutenção da
horta servirá ao estudo do ciclo vital e das características diferentes das plantas, podendo ser de grande
valor para a formação de atitudes de cooperação
na realização de tarefas e oferecer oportunidades de
trabalhar a valorização da máxima utilização dos
recursos disponíveis para a obtenção de alimentos.
Para Paula Cristina Duarte de Góis, presidente da
Apae, “a iniciativa da Docol em custear uma horta
demonstra sua preocupação com a comunidade
joinviliense”.
Com o Projeto Horta, vários alunos terão acesso
a um ensino diferenciado, oportunizando maior
desenvolvimento de suas aptidões e favorecendo seu
crescimento enquanto cidadãos.

nos resultados da empresa. O crescimento do nível
educacional do colaborador favorece o desenvolvimento da sociedade, em termos de qualidade de vida
social e política.

Escolas e universidades

CAMPANHA SOLIDÁRIA

A Docol “adotou” cinco escolas municipais,
contribuindo com as despesas de manutenção e aquisição de livros, entre outras ações. Além disso, doou
os metais sanitários para o
Centro Cirúrgico da Univille,
em Joinville, e para o Instituto de Radiologia e Instituto do
Coração, ambos do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo.

A Docol incentiva
a contribuição
de idéias
que possam
reduzir custos
ou promover
melhorias na
qualidade

Programa Viva Melhor

O stress é um problema
de saúde que vem crescendo
em todo o mundo. Por isso,
a Docol implantou o Programa de Redução de
Stress, hoje com o nome Programa Viva Melhor.
A atividade já foi realizada com sete turmas de 25
participantes cada.
Até o momento os resultados têm sido muito
positivos, justificando a continuação do programa.
Pretende-se que todos os colaboradores que desejarem
participem do programa.

Bolsa de estudo

A Docol oferece bolsa de estudo aos colaboradores, do ensino médio até o doutorado, inclusive
para idiomas. Este é um forte investimento, pois o
retorno é a melhoria do desempenho no trabalho e
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Sugestões de melhorias

A Docol incentiva a contribuição de idéias que
possam reduzir custos ou promover melhorias na
qualidade, organização, limpeza e segurança no
trabalho, entre outras ações, através do Programa
Docol de Sugestões de Melhorias, implantado em
1997. Já foram apresentadas 4.993 sugestões, sendo
aprovadas 1.282.
A economia para a empresa, desde a implantação
do programa, chega a R$ 1,4 milhão.
O valor do prêmio é proporcional ao resultado
que a sugestão irá proporcionar. Já foram pagos
R$ 171,4 mil em dinheiro, além da distribuição de
outros 633 prêmios.

O espírito de amor ao próximo também está
marcando os 50 anos da Docol. De 17 de julho a 18
de agosto a empresa promoveu a Campanha Solidária, uma ação voltada à arrecadação de alimentos
não-perecíveis, destinados às comunidades carentes
de Joinville.
Os colaboradores doaram 10.398kg e a Docol
mais 10.398 kg, totalizando 20,7 toneladas de alimentos, num belo gesto de solidariedade e participação
social. A arrecadação foi entregue à Secretaria do
Bem-Estar Social de Joinville.

Pais e filhos

Com 24% de mão-de-obra feminina – índice
considerado alto para uma indústria metalúrgica
–, a Docol promove um programa para gestantes,
em parceria com o Hospital e Maternidade Dona
Helena, de Joinville, desenvolvido na própria fábrica
e coordenado por uma enfermeira que é também
técnica em segurança do trabalho da empresa.
Todas as orientações são passadas às gestantes em
palestras, e os maridos também são convidados a
participar.
O programa já contou com a participação de 39
pessoas, sendo 24 futuras mães e 15 futuros pais
colaboradores.

Benefícios

Transporte subsidiado em 70% e alimentação em
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80% são alguns dos benefícios mais reconhecidos e
valorizados. O transporte é feito em veículos fretados,
enquanto as refeições balanceadas custam apenas
R$ 0,80 para os colaboradores.
Outros benefícios importantes, como assistência
médica via plano de saúde extensivo aos dependentes, com 90% do custo subsidiado pela empresa,
assistência odontológica na própria Docol e seguro
de vida em grupo, também são oferecidos aos 930
colaboradores.
Plano de previdência privada para complementação de aposentadoria é outra conquista, além do
PPR – Programa de Participação nos Resultados.

O prêmio por tempo de serviço contempla os colaboradores que completam 10 anos de casa. Nesta
data, e a partir daí a cada múltiplo de cinco anos, o
colaborador é premiado com um salário nominal.
O bem-estar nos postos de trabalho e no ambiente da fábrica é uma das preocupações constantes
da empresa. O setor de Segurança e Medicina do
Trabalho, juntamente com a Cipa, desenvolve
ações prevencionistas e estudos ergonômicos, além
de fornecer equipamentos de proteção individuais e
coletivos. A Brigada de Bombeiros envolve cerca de
46 colaboradores treinados e habilitados aos primeiros
combates a incêndios.

Dania Maria Pereira é gerente de Marketing da Docol Metais
Sanitários.
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CDL PORTO ALEGRE

Vilson Noer / Ricardo Guimarães
Ilce Moraes / Paulo Ratinecas

Um benchmark

para
o mercado de varejo
Este case tem como objetivo demonstrar o acerto do plano
estratégico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto
Alegre, bem como o desenvolvimento de mercado oportunizado
por esse planejamento. A estratégia, com a implementação
de um megaevento, visava a promover o consumo de bens e
serviços no mês de fevereiro, um período tradicionalmente
fraco para o setor. O sucesso foi tamanho que o Liquida Porto
Alegre foi solidificado. O uso adequado de ferramentas de
marketing agregou valor à promoção e permitiu alcançar êxitos
ascendentes. Uma performance com tal dimensão que se
tornou a maior liquidação do Brasil.

A

CDL se destacou pela criatividade, aperfeiçoamento e inovação, com a implementação de ações diferenciadas que trouxeram
excelentes resultados. Um posicionamento
que confirmou o poder transformador da iniciativa
privada.
O ano de 2006, marcando a 10ª edição do Liquida Porto Alegre, iniciou com múltiplas novidades.
A principal delas se sucedeu com a germinação
de um maior envolvimento institucional com a
comunidade. As conseqüências foram feitos e
realizações que oportunizaram que a CDL não só
se sentisse orgulhosa de poder contribuir para o
fortalecimento do comércio, mas que fosse a causa
e a origem da consolidação de um importante
evento para a capital gaúcha. A promoção Liquida
Porto Alegre se tornou tão relevante que hoje já
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faz parte do calendário de eventos desta metrópole.
Para grande alegria dos varejistas. Mas, acima de
tudo, dos porto-alegrenses.

CDL – CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre foi fundada em agosto de 1960 com o objetivo
de fortalecer a troca de informações entre as suas
associadas, programar uma ação coordenada na
defesa dos interesses desses lojistas e, ainda, oportunizar um contínuo aprimoramento empresarial.
Atualmente, conta com aproximadamente 4.000
empresas, um número relevante que reafirma a
necessidade de novas conquistas e de uma maior
representatividade no cenário socioeconômico.
Com a missão de integrar, representar e amparar, bem como criar mecanismos
de fortalecimento individual e
coletivo das empresas associadas,
a CDL tem a proposta de ser a
grande provedora de informação
e conhecimento para o varejo e,
ainda, ser reconhecida como a
mais expressiva força do comércio porto-alegrense.
Durante mais de quatro décadas, a CDL e o SPC, entidades
com os mesmos objetivos e com
diretores em comum, atuaram separadamente. Na
tarefa de proteger o lojista, o SPC se aprimorou e
cresceu ao longo dos anos, enquanto a CDL consolidou-se no papel de representante dos interesses
políticos da categoria. Seguindo o preceito de que
a união faz a força, a integração foi um caminho
natural.
Em junho de 1999, a CDL de Porto Alegre incorporou o SPC, fortalecendo o movimento lojista
e criando uma entidade altamente representativa.
Os principais serviços oferecidos são: SPC Pessoa
Física, SPC Pessoa Jurídica, SPCheque Garantido,
Cobrança, Crediscore, Desenvolvimento Empresarial (eventos e treinamentos), entre outros.

O Liquida Porto Alegre nasceu de uma idéia
simples: esforço conjunto de promoção de vendas,
com o objetivo de transformar o mês de fevereiro
– um período com tradicional baixo faturamento
– em um dos meses mais fortes do comércio no
estado.
O primeiro evento, dentro desse perfil, foi realizado pela CDL de Belo Horizonte, e no ano
seguinte, em 1997, a CDL de Porto Alegre enfrentou o desafio e formatou algo parecido para a
capital gaúcha.
Em seus 10 anos de sucesso, o Liquida Porto
Alegre vem colecionando histórias de ativa participação na economia municipal, envolvendo um
contingente superior a 25 mil pessoas, gerando
empregos, propiciando incremento no volume de
vendas do comércio e, ainda, contribuindo para a
realização do sonho de muitos consumidores.
A promoção gera possibilidades de negócios, pois as lojas
desenvolvem, individualmente,
atrativos ímpares para expandir
as vendas, aliam o benefício que
a campanha publicitária promove
a uma estratégia especial. Como,
por exemplo, determinado varejo
de eletrodomésticos que anuncia
televisores preto e branco a R$
29,00 e, com isso, multiplica o
fluxo em seus pontos-de-venda.
Em outros casos, lojistas negociam antecipadamente com seus fornecedores grandes quantidades de produtos sazonais, como ventiladores, o
que, certamente, estende o poder de barganha na
compra do lote. Existem ainda aqueles que disponibilizam condições de pagamento com dilatação
de prazos, ou aumento no número de prestações,
ou seja, atrativos que ampliam a presença de
consumidores nas lojas e fomentam o giro das
mercadorias. As vantagens são inúmeras. Mas não
contemplam apenas os lojistas – que usufruem a
renovação de estoque e manutenção de ponto de
equilíbrio operacional, fundamental em períodos
de retração da atividade econômica – mas, também, para os consumidores, que têm a chance de
adquirir mais por menos.
O sucesso do Liquida Porto Alegre também
se deve às adequadas estratégias de comunicação sistematicamente empregadas. A campanha
publicitária presente nos principais veículos de
comunicação de massa é complementada com

A Câmara de
Dirigentes
Lojistas de
Porto Alegre
foi fundada em
agosto de 1960

LIQUIDA PORTO ALEGRE
O Liquida Porto Alegre é uma promoção anual
da CDL que acontece, invariavelmente, nas últimas semanas do mês de fevereiro, abrangendo
mais de sete mil pontos-de-venda.
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ações de mídia externa, a fim de propagar e reforçar a lembrança do target no período em que a
promoção está vigorando.
Os participantes recebem, gratuitamente, peças
para decoração dos pontos-de-venda. É uma forma
de sinalizar quais são os locais que estão dentro
da promoção e permitir que os consumidores, que
saem às compras por causa da liquidação, possam
visualizar os lugares que estão efetivamente no
Liquida Porto Alegre.
No entanto, vale
ressaltar que os recursos para a campanha de comunicação não têm
origem somente
na Câmara de Dirigentes Lojistas
de Porto Alegre.
Graças ao sucesso obtido, desde a
primeira promoção, o patrocínio do Liquida
Porto Alegre pode ser comercializado e sua realização viabilizada. Uma das maiores campanhas publicitárias de Porto Alegre, que não só oportuniza
a exposição da marca em todo material impresso,
como ainda as múltiplas citações de patrocínio, as
quais ecoam em alto volume na mídia espontânea
gerada com a cobertura jornalística. Um espaço
de mídia único com a vantagem de oferecer uma
grande visibilidade para a marca. Pela dimensão
da cobertura, junto aos públicos-alvos, se torna
uma forma extremamente barata para divulgar
uma marca.
O patrocínio é do Banrisul – parceiro desde
a primeira edição – e do governo do estado, com
apoios da Prefeitura Municipal, Sebrae /RS e
Sindilojas, além de todos os shoppings e associações de bairros da capital. Ainda recebe o apoio
do Convention Bureau, Escritório de Turismo de
Porto Alegre e Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, que fazem a divulgação em cidades do
interior, em veículos de comunicação e em diversos
estabelecimentos.
Os governos municipal e estadual são, igualmente, beneficiados com o Liquida Porto Alegre,
já que o aumento do consumo resultante gera o
crescimento da arrecadação do imposto de circulação sobre mercadorias e serviços.
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DO PROBLEMA PARA
A OPORTUNIDADE
O mês de fevereiro, para o comércio porto-alegrense, era considerado como o de pior performance
nas vendas do ano. Os varejistas já viam esse período de retração como algo normal, usual. A queda
da atividade econômica típica deste mês e o pouco
movimento para os demais serviços da cidade vinham ampliar a carência do setor varejista.
A ida das pessoas para o litoral estimulava o mito da “migração de verão”. Na
verdade, o que faltava
era um motivo que
mobilizasse o consumidor a realizar suas
compras nesta época
do ano. Era necessário
agregar valor ao ato
da compra, criar um
estímulo para um mês que tradicionalmente era fraco para o varejo.
A localização geográfica de Porto Alegre em
relação ao Mercosul, um pólo central, precisava
ser aquecida comercial e turisticamente, para que
se fixasse o nome da capital gaúcha no contexto
dos negócios desse bloco econômico. Ou seja, esta
metrópole não poderia ser apenas o caminho de
passagem dos turistas que se dirigiam para o litoral
e às praias catarinenses.
O comércio é motivado por datas comemorativas, como, o Natal, o Dia das Mães, Dia da Criança
etc. Nada mais justo que a CDL, preocupada com
esta situação, buscasse alternativas para ajudar
suas associadas. Um evento foi então criado para
que os lojistas pudessem, engajados e unidos, solucionar um problema comum a todos: o aumento
das vendas no mês de fevereiro e a queima dos
estoques de verão numa grande liquidação.
Hoje, na sua 10ª edição, o Liquida Porto Alegre
já se consagrou como a maior liquidação do Brasil e já virou tradição na cidade. Uma promoção
esperada, todos os anos, pelos consumidores de
toda a região.
A CDL, no papel de representante dos interesses da classe lojista, vem utilizando sua credibilidade e reputação para negociar a viabilidade da
promoção com as empresas locais, tanto aquelas
filiadas como as que não o são, bem como com
os governos municipal e estadual, patrocinadores
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e apoiadores da campanha de comunicação, imprescindível para a divulgação e continuidade do
Liquida Porto Alegre.

1997: CENÁRIO E OPORTUNIDADES
O cenário do comércio de Porto Alegre no ano
de 1997 era preocupante, o varejo da capital registrava vendas negativas. A queda de janeiro tinha
sido de 7,66% sobre igual período do ano de 1996,
preocupando os lojistas que não apostavam num
bom desempenho para 1997.
Através de pesquisa, realizada pelo Senac,
foram identificadas algumas questões sobre a
sazonalidade de vendas e as oportunidades que existiam.
Um dos pontos se referia à
queda nas vendas do comércio de
Porto Alegre no mês de fevereiro,
seria essa situação decorrente
das pessoas que abandonam a
cidade?
A resposta veio como um
grande impacto. Pois ficou evidenciado que uma parcela expressiva dos moradores de Porto
Alegre e áreas metropolitanas adjacentes permaneciam na cidade.
O mito de que quase a totalidade
da população de classe alta e média porto-alegrense
saía de férias no verão era falso, infundado.

C = 59,3%
D = 77,9%
E = 83,3%
(1 milhão de pessoas)

Região Metropolitana
AB
C
D
E
(2,3

= 47,7%
= 64,6%
= 73,5%
= 71,2%
milhões de pessoas)

Fonte: Senac, 1997

Além da expressiva quantidade da população
que não viajava, havia um significativo contingente de turistas
que por aqui passavam sem
entrar na cidade. Uma previsão
de mais de 400 mil argentinos
e uruguaios que iam direto às
praias do litoral gaúcho e de Santa Catarina sem parar em Porto
Alegre. Não havia uma atração
concreta para sua permanência
na capital gaúcha.
Da mesma forma, o grande
fluxo de turistas do interior que
voltavam do litoral norte para
as suas cidades e não se sentiam
atraídos a permanecer em Porto Alegre, antes de
retornar para suas regiões, localidades que muitas
vezes não contavam com shopping centers. Ou
seja, a farta variedade de produtos e ofertas do comércio porto-alegrense não despertava a vontade
de consumir dessas pessoas.
Outro fato importante era que em muitas escolas a volta às aulas das redes pública e privada
de ensino também estavam iniciando no final de
fevereiro.
Tudo indicava que faltava um fator de atratividade para que as pessoas residentes, turistas
estrangeiros e regionais parassem e olhassem Porto
Alegre. Era importante criar um fato relevante para
que estes potenciais consumidores, se sentissem
atraídos a ficar na capital gaúcha, consumindo e
incrementando as vendas do comércio local.
No intuito de mudar este cenário a CDL, através de um planejamento voltado para alavancar
vendas e movimentar o comércio local, lançou o
1º Liquida Porto Alegre entre os dias 13 a 28 de
fevereiro de 1997.

O cenário do
comércio de
Porto Alegre no
ano de 1997 era
preocupante, o
varejo da capital
registrava vendas
negativas

Em fevereiro por que as
pessoas abandonam a cidade?

• Não. A maior parte das pessoas (64%) fica na
capital durante o verão.
• Na Região Metropolitana o índice das pessoas
que ficam em sua cidade é ainda maior e chega
a 67,5%.
Fonte: Senac, 1997

Somente as classes de menor poder
aquisitivo ficam em Porto Alegre e na
Região Metropolitana no Verão?

• Não, essa preferência se manifesta em todas as
classes sociais.

Quem fica: (percentual
de cada classe social)
Porto Alegre
AB = 40,2%
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Além de uma grande campanha publicitária,
com material de decoração e propagandas na mídia, a abertura do evento foi um espetáculo à parte.
No dia 13 de fevereiro de 1997, um trio elétrico
com artistas globais percorreu as ruas da cidade,
seguidos por uma carreata de lojistas participantes
da liquidação.
O 1º Liquida Porto Alegre foi um verdadeiro
show de descontos, nos mais diversos setores: dos
táxis, lojas, postos de gasolina, armazéns de esquina até as maiores redes de supermercados.

DESAFIOS
Um reaquecimento comercial
importante

O comércio de Porto Alegre começava o ano
de 2006 com uma certeza: 2005 tinha tido o pior
Natal dos últimos anos em volume de vendas. Portanto as expectativas do setor estavam totalmente
dirigidas para a conquista de bons resultados das
promoções de começo de ano.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto
Alegre contabilizou vendas 4,21% negativas em
dezembro na comparação com igual período de
2004, índice que chega a 1,47% no comparativo
dos 12 meses de 2005 contra 2004. No começo
de dezembro a entidade projetou um desempenho
positivo nas vendas de Natal, um resultado no-

minal estimado entre 5% e 7%. O comportamento
dos consumidores surpreendeu. O resultado das
pesquisas feitas com as associadas foi abaixo do
esperado por eles próprios. O fraco desempenho
do comércio em Porto Alegre e no Rio Grande do
Sul era uma conseqüência dos efeitos verificados
na economia gaúcha, a estiagem, o aumento de
impostos em 2005 para os setores de energia,
telecomunicações e combustíveis, sem o devido
benefício ao consumidor.
A perspectiva da CDL, para o ano de 2006,
não chegava a ser exatamente otimista. A Copa do
Mundo no primeiro semestre e o processo eleitoral
no segundo sinalizavam resultados de venda equilibrados. Mas, no curto prazo, a esperança recaía
nas promoções programadas pelas diferentes redes
de varejo para os meses de janeiro e fevereiro.
Esse cenário preocupante, aliado aos grandes
desafios de 2006, indicava ser bastante relevante
uma forte mobilização no início do ano.

Como melhorar algo que já é sucesso?

O Liquida Porto Alegre tem por objetivo histórico a dinamização do comércio lojista como um
todo no início do ano. A expansão econômica
gerada pelas vendas de produtos em promoção é
fator de atração de consumidores aos pontos-devenda, shopping centers e bairros comerciais. E
assim tem sido ano após ano.
O sucesso do Liquida
Figura 1
está baseado nas adequadas
Evolução do número de empresas participantes
estratégias empregadas desde
seu surgimento. Soma-se a
campanha publicitária, nos
veículos de comunicação
de massa, ações de mídia
externa, que mantêm a comunicação e reforçam sua
lembrança durante o período em que está acontecendo. No entanto, se mostrava
necessário implementar
inovações e criar um maior
envolvimento com a comunidade, a fim de ampliar a
atenção das pessoas com a
promoção.
Mas como fazer um
evento maior ainda?
Como superar em números e em retorno insti-
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tucional uma ação mercadológica já madura e
consagrada?
O Liquida Porto Alegre, como um evento em
fase de maturidade, precisava ser reinventado ano
após ano. A CDL buscava introduzir novidades
a cada edição, formatando ações que envolvessem
tanto as empresas participantes, quanto a comunidade em geral.
Entretanto, para a próxima edição tudo deveria
ser ainda mais distinguido. O Liquida estava completando dez anos. Era preciso inovar, diferenciar
e ampliar a atuação.
A Entidade visualizou que deveria investir para
aprimorar o Liquida Porto Alegre. Uma questão
era fundamental: paralelamente à comemoração
da 10ª edição do evento estava a necessidade mercadológica de fomentar o aquecimento de vendas.
A situação indicava que a promoção de 2006
deveria ser maior que as anteriores, não somente
em vendas, mas em retorno institucional.

SOLUÇÕES
Inovando um produto de sucesso

Com o objetivo de se consolidar como a maior
liquidação do Brasil e para marcar os dez anos
do evento, foi desenvolvido um planejamento de
marketing estendendo a abrangência do processo
inicial. Além de prospectar mais pontos-de-venda para ampliar a promoção e de dar subsídios
técnicos para qualificar o atendimento, a CDL
estabeleceu um programa de relacionamento
institucional, com a criação de ações de responsabilidade social e com o plano de comunicação
do evento. Uma grande campanha publicitária foi
proposta, contendo múltiplas táticas promocionais. Novas estratégias surgiram para incrementar
o envolvimento e a adesão de participantes. Para
isso foram introduzidas ações de reconhecimento,
premiando as melhores vitrines e os melhores vendedores. Paralelamente, a CDL lançou o Prêmio
de Jornalismo Liquida Porto Alegre para valorizar
a cobertura que os diferentes veículos de comunicação realizam durante o evento.
Assim o processo de inovação e qualificação
começou a ser preparado e uma a uma as ações
foram sendo implementadas.

Evento de lançamento

A CDL celebrou o lançamento da 10ª edição
do Liquida Porto Alegre em grande estilo. No dia

9 de fevereiro, a Esquina Democrática foi palco da
comemoração do aniversário dessa promoção que
já faz parte do calendário de atividades da cidade.
Os consumidores que passavam pelo local foram
brindados com a apresentação da bateria, portaestandarte, mestre-sala e porta-bandeira da Escola
de Samba Bambas da Orgia.
No final dessa mesma manhã, lojistas, consumidores e autoridades cantaram parabéns pelas
dez edições de sucesso. Os presidentes da CDL, do
Sindilojas, e o secretário municipal da Indústria
e Comércio apagaram as velas do bolo. Após, a
equipe de promotores do Liquida entregou bombons para todos os presentes.
O ônibus-palco decorado circulou por diversos
pontos da capital, numa autêntica festa móvel.

Comunicando os diferenciais

O 10º Liquida Porto Alegre otimizou sua
divulgação em diferentes
veículos de comunicação,
com uma campanha publicitária assinada pela Over
Comunicação.
Com um investimento
de R$ 600 mil foram utilizadas as mais variadas mídias, como rádio, televisão,
jornal, revista e web sites.
Para maior propagação
foram utilizados também
outdoor, bustop, busdoor,
front light, painéis de metrô, painéis de corredor e
até placas de poste. Uma forte associação foi estabelecida com o gimick criado – um furacão com a
liquidação. A 10ª edição do Liquida Porto Alegre
recebeu uma divulgação maior em relação às
anteriores. A dimensão do evento assegurou uma
excelente cobertura jornalística. Na TV foram
174 inserções, no rádio 926 inserções, em jornais
foram 32 anúncios, além de mídia na internet em
sites de notícias.
Em primeira mão os parceiros, veículos de
comunicação, entidades apoiadoras, associações
de bairros, poder público, shopping centers e empresas associadas conheceram a campanha. A intenção era buscar o envolvimento e a participação
de todos nesse evento que já reúne não só lojistas,
mas diversos segmentos da economia da cidade.
Dias antes de iniciar a promoção, a CDL
distribuiu, gratuitamente, kits compostos por

A CDL lançou o
Líquida Porto
Alegre para
promover
a maior
liquidação do
Brasil
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ban-deirolas, faixas de vitrine, cartazes, preçários
e balões com peças promocionais para decoração
do ponto-de-venda. O lojista precisava apenas
preencher o Termo de Adesão da campanha,
comprometendo-se a praticar condições diferenciadas no período de promoção. Somava-se a isso
o consistente trabalho de assessoria de imprensa
da Uffizi, a qual alimentava os veículos de comunicação com as informações e as principais
realizações da entidade e dos lojistas.
A CDL disponibilizou em todo período da campanha um QG para atendimento aos participantes,
com distribuição de materiais adicionais, adesões
e informações sobre o evento.

anunciando os últimos dias;
• Caderno especial do liquida encartado em Zero
Hora.

Uma homenagem a quem
construiu o Liquida Porto Alegre

•
•
•
•
•

Por ser um ano comemorativo, o Liquida homenageou o cidadão porto-alegrense, o verdadeiro
responsável por esse sucesso, estampando a sua
motivação e expectativa com a chegada da promoção.
A estratégia criativa dessa campanha foi desenvolvida pensando na diversidade do público que
o Liquida Porto Alegre atinge. O evento mobiliza
pessoas de todas as idades, das mais diversas classes
sociais e profissões. Assim, as peças foram criadas
com o desejo de mostrar as gentes, de dar uma
cara para o consumidor do Liquida, de criar uma
identificação. E com isso homenagear este público
que é responsável pelas grandes conquistas desses
10 anos. Por isso, a campanha optou por mostrar
pessoas comuns, dando sua opinião sincera sobre
a relevância que o evento tem em suas vidas.

Um furacão de promoções

Para comunicar a campanha a CDL utilizou
uma mídia promocional com:
• Cafés da manhã apresentando a campanha a
parceiros, antes do lançamento oficial;
• Evento de lançamento do Liquida para imprensa;
• E-mail Marketing aos lojistas participantes;
• Kit promocional para o ponto-de-venda distribuído gratuitamente;
• Decoração nos shopping centers;
• Revista CDL Expresso;
• Kit adicional (camisetas, faixas de rua, bonés,
banners, buttons);
• Volantes informativos;
• Blitz nos principais cruzamentos com placas
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Material de decoração do
ponto-de-venda distribuído
através dos kits gratuitos
•
•
•
•
•
•

Peças
Balões
Bandeirolas
Faixas de Vitrine
Cartazes
Preçários

Quantidade

unitária

73.200
101.000
35.000
9.000
112.000

AMPLIANDO AS JANELAS
DE COMUNICAÇÃO
O Liquida Porto Alegre em 2006 passou a ser
ainda mais agressivo em sua estratégia de comunicação. Para não deixar de fora quem estava
curtindo o litoral, em parceria com o Convention
& Visitors Bureau e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, promotores percorreram
as principais praias gaúchas entregando volantes
sobre o Liquida, mostrando as
atrações de
turismo da
cidade e os
bons preços do setor
hoteleiro.
Esse material também foi disponibilizado nas casas de
informações turísticas do estado, além de mídia
conjunta em jornais e rádios das principais cidades
do interior.
Na semana do dia 20 de fevereiro, uma blitz
foi feita nos principais cruzamentos da capital, as
placas frisavam a data de encerramento da promoção. No mesmo período, outra blitz chamava
a atenção com personagens carregando sacolas do
Liquida em tamanho gigante.
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O site do evento www.liquidaportoalegre.com.
br ganhou mil e uma utilidades e funcionou como
ponto de apoio para os lojistas. As principais ofertas eram divulgadas e também era o meio para
quaisquer outras solicitações como, materiais
adicionais da campanha. Para os consumidores,
se tornou um canal de comunicação direto com as
lojas, que através de e-mails, pediam os produtos de
seu interesse, pesquisavam a lista de participantes
e os produtos ofertados. Também através do site
aconteceu o envio das fotos para a premiação da
Vitrine Mais Promocional do Liquida.

Consultoria de orientação

Responsabilidade ambiental

Aproveitando a movimentação gerada pelo
Liquida, uma parceria entre a CDL e a SMAM
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) divulgou o Projeto “Porto Alegre,
Cidade da Educação Ambiental”.
No dia 23 de fevereiro, no semáforo
localizado entre o Paço Municipal
e o Mercado Público, o presidente
da CDL e o Secretário Municipal
do Meio Ambiente, junto a uma
equipe de apoio, distribuíram 10
mil sacolas de lixo ecológicas para
veículos.

O Liquida Porto
Alegre também
envolveu a
maior paixão
do brasileiro: o
futebol

Nos primeiros dez dias do
Liquida, a Consultoria de Orientação, uma equipe de promotores, uniformizados, passaram
pelas lojas para orientar sobre
a operacionalização da campanha, explicando como os lojistas
podiam trabalhar as promoções,
merchandising, decoração e outras
ações no ponto-de-venda, a fim de obter melhores
resultados. Após a abordagem, mais 415 lojistas
entraram na promoção.

A responsabilidade social em foco

Entre as atividades programadas para o período,
foi realizada uma ação para angariar alimentos e
promover a solidariedade, uma atividade de educação ambiental, bem como a adesão da CDL como
instituição mantenedora de um projeto social.

Jogão da solidariedade

foram entregues a instituições assistenciais do
estado e do município, através dos gabinetes das
primeiras-damas do estado do Rio Grande do Sul
e de Porto Alegre. E, mesmo aqueles que optaram
por outro setor do estádio, fora da promoção, puderam contribuir levando o alimento na entrada
do jogo.

O Liquida Porto Alegre também envolveu a
maior paixão do brasileiro: o futebol. Um acordo
com a Federação Gaúcha de Futebol oportunizou
a escolha de duas partidas de futebol válidas pelo
Campeonato Gaúcho para participarem da promoção. Os ingressos ficaram mais baratos em troca da
doação de um quilo de alimento não-perecível.
As partidas foram Grêmio x Veranópolis e Inter
x Ulbra e aconteceram ao mesmo tempo nos estádios Olímpico e Beira-Rio, respectivamente. Para
participar do jogo de solidariedade bastava comprar
um ingresso de geral ou arquibancada inferior e,
junto, doar um quilo de alimento não-perecível.
O objetivo foi unir as duas torcidas em prol das
pessoas carentes e presentear os torcedores com
ingressos mais baratos. Os alimentos arrecadados

Projeto Pescar

A CDL assinou no dia 21 de fevereiro seu contrato com o Projeto Pescar. A iniciativa coloca em
prática parte de seu plano de gestão, que previa a
adesão a um programa de responsabilidade social.
Com este gesto, a CDL passou a integrar o grupo
de mantenedores da Fundação Projeto Pescar,
doando recursos financeiros que serão aplicados
na manutenção das atividades oferecidas. O Pescar promove a aprendizagem básica para jovens
carentes, ensinando o exercício profissional em
diversas áreas, através de cursos dentro de empresas parceiras.

Uma feira de promoções

Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre
promoveu, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o 2º
Feirão de Automóveis, no estacionamento do Shopping Iguatemi. Em uma área de seis mil me-tros
quadrados, oito concessionárias (Guaibacar, Mônaco Citröen, GM, Ribeiro Jung, Maxim Peugeot,
Via Porto, Iesa e Kia Sum Motors) expuseram seus
modelos e atraíram os consumidores. Os descontos
dos automóveis zero quilômetro chegaram a 21%
e as condições variavam, de acordo com a vontade
de cada expositor. Ao todo, foram dois mil automóveis com desconto e a possibilidade de conferir
as principais novidades de cada concessionária. O
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cliente que comprasse seu carro no Feirão ainda
ganhava um celular da Brasil Telecom. O modelo variava com o valor e o modelo do automóvel
adquirido.

Reconhecendo o comprometimento
com a qualidade

Duas premiações foram desenvolvidas para
contemplar e reconhecer os responsáveis pelo
sucesso do Liquida Porto Alegre: os lojistas e os
vendedores.

Melhor vendedor
do Liquida Porto Alegre

O Prêmio Melhor Vendedor do Liquida Porto
Alegre foi uma realização da CDL em parceria
com a ADVB, que foi a certificadora no processo
de avaliação.
A premiação criada para valorizar o desempenho dos vendedores durante o período da promoção estava dirigida para todos os
vendedores do comércio de Porto
Alegre, cujas lojas estejam inscritas no Liquida.
Para a escolha, a ADVB
contou com uma metodologia
própria, coordenada por uma
equipe da SG Planejamento e
Desenvolvimento de Vendas,
que incluiu três diferentes etapas. A primeira delas, o preenchimento de uma
ficha de inscrição pelo candidato, com respostas
objetivas e subjetivas, cada uma recebendo pontuação diferente. A segunda etapa envolveu uma
visita de cliente oculto aos estabelecimentos onde
os finalistas atuam; para encerrar a terceira fase
da avaliação era realizada uma entrevista gerencial. O critério de seleção buscou homogeneizar
as diferenças existentes entre as áreas de atuação
dos candidatos e focar no item desempenho do
profissional no ambiente onde este atua, ou seja,
desempenho em relação ao atendimento, como se
coloca frente ao dia-a-dia.
Além do vendedor, que recebeu um certificado,
uma bolsa no programa de capacitação em vendas da ADVB/RS, um troféu e uma premiação
especial, a empresa em que trabalha também foi
destacada.
Seis finalistas foram reconhecidos nos seguintes
segmentos:
• Serviços
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•
•
•
•
•

Eletroeletrônicos
Móveis e Decoração
Veículos e Acessórios
Vestuário
Categoria Livre

Vitrine que mais se destacou no Liquida

As vitrines mais promocionais – otimizando
a visibilidade dos produtos, com conseqüente
aumento das vendas – foram premiadas nas categorias loja de shopping e loja de rua. A CDL
contratou um fotógrafo, que percorreu as ruas da
cidade, para registrar imagens das vitrines durante
a promoção. A escolha foi feita por uma comissão
que avaliou os seguintes quesitos: originalidade,
criatividade e apelo promocional.
Como novidade, na 10ª edição do Liquida,
os participantes puderam cadastrar sua vitrine
através do site da campanha. Para isso, bastava
fotografar a vitrine, entrar no site da promoção e
enviar a foto anexada.

Um show de cobertura
editorial

O Liquida Porto Alegre
sempre cultivou uma
excelente sintonia
com os veículos de comunica-ção. Para reconhecer a relevância dessa
parceria, a partir de 2000, foi instituído o Prêmio
de Jornalismo Liquida Porto Alegre. Com os objetivos de:
• Estimular a divulgação, por meio de veículos
de comunicação de massa, do maior evento do
comércio gaúcho, atraindo consumidores de todos
os locais e divulgando seus reflexos positivos na
economia da capital.
• Facilitar, também por intermédio dos meios de
comunicação, o acesso às informações mais importantes para os consumidores quanto a promoções,
preços, locais, condições de pagamentos etc.
• Valorizar e tornar o Liquida Porto Alegre, perante
os consumidores, setor varejista e serviços, o maior
evento deste tipo no Brasil.
• Premiar os trabalhos jornalísticos que se destacarem nas categorias TV, Impresso e Rádio.
Os trabalhos vencedores foram avaliados por
uma comissão integrada por representantes do
Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul,
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Associação Riograndense de Imprensa e da CDL e
receberam os prêmios no evento de encer-ramento
da campanha. A premiação ofereceu ao primeiro
lugar R$ 3 mil, ao segundo R$ 1,5 mil e ao terceiro
um troféu de participação.
Renovar um produto bem formatado, o qual já
tinha alcançado o sucesso, era uma brava decisão.
A opção foi tomada na base da coragem, foi preciso
colocar a emoção acima da razão. Poderia não dar
certo, mas inovar é uma das marcas dos líderes e
dos empreendedores. A CDL sempre buscou superar as expectativas
de suas associadas. Na 10ª edição
do Liquida Porto Alegre, não só
atingiu, como ultrapassou as metas
propostas. Divulgar esses resultados,
para que todos ficassem sabendo, era
um motivo não apenas de orgulho,
mas de disseminação de um esforço
comum que veio comprovar que
a qualificação vale a pena. Sempre.

RESULTADOS

O Liquida Porto
Alegre serviu
de benchmark
para inúmeras
cidades do
interior e
também de
fora do Estado

A consolidação de um projeto vitorioso

Em 10 anos de história, o Liquida Porto Alegre se
suplantou e chegou aos melhores resultados de todos
os tempos: R$ 584 milhões nos cofres do varejo,
representando 6,2% de crescimento sobre a edição
do ano passado. Houve a participação de 7,2 mil
pontos-de-venda de diferentes segmentos, superando
2005 em 14%. No total, foram 26,5 mil pessoas
trabalhando diretamente na promoção. Neste ano,
somente o Feirão de Automóveis movimentou R$
25,3 milhões, apresentando crescimento de 31%.
Além de tudo isso, o Liquida também disseminou a
importância da Responsabilidade Social, através da
realização de ações conjuntas com diversas entidades
e a adesão ao Projeto Pescar. O Grenal solidário,
por exemplo, arrecadou 4,2 toneladas em alimentos
para doação. O resultado foi emocionante.
No final, o balanço mostra que todos ganharam:
lojistas, consumidores, os diferentes setores da economia, a cidade de Porto Alegre e a comunidade em
geral.
A cada ano, o Liquida Porto Alegre vem envolvendo mais empresas dos vários segmentos da
economia da nossa cidade.

A campeã dos preços baixos

to Alegre revelou que os preços mais competitivos
do mercado nacional estavam na capital gaúcha.
Dos 328 produtos avaliados, 185 estavam mais
baratos do que nos demais estados. A Shopping
Brasil, empresa responsável pela investigação,
conta que os dados analisados foram de promoções
anunciadas em jornais e revistas, ou mesmo em
panfletos das lojas. As informações foram coletadas em 20 capitais brasileiras.
O resultado apurado revela que o Liquida apresentou as melhores oportunidades
de compra em todo o País. O que
demonstra o verdadeiro esforço dos
lojistas na busca de condições para
oferecer boas ofertas. Seguindo
no ranking de onde o consumidor economizou mais, a segunda
colocada foi São Paulo (48%),
seguida de Curitiba (46%), Belo
Horizonte (37%), Cuiabá (36%)
e Florianópolis, Recife e Vitória,
todas com 34%.

Uma pesquisa realizada durante o Liquida Por-

A maior liquidação do Brasil

Há dez anos acontecendo na capital gaúcha,
o Liquida Porto Alegre é a promoção oficial do
verão e já está consagrado como o grande evento
comercial da região. Para muitas lojas, representa
o segundo melhor período de vendas, sendo superada somente pelo Natal. Vários participantes
registram um aumento de até 100%, sendo que
muitos chegam a esgotar seus estoques.
O Liquida Porto Alegre se consolidou como a
maior liquidação de varejo do Brasil. Tanto que
mobiliza não apenas os comerciantes e consumidores, mas também a mídia, o poder público e até
a comunidade em geral.
Indiscutivelmente, é um sucesso absoluto.
Basta observar as lojas lotadas numa época em
que o movimento costumava ser fraco. O festival
de descontos atrai consumidores de todas as partes
do estado e mesmo dos países vizinhos.
Hoje o Liquida Porto Alegre já não é mais um
evento apenas da CDL, mas sim de toda a cidade.
Uma das datas mais esperadas do ano, tanto pelos
lojistas quanto por consumidores. Os efeitos são de
um verdadeiro furacão. Depois do Liquida o varejo
de Porto Alegre, nunca mais foi o mesmo.
Hoje, já é a liquidação mais esperada pelo público porto-alegrense e também de outras regiões,
inclusive de fora do estado.
UM BENCHMARK PARA O VAREJO

69

CDL PORTO ALEGRE
São dez anos
consecutivos de
crescimento e
êxitos. Em nenhuma outra cidade a
promoção
se consolidou tanto
como aqui. O
Liquida Porto Alegre serviu de benchmark para
inúmeras cidades do interior e também de fora do
Estado, como, por exemplo, a CDL de Brasília,
que veio até Porto Alegre buscar informações e
materiais da campanha para realização do Liquida
Brasília.
Para muitas lojas, a promoção representa o segundo melhor período de vendas, sendo superada
somente pelo Natal.

Um feirão de resultados

Com descontos de até 21%, o 2º Feirão de Automóveis do Liquida Porto Alegre atraiu 16 mil
visitantes. Durante os seis dias de funcionamento,
de 14 a 19 de fevereiro, no estacionamento do Shopping Iguatemi, foram vendidos 722 veículos, o
que representa R$ 25,3 milhões em vendas e um
crescimento de 31% em relação ao ano passado.
Com este resultado ela passou a ser a melhor feira
do ramo automotivo do Rio Grande do Sul. A organização e divulgação do evento fizeram com que
o consumidor soubesse que poderia encontrar bons
negócios. O índice de satisfação dos envolvidos foi
alto, já que não havia competição entre revendas da
mesma marca e a proposta era oferecer realmente
a melhor oferta possível.
O prêmio de Melhor Vendedor do Liquida Porto
Alegre julgado pela ADVB/RS teve a participação
de 507 candidatos, número recorde e 10 vezes o
total inscrito no ano anterior, dos quais 16 foram
finalistas. Destes, cinco receberam a distinção,
sendo quatro por categoria de atuação eletroeletrônicos, móveis e decoração, vestuário e ainda a
categoria livre, além do prêmio máximo de Melhor
Vendedor.

VENDEDORES DESTAQUES
Melhor vendedor
Liquida Porto Alegre 2006

Evandro Pereira Machado, Loja Ortobom,
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Avenida Protásio Alves.

Destaques categoria eletroeletrônicos

Tarcisio Rodrigo Valandro, Lojas Manlec, Rua
Doutor Flores.

Destaque categoria vestuário

Rogério Ribeiro Rios, Via Homem, Shopping
Total.

Destaque categoria livre

Janine Zimny, Loja O Boticário, Shopping
Iguatemi.

Destaque categoria móveis e decoração

Miriam Seehaber, Loja Felice, Shopping Bourbon Country.

OS MELHORES DO LIQUIDA PORTO
ALEGRE 2006 - VITRINE MAIS
PROMOCIONAL
Loja de rua

Loja Carmen Flores Móveis, Avenida Ipiran-

ga.

Loja de Shopping Center

Loja Márcia Fialho, Bourbon Shopping Assis
Brasil.

PRÊMIO JORNALISMO
Categoria Impresso

1º Lugar – Jornal do Commercio – Karen
Viscardi (matéria Pequenos Lojistas Disputam
Consumidores)

Categoria Rádio

1º Lugar – BandAM – Wilson Rosa (matéria
Liquida Porto Alegre: 10 Anos Realizando os Sonhos dos Consumidores)

Categoria TV

1º Lugar – SBT – Caroline Mello (matéria Boas
Compras e Boa Viagem)

PENSANDO NO FUTURO
O trabalho para a próxima edição já iniciou.
A CDL vai começar a negociar para ampliar o
número de participantes, em especial na área de
serviços. Além disso, o setor de capacitação vai
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oferecer cursos preparatórios para empresários e
comerciários. Entre aqueles já previstos está o de
negociação com fornecedores.
O objetivo é envolver mais segmentos na promoção, pois os resultados são ótimos tanto para as
empresas quanto para os consumidores. Existem
áreas da economia que podem oferecer benefícios
durante o mês de fevereiro esses segmentos serão
sondados e suas lideranças estimuladas a fazerem
parte das próximas edições.
O Liquida Porto Alegre está solidificado. O
uso adequado de ferramentas de marketing oportunizou agregar valor à promoção. De tal forma
que atingiu a liderança em liquidações no país.
A CDL se destacou pela criatividade, aperfeiçoamento e inovação, com a implementação de ações
diferenciadas que trouxeram excelentes resultados.
A contribuição, mesmo que ainda pequena, para
o fomento do desenvolvimento de sua comunidade, veio disseminar conceitos da relevância da
Responsabilidade Social para todos os envolvidos
no segmento. A renovação dessa promoção, feita
dentro do conceito de mercado orientação, garantiu
uma expressiva posição e exposição da marca,
obtendo importantes reconhecimentos não só para
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre
como para públicos essenciais: suas associadas,
os cidadãos porto-alegrenses, os gaúchos. Uma
gente que tem o dom de realizar seu trabalho com
qualidade, pelo enorme prazer de fazer bem feito.
Cotidianamente.

CASOS DE SUCESSO
Depoimentos e casos daqueles
que fazem e constroem o Liquida
Porto Alegre. Obtendo sucesso e
atraindo multidões para suas lojas:
O

computador mais acessível do

Brasil

Neste ano, a inovação da Compujob foi oferecer
o computador mais barato do país: R$ 999,00. A
divulgação foi ponto fundamental do sucesso das
vendas: foram 60 outdoors, anúncio em jornal e
divulgação no site próprio. Como o site é visto
em outros estados, o Liquida Porto Alegre acabou
chegando a todo o Brasil. Houve pedidos até de
Manaus. As vendas cresceram mais de 20% em
relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o mês de fevereiro como um dos mais
rentáveis para a empresa graças à participação

no evento.
Além disto, uma campanha via e-mail desenvolvida para os seus clientes foi decisiva para
dobrar as vendas da empresa durante esta primeira semana da promoção
Liquida Porto Alegre.
Além dos preços mais
baixos que a promoção
oferece, a loja promoveu
sorteios entre os clientes
que indicassem 10 amigos
para se cadastrarem no
site. Em apenas dois dias,
segundo a empresa, mais
de sete mil pessoas foram
indicadas para o cadastramento.

Benefício

estendido

A renovação
dessa promoção,
feita dentro
do conceito
de mercado
orientação,
garantiu uma
expressiva
posição e
exposição da
marca

Foram 20 outdoors espalhados pela cidade, além
de material no ponto-devenda, mostrando que a Dibrinquedo também
estava na promoção. Arie Ertel, sócio-diretor, diz
que já havia participado de outras edições, mas
nunca com a oferta estendida a todos os itens.
“A Dibrinquedo trabalha com desconto especial para clientes freqüentes, com um cartão de
fidelidade. Durante o Liquida Porto Alegre, todos
os compradores puderam desfrutar deste benefício,
com 10% de abatimento”, explica Arie. Segundo
ele, a promoção atrai clientes que deixariam de
comprar neste período, já que dezembro é o mês
com maior procura por brinquedos.

Corpo

em forma, bolso em dia

“As mulheres querem ficar lindas o ano inteiro e
especialmente no verão, por isso os meses de maior
movimento são outubro e novembro”, comenta
Adriana Farias, gerente da Produtora Super Star,
que oferece aulas de dança e tratamentos estéticos.
Ela afirma que o movimento diminui cerca de 80%
em janeiro, e, por isso, viu no evento uma ótima
oportunidade. “Oferecemos 50% de desconto em
nossas mensalidades, como forma de agradar aos
nossos clientes, que continuam desfrutando dos
serviços durante o período de férias.”

Por

menos da metade

A Claro, dentro do acirrado mercado de telefonia, percebeu no Liquida mais uma chance de
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conquistar clientes. “É um grande evento promocional, do qual as principais empresas de varejo
participam e é muito esperado pela população, não
dá para ficar de fora”, afirma o diretor regional,
Paulo Bona. Para marcar presença, a Claro deu
um show de oferta com preços super-reduzidos.
Um exemplo foi o aparelho V220, da Motorola,
que passou de R$ 299,00 para R$ 99,00 no plano
Estilo 100 Minutos.

Carência

zero

Pela quarta vez consecutiva, a Unimed Porto
Alegre entrou na maior liquidação do Brasil. “É
importante nossa participação pelo grande apelo
comercial que esta promoção tem”, afirma Daniel
Treiguer, superintendente de Marketing e Vendas. Com o benefício de Carência Zero, em que
o cliente pode usar alguns serviços contratados
imediatamente após a assinatura do contrato, a
promoção foi um sucesso. Em comparação ao
mesmo período do ano passado, o crescimento
de vendas foi de 69,6%. “Estamos muito felizes
com o nosso desempenho e esperamos em 2007
estar presentes mais uma vez”, comemora Daniel.
Divulgando sua adesão ao Liquida, a empresa
utilizou anúncios em TV, rádio e jornais, além de
outdoors e distribuição de volantes nas principais
sinaleiras da cidade.

Parceria Varejo

e

Indústria

No Liquida desde sua primeira edição, o Ponto
Frio mostra que o evento traz resultados fantásticos: 20% de superação da meta de fevereiro, que
se tornou um dos meses com maior faturamento
no ano. Anúncios na mídia divulgaram as grandes
ofertas da cadeia de lojas: TVs 29 polegadas por
R$ 699,00, DVDs a R$ 149,00 e condicionadores de ar por R$ 599,00. “Como o Liquida Porto
Alegre é um evento muito consolidado, buscamos
a parceria da indústria para oferecer esses preços
especiais”, explica Antônio Garavello, diretor de
mercado da Região Sul. O Ponto Frio também
ofereceu descontos de até 50% em itens de ponta
de estoque.

Inauguração

no momento certo

A butique de roupa íntima feminina Desejos de
Mulher estava programada para abrir em março,
mas, pensando no sucesso de vendas que poderia
conseguir durante o Liquida Porto Alegre, Noeli
Stoll, proprietária da loja, antecipou a inauguCASE STUDIES
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ração. “Já tinha acompanhado em outros anos
a movimentação que acontece desde o começo
do evento, quando uma multidão se desloca pelo
Centro procurando os preços baixos”, conta ela. O
resultado foi melhor do que Noeli esperava: a loja
superou suas metas de vendas em 20%.

Aumento

nas vendas

“Participamos do Liquida desde sua primeira
edição. Este ano oferecemos descontos de 10% a 30% e
ótimas opções de parcelamento: cinco vezes no cartão
e 10 vezes no cheque, sem juros. Foi um sucesso! Em
relação a 2005, as vendas aumentaram 36%! Um dos
fatores que contribuíram foi a não-prorrogação da
promoção, o que fez com que o cliente se decidisse
mais rápido e deu credibilidade ao evento.”
Luiz Henrique Teixeira
Gerente comercial da Barboza Móveis

Depoimentos

de consumidores

“Vi o preço pela internet e quando cheguei na loja
ganhei mais desconto ainda. Comprei um fogão e um
aparelho de jantar com ótimos preços. É vantajoso
comprar nesta época do ano para aproveitar as promoções! Além disso, apesar da grande procura, não
é preciso enfrentar filas nem acordar cedo: a gente
vai em um horário tranqüilo e encontra tudo o que
necessita.”
Marisa Vergara
Professora aposentada
“Uma semana antes do Liquida Porto Alegre,
comprei um celular por R$ 299,00. No período da
promoção, o mesmo aparelho entrou em oferta por
R$ 99,00. Percebi, então, que o Liquida realmente
traz boas ofertas. A experiência serviu de lição para
o próximo ano.”
Karla Acosta
Estudante

Depoimentos

de parceiros

“O resultado do Liquida é mais uma demonstração
do sucesso da parceria que o Banco mantém com os
comerciantes gaúchos, reforçada pela aceitação cada
vez maior do nosso cartão Banricompras entre os
lojistas e os consumidores. É compromisso do Banrisul participar de todas as atividades que contribuam
para o desenvolvimento econômico do estado e para
a geração de novos empregos.”
Fernando Guerreiro de Lemos
Presidente do Banrisul

VAREJO Nov.Dez/2006

“O Liquida Porto Alegre já está no calendário de
eventos da cidade e promove, em uma época que seria
de fraco movimento, o turismo de compras. Este é
um forte atrativo para visitantes que vêm de todo o
estado e movimenta outros setores além do comércio,
como a gastronomia e as casas noturnas da cidade.
Com esse excelente resultado, garante renda para o
mercado e, por conseqüência, beneficia o estado e a
Prefeitura através dos impostos.”
Ângela Baldino
Secretária de Turismo de Porto Alegre

“O Sindicato apóia o Liquida com várias ações de
divulgação: anúncios na mídia, blitz com distribuição
de folders etc. Numa época em que liquidar estoques
movimenta o comércio, o setor hoteleiro também
reduz tarifas para aumentar sua ocupação e investe
no Liquida como uma forma excelente de fomentar
os negócios.”
Ricardo Ritter
Presidente do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Porto
Alegre.

Vilson Noer é presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto
Alegre; Ricardo Guimarães é Gerente Geral da CDL; e Ilce Moraes
é coordenadora de Marketing CDL; Paulo Ratinecas é sócio-diretor
da MaxiMarket.
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