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EDITORIALEDITORIAL

primeira Case Studies – Revista Brasileira de Management de 2007, sob o otimismo 
de um novo ano, só poderia abrir com um respeitável Personal Case. É o que se 
pode ver com o depoimento de Antonio Carlos Romanoski, presidente da Brasil & 
Movimento (da marca Sundown em motos e bicicletas). Advogado que optou por 
ficar apenas com o diploma na parede, administrador e homem de finanças bem-
sucedido no início da carreira, ex-presidente da Electrolux no Brasil, um belo dia ele 
descobriu o maravilhoso mundo do consumo e do marketing, ao qual se dedica 
inteiramente há mais de dez anos. E de novo com sucesso. 

Com a Nestlé o leitor verá os detalhes de uma vitoriosa estratégia de marketing, o 
“Torcer pelo seu time faz bem”, que envolveu a participação de um milhão de torce-
dores e ainda beneficiou, com doações, 55 mil famílias.

O nome White Martins dispensa maiores apresentações. O case que publicamos, 
porém, nada tem a ver com a estratégia de negócios da maior fabricante brasileira 
de gases industriais, mas sim no seu compromisso com o social, que inclui o apoio à 
Rede Saúde Criança Renascer.

O case da Portobello Shop, maior rede de franquias especializada em revestimentos 
cerâmicos do país, mostra o sucesso de uma estratégia que em 2006 levou a um 
crescimento de 16% em 2006.

A Agropalma, maior produtor de óleo de palma da América Latina, que há mais de 
20 anos investe na Região Amazônica, vem consolidando sua expansão ao atender 
a busca pela alimentação saudável e pela preservação do meio ambiente, como 
mostra o trabalho publicado nesta edição.  

Com a DixAmico, uma das cinco maiores operadoras de planos de saúde do país, o case 
retrata a aposta bem-sucedida em um “Marketing de Nichos”, que levou a um cresci-
mento de vendas acima de 150% em seu principal mercado, em apenas três anos.

A Maxipark, fundada em 1988, administra hoje cerca de 25 mil vagas em oitenta en-
dereços de quatro estados brasileiros. A trajetória foi marcada por um forte investi-
mento na excelência em recursos humanos e em qualidade, como se poder ver neste 
número de Case Studies.

A Repom é uma das empresas do Grupo Martins, maior distribuidor atacadista 
nacional. E inovou o conceito de gestão logística, agilizando o controle e o gerencia-
mento da contratação na área de fretes.

O trabalho sobre a Unitech descreve o crescimento de uma empresa de soluções 
corporativas na área de TI que, desde sua criação, há 20 anos, estabeleceu um firme 
compromisso com a tecnologia.

E no case da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, 
está a descrição de uma verdadeira empresa-cidadã, e que conta hoje com quase 
200 iniciativas na área de responsabilidade social.

Fechando a edição temos novamente as impagáveis crônicas de Décio Clemente. O 
primeiro Cases & Causos de Marketing de 2007 mostra como um trote pode fazer o 
feitiço virar contra o feiticeiro...

A

SÉRGIO COSTA
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COMEÇO
“Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de 

idade, como office boy de um banco. Anos depois, resolvi 
que seria advogado. Fiz vestibular e passei, com uma boa 
classificação. Mas a carreira no banco tirou um pouco do 
foco inicial que eu tinha, quanto à formação profissional.  
Aos 18 anos eu já tinha função de controller, ou seja, 
com um envolvimento enorme em finanças. Quando 
ainda estava cursando a faculdade, recebi um convite 
para trabalhar na Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica, a Copel. Aí, então, configurou-se uma trajetória 
que me afastou inteiramente do Direito.”

O “PREFEITO”
“Na Copel trabalhei nas áreas de recursos humanos, 

contabilidade e financeira, até que a empresa convidou-
me para assumir a função de administrador de uma usina 
hidrelétrica, a de Salto Osório, em Quedas do Iguaçu, 
no interior do Paraná. A usina tinha mais de cinco mil 
peões, cinqüenta engenheiros e oito médicos, além de 
uma escola, e ficava longe de grandes centros urbanos. 
Era como administrar uma prefeitura. Eu estava com 
24, 25 anos de idade. E com essa experiência aprendi 
que pessoas de pouca formação podiam operar máqui-
nas com as quais eu nunca poderia trabalhar. Isso me 

O curitibano Antonio Carlos Romanoski, 61 anos, até que sonhou 
em ganhar a vida como advogado. Ainda jovem foi conquistado pelo 
trabalho nas áreas administrativa e financeira. E finalmente, 
apaixonou-se pelo marketing. 
Uma grande prova da paixão surgiu há quatro anos quando 
Romanoski, que dirigiu grupos como a Electrolux, assumiu a 
presidência da Brasil & Movimento, fabricante nacional de 
motocicletas de baixa cilindrada, bicicletas e aparelhos de fitness. 
Enfrentando três gigantes japoneses, invencíveis na teoria, a marca 
Sundown Motos já ocupa hoje o terceiro lugar no ranking do setor. 
“Quebramos um paradigma”, diz, orgulhoso.
Fora do ambiente empresarial, outra paixão de Romanoski está no 
esporte. “Gosto do futebol com os amigos”, diz ele, um torcedor 
fanático do Atlético Paranaense.

A QUEBRA DE 
UM PARADIGMA

A N T O N I O  C A R L O S  R O M A N O S K I
Presidente da B rasil & Movimento SA
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consolidou base que se tornou a minha vida. Hoje não 
tenho distinção entre funcionário simples ou empresário 
importante. A todos trato muito bem.”

NOVO DESAFIO
“O trabalho na usina qualificou-me bastante frente à 

empresa. Fui convidado a me transferir para Curitiba, 
para a partir da capital do estado administrar uma outra 
usina, a de Foz do Areia, ainda maior que a de Salto 
Osório. Fiquei na capital por cerca de um ano, quanto 
os gestores da Copel pediram que eu me transferisse 
para a obra, em Faxinal do Céu, onde fiquei dois anos 
e meio. O empreendimento, um dos maiores do gover-
no do estado, tinha muita visibilidade, e permitia uma 
grande aproximação com autoridades. Na seqüência fui 
convidado para a diretoria da Copel. Fiquei dois anos 
como diretor administrativo e outros dois anos como 
financeiro, além de ser membro do conselho de admi-
nistração. Era o mais novo, na diretoria.”

EXPERIÊNCIAS
“Nesta época, tive experiências extremamente 

gratificantes. Na área administrativa visitei usinas de 
vários países, em busca de aperfeiçoamento em nossa 
segurança no trabalho. Como diretor financeiro partici-
pei de um importante trabalho de captação de recursos 
externos. Na época viabilizamos, por exemplo, um 
grande financiamento para eletrificação rural no Paraná, 
em parceria com o Banco Mundial.”

UM NOVO VÔO
“Quando, em 1983, eu era o diretor financeiro da 

Copel, recebi um importante convite do empresário 
Sérgio Prosdóscimo, presidente da Refrigeração Paraná 
S/A, a Refripar. Ele queria ajuda por ter adquirido uma 
grande indústria grande em São Paulo, a Clímax. Aceitei 
o desafio, e fui o diretor financeiro da Refripar durante 
dez anos. Neste período promovemos a abertura de 
capital, integração e fusão entre Prosdóscimo e Clímax. 
Também fizemos os preparativos para a futura aquisição 
pelo grupo sueco Electrolux. Tudo isto representou a 
transformação de uma empresa familiar em uma orga-
nização global. Quando a fusão foi concluída, recebi da 
Electrolux o convite para dirigir a operação brasileira, e 
fui o diretor-geral da companhia entre 1996 a 1998. Para 
minha grande satisfação, aliás, a fusão Electrolux/Pros-
dóscimo recebeu na época o prêmio “Opinião Pública” 

pelo Conselho Nacional de Relações Públicas.”

DESCOBRINDO O MARKETING
“A Prosdóscimo vendia geladeiras. Mas foi a pio-

neira na produção, no Brasil, de freezers e do forno 
de microondas, este último graças a uma parceria que 
a Clímax mantinha com a Sanyo. Foi uma verdadeira 
revolução para a empresa e o mercado brasileiro. E, para 
mim, uma importante 
mudança de trajetória 
na carreira, deixando 
o meu antigo foco na 
área financeira para 
descobrir o varejo, o 
marketing. No caso do 
microondas, por exem-
plo, até então só tinha 
o produto a faixa da 
população de alto poder 
aquisitivo. Mas desco-
brimos que as pessoas 
que, nas residências, 
apenas manuseavam 
o produto,  também 
passaram a desejá-lo. E 
partimos para a popula-
rização do forno de microondas, descomplicando a sua 
operação. Foi um enorme sucesso. Na mesma época, 
no início dos anos 90, ocorreu a abertura da economia 
brasileira. Antes, tudo era fabricado de dentro para 
fora. Depois, com a concorrência dos importados, quem 
se revestiu de uma enorme importância foi o homem 
ligado ao consumidor. Me voltei definitivamente para o 
marketing. Graças a Deus tive essa oportunidade. Hoje 
tenho uma visão mais ampla do consumidor final.”

TRANSMITINDO CONHECIMENTO
“No total passei 15 anos na Refripar/Prosdóscimo/

Electrolux. Depois assumi outros desafios, inclusive 
como consultor. Fui diretor-geral da Unimed Curitiba, 
onde adquiri uma experiência riquíssima inclusive 
com a área médica e presidente da Atlas Indústria 
de Eletrodomésticos. Também considero importante 
minha experiência como integrante dos conselhos de 
administração de empresas como a Tecelagem Kuenrich 
S/A (Teka) e Ferrovia Panará S/A (Ferropar, do grupo 
América Latina Logística).”

Com a concorrência 

dos importados, 

quem se revestiu 

de uma enorme 

importância foi o 

homem ligado ao 

consumidor
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A MILITÂNCIA EMPRESARIAL 
“Também considero importantíssima minha atividade 

em associações de classe. Quando estava na Copel fui 
eleito o profissional do ano pelo Instituto Brasileiro de 
Executivos Financeiros do Paraná, e depois assumi a 
presidência da instituição em nível nacional. Também 
presidi a Associação Nacional dos Fabricantes de Eletro-
domésticos, a Eletros. Eu era de Curitiba, e representava 
uma empresa de menor porte na comparação com os 
grandes grupos de São Paulo, por exemplo. Mas após 
participar de diversas reuniões fui convidado para 
assumir a presidência da associação, onde estavam 
presentes empresários do quilate de Eugenio Staub e 
Miguel Etchenique. Me senti extremamente gratificado 
pelo reconhecimento.”

NOVO DESAFIO
“Em 2003, aceitei o desafio de dirigir a Brasil & 

Movimento e conduzir o grupo à  implantação da pri-
meira fábrica nacional de motocicletas. O mercado é 
enorme, mas dominado por três empresas japonesas, de 
grande porte e com bons produtos. Analisamos bem o 
mercado, onde 60 por cento correspondem a motos de 
125 cilindradas, usadas no transporte e em atividades 
profissionais. Também identificamos grande parte da po-
pulação não tinha acesso ao produto. Lançamos produtos 
na linha de 125 cilindradas e algumas novidades, como 

o scooter. Tudo com preço mais baixo, e mantendo a 
qualidade. Nossa estratégia inclui a contratação de dois 
fornecedores na China, onde temos 12 engenheiros 
residindo, mas no total com 70 funcionários naquele 
país, incluindo a mão-de-obra.”

INOVANDO
“Uma de nossas principais realizações foi o lança-

mento da motocicleta de 90 cilindradas, a mais barata 
do Brasil. Chegou ao mercado custando menos de 3 
mil reais, o que corresponde a 120 reais mensais com 
pagamento em 24 vezes, ou 4 reais por dia. Em cida-
des menores o produto tem conquistado um enorme 
sucesso. O interessante é que, com isto, provocamos 
uma mudança na estratégia da líder de mercado. A con-
corrente estava com foco na oferta das motocicletas de 
150 cilindradas, e voltou atrás. Quando lançamos a de 
90 cc, a líder lançou a de 100. Ou seja, estamos mesmo 
incomodando. Como resultado de toda a nossa estratégia 
conquistamos 5 por cento do mercado, e a posição de 
terceiro maior produtor de motocicletas. Temos 200 
concessionárias espalhadas no Brasil, e ainda vamos 
ampliar a presença. Ano passado o setor cresceu 20 por 
cento e nós, 80 por cento. Quebramos um paradigma: 
o mercado não é cativo de produtos japoneses, o que 
significa que mais asiáticos chegarão. Mas que venha 
a concorrência.”
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NESTLÉ

A Nestlé acredita que o segredo do sucesso está na 
construção de relacionamentos sólidos.  Dentro deste 
conceito, a partir de 2001, adotou uma política que 
considera cada consumidor um indivíduo, com sonhos e 
anseios muito específicos. Para colocar esta mudança 
em prática, a empresa fez um intenso trabalho de 
reconhecimento da diversidade brasileira, com a intenção 
de mapear e identificar suas formas de pensamento, 
hábitos de vida e consumo e seus sonhos “realizáveis”.

UMA CAMPANHA
COM GOL DE PLACA

A
ssim surgiu um projeto de eventos – sem-
pre ligados ao conceito de “Nestlé faz bem” 
– que tinha por objetivo realizar os sonhos 
do consumidor, dentro daquele imaginário 

identificado e sempre com a preocupação de inovar 
para não cair no lugar-comum. Era preciso estreitar 
os laços com o consumidor de forma impactante 
e abrangente, considerando que a companhia está 
presente em todo o Brasil, comercializando cerca de 
1.400 tipos de produtos, de leite em pó a sorvetes, de 
barras de cereais e chocolates a ração para animais 
de estimação.

O desafio estava lançado, e toda a cadeia de 
acontecimentos que culminou com o sucesso da 
ação “Torcer faz bem” não surgiu por acaso. Por 
trás da empreitada havia um engenhoso plano que 
previa a substituição da comunicação one to all por 
uma de one to one, na medida em que se dirigia ao 
consumidor na forma de desejos específicos, ainda 
que o alcance fosse de massa.

M A R I O  C A S T E L A R  /  D A N I L O  P I R E S
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Média de público

Gráfio 1

ALIMENTOS

UMA CAMPANHA COM GOL DE PLACA

A EMPRESA

A Nestlé é a maior empresa do mundo em nu-
trição, saúde e bem-estar. Opera em 86 países, com 
marcas globalmente consagradas. No Brasil, instalou 
a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de 
Araras, para a produção do Milkmaid que, mais 
tarde, seria conhecido como Leite Moça por milhões 
e milhões de consumidores. Os primeiros registros 
de presença da marca suíça no país datam de 1876, 
quando representantes comerciais do Rio de Janeiro 
(RJ) e de São Paulo (SP) passaram a importar a 
Farinha Láctea Nestlé.

Hoje, a rede de distribuição dos produtos cobre 
mais de 1600 municípios dos mais diversos tama-
nhos. A Nestlé Brasil e suas empresas coligadas estão 
presentes em 95% dos lares brasileiros.

A empresa possui 26 unidades industriais locali-
zadas nos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais 
(MG), Bahia (BA), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ), 
Rio Grande do Sul (RS) e Espírito Santo (ES). Em-
prega 16 mil colaboradores diretos e gera outros 220 
mil empregos indiretos, que colaboram na fabrica-
ção, na comercialização e na distribuição dos 1.300 
itens de 200 marcas que vende no país. A atuação 
da Nestlé Brasil abrange mais de dez segmentos de 
mercado, entre os quais alimentos infantis, acho-
colatados, biscoitos, cafés, cereais, cereais matinais, 

águas, chocolates, culinários, lácteos, refrigerados, 
sorvetes, produtos de nutrição clínica e de performan-
ce, produtos e serviços para empresas e profissionais 
da área de alimentação fora do lar (FoodServices) e 
alimentos para animais de estimação. 

ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO

Definida a estratégia de “realização de sonhos do 
consumidor”, seguiu-se a execução de um plano 
ambicioso de investimentos de marketing em even-
tos ligados de alguma forma a este imaginário que 
pode ser considerado individual, numa dimensão 
poucas vezes vista no país. Em 2001, aproveitou-
se a oportunidade da comemoração dos 80 anos da 
Nestlé no Brasil (“80 Anos de Nestlé, 80 Casas pra 
Você”), que deu uma dimensão de proximidade e 
cumplicidade com o público e reforçou a imagem 
de parceria que a Nestlé sempre manteve com seus 
consumidores.

Dentro deste planejamento também esteve o 
“Junta Brasil”; sorteio de casas no Domingão do 
Faustão e no Programa do Gugu, simultaneamente, 
num dos maiores eventos de merchandising televisivo 
da história do marketing mundial. Em seguida, a 
empresa adotou o mote “Nestlé faz bem” para con-
solidar o espírito de proximidade e bem-estar com os 
consumidores. Em termos de ações, patrocinou de 
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várias formas a ida de consumidores a eventos como 
a turnê do cantor Roberto Carlos, o Show da Xuxa, o 
Carnaval carioca, o Boi de Parintins e diversas Festas 
de São João no Nordeste.

Em 2005, entretanto, a companhia deparou-se 
com um grande desafio frente ao enorme sucesso 
que sua política de relacionamento havia alcançado: 
fazer algo ainda maior, com mais abrangência, sem 
perder o foco e o objetivo do projeto. A solução veio 
após novas rodadas de pesquisa e uma conclusão: 
um dos grandes sonhos do brasileiro era poder voltar 
a freqüentar os estádios de futebol e, o melhor de tudo, 
na companhia da família.  . 

Para a Nestlé, parecia claro qual o caminho tomar: 
criar uma ação que levasse o torcedor de volta para 
os estádios e, ainda por cima, cumprisse um papel 
importante na política de responsabilidade social da 
companhia. Nascia assim, em 2005, o “Torcer Pelo 
Seu Time Faz Bem”, uma das ações de marketing 
mais bem-sucedidas do país nos últimos anos. Em 
uma parceria com o Clube dos Treze, a empresa 
“comprou” uma quantidade fixa de ingressos para 
80 dos jogos da edição 2005 do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol. Para garantir a tranqüilidade dos 
torcedores, nenhum clássico foi incluído no pacote, 
evitando assim prováveis choques entre torcidas.

O esquema da ação era muito simples: bastava 
o consumidor comprar uma lata de Nescau ou um 
vidro de Nescafé e depois trocá-lo por um ingresso 

para o jogo de seu time. Na ponta do lápis, esta ope-
ração significava que com R$ 15 reais seria possível 
adquirir quatro ingressos para que a família média 
pudesse ir ao estádio, muito menos do que o preço 
que seria pago na bilheteria. Os produtos arrecadados 
foram doados à Sociedade São Vicente de Paulo, Ins-
tituição que se encarregou de redistribuir os alimentos 
para famílias assistidas de todo o Brasil. Este fator 
ajudou a dar um aspecto ainda mais saudável ao 
projeto, pois o torcedor sentia que, ao mesmo tempo 
em que se beneficiava de uma ação promocional 
inovadora e positiva, também fazia uma boa ação e 
exercia sua cidadania ajudando a distribuir alimentos 
aos menos favorecidos.

Além destes fatores, houve uma perceptível e va-
liosa mudança no clima dos jogos patrocinados pela 
empresa. A introdução de atrações antes do início 
e nos intervalos dos jogos aumentou ainda mais a 
sensação de segurança dos torcedores. Apresenta-
ções de escolas de samba, shows musicais, sorteios e 
gincanas com a participação do público animaram 
os torcedores que, ocupados, não tiveram tempo de 
pensar em briga. É sabido que as muitas horas de 
ócio durante a espera pelo início e nos intervalos dos 
jogos é uma das grandes causadoras da violência no 
futebol.

A Nestlé também utilizou o “Torcer Pelo Seu 
Time Faz Bem” para incrementar seu relacionamen-
to com outros públicos de interesse. Os fornecedores 

NESTLÉ

Média de público - CBF x Torcer

Gráfio 2
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e clientes do varejo, por exemplo, foram convidados 
a participar de partidas amistosas contra equipes 
formadas por funcionários da Nestlé nos intervalos 
dos jogos. A oportunidade de pisar no gramado de 
grandes estádios, e com público numeroso, marcou 
definitivamente a vida destes parceiros e cimentou 
ainda mais o relacionamento com a Nestlé.

Houve também uma grande preocupação com 
a regionalização do projeto. Como a ação envolvia 
jogos em diversos estados brasileiros, foi necessário 
realizar adaptações a cada praça, principalmente no 
que se refere à escolha dos produtos que poderiam 
ser trocados por ingressos. Além de manter a fideli-
dade do consumidor aos produtos que já conhecia, 
a introdução de novos mixes de produtos na ação 
possibilitou um contato mais amplo do portfólio de 
marcas da companhia com novos públicos, abrindo 
portas para futuros avanços mercadológicos. A em-
presa “viajou o Brasil” com o projeto, o que serviu 
igualmente para enriquecer seus conhecimentos 
sobre os mercados regionais e suas idiossincrasias.

Ao final, outras ações selaram o projeto de forma 
vitoriosa. Um jogo comemorativo entre o campeão 
do Brasileiro e a Seleção do Campeonato foi realiza-
do no Estádio do Morumbi, em São Paulo, com a 
presença de 22.000 espectadores. Uma votação entre 
os torcedores elegeu o melhor time, melhor jogador 
e jogador mais bonito da competição. E um júri 
composto por jornalistas notáveis coordenou entre 

representantes da imprensa esportiva, a eleição dos 
melhores jogadores de cada posição. Completou-se 
a interação entre os objetos da ação e a voz de quem 
participou e acompanhou.

COMUNICAÇÃO

A grande responsável por transformar a ação 
em um sucesso foi a comunicação. Um projeto 
desta magnitude não mobiliza uma grande massa 
de consumidores sem a devida e eficiente exposição. 
Para atingir este objetivo, a Nestlé aplicou um real 
conceito de comunicação de 360 graus, utilizando 
praticamente todas as ferramentas de relacionamento 
disponíveis. Desde ações promocionais no ponto-de-
venda, passando por ações de merchandising, até 
ações inovadoras na web. Neste caso, pequenas pro-
moções pontuais no site da empresa funcionaram, 
igualmente, como um estímulo ao relacionamento 
destes consumidores com a companhia. Não é por 
acaso que o site da Nestlé (www.nestle.com.br) é um 
dos principais canais de relacionamento da empresa 
com o público, com uma visitação média mensal de 
um milhão de acessos.

Devido à complexidade regional da operação 
– os jogos foram realizados em diversos estados –, 
a Nestlé criou uma programação de mídia pontual 
para atingir públicos específicos, e lançou mão de 
painéis de rua, bicicletas, ônibus, homem-sanduíche, 

ALIMENTOS

UMA CAMPANHA COM GOL DE PLACA

Média de público - CBF x Torcer

Gráfio 2
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blitz com vans itinerantes e outras ações.
Mesmo as atrações oferecidas aos torcedores 

antes dos jogos e nos intervalos foram aproveitadas 
como momentos de relacionamento e emissão de 
mensagens e valores da companhia. Proximidade 
e adequação foram as palavras-chave para obter 
tamanho êxito.

RESULTADOS

Os números falam muito mais alto que qualquer 
análise sobre os resultados do “Torcer Pelo Seu Time 
Faz Bem“. A ação teve a participação de um mi-
lhão de torcedores nos 80 jogos patrocinados, o que 
ajudou a aumentar em 36% a média de público do 
Campeonato Brasileiro em relação ao ano anterior. 
Foram arrecadadas 350 toneladas de produtos, doadas 
integralmente a cerca de 55 mil famílias. O total de 
comprovantes de compras recebidos para trocas de 
ingressos foi de 12,8 milhões, o que dá uma dimensão 
do movimento comercial que a ação provocou.

O sucesso do projeto garantiu sua continuidade 
em 2006, agora com o nome simplificado para 
“Torcer faz bem”. Foram aplicados alguns ajustes 
de rota, tanto na execução quanto na comunicação, 
mas permaneceu a essência do modelo. Os primei-
ros resultados consolidados indicam que o sucesso 
de público nos jogos patrocinados foi ainda maior, 
com um crescimento estimado de 20%. O conceito 
tornou-se tão arraigado que cada partida incluída na 
ação passou a ser conhecida entre os torcedores e a 
imprensa especializada como “o jogo da Nestlé”.

Mais do que números, entretanto, sobressai o 
resultado em termos de ganho de imagem da com-
panhia, associado a um projeto de grande inovação e 
alinhado com valores importantes e contemporâneos 
como atividades culturais e esportivas, responsabili-
dade social e bem-estar. Este ganho é intangível em 
termos de números e cifras, mas é palpável quanto 
ao fortalecimento da marca e ao aprofundamento 
da relação com praticamente todas as camadas de 
consumidores.

NESTLÉ

Mario Castelar é Diretor de Marketing da Nestlé Brasil; 
Danilo Pires é coordenador do Programa “Torcer pelo seu time 
faz bem”.

Ficha técnica

DCSet (responsável pela ação do projeto, além de participar, em 
parceria com a Nestlé, da criação e desenvolvimento)

Coordenador - Luiz Armando Oliveira

Diretor - Duflair Pires

Publicis (responsável pela comunicação e mídia do projeto)

Atendimento - Adriana Parente
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WHITE MARTINS

O investimento de caráter social é uma prática tradicional na 
atuação da White Martins. Em setembro de 2003 teve início 
uma de suas mais importantes iniciativas nessa área: a parceria 
destinada ao fortalecimento da Rede Saúde Criança, formada por 
16 instituições que seguem uma metodologia baseada no modelo 
da Associação Saúde Criança Renascer.

FIRME COMPROMISSO 
COM O SOCIAL

E
m 2002 o então presidente da White Martins, 
Ricardo Malfitano, assistiu na Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
a uma apresentação da  drª Vera Cordeiro, 

fundadora da Rede Saúde Criança Renascer. Ficou 
nítido que as características do Renascer guardavam 
sinergia com as da atuação da White Martins:
• Atuação na área de saúde; 
• Presença forte no Estado do Rio de Janeiro, onde a 
empresa tem sua sede; 
• Possibilidade de voluntariado;
• Possibilidade de replicação nacional (a White 
Martins é uma empresa com presença em todo o 
território nacional); e
• Projeto estruturado tecnicamente e com sustenta-
bilidade.

Diante dessa sinergia e identidade com a institui-
ção, a White Martins recomendou à Praxair Foun-
dation o apoio na forma de patrocínio. Fundada em 
dezembro de 1994, esta fundação pertence à norte-
americana Praxair Inc., uma das maiores empresas 
de gases industriais do mundo e controladora da 

C A R L O S  V I C T O R  C O S T A
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White Martins. O apoio à Rede, de 2002 a 2005, 
chegou a US$ 750 mil.

Além do patrocínio financeiro, a White Martins 
aporta seu conhecimento, por meio da atuação de 
seus profissionais da área de responsabilidade social. 
O projeto é auditado trimestralmente, por relatórios 
anuais detalhados, o que possibilita a aferição objetiva 
da evolução dos investimentos/resultados.

Além disso, o apoio institucional de uma marca 
tradicional como a White Martins transfere credibi-
lidade à instituição. 

Nesse sentido algumas ações foram realizadas, 
como:
• Publicidade na revista Veja
• Ações via assessoria de imprensa
• Comunicação interna para gerar apoio dos funcio-
nários ao projeto
• Apoio a eventos
• Aquisição de brindes de final de ano 
fabricados pelo Renascer
• Apoio institucional: endosso para ob-
tenção de resultados do Prêmio Skoll.

O Prêmio de Empreendedorismo 
Social (Skoll Awards for Social En-
trepreneurship) é concedido pela Skoll 
Foundation. A instituição foi criada em 
1999 por Jeff Skoll, um dos fundadores 
do site de leilões virtuais eBay, com a 
missão de acelerar mudanças sistêmicas em benefí-
cio de comunidades ao redor do mundo, através do 
reconhecimento e de apoio a empreendedores sociais 
cujos trabalhos tenham potencial de expansão em 
larga escala. 

A PARCERIA

A parceria com a Associação Saúde Criança 
Renascer se dá através do Projeto de Fortalecimento 
Institucional Sustentável da Rede Saúde Criança. É 
um projeto inovador que busca estruturar, fortalecer 
e promover o amadurecimento profissional das en-
tidades buscando torná-las mais ágeis e preparadas 
para o desenvolvimento de sua atividade-fim de forma 
profissionalizada. A premissa utilizada foi a de que o 
investimento na profissionalização melhora o resulta-
do do atendimento às famílias e aumenta a captação 
para a manutenção e crescimento desta qualidade.

O projeto proporcionou, para cada ONG benefi-
ciada pelo patrocínio, a contratação de um assistente 
social para o atendimento às famílias e um gestor 

para as áreas administrativo-financeira e de captação 
de recursos. 

INSTITUIÇÕES DA 
REDE SAÚDE CRIANÇA

Em paralelo, o projeto vem promovendo capaci-
tação profissional para toda a Rede Saúde Criança, 
com eventos de temática bastante ampla. Workshops 
de Marketing Social, Desenvolvimento de Lideran-
ças, Diagnóstico Organizacional e Planejamento 
Estratégico, e cursos para Elaboração e Monitora-
mento de Projetos Sociais, Finanças e Legislação do 
Terceiro Setor vêm tornando os diversos núcleos da 
Rede, inclusive o Renascer, cada vez mais preparados 
para essa nova realidade das organizações sociais.  

Preocupada com a transparência 
do trabalho das instituições a White 
Martins também apoiou a auditoria 
nos núcleos da rede. Sabendo da impor-
tância da divulgação dos projetos para 
a captação de recursos das instituições 
patrocinou também os folders de divul-
gação de cada uma.

Ao atender necessidades comuns, o 
impacto do patrocínio da White Mar-
tins atinge, atualmente, 4.000 pessoas 
mensalmente. Corresponde ao dobro 
de pessoas beneficiadas mensalmente, 

quando o projeto iniciou.
Saúde é uma das áreas prioritárias do setor de 

Responsabilidade Social da White Martins, e com 
a visão de investimento na gestão, na capacitação, 
auditoria e atendimento social de instituições da área 
de saúde, a empresa realiza uma ação inovadora da 
mais alta qualidade.    

DETALHES DA PARCERIA

Objetivo geral
A parceria com a White Martins, efetivada desde 

setembro de 2003 via recursos da Praxair Foundation, 
visa ao fortalecimento dos núcleos da Rede Saúde 
Criança através da transmissão da expertise do Re-
nascer e da contratação e capacitação de profissionais, 
através de repasse de verba aos mesmos, aumentando 
o impacto social nas famílias beneficiadas. 

Objetivos específicos 
Desenvolver instituições da Rede Saúde Criança 

visando alcançar o estágio acima do que se encon-

INDÚSTRIA
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Desde 2002 
a White 
Martins 

apóia a rede 
de saúde 
Criança 

Renascer
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travam com o do projeto da Praxair Foundation;
• Desenvolver instituições novas da Rede Saúde 
Criança visando fortalecer a multiplicação e o novo 
núcleo;
• Reforçar a captação das instituições contempladas; 
• Melhorar a qualidade do atendimento das famílias 
assistidas pelas instituições;
• Fortalecer o Renascer como a célula mater de vá-
rias instituições que seguem o modelo do Renascer, 
se transformando em uma sólida referência para as 
outras instituições da Rede Saúde Criança. 

Plano  
• Implementar normatização, indicadores e auditoria  
.
• Realizar workshops mensais para toda rede, com 
temas de relevância para todas as instituições.
• Impressão de material de divulgação para as ins-
tituições.
• Contratação de profissionais para cada núcleo 
apoiado pelo projeto.
• Acompanhamento dos trabalhos por uma equipe 
dedicada no Renascer.

• Reuniões de captação, atendimento social e de 
líderes dos núcleos visando à troca de experiências 
e ações para o desenvolvimento de cada núcleo e, 
conseqüentemente, da Rede Saúde Criança.

Execução 
O Renascer é responsável pela administração 

do projeto e da verba recebida da White Martins. A 
coordenadora do projeto da White Martins elabora 
juntamente com a gerente operacional o orçamento, 
o cronograma e as ações que serão desenvolvidas pelo 
Renascer e por cada instituição anualmente. 

A contratação dos profissionais fica por conta 
das instituições tendo a coordenadora do projeto a 
responsabilidade de definir o perfil e as atribuições 
dos cargos.

Após a contratação as equipes passam a contar 
com a consultoria da equipe do Renascer. O acom-
panhamento é intenso e a verificação das metas é 
realizada mensalmente.

Paralelamente são organizados workshops men-
sais e cursos de capacitação. Os encontros temáticos 
também servem para fortalecimento. 

WHITE MARTINS

Nome da Associação Data da Fundação Hospital Assistido

Renascer 25/10/1991 Hospital Municipal da Lagoa (RJ)

Reviver 01/10/1993 Hospital dos Servidores do Estado  (RJ)

Ressurgir 25/01/1995 Hospital Municipal Salles Netto (RJ)

Reagir 18/07/1995 Hospital da Piedade  (RJ)

Refazer 12/09/1995 Instituto Fernandes Filgueiras (RJ)

Recomeçar 15/05/1997 Hospital do Fundão Instituto de Puericultura 

Martagão Gesteira – IPPMG (RJ)

AAP-Assoc. Dos Amigos da Pediatria 03/09/1997 Hospital da Restauração (Recife) PE

Renovar 06/10/1998 Hospital Alcides Carneiro(Corrêas) RJ

Reluzir 20/06/1999 Hospital  São Paulo (São Paulo)

Recriar 18/04/2001 Hospital da Posse Hospital Geral de Nova 

Iguaçu RJ

Repartir 12/06/2002 Hospital Municipal Jesus RJ

Reconstruir 11/03/2003 Hospital Municipal Raphael de Paula Souza RJ

Reinventar 01/10/2005 Hospital Menino Jesus SP

Reacender 01/03/2006 PAM – Santa Teresa RJ

Retribuir 20/10/2004 Hospital Maternidade Carmela Dutra RJ

Revitalizar 01/06/2002 Hospital Municipal  SC

Instituições da Rede Saúde Criança

Figura 1
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Relatórios periódicos são enviados para a área de 
responsabilidade social da White Martins, que se en-
volve permanentemente de maneira a aportar, além 
de recurso financeiro, o conhecimento técnico de seus 
profissionais, notadamente na área de comunicação 
e responsabilidade social. Com isso, há uma troca de 
know-how que fortalece ainda mais o projeto.

OS RESULTADOS

Os recursos financeiros foram direcionados à 
profissionalização e desenvolvimento institucional 
de núcleos da Rede Saúde Criança além do próprio 
Renascer. Desta forma, a empresa quebrou um 
paradigma, deslocando seu investimento social da 
atividade-fim para a atividade-meio, além de contri-
buir com seu know-how para uma melhor gestão de 
recursos financeiros da ONG. 

Para se mensurar esta profissionalização, as ins-
tituições foram avaliadas à luz de uma metodologia, 
que consiste na divisão, em estágios, da situação de 
cada núcleo (ver figura 2).

São quatro estágios bem definidos e cada um deles 
possui a fase inicial, quando os processos começam a 
ser implementados e a fase final, quando os processos 
estão sedimentados e a instituição já está pronta para 

passar ao estágio seguinte. 
Ao final do período de “adoção” da instituição 

(apoio financeiro), a Renascer avaliou cada uma 
delas a partir do desenvolvimento a partir do modelo 
abaixo: 

Além disso, resultados decorrentes de uma maior 
profissionalização e efetiva das instituições foram 
alcançados, como: 
• Patrocínio de 83% dos núcleos em atuação da Rede 
Saúde Criança
• Patrocínio de 40% dos núcleos em processo de 
fundação (2 dos 5 núcleos )
• Redução em 63% no número de dias de interna-
ções;
• Redução em 41% no número de dias de re-inter-
nações;
• Aumento em 18% no número de crianças e jovens 
beneficiados;
• Aumento em 27% do número das famílias aten-
didas;
• Crescimento em 75% do número de cursos profis-
sionalizantes.

CONCLUSÃO

Verificou-se que ao se investir no fortalecimento 

INDÚSTRIA
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Iniciação Estruturação Aperfeiçoamento Maturidade

Atendimento Trabalho de apoio 
baseado em alimento e 
remédio

Ampliação do 
atendimento com 
presença de cursos 
profissionalizantes

Atendimento amplo 
focado na estruturação 
familiar

Plano de Ação familiar 
com critérios de alta bem 
definidas

Estrutura Interna Trabalho voluntário 
com estruturação 
simplificada

Início da 
profissionalização da 
atividade-fim

Equipe ténica 
profissional e 
estruturada

Equipe técnica e demais 
áreas profissionalizadas e 
estruturada.

Aferição do Impacto 
Interno

Baseada apenas em 
número de atendidos

Simplificada com 
informações sobre 
alguma das atividades-
fim

Completa, porém, de 
forma superficial e não 
padronizada

Abrangente através 
de banco de dados 
padronizado e 
monitoramento após alta

Fonte de Recursos Baseada em doações/
sócios

Ausência de 
patrocinador estável 
e doadores/sócios 
limitados

Busca de novas 
fontes, porém forte 
dependência externa

Baixa dependência 
externa com várias fontes 
de recursos

Estágio de Desenvolvimento das Associações – Metodologia da McKinsey Consultoria

Figura 2
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Os resultados

Figura 3

institucional, a capacidade de empreendedorismo é 
reforçada na ONG, possibilitando que ela realize 
melhor qualquer projeto específico. Dessa forma, 
a White Martins, como empresa socialmente res-
ponsável, confirma suas expectativas em relação 
a essa nova estrutura de investimento social, que 
certamente, tornar-se-á uma prática adotada por 
outras empresas.  

Apostar em uma instituição é muitas vezes muito 
mais significativo do que apostar em um projeto. 
A possibilidade de um projeto ‘dar certo’ e de poder 
aprender com os seus erros e acertos depende muito 
da organização que o implementa.

Em fevereiro de 2006 o Renascer ganhou o Prêmio 
Skoll, no valor de US$ 650 mil. Além do reconhe-
cimento do trabalho social, o apoio a ser dado pela 
Skoll Foundation tem a finalidade de multiplicar o 
número de instituições que usam o modelo de aten-
dimento do Renascer em unidades de saúde pública 
nas diversas regiões do Brasil.  O objetivo é que, nos 
próximos três anos, a Rede Saúde Criança possa  
contar com no mínimo mais dez unidades.

Para ser selecionada a instituição passou por uma 
série de entrevistas. Também foram entrevistados os 
parceiros. A entrevista com a White Martins foi um 
dos pontos mais fortes para a escolha do Renascer, 
única instituição brasileira selecionada, já que a 
parceria fortalece as instituições que fazem parte da 

Rede Saúde Criança.

A WHITE MARTINS

A White Martins é a maior empresa de gases 
industriais e medicinais da América do Sul, presente 
em nove países do continente. Seu portfólio de pro-
dutos inclui gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e 
argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, 
hidrogênio, misturas para soldagem), gases especiais 
e medicinais, cilindros de aço sem costura e equipa-
mentos para aplicação, transporte e armazenamento 
de gases. Emprega cerca de 5.500 pessoas na Amé-
rica do Sul e o Brasil e detém 56% de participação 
no mercado da América do Sul e 62% no mercado 
brasileiro. Possui cerca de 100 mil clientes. 

Fornecedora de todos os pólos petroquímicos e 
uma das maiores parceiras da indústria siderúrgica 
brasileira, a empresa tem também uma forte presen-
ça nos setores metal-mecânico, alimentos, bebidas, 
meio ambiente e no segmento de clientes de pequeno 
consumo. A White Martins é, ainda, líder no setor 
médico-hospitalar. 

Em 2002 a White Martins começou a operar a 
área de gás natural, quando foi inaugurada a fábri-
ca de kits de conversão para GNV (Gás Natural 
Veicular), em Manaus. Em 2004, foi assinada a 
joint-venture com a Petrobras para criação do Projeto 

WHITE MARTINS

Instituição Hospital Assistido Estágio antes da parceria 
com a White Martins 

Estágio após a parceria 
com a White Martins 

Ressurgir Hospital Municipal Salles Netto RJ Estruturação Aperfeiçoamento 

Reagir Hospital da Piedade  RJ Estruturação Estruturação 

Recomeçar Hospital do Fundão Instituto de Pueri-
cultura Martagão Gesteira – IPPMG RJ

Estruturação Aperfeiçoamento 

Renovar Hospital Alcides Carneiro(Corrêas) RJ Estruturação Estruturação 

Reluzir Hospital  São Paulo (São Paulo) Iniciação Estruturação 

Recriar Hospital da Posse Hospital Geral de 
Nova Iguaçu RJ

Iniciação Iniciação 

Repartir Hospital Municipal Jesus RJ Iniciação Estruturação 

Reconstruir Hospital Municipal Raphael de Paula 
Souza RJ

Iniciação Iniciação 

Reinventar Hospital Municipal  Menino Jesus SP Iniciação Iniciação 

Retribuir Hospital Maternidade Carmela Dutra RJ Iniciação Estruturação 

Renascer Hospital Municipal da Lagoa RJ Maturidade Maturidade
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Figura 1
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Gemini, que mais tarde ganhou o nome comercial 
de GásLocal, a primeira empresa de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) do país. A área de Gás Natural, 
inclusive, contou com um dos maiores investimentos 
em 2005: US$ 65 milhões, distribuídos em diversas 
frentes: GNV, GNL e GNC. 

Esses recursos permitiram a expansão das duas 
fábricas de cilindros e uma de kits de conversão para 

veículos movidos a GNV; a inauguração das duas 
primeiras unidades de GNC (Gás Natural Compri-
mido) da empresa, localizadas em Minas Gerais e 
Espírito Santo; e o início da construção da GásLocal, 
que entrou em operação em agosto de 2006 e atende 
as regiões não abastecidas por gasodutos como o 
interior de São Paulo, o Sul de Minas, o Norte do 
Paraná, além de Goiás e Brasília.
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PORTOBELLO SHOP

Desde o início de suas atividades, em 1979, a Portobello, 
empresa localizada na cidade de Tijucas, Estado de Santa 
Catarina, vinculou-se à idéia de inovação tecnológica, 
elemento diferencial em relação às empresas nacionais e 
fundamental para adquirir competitividade internacional.

UMA ESTRATÉGIA DE
CONSTANTE EXPANSÃO

A 
produção inicial destinava-se ao mercado 
interno e o principal produto era o chamado 
piso “verdão”. A linha era composta por dois 
esmaltes, com algumas variações. Juntamente 

com a descoberta de novas matérias-primas, pesqui-
sas indicavam um novo segmento: pisos cerâmicos 
capazes de suportar grandes cargas e, ao mesmo 
tempo, de fácil limpeza e esteticamente atraentes.

A Portobello desenvolveu, então, a primeira linha 
de pisos gotejados para o alto tráfego do Brasil e uma 
das primeiras do mundo. A linha recebeu o nome de 
Carga Pesada, inspirado em seriado de grande sucesso 
na televisão brasileira.

Desde então a empresa apresentou um crescimen-
to rápido, sólido e planejado, que pode ser observado 
no quadro cronológico.

O CRESCIMENTO DA 
CERÂMICA PORTOBELLO

1977 
Início da construção da Cerâmica Portobello, no 

município de Tijucas (SC). 

1979 
Início da produção da Cerâmica Portobello. 

J U A R E Z  L E Ã O
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VAREJO

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTANTE EXPANSÃO

1980 
A equipe chega a 250 colaboradores. 

1981 
Início das exportações. Abertura da primeira filial 

em São Paulo. 

1982 
Substituição do combustível GLP (Gás Lique-

feito de Petróleo) por Gás Pobre, oriundo de carvão 
vegetal. Instalação do 1º computador – Labo 8032 
(64kb de memória). Fundação da Adec. 

1983 
Equipe: 624 colaboradores. A empresa participa 

da 1ª Feira Internacional, no Panamá. Descoberta 
de jazidas na região de Dr. Pedrinho, Campo Alegre 
e São Bento do Sul (SC). 

1984 
Lançamento da linha Carga Pesada: intensivo 

trabalho de marketing.
Criação do CCQ – Círculos de Controle de Qualidade. 

1987 
Ampliação do parque fabril, aumentando a 

produção para 1 milhão de m²/mês. Início da par-
ceria com o Senai: cursos de Técnicos Ceramistas e 
Aprendizagem Industrial Mecânica. 

1988 
Equipe ultrapassa mil funcionários. Primeira 

participação na Feira de Bologna, Itália. 

1989 
Criação do Departamento Técnico. 

1990 
Criação da Portobello América. Abertura de 12 

filiais, no interior de SP, RJ e na Região Nordeste. 

1992 
Pioneirismo na comercialização do porcelanato 

no Brasil, por meio de uma parceria de importação 
com a empresa italiana Graniti Fiandre.Portobello 
é Pioneira na tecnologia Belpoint. 

1993 
Aperfeiçoada a Estação de Tratamento de Água, 

existente desde o nascimento da empresa, onde todos 
os resíduos são separados e reaproveitados e a água 

é purificada. 

1994 
Equipe de colaboradores: 1.269. Produção sobe 

para 1,25 milhão de m2/mês. Conquista da ISO 
9002. 

1995 
Total da produção: 1,5 milhão de m²/mês.Início 

da produção de grandes formatos gres.

1996 
Instalação do polimento de porcelanato.

1997 
Portobello ganha o Prêmio Catarinense de De-

sign. Inicia sua operação com atendimento local no 
Mercosul. 

1998 
Equipe: 1.444 colaboradores. Portfólio com mais 

de 1.000 produtos.
Início do sistema de franquias Portobello Shop. 

2000 
A Portobello passa a utilizar gás natural. Cons-

trução da fábrica de porcelanato. 

2001 
Equipe: 1.512 colaboradores, com geração de 

5.600 empregos indiretos. Destaque na região por 
sua Ação Social para a comunidade local. 

2002 
Conquista da ISO 9001/2000. 

2003 
Implantação de gás natural em todo parque 

fabril. 

2004 
Portobello exporta para mais de 65 países, nos 

cinco continentes. 

2006 
A empresa conta com 96 lojas Portobello Shop

PORTOBELLO SHOP: 
A INDÚSTRIA NO VAREJO

Implantada em 1998, a Portobello Shop, empresa 
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subsidiária da Portobello S/A, é a única rede de fran-
quias especializada em revestimentos cerâmicos do 
Brasil. Criadas para aproximar a indústria do cliente 
final, as lojas respondem hoje por 19% das vendas 
da companhia no mercado interno, que conta com 
outros dois canais de distribuição: setor de engenharia 
civil e revendas, como home centers.

Tudo começou quando Cesar Gomes Junior, 
presidente da Portobello S/A, vislumbrou o canal 
próprio de vendas em 1996, colocando em operação 
25 showrooms, localizados estrategicamente nas prin-
cipais capitais brasileiras. Mesmo sem efetuar venda, 
os estabelecimentos serviram de base e de termômetro 
para a estruturação do plano da empresa. Durante 
esse período, a estratégia foi entender o mercado e 
se atentar aos detalhes, preferências, solicitações e 
demandas dos clientes. 

Com o domínio dessas informações e das técnicas 
de gestão varejista, o passo seguinte foi transformar 
esses espaços em lojas. Para isso, foi implementado 
o sistema de franchising, o que levou à adequação do 
mix de produtos para oferecer soluções exclusivas e 
serviços diferenciados como, por exemplo, medição 
de obra, projeto de assentamento, instalação e entrega 
programada. Um grande investimento ocorreu no 
atendimento, principalmente para proporcionar todo 
o suporte necessário, inclusive com equipe de vendas 
especializada em arquitetura. 

A receita deu tão certo que em 1999 a rede já 
somava 49 unidades e dava início à criação 

do conselho de fran-
queados, cujo objetivo 
principal era levantar, 
entender  e solucionar 

as necessidades de cada 
loja. Desde então, foram 
vários os desafios superados 
em razão do ineditismo da 

rede e que, ao mesmo tempo, mostraram o acerto 
do negócio. 

Em 2004, Juarez Leão, profissional especializado 
no mercado varejista, assumiu a direção da Portobello 
Shop. Seu objetivo era impulsionar o crescimento 
da rede, por isso reestruturou a equipe interna, 
realizou uma pesquisa para identificar as novas 
necessidades dos franqueados e estabeleceu vínculo 
e desenvolvimento de novos serviços de apoio à rede. 
Nesse período, a Portobello Shop, que já contava 
com 71 pontos-de-venda, tornou-se juridicamente 
independente e subsidiária da Cerâmica Portobello. 
Em seguida deu início a um projeto de crescimento 

e expansão, atrelado à reorganização interna, aproxi-
mação com os franqueados da rede, relacionamento 
com especificadores, desenvolvimento de novos 
formatos de lojas e foco nos resultados.

O balanço geral de todas essas ações gerou um 
faturamento de R$ 135 milhões em 2005, com expec-
tativa de aumento em 20% para 2006. Isso significa 
dizer que o volume de pisos vendidos irá superar dois 
milhões de metros quadrados. 

Atualmente a empresa possui 96 lojas e está 
presente em Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe 
e Tocantins.

MODELOS DE NEGÓCIO

Estruturado em dois modelos de loja, tradicional e 
compacta, o plano de negócio da empresa prevê um 
crescimento de até 15% no faturamento para 2006 e 
a conquista de 200 unidades até 2009. 

Constituída através do modelo convencional, a 
maioria das unidades Portobello Shop existentes 
está estruturada sob esse padrão, que varia de 150 
a 400 metros quadrados. Dividido em tipo A, para 
aquelas acima de 300 metros quadrados; B, de 200 
a 300 metros quadrados, e C, de 150 a 200 metros 
quadrados, o tamanho da loja é definido de acordo 
com o potencial do mercado da unidade instalada. 
Para isso, a empresa conta com um estudo geomerca-
dológico, que determina o perfil, a faixa etária e renda 
do público daquela região. O valor de investimento 
varia de R$ 278 mil a R$ 523 mil.

Já o modelo compacto, lançado no primeiro 
semestre de 2006, é a aposta da empresa para levar 
a marca a cidades menores e, assim, cobrir novos 
mercados. O objetivo é promover uma maior capi-
laridade ao negócio, ganho de escala e volume de 
vendas em praças que não comportariam uma loja 
convencional. Seu principal diferencial é a apresen-
tação do mesmo portfólio de produtos e serviços em 
uma área física racionalizada, de aproximadamente 
60 metros quadrados. A relação custo-benefício está 
na redução do custo fixo, no valor de investimento 
menor, de até R$ 140 mil, e na rentabilidade maior, 
que varia de 8% a 12%.

Das 14 lojas inauguradas no início de 2006, 13 se 
enquadram no formato compacto e dessas 11 foram 
abertas por franqueados da rede que já possuíam 

PORTOBELLO SHOP
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uma loja do modelo tradicional, o que demonstra 
o alto grau de satisfação e confiança no negócio. 
A partir do segundo semestre de 2006, a rede abriu 
a oportunidade para o mercado e deu início ao seu 
plano de expansão, que prevê a abertura de unidades 
em várias cidades da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Um dos pontos fortes da rede de franquias da 
Portobello Shop é a logística. Com a instalação de 
um único centro de distribuição, em 
Tijucas, Santa Catarina, o franqueado 
se isenta de investimentos e gestão de 
estoque. O formato viabiliza o negó-
cio, evita problemas com sobras de 
produtos e facilita a entrega para os 
clientes, já que partem de um ponto 
centralizado para todo o país. Essa 
centralização permite ainda que todas 
as lojas ofereçam o portfólio completo 
de produtos da marca.

PRODUTOS EXCLUSIVOS 
PORTOBELLO SHOP

A Portobello Shop oferece aos clientes toda a con-
veniência e tranqüilidade necessárias para o momen-
to da construção ou reforma. Com essa preocupação, 
a empresa pensa e organiza a prestação de serviços 
de maneira completa, desde o atendimento exclusivo, 
realizado por um vendedor-arquiteto, até a paginação, 
entrega programada e instalação do projeto.

As lojas da rede apresentam um portfólio de 
produtos exclusivos, desenvolvidos com a mais 
alta tecnologia disponível no mundo, que atendem 
variados estilos de vida, classificados de acordo com 
as tendências Básico, Clássico, Contemporâneo e 
Rústico. Elas representam as linhas de porcelana-
tos esmaltados, quando a massa integra a base do 
produto e a superfície leva uma pequena camada 
de esmalte especial; porcelanatos técnicos, quando 
toda a peça é composta pela mesma massa até a 
superfície; porcelanatos double press, com uma 
tecnologia especial que prensa duas vezes a massa, 
sendo que entre uma e outra é aplicada uma camada 
de tinta cerâmica reagente; as cerâmicas monoporo-
sas, produzidas especialmente com matérias-primas 
argilosas, específicas para o uso de revestimento de 
paredes internas; e as cerâmicas grés, produzidas 
com matérias-primas fundentes, que propiciam uma 

baixa absorção de água e alta resistência mecânica 
do produto, o que o torna ideal para aplicação em 
pisos e fachadas; além de pastilhas de vidro, filetes 
de porcellanatos, cerâmicas e inox, e mosaicos, com 
peças em todas as especificações e também em pedra 
natural.

Dentro da tendência Básico, os clientes encon-
tram cerâmicas em cores plenas, peças teladas, 
revestimentos para piscinas e acessórios que dão um 
toque especial na ambientação, unindo simplicidade 
e funcionalidade. Nela estão inseridos os itens das 

linhas Arquiteto Design, Batik, Laser, 
Piscine Blu e Progetto.

Na coleção Clássico, como o pró-
prio nome diz, as peças são inspiradas 
e traduzem as pedras ícones da arqui-
tetura mundial, com muita sofistica-
ção e requinte. Crema Marfil, Dolce 
Casa, Galleria D’arte, Granito, Marmi 
e Niza fazem parte da coleção.

Já na Contemporâneo, é possível 
encontrar os produtos mais arrojados, 
que fazem referência ao metal, palha, 

strass, papel de parede, tecido e até madeira, além de 
remeter às cores da vida urbana. Dela fazem parte 
as linhas Atelier, Atitude, City, Ecowood, Pastilhas, 
Image, Limestone, New Age Stone, Next, Nova 
Linha Branca eTouch.

Se a preferência for por um estilo mais rústico, 
essa coleção faz alusão à história, com releitura da 
terracota,  da pedra de Borgogna, do estilo indiano e do 
artesanato. Estão nesse contexto a Bali, D’ampezzo, 
Itálica, Mosaicos de Pedra, Pietra di Borgogna, Pietra 
Naturale, Slate Colection, Tróia e Vintage.

LANÇAMENTOS MAIS RECENTES

As lojas Portobello Shop receberam, em 2006, 
dois novos produtos, ambos inseridos na tendência 
Contemporâneo: a linha Ecowood, com inspiração 
em tábuas maciças de madeiras rústicas, e a Índigo, 
que se apropria da textura do jeans e é uma extensão 
da linha Touch.

Ecowood se apóia no conceito de Design Susten-
tável ao reproduzir fielmente pranchas de madeira de 
demolição e poupar a natureza. Confeccionada para 
proporcionar o máximo de naturalidade, a linha foi 
desenvolvida com a mais alta tecnologia na produção 
de revestimentos do mercado, o double press.

A semelhança com tábuas de antigas construções 
impressiona. A textura dos veios da madeira, cons-

Um dos pontos 
fortes da rede 
de franquias 
da Portobello 

Shop é a 
logística

VAREJO

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTANTE EXPANSÃO
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tituídos pela ação do tempo, está evidenciada nas 
peças. Até os tamanhos oferecidos, 15x90cm e 22,5x 
90cm, são iguais ao das tábuas corridas. Disponível 
nos padrões Pátina Branco, Pátina Marfim, Freijó, 
Cedro e Canela, a linha dispõe também de módulos 
para marchetaria (30 x 30cm), mosaico (30x30cm) 
e filetes (10x45cm).

Já na linha Touch, que levou a sensação de textura 
do tecido aos revestimentos, a novidade é o porcella-
nato Índigo. O padrão chega para atender, principal-
mente, ao público jovem, já que representa o espírito 
de liberdade com a sua textura jeans. A estrutura 

da superfície 
do revestimen-
to, produzida 
com um mix 

de materiais, as-
simetrias, sobre-
posições e coorde-
nações, estimula a 

percepção tátil. 
Índigo traz o jeans em três “lavagens”: Índigo 

Blue, a mais escura, Índigo Washed, em tom inter-
mediário, e Índigo Off White, o mais claro. Todos 
estão disponíveis nas dimensões 45x45cm (R$ 70,00 
o metro quadrado) e em mosaico 22,5x45cm, palito 
próprio para curvas. 

Os lançamentos da Portobello Shop trazem como 
benefícios a versatilidade da aplicação, a praticidade e 
a resistência. Tanto a linha Ecowood quanto a Índigo 
são indicadas para áreas internas, como quarto, sala e 
ambientes comerciais, inclusive às que estão sujeitas 
ao contato com a água, como cozinha e banheiro, e em 
suas diversas modalidades, no chão, na parede, só em 
detalhe e em mosaico.  A Ecowood ainda apresenta o 
modelo Canela EXT, ideal para áreas externas.

PORTOBELLO SHOP 
CRESCE 16% EM 2006

A Portobello Shop, maior rede de franquias 
especializada em revestimentos cerâmicos do país, 
acaba de fechar o balanço de 2006, ano em que deu 
início ao seu plano de expansão através do modelo 
compacto de loja. Os resultados revelam crescimento 
de 16% na receita e 15% no volume das vendas na 
comparação com 2005. Outros números positivos 
são o valor do tíquete médio e do fluxo de pessoas, 
este último cresceu 12%, no confronto com a mesma 
base de lojas do ano anterior.

“O balanço mostrou que a estratégia de pulve-

rizar a operação para novos mercados, principal-
mente em cidades menores, com alto potencial de 
consumo, está certa. A expectativa inicial, de fechar 
o ano com 20 lojas no novo formato, foi superada. 
Fechamos 27 contratos, sendo que 21 unidades já 
estão em operação. Além disso, abrimos uma loja 
tradicional e temos outras duas engatilhadas num 
modelo diferenciado”, explica o diretor da Portobello 
Shop, Juarez Leão.

Outro fator que contribuiu com o bom desempe-
nho da empresa foi o lançamento de novos produtos, 
como a linha Ecowood, que se apóia no conceito de 
design sustentável ao reproduzir pranchas de madeira 
de demolição e poupar a natureza, e a Índigo, que 
leva a sensação da textura do jeans ao porcelanato 
em três ‘lavagens’ diferentes.

Para 2007, a rede de franquias prevê crescimento 
de 37% da receita, 32% do volume das vendas e aber-
tura de 35 lojas. Entre as praças-alvo estão Vitória da 
Conquista (BA), Governador Valadares (MG), Montes 
Claros (MG), Cuiabá (MT), Americana (SP), Campos 
de Goitazaces (RJ), Macaé (RJ), Guarulhos (SP), São 
Bernardo do Campo (SP) e Passo Fundo (RS).

FICHA TÉCNICA – PORTOBELLO SHOP
 
A Portobello Shop está presente em 19 estados 

mais o Distrito Federal e em 65 cidades: Manaus 
(Amazonas), Maceió (Alagoas), Salvador (Bahia), 
Lauro de Freitas (Bahia), Brasília (Distrito Federal), 
Fortaleza (Ceará), Vitória (Espírito Santo), Vila 
Velha (Espírito Santo), Anápolis (Goiás), Goiânia 
(Goiás), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 
Barbacena (Minas Gerais), Belo Horizonte (Minas 
Gerais), Juiz de Fora (Minas Gerais), Uberlândia 
(Minas Gerais), Belém (Pará), João Pessoa (Paraíba), 
Cascavel (Paraná), Curitiba (Paraná), Foz do Iguaçu 
(Paraná), Londrina (Paraná), Maringá (Paraná), 
Pato Branco (Paraná), Ponta Grossa (Paraná), 
Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (RJ), Niterói 
(Rio de Janeiro); Petrópolis (Rio de Janeiro), Volta 
Redonda (Rio de Janeiro), Natal (Rio Grande do 
Norte), Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), Ca-
xias do Sul ( Rio Grande do Sul), Novo Hamburgo 
(Rio Grande do Sul), Pelotas (Rio Grande do Sul), 
Porto Alegre ( Rio Grande do Sul), Rio Grande ( 
Rio Grande do Sul), Santa Maria ( Rio Grande do 
Sul), São Leopoldo (Rio Grande do Sul), Blumenau 
( Santa Catarina); Florianópolis (Santa Catarina); 
Itajaí (Santa Catarina), Joinville ( Santa Catarina), 
São José ( Santa Catarina), Tijucas (Santa Catarina), 

PORTOBELLO SHOP
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Juarez Leão é diretor da Portobello Shop.

Itens comercializados: 1,2 mil 

Funcionários: 600

Receita: R$ 12 milhões em produtos por mês

Área ocupada: 18 mil metros quadrados de área 
total (área comercial das lojas)

Endereço do escritório central: BR 101 KM 163 
– Tijucas/SC

Endereço do escritório de expansão: Rua 
Estados Unidos, 627 – São Paulo

Barueri (São Paulo), Araçatuba (São Paulo), Assis 
(São Paulo), Bauru (São Paulo), Bragança Paulista 
(São Paulo), Campinas ( São Paulo), Jundiaí (São 
Paulo), Limeira (São Paulo), Marília (São Paulo), 
Piracicaba (São Paulo), Presidente Prudente (São 
Paulo), Ribeirão Preto (São Paulo), São Carlos (São 
Paulo), São Caetano do Sul (São Paulo), Santos (São 
Paulo),  São José do Rio Preto (São Paulo), São José 
dos Campos (São Paulo), São Paulo (SP), Sorocaba 
(São Paulo), Taubaté (São Paulo), Aracaju (Sergipe) 
e Palmas (Tocantins).

VAREJO

UMA ESTRATÉGIA DE CONSTANTE EXPANSÃO
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AGROPALMA

A busca por uma alimentação saudável e a preocupação em 
preservar o meio ambiente são posturas adotadas hoje pela 
maioria das pessoas. Cerca de duas décadas atrás, a realidade 
era outra bem diferente: pouco já se havia comprovado sobre 
os riscos do consumo de determinados alimentos. Empresas 
fabricavam seus bens sem dar destino ambientalmente correto 
aos resíduos originados no processo produtivo.

TRADIÇÃO NA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

P
ara o Grupo Agropalma, maior produtor de 
óleo de palma da América Latina, desenvolver 
produtos saudáveis, cuja fabricação não preju-
dique os recursos naturais e também colabore 

para o desenvolvimento sustentável da comunidade, 
são princípios que integram a filosofia da empresa 
desde sua fundação, no início dos anos 80.

Toda a linha de margarinas, óleos, gorduras e 
cremes vegetais da Agropalma é produzida a partir 
de processos físicos, e não químicos como a hidroge-
nação. Isso torna o produto mais saudável por pre-
servar características nutricionais e, principalmente, 
isentá-lo de ácido graxo trans. Esse componente, 
encontrado em milhares de alimentos que contêm in-
sumos hidrogenados, não somente eleva o LDL (mau 
colesterol) como também aumenta o percentual de 
triglicérides que diminui o HDL (bom colesterol), o 
que faz crescer o risco de doenças cardiovasculares 
como enfarte e derrame cerebral.

Grandes indústrias como Elma Chips, Danone, 
Sadia, Nestlé, Nissin-Ajinomoto, entre outras, já utili-
zam os ingredientes da Agropalma em seus produtos. 

M A R C E L L O  B R I T O
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AGRONEGÓCIO

TRADIÇÃO NA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

E, além da linha convencional, a em-
presa disponibiliza no mercado também 
óleos e gorduras orgânicas certificadas 
pelo IBD (Instituto Biodinâmico), ex-
portadas para Alemanha, Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá e Chile.

Com a entrada em vigor, em 1º de 
agosto de 2006, da resolução nº RDC 
360 da Anvisa – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, empresas fabri-
cantes de alimentos estão obrigadas a 
informar nos rótulos dos produtos a 
quantidade de gordura trans, além do 
valor energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar 
e sódio.

Desde 1º de janeiro de 2007, os fabricantes que 
não cumprirem as regras estão sujeitos às penalidades 
previstas na Lei nº 6437/1977, entre elas multas que 
vão de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. 

Para diminuir o avanço das DCNTs - Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (diabetes, obesidade, 
infarto, entre outras), a Anvisa colocou em consul-
ta pública até o dia 11 de janeiro uma proposta de 
resolução com regras para propaganda, publicidade, 
promoção e informação de alimentos potencialmen-
te prejudiciais à saúde, como os ricos em gorduras 
açúcar e sal.

As DCNTs são responsáveis por quase 50% das 
mortes no Brasil, segundo o SIM – Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A 
Faculdade de Saúde Pública da USP – Universidade 
de São Paulo demonstrou que 57,8% dos produtos 
alimentícios anunciados na televisão, entre 1998 e 
2000, eram ricos em gordura e açúcar. Um trabalho 
publicado em 2005 pelo Pediatrics International 
ressalta que crianças menores de 7 anos acreditam 
em todas as mensagens transmitidas pelas propa-
gandas de TV.

Em paralelo ao trabalho da Anvisa, organiza-
ções como o Idec – Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor também estão alertas. No final de 
novembro, a entidade notificou cinco redes de fast 
food para que apresentem, de forma visível, os valores 
nutricionais de cada um de seus lanches e comple-
mentos nas próprias embalagens que acompanham 
os produtos.

Em 2005, a empresa inaugurou a primeira usina 
de biodiesel de fonte sustentável do país. Batizado de 
Palmdiesel, o biocombustível é obtido a partir dos 
resíduos do refino do óleo de palma, um processo que, 

além de gerar uma alternativa para o 
diesel convencional, proporciona uso 
a um subproduto até então não apro-
veitado. Nesse segmento, a Agropalma 
já conta com clientes de peso como as 
redes de postos Ale Combustíveis e BR 
Distribuidora.

O GRUPO

Nome
Grupo Agropalma

Localização
Municípios de Tailândia, Acará e Moju – estado 

do Pará

Fundação
1982

Área total
82 mil hectares  

Área agrícola
32 mil hectares plantados com palmeiras

Reserva florestal
50 mil hectares

Capacidade de processamento
128 toneladas de frutos por hora 

Produção de óleo
320 toneladas/dia de óleo de palma

Produção de biodiesel (estimativa 2004)
8 milhões de litros/ano

Número de empregados
3.900

Infra-estrutura social
Agrovilas, alojamentos para solteiros, clubes re-

creativos, refeitórios, ambulatórios médicos, farmácia 
e escolas.

DESENVOLVIMENTO PARA 
A REGIÃO AMAZÔNICA

Com extensão de mais de 32 mil hectares, as áreas 
de plantio e extração da Agropalma estão situadas 

O Grupo 
Agropalma 
é o maior 
produtor 

de óleo de 
palma da 
América 
Latina
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nos municípios paraenses de Tailândia, Acará e 
Moju, a 150 quilômetros de Belém. Na capital 
ficam a refinaria, a unidade de acondicionamento 
de gorduras e a usina de biodiesel, inaugurada no 
início de 2005. 

Atualmente, a companhia é responsável pela 
geração de 3,9 mil empregos. Grande parte desses 
trabalhadores vive nas agrovilas e nos alojamentos 
disponibilizados pela empresa, onde contam com 
clubes recreativos, refeitórios, ambulatórios, farmá-
cia, escola de ensino fundamental, energia elétrica, 
captação e tratamento de água. 

O grupo vem investindo há mais de 20 anos na 
Região Amazônica através da implantação de seu 
complexo agroindustrial, que contempla o plantio 
da palma e a produção de óleo para o abastecimento 
dos mercados nacional e internacional. Essa ini-
ciativa fez com que a empresa desenvolvesse uma 
infra-estrutura de apoio na região: instalação de 
energia elétrica, abastecimento de água, assistência 
médica, criação de malha viária e até a construção 
de residências. Medidas que vêm gerando receita e 
proporcionando melhoria de vida ao trabalhador do 
campo que, assim, não vê a necessidade de buscar 
opções fora de seu hábitat. 

Já foram empregados mais de US$ 150 milhões 
no empreendimento, valor que traduz o maior in-
vestimento que uma instituição de capital privado 
nacional já realizou em cultura de palma na América 
Latina. 

PALMDIESEL: O BIODIESEL 
DE PALMA DA AGROPALMA

A usina de biodiesel do Grupo Agropalma deman-
dou um investimento de R$ 3 milhões e tem uma 
capacidade de produção de cerca de 8 milhões de 
litros por ano. De acordo com a Escola de Química 
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
parceira da empresa no projeto, é possível aproveitar 
95% dos ácidos graxos retirados do óleo de palma no 
processo de refino. 

Além da vantagem do reaproveitamento, produzir 
um biodiesel com esse subproduto resulta em um 
combustível mais puro, isento de glicerina, que é 
poluente, e muito mais barato. Outro ponto positi-
vo é que os motores tradicionais não precisam ser 
adaptados.

Instalado no bairro do Tapanã, em Belém, próxi-
mo à refinaria da Agropalma, o empreendimento está 
produzindo biodiesel suficiente para substituir 100% 

do diesel convencional que a companhia utiliza hoje 
em seus tratores, veículos e implementos utilizados 
no cultivo da palma, o que representa 3 milhões de 
litros por ano. 

Entre as vantagens ecológicas da utilização do 
biodiesel está a significativa diminuição das emissões 
de diversos poluentes, especialmente os causadores 
do Efeito Estufa. Além de ser ambiental e economi-
camente viável, o Palmdiesel permitirá também à 
Agropalma requerer créditos de carbono, por se tratar 
de um mecanismo de desenvolvimento limpo.

ÓLEO DE PALMA: O SEGUNDO 
MAIS CONSUMIDO NO MUNDO

Antes de servir como matéria-prima para o de-
senvolvimento de um combustível alternativo, o óleo 
de palma já proporcionava à Agropalma oferecer 
um leque de produtos utilizados como ingredientes 
para indústrias como a alimentícia, de cosméticos e 
oleoquímica. É hoje o segundo mais consumido no 
mundo, perdendo apenas para o óleo de soja.

Da palma se obtêm dois tipos de óleo: o óleo de 
palma (extraído da polpa) e óleo de palmiste (extraído 
da amêndoa), ambos com composições químicas e 
características físicas diferentes. 

Devido à composição peculiar do óleo de palma, 
é possível dividi-lo em uma variedade de frações que 
ampliam sua utilização em diversos alimentos, tais 
como margarinas, massas de sorvetes, achocolatados, 
gorduras para frituras, panificação, biscoitos, entre 
outros. 

AGROPALMA

Atributos Palmdiesel ASTM

Glicerol (%) < 0,01 0,02 max.

Glicerídeos totais (%) 0,08 0,04 max.

Carbono residual (%) 0,04 0,05 max.

Densidade (g/cm3) 0,843 0,82 - 0,87

Viscosidade - 40ºC (mm2/s) 3,98 1,9 - 6

Ponto de fulgor (ºC) 135 100

Corrosão lâmina de cobre 1 3

Água (%) 0,03 0,05 max.

Cinzas (%) 0,015 0,02

Acidez (%) 0,03 0,04

Fonte: Agropalma

Características do Palmdiesel

Figura 1
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Como uma das fontes mais ricas em vitamina E, 
a palma é tida como um alimento funcional, pois 
permite a redução do colesterol circulante e contribui 
para manter a saúde da pele e dos cabelos, assegu-
rando a propriedade de crescimento e permitindo ao 
corpo melhorar a absorção de vitaminas. 

CONSCIÊNCIA ECOSSOCIAL NA 
BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE

A sociedade e o meio ambiente são prioridades na 
Agropalma. Desde sua criação, em meados da década 
de 80, a empresa tem a preocupação de garantir o 
desenvolvimento sustentável da Região Amazônica 
através de ações de preservação ambiental e respon-
sabilidade social.

Vale destacar nesse contexto projetos implemen-
tados nos últimos anos, entre eles a conquista dos 
certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
que atestam práticas voltadas para a qualidade de 
produtos, proteção do meio ambiente e segurança 
e saúde dos funcionários, sendo a única empresa 
deste setor no mundo a ter tais certificações. O grupo 
também é signatário do “Roundtable on Sustainable 
Palm Oil“, movimento mundial que está desenvol-
vendo os critérios de sustentabilidade para o cultivo 

e a comercialização dessa oleaginosa.
O programa de reflorestamento de áreas de-

vastadas por pastagens, pecuária e agricultura de 
subsistência é um outro exemplo. Em execução 
desde 1997, a iniciativa já reflorestou quase 10 mil 
hectares de áreas devastadas pela atividade humana 
na Amazônia. No total, os campos da companhia são 
formados por mais de 32 mil hectares de palmeiras 
às margens da Rodovia PA-150, a 150 quilômetros 
ao sul de Belém.

Localizados no leste do estado do Pará, próximos 
ao chamado “arco do desmatamento”, os 50 mil 
hectares de reservas florestais do grupo estão hoje 
entre as mais importantes reservas da região Ama-
zônica, segundo concluiu um estudo realizado por 
pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) 
e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A pedido da própria empresa, o levantamento de 
aves e mamíferos ocorreu entre os meses de janeiro 
a fevereiro e de agosto a setembro de 2004, de forma 
a contemplar os períodos de chuva e seca típicos da 
Região Norte do país. Das espécies de aves identi-
ficadas, seis são consideradas pelo Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente) como ameaçadas de 
extinção, o que corresponde a cerca de 60% das es-
pécies de aves nessa situação em toda a Amazônia 
brasileira. Quanto aos mamíferos, os pesquisadores 
encontraram cinco espécies em igual risco.

INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR

O Grupo Agropalma vem investindo em impor-
tantes ações sociais na região Amazônica. Em parce-
ria com a prefeitura do município de Moju, que fica 
a 50 quilômetros de Belém e com 60 mil habitantes, 
a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), o governo do estado do Pará e o Basa (Banco 
da Amazônia S.A.), a empresa idealizou o Projeto 
Piloto de Agricultura do Dendê, uma iniciativa que 
já contempla cerca de 150 famílias da região.

As terras, 12 hectares para cada família, foram 
doadas pelo Iterpa (Instituto de Terras do Pará). Cou-
be à Agropalma fornecer as mudas, infra-estrutura 
inicial e ensinar as técnicas adequadas ao cultivo 
da palma. A empresa também se comprometeu em 
comprar toda a produção dos pequenos agricultores 
a preço balizado pelo mercado internacional. 

Como a palma leva cerca de 36 meses para 
começar a produzir cachos, o Basa tem financiado 
mensalmente o equivalente a um salário-mínimo 
para cada família se manter e adquirir os insumos 

Oleaginosa 1995 2000 2004

Soja 20,4 25,6 30,9

Palmiste 1,9 2,7 3,4

Mamona 0,5 0,5 0,5

Palma 15,2 26,9 30,0

Milho 1,9 2,0 2,0

Oliva 1,9 2,5 2,9

Gergelim 0,6 0,7 0,8

Linhaça 0,7 0,7 0,6

Canola 11,0 14,5 14,8

Girassol 8,6 9,7 9,5

Amendoim 4,4 4,5 4,8

Algodão 3,9 3,9 4,3

Coco 3,4 3,3 3,0

TOTAL 74,3 97,4 107,5

Fonte: Oil World

Consumo mundial de óleos vegetais 
(em milhões de toneladas)

Figura 2
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necessários para cuidar da lavoura. O valor total do 
empréstimo será pago com juros de 4% ao ano, dentro 
de um prazo de carência de sete anos.

O projeto mudou significativamente a vida das 
famílias envolvidas. “Foi como se eu tivesse acertado 
na loteria”, afirma Ivan da Silva Cristo, de 47 anos, 
que integra o projeto desde 2002. Ele conta que, para 
sustentar seus 11 filhos, trabalhava com extração de 
madeira. Mesmo assim, não ganhava o suficiente 
para suprir as necessidades da família. “No início, 
fiquei em dúvida se devia aceitar entrar no projeto 
ou não. Mas meus colegas me mostraram que teria 
benefícios. Hoje em dia, tudo mudou, e mudou para 
melhor. Minha renda cobre 100% das despesas de 
casa”, comemora o agricultor, que já chega a pro-
duzir quatro toneladas de palma por mês.

As roças de mandioca, milho e arroz não ga-
rantiam o sustento de Maurício Viana, de 45 anos, 
sua mulher e seus três filhos. “Nós produzíamos 
mandioca e vendíamos para marreteiros da região”, 
lembra. O convite para integrar o projeto de agricul-
tura familiar da Agropalma foi a oportunidade que 
faltava para melhorar de vida. “Pela minha falta de 
prática em lidar com a palma, tive dificuldades no 
início. Agora, estou me dando bem”. A produção 
mensal de Viana é de, em média, 2,5 toneladas.

LINHA DE PRODUTOS

Óleo de palma (convencional e orgânico)
É extraído da polpa do fruto da palmeira oleagino-

sa Elaeis guineensis, por métodos físicos (prensagem 
mecânica) sem uso de solventes ou outras substân-
cias químicas. O refino deste óleo é feito de forma 
natural (fisicamente), apenas produtos naturais são 
usados no seu processamento (ácido cítrico e terra 
não ativada). Isso difere dos processos convencionais 
de refino químico que usam soda cáustica para a 
neutralização dos ácidos graxos livres. No refino físico 
do óleo de palma os ácidos graxos livres são removi-
dos por destilação. É utilizado em alimentos em geral, 
cosméticos e por indústrias oleoquímicas.

Óleo de palmiste (convencional e orgânico)
É extraído da amêndoa da palma. O refino tam-

bém é realizado por processo físico, sem uso de in-
sumos químicos. Ainda que obtido do mesmo fruto 
da palmeira, o óleo de palmiste é diferente do óleo 
de palma. Possui principalmente ácidos graxos de 
cadeia curta e, devido a isso, apresenta características 
físicas peculiares importantes para aplicações espe-

cíficas como elaboração de sabonetes, substitutos de 
manteiga de cacau, oleoquímica etc.

Gordura de palma 
(convencional e orgânica)

Devido à presença de antioxidantes naturais, é 
altamente estável a oxidação. Seu estado semi-sólido 
a temperatura ambiente ou em alguns casos com 
separação de fases se deve à sua composição pecu-
liar de ácidos graxos com cerca de 50% de ácidos 
graxos saturados, 40% de monoinsaturados e 10% 
de poliinsaturados. Por não ter sido submetido a 
processos de hidrogenação artificial, é livre de ácidos 
graxos trans. 

Margarina Vitapalma Premium 
(80% lipídios) e creme vegetal Vitapalma 
(60% lipídios)

Fabricados a partir de óleo de palma e seus 
derivados através dos processos físicos de fraciona-
mento e cristalização. São os únicos zero trans no 
Brasil por não utilizar óleos hidrogenados em sua 
composição. 

Margarinas Jangada e Beija-Flor
Diferenciam-se da linha Vitapalma pelo fato de 

possuírem uma formulação com teores de lipídios, sal 
e cor diferenciados, atendendo assim a preferências, 
em especial, dos consumidores das regiões Norte e 
Nordeste, onde são comercializadas. Ao escolher os 
nomes Beija-Flor e Jangada, a Agropalma prestou 
uma homenagem à tradição cultural dessas partes 
do Brasil.

PESQUISADOR DA USP REAFIRMA 
IMPORTÂNCIA DAS RESERVAS 
FLORESTAIS DA AGROPALMA PARA 
A PRESERVAÇÃO DA AMAZÔNIA

Em novo monitoramento da fauna realizado em 
2006, especialista em Zoologia da universidade cons-
tatou a presença de mais uma espécie em extinção

Situadas em uma das áreas mais críticas para 
a conservação da Amazônia brasileira, conhecida 
como “Arco do Desmatamento” (leste do Pará), as 
reservas florestais do Grupo Agropalma, maior pro-
dutor de palma da América Latina, são de extrema 
importância para a preservação de uma paisagem 
altamente impactada por atividades humanas. Esta 
constatação foi reafirmada por Luís Fábio Silveira, 
pesquisador do departamento de Zoologia da USP 

AGROPALMA
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– Universidade de São Paulo, que realizou este ano 
um novo monitoramento da fauna da região a pedido 
da companhia.

Durante as campanhas promovidas em 2004 e 
2006, foram registradas 346 espécies de aves, o que 
corresponde a aproximadamente 66% de todas já 
encontradas na área denominada “Centro Belém de 
Endemismo”, que possui cerca de 144 mil quilôme-
tros quadrados. “Com relação às aves ameaçadas de 
extinção, é importante destacar que registramos este 
ano todas as seis espécies detectadas anteriormente 
e pudemos acrescentar mais uma, o Jacamim-de-
Costas-Verdes, cuja presença era conhecida apenas 
por relatos de mateiros”, explica Silveira.

O especialista acrescenta que uma das principais 
justificativas para se usar aves em avaliações de qua-
lidade ambiental é o fato de esses animais responde-
rem rapidamente às alterações sem seus ambientes. 
“As aves desempenham um importante papel nos 
processos ecológicos, possuindo uma função de 
destaque na polinização e na dispersão de sementes, 
constituindo-se em um dos grupos fundamentais 
para a manutenção da diversidade das florestas.”

Outras espécies consideradas como boas indi-
cadoras de qualidade ambiental são os gaviões de 
grande porte. “Na área de estudo, pelo menos três 
espécies foram avistadas, entre elas a Harpia, a mais 
possante ave de rapina do planeta e que se alimenta 
de macacos e outros vertebrados de médio porte”, 
conta o pesquisador da USP.

O trabalho apontou ainda que a densidade de 
cracídeos foi ligeiramente maior nas campanhas de 
2006, indicando uma pequena recuperação das po-

Nome científico Nome popular

Psophia viridis obscura Jacamim-das-Costas-Verdes

Guarouba guarouba Ararajuba

Pyrrhura lepida lépida Tiriba-Pérola

Pteroglossus bitorquatus bitorquatus Araçari-de-Pescoço-Vermelho

Dendrocincla merula badia Arapaçu-de-Taoca-Maranhense

Dendrocolaptes certhia medius Arapaçu-Barrado-do-Nordeste

Phlegopsis nigromaculata paraensis Mãe-de-Taoca-Pintada

Espécies de aves ameaçadas de extinção observadas nas reservas da Agropalma

Figura 3

pulações. Os cracídeos são popularmente conhecidos 
como Aracuãs, Jacus, Jacutingas e Mutuns e cons-
tituem um dos grupos mais ameaçados da América 
Latina, com mais de um terço das espécies em perigo 
de extinção devido à destruição das florestas tropicais 
e à caça ilegal.

“Papagaios e araras também estão entre os gru-
pos de aves mais ameaçados do mundo. No Brasil, 
existem dezenas dessas espécies na lista oficial do 
Ibama, sendo que duas delas ocorrem nas reservas 
da Agropalma: a Ararajuba e a Tiriba-Pérola”, alerta 
Silveira.

Com relação aos mamíferos, foi possível constatar 
este ano a presença de várias espécies, numa densi-
dade relativamente maior do que em 2004, sugerindo 
que a pressão de caça é menor nos fragmentos mais 
distantes das fronteiras da empresa. Entre os animais 
observados, destaca-se o Cuxiú, uma espécie amea-
çada de extinção.

Segundo o diretor comercial da Agropalma, Mar-
cello Brito, a companhia resolveu investir em um novo 
programa de monitoramento de suas reservas florestais 
em conseqüência do elevado número de espécies amea-
çadas de extinção detectadas no levantamento realizado 
em 2004. “Adquirimos recentemente novas áreas de 
florestas na região e que ainda não foram inventariadas 
com relação à diversidade de aves e mamíferos.”

Para o zoólogo da USP, a iniciativa da Agro-
palma pode servir de exemplo para outras organi-
zações. “São raras as empresas que se interessam 
em conhecer a biodiversidade em suas áreas e que 
percebem a importância de projetos de pesquisa de 
longa duração”, finaliza.

Marcello Brito é diretor comercial da Agropalma.

Figura 3
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DIX AMICO

Pode-se definir oportunidade como uma confluência 
de circunstâncias que levam à escolha ou à rejeição de 
opções. As oportunidades não são apenas escolhas, mas 
uma categoria especial de escolha. São ocasiões valiosas 
para melhorar o desempenho da empresa na busca de 
seus objetivos. Ao mesmo tempo, abrem caminho para 
oportunidades adicionais, já que uma condição melhorada 
contém as sementes de futuras melhorias, mais opções e 
novas oportunidades. 

O SEGREDO DO 
MARKETING E MOTIVAÇÃO

A 
DixAmico está entre as cinco maiores ope-
radoras de planos de saúde do Brasil, oferece 
mais de quatro mil pontos de atendimento 
credenciados somente no Rio de Janeiro e em 

São Paulo (2.700 médicos, 916 clínicas, 58 centros 
médicos, 296 hospitais e 433 centros de diagnóstico 
e tratamento)  além da rede nacional. 

A rede Foccus de serviços inclui três hospitais, 12 
centros médicos, laboratórios, serviços de diagnóstico 
e tratamento em São Paulo.

 
ÁREA DE ATUAÇÃO

Grande São Paulo 
• Barueri 
• Caieiras 
• Diadema  
• Franco da Rocha 
• Guarulhos 
• Itapecirica da Serra 

J O S É  E M Í L I O  P O L  M I G U E L
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SAÚDE

O SEGREDO DO MARKETING E MOTIVAÇÃO

• Itapevi 
• Mauá 
• Osasco 
• Ribeirão Pires 
• Ribeirão Preto 
• São Bernardo do Campo  
• Santo André 
• São Caetano do Sul 
• Taboão da Serra 
• São Paulo 

Rio de Janeiro 
• Barra do Piraí 
• Barra Mansa 
• Cambuci 
• Campos dos Goytacazes 
• Duque de Caxias 
• Itaguaí 
• Itaperuna 
• Macaé 
• Magé 
• Miguel Pereira 
• Miracema 
• Nilópolis 
• Niterói 
• Nova Friburgo 
• Paracambi 
• Petrópolis 
• Pirapetinga 
• Resende 
• Santo Antônio de Pádua 
• São Gonçalo 
• São João de Meriti 
• Teresópolis 
• Valença 
• Vassouras 
• Volta Redonda 

 
A REDE FOCCUS

Trata-se de uma rede completa e interligada que 
lhe possibilita cuidar da saúde em um único com-
plexo, composto por três Unidades Hospitalares, 
12 Unidades Médicas e 14 Unidades de Medicina 
Diagnóstica, situadas em regiões estratégicas da 
Grande São Paulo. 

Além de investir constantemente na compra de 
equipamentos de ponta, no aumento de leitos, nos 
treinamentos de colaboradoes e médicos de cada 
Unidade, a Rede Foccus oferece a vantagem de 
possuir uma equipe de gestão responsável por todas 

as Unidades, o que significa que a preocupação com 
a qualidade dos serviços oferecidos é redobrada e se 
estende igualmente por todos os pontos da rede. 

Na Rede Foccus o cliente conta com:

Qualidade
Os melhores médicos e serviços ao seu alcance.

Conveniência
Marcação de Consultas via internet e Central 

Foccus de Relacionamento.

Tecnologia
Investimento constante no que há de mais mo-

derno na medicina O investimento em tecnologia 
é prioridade na DixAmico. A informatização dos 
processos visa também reduzir custos operacionais 
e permitir a diminuição de preços, agilizando o aten-
dimento. Com isso, a empresa pode oferecer serviços 
médicos de alta qualidade por preços acessíveis a um 
número maior de pessoas. 

DRM 

Muito mais do que atender seus clientes, a Dix 
Amico quer manter um relacionamento estreito 
com cada um deles. Por isso, desde março funciona 
o DixAmico Relationship Management (DRM). 
Baseado no software CRM (sigla em inglês para 
Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente), 
o programa permite que a empresa armazene e filtre 
informações sobre seus beneficiários, corretores e 
credenciados, elaborando 
perfis e melhorando o foco 
de atendimento. É possível 
por exemplo, verificar o 
histórico de relacionamento 
do cliente com a empresa, 
checando que tipo de con-
sultas e exames foram feitos 
e com que freqüência, deli-
mitando suas necessidades 
mais comuns. Mais do que 
isso, o programa permite 
que a empresa saiba que 
tipo de área de contato é 
mais usada (call center ou internet) e, assim, deter-
mine novas formas de diálogo com o beneficiário, 
usando o e-mail, ou sms por exemplo. O objetivo 
é entender a demanda de cada cliente e oferecer 
atendimento personalizado. Com isso, a DixAmico 

Muito mais do 
que atender 

seus clientes, 
a Dix Amico 

quer manter um 
relacionamento 

estreito com 
cada um deles
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DIX AMICO

ganha a fidelidade de sua carteira e sai na frente de 
outras operadoras. 

O Contact Center aproveita os momentos em que 
o próprio cliente faz contato com a DixAmico para 
abastecer o banco de dados do DRM. Além disso, 
o programa Boas Vindas busca saber um pouco 
mais do perfil do novo beneficiário. Uma das fer-
ramentas do DRM, o Workflow permite ainda que 
o cliente acompanhe passo a passo os trâmites de 
seus processos (como requisição de autorização de 
procedimentos e pedidos de reembolso, por exemplo) 
sem que seja necessário explicar toda a sua história 
a cada vez que aciona o Contact Center. 

O DRM já funciona plenamente no Rio de Ja-
neiro para os beneficiários Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica e as áreas de Prospect e RH. No próximo 
mês, credenciados e corretores passam a integrar o 
banco de dados. A expansão do sistema para São 
Paulo será concluída em dezembro.

HEALTH BANKING 

Voltado para planos coletivos, o sistema permite 
que o empresário faça alterações on-line em dados 
cadastrais de todos os beneficiários. É possível, por 
exemplo, incluir funcionários recém-contratados, 
que receberão com agilidade suas novas carteiri-
nhas.

O MARKETING DE NICHOS

Consciente de que, com a acirrada concorrência 
no mercado dos planos de saúde, é necessária a ado-
ção criativa de ações e posicionamentos diferenciados, 
a Dix Amico resolveu segmentar a oferta, adotando o 
Marketing de Nichos como estratégia e incrementar a 
fidelidade e a performance de suas equipes formadas 

com vendedores terceirizados instrumen-
talizando-as e transfor-
mando-as em agentes 
de motivação e de cria-
ção de demanda.

Como suporte, a em-
presa posicionou a sua 
estratégia de mercado 

focada na chamado marketing um a um, incremen-
tando a utilização da mala direta e o uso dos compu-
tadores e das novas tecnologias de informação.

Um nicho é uma parte do mercado na qual os 
compradores têm características comuns. Se uma 
empresa se posicionar bem em um nicho, estará 

consolidando uma base sólida que lhe garantirá não 
só a sua sobrevivência como o aumento de share.

MOTIVAÇÃO DAS EQUIPES DE VENDAS

Existe uma forte correlação entre a motivação 
econômica, o sucesso e os vendedores. Em outras 
palavras, tudo isso é necessário para que alguém se 
considere importante.

Há, porém, outras formas de motivação, que vão 
desde o reconhecimento até a participação em outras 
atividades. 

Recompensas sempre estimulam mais intensa-
mente a pessoa. E quanto ao sistema de remuneração, 
a melhor combinação seria uma comissão razoável, 
algum tipo de bonificação e um incentivo quando 
determinadas metas forem ultrapassadas.

A CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Neste case a estratégia é entendida como sendo 
um curso de ação, algo intencional e planejado, 
através do qual se buscam objetivos predetermina-
dos. Entende-se estratégia como uma situação nova 
quando a organização busca no nicho em que atua, 
um posicionamento que lhe permita sustentar-se e 
defender sua condição dentro desta indústria. Refere-
se também a como a empresa é percebida externa-
mente, pelo mercado.

A OPÇÃO ESTRATÉGICA

O trabalho teve inicio através da análise das cartei-
ras mais rentáveis para se determinar qual passaria o 
nicho de mercado a ser assumido pela DixAmico.

A ANÁLISE DA OFERTA DE PRODUTOS

No Rio de Janeiro, pessoas físicas podem optar 
pelas redes Clinic ou Plena e pessoas jurídicas pelas 
redes Clinic, Básica e Plena. 

Em São Paulo, as redes dos planos individuais se 
dividem entre Standard, Clinic e Plena e dos planos 
coletivos entre Standard, Clinic, Básica e Plena.

DIFERENCIAIS DIXAMICO

• Equipes de relacionamento especializadas não 
apenas na área de saúde, mas também nas circuns-
tâncias econômicas do cliente
• Relatórios e informações atualizadas sobre a saúde 
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da empresa Cliente
• Através do Health Banking, a área de recursos 
humanos do cliente tem informações on-line sobre a 
sinistralidade, absenteísmo, produtividade e todos os 
dados úteis sobre a saúde de seus funcionários.
• O sistema inteligente de desenvolvimento da rede 
credenciada cria uma ampla estrutura de atendimen-
to com diversas alternativas em cada região
• Preços competitivos
• Resgate aéreo de emergência garantido em todo o 
território nacional, mesmo fora da área de cobertura 
do plano (opcional)
• UTI móvel à disposição do 
cliente em casos de emergência 
(opcional)
• One-Stop Shopping: a DixAmico 
oferece produtos para todos os ní-
veis hierárquicos da empresa.
• Central de Atendimento DixHe-
alth com linha 0800, 24 horas, 
sete dias por semana, dispondo de 
operadores especializados e com 
autonomia e capacidade para aten-
der às necessidades do cliente
• Programas de prevenção e manu-
tenção da saúde para funcionários 
da empresa
• Parcerias estratégicas com distri-
buidores de medicamentos, possibilitando aos clientes 
DixAmico adquirir remédios por preços inferiores 
aos adotados pelo mercado

O MODELO ADOTADO E 
SUA IMPLEMENTAÇÃO

O trabalho teve início com uma acurada análise 
das diversas carteiras e suas respectivas margens de 
contribuição para a empresa. Os segmentos de PJ 
(Pessoa Jurídica) e PF (Pessoa Física) sempre foram 
considerados como alvos estratégicos prioritários. O 
resultado do estudo, entretanto, deixou visível uma 
oportunidade relevante representada por um dos 
subgrupos do PJ, o PME (Planos para Pequenas e 
Médias Empresas).

A partir desta constatação, o marketing da DixA-
mico passou a ser direcionado para aquele segmento, 
e desenhou-se um novo modelo voltado a simplificar 
o processo burocrático de aquisição de novos clientes 
do segmento, motivar intensamente os corretores, de-
senvolver um programa moderno de relacionamento 
e uma campanha de mídia.

Uma das ações que mais simplificaram a inclusão 
de novos clientes foi a substituição dos formulários. 
Para a PF sempre foi utilizado somente um impres-
so carbonado com todas as informações do cliente. 
Para a PME era necessário o preenchimento de uma 
extensa proposta que deveria estar acompanhada 
do contrato social e de outros documentos. Tudo 
era analisado detidamente e então era elaborado um 
contrato, que era remetido ao cliente para assinatura. 
Uma vez assinado, o contrato era enviado para a 
DixAmico, que o assinava e o retornava ao cliente.

Após a revisão do processo o 
ingresso do novo cliente PME se dá 
através da assinatura de um formu-
lário carbonado, acompanhado do 
contrato social da empresa. Uma 
cópia para o cliente, uma para em-
presa, outra para o corretor. E só.

O início da cobertura do novo 
associado ocorre em 24 horas e in-
clui nessa primeira etapa: eventos 
resultantes de acidente pessoal, 
consulta em consultórios, clínicas 
e centros médicos, exames básicos 
de apoio a diagnósticos e procedi-
mentos terapêuticos ambulatoriais 
básicos. Essa assistência é prestada 
por serviços credenciados e pela 

Rede Foccus que possibilita às melhores equipes 
médicas das mais variadas especialidades, o acesso 
a tecnologia mais atual, os melhores recursos para 
a prática médica. Para o cliente a marcação de con-
sultas e o acesso a resultados de exames on-line ou 
através da Central Rede Foccus de Relacionamento 
com um atendimento diferenciado e de qualidade.

Se levarmos em conta os diferenciais do atendi-
mento e o perfil do pequeno e médio empresário , 
avesso a burocracias e situações que interfiram ne-
gativamente na execução de seu trabalho, poderemos  
avaliar quanto um serviço de alta qualidade aliado 
à simplificação do processo pode se transformar em 
algo da maior importância. Essa oferta realmente 
valiosa se constitui na principal ferramenta para o 
grande sucesso do PME DixAmico.

Constatou-se também que uma parte significativa 
das PME de SP estavam associadas à Associação 
Comercial de São Paulo que lhes garante serviços e 
vantagens, dentre os quais a consulta ao SPC – Ser-
viço de Proteção ao Crédito. Por quê então não apro-
veitar este canal alternativo para promover vendas? 
Foi então desenvolvida a promoção ACSP Empresas 
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para as empresas filiadas àquela associação.
O universo que envolve esta promoção é cons-

tituído por mais de 50 mil empresas associadas à 
Associação Comercial do Estado de São Paulo.

O principal estímulo de vendas para as empresas 
associadas à ACSP consistiu na oferta de bônus 
equivalente ao valor do plano Dix Dental durante 
os primeiros 3 meses do contrato de assistência mé-
dica. O Plano Dix Dental permite amplo acesso ao 
atendimento das seguintes especialidades:
• Consultas
• Urgências
• Prevenção
• Dentística (restaurações)
• Radiografia 
• Endodontia (tratamentos de canal)
• Periodontia (tratamentos e cirurgias da gengiva)
• Cirurgia (nível ambulatorial)
• Semiologia (diagnóstico de lesões bucais)
• Odontopediatria (atendimento infantil especIali-
zado)

Além disso, os planos Dental I e Dental II ofe-
recem também cobertura para as especialidades 
de Ortodontia (aparelhos gratuitos e descontos na 
manutenção), Prótese (conserto, recolocação e reci-
mentação) e Odontologia Estética .

No que se refere ao atendimento, o Dix Dental 
propicia horários alternativos (após as 18 horas e 
aos sábados), central telefônica para atendimento 
personalizado 24 horas, urgência 24 horas (inclu-
sive nos sábados, domingos e feriados) e equipe de 
relacionamento exclusivo

O Dix Dental disponibiliza uma ampla rede cre-
denciada com mais de 3.500 pontos de atendimento 
distribuídos pelas capitais dos estados de São Paulo, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espíri-
to Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

AS AÇÕES DE MOTIVAÇÃO 
IMPLEMENTADAS

A DixAmico possui uma força de vendas de 3.300 
corretores cadastrados e que constituem o público 
alvo de todas as ações de comunicação e motivação. 
Essas ações, desenvolvidas em regime de cadência 
contínua, compreenderam :

COMISSIONAMENTO DIFERENCIADO 
DOS CORRETORES

Ações de database (envio de mensagens, 
cartões e peças motivacionais impressas)
• Aniversário do corretor
• Dia dos Pais
• Dia das Mães
• Aniversário dos filhos
• Dia do Corretor

Ações de relacionamento e motivação direta
No Dia dos Pais, os 50 corretores com melhor 

performance em vendas são convidados para assistir 
a uma peça teatral de sucesso com as esposas. No 
aniversário dos filhos o convite se repete.

No Dia do Corretor, os 50 melhores corretores 
são convidados para um evento exclusivo. O último 
ocorreu no concorrido Bar Brahma, em São Paulo.

A DixAmico tem como filosofia de relaciona-
mento a lembrança e o convite dos corretores para 
eventos em datas comemorativas. Um exemplo foi a 
ida de 30 corretores à Grécia no ano das Olimpíadas. 
Outros foram as viagens ao Rio de Janeiro, Serra 
Gaúcha e Fortaleza.

Para facilitar o relacionamento pessoal com a sua 
força de vendas, a DixAmico abriu um escritório no 
Centro da capital paulista (onde se encontram 25 
corretoras que agregam 3.000 corretores) e instituiu 
um concorrido plantão de vendas em suas salas. 
Foi implementado um sistema de rotatividade pelo 
desempenho entre os corretores.

Formação do Clube VIP, que reúne os 200 
melhores corretores em termos de performance de 
vendas e que realiza convenções e outras atividades 
motivacionais  periódicas.

Trimestralmente, o Clube VIP promove palestras 
com sorteios de veículos zero km. Essas palestras são 
proferidas por consultores de empresas, geralmente no 

DIX AMICO
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formato de shows com alto impacto motivacional.

OS RESULTADOS

Desde a adoção do novo modelo reposicionando 
o nicho do produto e as ações motivacionais de 
seu corpo de corretores, o PME DixAmico só fez 
crescer, ultrapassando todas as expectativas e metas 
estabelecidas:

Uma demonstração simplificada da evolução das 
vendas demonstra, por si só, o acerto da estratégia 
colocada em prática pela DixAmico (ver tabela 1).

Se analisados pela ótica dos percentuais, revela-se 
um crescimento de:
• 99% entre os anos de 2004 – 2005
• 28% entre os anos de 2005 – 2006

Ou seja, houve um crescimento de 153% no acu-
mulado do período 2004-2006.

Com este case a DixAmico dá um grande exem-
plo de que o marketing estruturado em nichos com 
competência e criatividade dá resultados. 

Um novo paradigma para o mercado brasileiro 
de planos de saúde.

SAÚDE

O SEGREDO DO MARKETING E MOTIVAÇÃO

2004 2005 2006

Novos Contratos 892 2.084 3.314

Vidas 6.525 12.946 16.500

Vendas PME-SP (Janeiro a Outubro) Figura 3

José Emílio Pol Miguel é diretor de marketing da DixAmico
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MAXIPARK

A Maxipark é uma das mais atuantes empresas no setor de 
estacionamentos. Fundada em 1988, surgiu a partir da proposta 
de melhorar e minimizar a escassez de vagas na cidade de São 
Paulo, buscando aliar comodidade à segurança. Ao longo desses 
18 anos, sempre manteve como objetivo unir tecnologia aos 
serviços que viessem não apenas ao encontro dos desejos de seus 
clientes, mas que se tornassem ferramentas de vanguarda no 
gerenciamento de estacionamentos, superando as expectativas 
do mercado.

FOCO E QUALIDADE
NOS RECURSOS HUMANOS

C
erta de que uma empresa de qualidade se faz 
com tecnologia e qualificação de pessoal, 
a Maxipark tem como política básica de 
trabalho a valorização de seus funcionários, 

buscando uma administração moderna e eficaz por 
meio de um rigoroso processo de seleção, além de 
reciclagem e treinamento constantes.

Hoje a Maxipark administra aproximadamente 
25 mil vagas distribuídas em mais de 80 endereços 
em quatro estados brasileiros, nas cidades de São 
Paulo e da Grande São Paulo, Vitória, Recife, Belo 
Horizonte e Maringá, no Paraná.

Responde pela geração de cerca de 500 empregos 
diretos, atendendo mais de 1,5 milhão de veículos por 
mês. Possui contratos em diversos segmentos dentro 
do ramo de estacionamentos, como shoppings centers, 
hospitais, edifícios comerciais, flats, entre outros.

NÚMEROS DA EMPRESA

• Inauguração: 1988

P A U L O  F R A S C I N O
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SERVIÇOS

FOCO E QUALIDADE NOS RECURSOS HUMANOS

• Número de unidades: 67
• Matriz: Alphaville – Barueri 
• Estados em que atua: São Paulo, Pernambuco, 
Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais
• Números de unidades por cidade: São Paulo e Gran-
de São Paulo (46), Recife (5), Vitória (14), Maringá 
(1), Belo Horizonte (1).
• Funcionários: 320

Detentora de serviços de qualidade e custos otimi-
zados, a Maxipark recebeu a confiança de grandes 
empresas e órgãos públicos para o 
gerenciamento de seus estacionamen-
tos, entre eles, Aeroporto de Vitória 
(ES), Memorial da América Latina 
(SP), Ginásio do Ibirapuera (SP), 
Laboratórios Delboni (SP), Metrô 
Ana Rosa (SP) e Minas Tênis Clube 
(MG), entre outros.

Além disso, a Maxipark foi a ope-
radora exclusiva do estacionamento 
do Cirque du Soleil, em São Paulo. 
A empresa investiu R$ 300 mil em 
obras para transformar o local onde 
a garagem foi instalada, garantindo ao público um 
show organizado do começo ao fim.

RECURSOS HUMANOS: 
FOCO E QUALIDADE

A busca de uma administração moderna e eficaz 
é assegurada através de um rigoroso processo de 
seleção de funcionários, constante reciclagem e trei-
namento. Por isso, desde 1999 a Maxipark investe 
na capacitação de seus profissionais para aperfeiçoar 
os serviços prestados aos usuários.

Responsável pela mudança comportamental dos 
indivíduos, preparando a mão-de-obra dos funcionários 
de acordo com as exigências do cliente e do usuário, a 
empresa tem como diferencial um expressivo inves-
timento em Recursos Humanos.

Busca a uniformidade no atendimento e a perfeita 
integração entre o contratante e a Maxipark, fazendo 
com que os funcionários estejam à disposição para 
atender da forma mais completa e precisa as exigên-
cias do cliente.

Programa de Excelência no Atendimento
Para prevenir ocorrências nas unidades, manter a 

qualidade no atendimento ao cliente e aperfeiçoar o 
negócio, a rede de estacionamentos Maxipark investe 

na capacitação de seus funcionários e desenvolve o 
Programa de Excelência no Atendimento.

O projeto consiste num trabalho de preparo 
contínuo dos empregados. O objetivo é transmitir e 
reforçar os principais conceitos de comportamento 
e trabalhar ações preventivas como fatores indispen-
sáveis para a diminuição de ocorrências relacionadas 
com os clientes e seus bens. 

Os treinamentos ocorrem de diferentes formas, 
atendendo a necessidades específicas. Por estar loca-
lizada num espaço aberto e dentro de uma grande 

loja, que permite a circulação  de 
um público bastante diversificado, 
uma unidade da empresa começou 
a apresentar problemas de pequenos 
furtos de objetos nos veículos que lá 
estacionavam.

Rapidamente a Maxipark sub-
meteu o pessoal dessa unidade a um 
programa de treinamento para que 
aprendessem a identificar compor-
tamentos suspeitos e assim evitar 
ocorrências. Foram transmitidos 
conceitos como comunicação verbal, 

não-verbal, planejamento ético e postura. Após o 
programa, nunca mais foi registrado sinistro nesse 
estacionamento.

Além de ações pontuais como essa, a Maxipark 
atua para manter a qualidade dos serviços prestados 
ao cliente e as empresas parceiras. Os funcionários 
estão sendo submetidos a treinamentos para reforçar 
o trabalho com a Itaú Seguros, em vigor desde o início 
deste ano, e aperfeiçoar a eficiência no atendimento 
ao cliente assegurado.

Para conseguir manter o Programa de Excelência 
no Atendimento, a Maxipark, por se tratar de uma 
empresa de serviços, age com planejamento e busca 
sempre a melhor forma de driblar a dificuldade em reu-
nir seus funcionários. Para isso, uma das alternativas 
encontradas é utilizar o método in loco e aumentar o 
número de sessões, de modo que todos os funcionários 
sejam contemplados com o programa. 

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS

Valet Service
A Maxipark detém uma grande experiência na 

realização de eventos nos mais variados formatos e 
tamanhos, atendendo às diferentes exigências dos 
clientes de uma maneira criativa e profissional.

Todo projeto de serviço de manobristas é analisado 

A Maxipark, 
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detalhadamente, incluindo estudo prévio do local, 
escolha da área de parqueamento, escolha do melhor 
percurso, seleção e dimensionamento da equipe, 
contratação de apólice de seguro e disponibilização 
de materiais necessários.

Um exemplo da qualidade dos serviços de Valet 
desenvolvido é a operação de estacionamentos do 
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A empresa 
obteve a concessão de cinco anos para a realização de 
todo tipo de evento no espaço, atendendo desde jogos 
esportivos até shows, como o Criança Esperança.

Outra forma de atuação da divisão de Valet da 
Maxipark se dá em pontos fixos como bares, restau-
rantes, casas noturnas, clínicas médicas, entre outros. 
Da mesma forma, é feito um completo levantamento 
da região, como garagens disponíveis, rotas para o 
fluxo dos veículos, tempo de devolução e seguro.

Engenharia
Para que a segurança e funcionamento das áreas 

de estacionamento estejam sempre em perfeitas 
condições operacionais, a Maxipark conta com uma 
divisão de engenharia e manutenção. Através de um 
planejamento preventivo, realiza um cronograma 
alocando recursos necessários para a adequada con-
servação das unidades.

Para isso, conta com uma frota própria de veícu-
los, equipamentos especiais e ferramental adequado, 
que proporcionam agilidade no atendimento a repa-
ros e manutenções.

A Maxipark desenvolve ainda projetos de dis-
tribuição e otimização de vagas, engenharia viária, 
circulação e acessibilidade, gerenciamento e implan-
tação de equipamentos de automação e sistemas de 
monitoramento por câmeras em garagens e estacio-
namentos. 

Lavecar
A experiência da Maxipark no mercado de es-

tacionamentos gera um know-how suficiente para 
implantar e administrar serviços de lava rápido, 
aliando mão-de-obra treinada a produtos de reco-
nhecida confiança, proporcionando resultados de 
elevada qualidade ao cliente.

Além disso, a empresa efetua projetos e implanta 
áreas para a perfeita operação dos serviços de lava-
gem, polimento e cristalização de pintura. É o que 
acontece no Aeroporto de Congonhas. 

Foi instalada no local uma nova filial Lavecar, 
um dos braços da Maxipark. Trata-se de um moder-
no sistema de lavagem em que toda a água utilizada 

será reaproveitada, preservando assim esse recurso 
natural tão importante.

No acesso à nova garagem, identificada como G2, 
o cliente pode deixar o veículo na recepção, uma óti-
ma alternativa para quem estiver com pressa, já que 
sua localização estratégica permite fácil deslocamento 
para o saguão do aeroporto.

O projeto arquitetônico, feito especialmente para 
o espaço, segue uma tendência moderna e arrojada, 
com aplicação dos melhores equipamentos e mobiliá-
rio especialmente desenvolvido para o local. São dois 
boxes, com as paredes revestidas com pastilhas na cor 
laranja e fechamento em vidro, garantindo perfeita 
harmonia com o layout do estacionamento.

Comprometido com o meio ambiente, o Lavecar 
emprega produtos biodegradáveis e a água utilizada 
é proveniente de reservatório de reuso. São oferecidos 
serviços de enceramento, higienização, hidratação 
de couro, polimento, cristalização, além de marteli-
nho de ouro e instalação de película de vidros. Para 
garantir a limpeza, todos os carros atendidos ficam 
cobertos à espera de seus donos.

CONVÊNIOS E PARCERIAS: 
MAIS BENEFÍCIOS AOS CLIENTES 

Em benefício adicional aos seus clientes, a rede de 
estacionamentos Maxipark mantém convênios com 
diversos estabelecimentos comerciais, como lojas, 
bares, bancos e hotéis. Essas parcerias representam 
hoje cerca de 35% do faturamento da empresa e 
valorizam os negócios.

Atualmente são quase 100 estabelecimentos 
comerciais conveniados com a Maxipark. Essas par-
cerias ampliam os índices de ocupação nas unidades, 
pois os consumidores reconhecem as vantagens do 
pagamento subsidiado, conforto e segurança na hora 
de optar pelo estacionamento.

Ao firmar essas parcerias, a Maxipark tem 
a oportunidade de 
unir sua marca a 
outras de destaque. 
É também um di-
ferencial frente aos 
concorrentes, já que 
encontrar um lugar 
para estacionar é 
difícil em qualquer 
área comercial.

Os benef íc ios 
oferecidos variam 

MAXIPARK
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de negócio para negócio e podem ser configurados 
de diferentes formas, como desconto integral, porcen-
tagem do valor ou um valor fixo. Há empresas, por 
exemplo, que oferecem descontos de acordo com o 
valor da compra e dia da semana.

Itaú Seguros
Com o intuito de unir empresas para a concreti-

zação de um negócio de qualidade em benefício do 
cliente, desde fevereiro de 2006 a Maxipark mantém 
parceria com a Itaú Seguros.

A empresa oferece 30% de desconto a todos os 
usuários avulsos que têm seguro auto da Itaú Se-
guros. O acordo faz parte do denominado Projeto 
Parcerias, através do qual a Maxipark busca fideli-
zar ainda mais a relação com o cliente por meio de 
benefícios e serviços de qualidade.

Na prática, os segurados poderão contar com 
quase 40 estacionamentos da Maxipark, distribuídos 
em regiões estratégicas e com grande circulação de 
público na cidade de São Paulo e da Grande São 
Paulo.

Além do desconto, o acordo previu algumas 
mudanças estruturais nas unidades conveniadas. 
Toda a comunicação visual foi revista para garantir 
a rápida identificação das marcas Maxipark e Itaú 
Seguros. Da mesma forma, os funcionários da ad-
ministradora de estacionamentos ganharam novos 
uniformes, modernos e confortáveis, criados pelos 
alunos do curso de moda do Senac.

Carteira do Estudante Jovem Pan
Em julho de 2005 a Maxipark firmou parceria 

com a Carteira do Estudante Jovem Pan UNE/
UBES. A ação prevê que todos os estudantes que têm 
a carteira Jovem Pan podem desfrutar de descontos 
nas unidades da empresa.

O usuário tem desconto de 15% em estaciona-
mento avulso, de 10% na mensalidade semestral, 
8% na trimestral e 5% na parcela mensal. Como os 
portadores da carteira já contam com meia-entrada 
em shows, cinemas e teatros, o acordo complementa 
o benefício ao contemplar o público que se preocupa 
em guardar seguramente o carro. 

SISTEMAS DE GESTÃO

Ferramenta de CRM
A Maxipark implantou um sistema de CRM 

(Customer Relationship Management),  software 
desenvolvido pela empresa M&S Tecnologia de 

Informação, utilizando a plataforma Lotus Notes 
6 da IBM.  

O objetivo é integrar as áreas, proporcionar aos 
funcionários acesso à informação precisa em tempo 
real de qualquer lugar e melhorar as relações com 
os clientes. Além disso, o programa traz como prin-
cipais soluções reduzir o tempo de atendimento dos 
sinistros em 50% e fidelizar o relacionamento com 
seus clientes.

O sistema permite que a Maxipark reduza o volu-
me de material impresso, como folhetos e panfletos, 
com a substituição pelas mensagens eletrônicas, be-
nefício que possibilita a economia de gastos, tempo e 
agilidade na comunicação com todos os públicos.

A ferramenta também oferece o recurso da agenda 
corporativa, que permi-
te aos diversos depar-
tamentos da empresa 
trabalharem em per-
feita sintonia, além de 
auxiliar no fechamento 
de novos negócios.

Além dessas fun-
ções estratégicas, o sis-
tema possibilita maior 
interatividade. Através 
dele, a Maxipark consegue enviar por e-mail mala 
direta aos usuários em datas comemorativas, como 
aniversário e Natal, agilizar a elaboração de etiquetas 
para emissão de folders e portfólios e divulgar eletro-
nicamente promoções e notícias da empresa.

Automação 
O sistema de automação da Maxipark é com-

posto por equipamentos emissores de tíquetes com 
tarja magnética ou código de barras, loops (sensor 
localizado no solo), cancelas inteligentes, unidades 
de pagamento assistido com leitor e verificadores de 
tíquetes.

A performance dos equipamentos assegura re-
duzido tempo, permitindo rapidez e fluidez do fluxo 
de veículos. Em geral as caixas de pagamento estão 
localizadas nos principais acessos ao público. 

O detalhado estudo sobre as necessidades de cada 
local é de fundamental importância para a escolha do 
conjunto de equipamentos a serem implantados.

Informatização
O sistema empregado foi desenvolvido com exclu-

sividade para a Maxipark. É composto por terminais 
de computador e impressoras de tíquete. Todos os 

Atualmente 
são quase 100 

estabelecimentos 
comerciais 

conveniados com 
a Maxipark

SERVIÇOS

FOCO E QUALIDADE NOS RECURSOS HUMANOS
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veículos ficam com os dados, modelos e placas, 
registrados no sistema. A devolução do automóvel é 
feita através da entrega do tíquete na saída. 

SERVIÇOS EM BENEFÍCIO DO CLIENTE

Vagas para gestantes
As grávidas recebem atenção especial na Ma-

xipark. Nos estacionamentos da empresa há vagas 
exclusivas para esse público, uma novidade no 
setor. A iniciativa surgiu após a empresa avaliar o 
comportamento das gestantes, que preferem parar o 
carro em vagas estratégicas, próximas dos elevadores 
ou do local de destino. 

Site oferece desconto
A Maxipark oferece até 15% de desconto para 

os usuários que se cadastrarem no programa Maxi 
Cliente. Para usufruir dessa vantagem, o cliente deve 
entrar no site da empresa e preencher o formulário 

de cadastro. Depois, basta encontrar a unidade prefe-
rencial e imprimir o cupom de desconto. O benefício 
é válido para toda a rede.

MAXIPARK PRATICA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

No Natal do ano passado, a Maxipark contratou 
20 jovens do Cepac (Centro de Apoio à Criança e 
ao Adolescente) para ajudar os clientes do Shopping 
Tamboré a levar sacolas de compras no trajeto até 
o carro. Além da renda extra, a ação proporcionou 
aos carentes a oportunidade de se prepararem melhor 
para ingressar no mercado de trabalho.

Além disso, a empresa desenvolve programas 
sociais com a Abrinq, Lar Plantio Amor, Fundação 
de Apoio e Desenvolvimento do Altista, Fundação 
Bank Boston, além de promover um concurso de 
desenhos de cartões de Natal entre os filhos dos 
empregados.

MAXIPARK
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REPOM

A
s soluções da empresa atendem aos mais 
diversos segmentos do mercado: granéis, 
siderúrgico, petroquímico, eletro-eletrônicos, 
refrigerados, alimentício, automotivo e au-

topeças, atacadista, entre outros. Para tal, todos os 
sistemas e serviços atingem um alto nível de flexi-
bilidade e customização, facilitando a implantação 
e a evolução das ferramentas. Sua rede de parcerias 
com postos de combustível e pontos de apoio às 
operações abrange todo o país e é flexível diante da 
demanda dos clientes.

O FIM DA CARTA-FRETE

Atualmente, entre 60 e 70% do mercado brasileiro 
de transporte rodoviário são operados por terceiros 
autônomos, ou seja, carreteiros, frotistas e empresas 
de pequeno porte. Isso representa cerca de dois mi-
lhões de caminhões nas estradas, que rodam o país 
a serviço de transportadoras e embarcadores. 

Durante décadas, a chamada carta-frete - docu-
mento em que o contratante autoriza o portador a 
abastecer determinada quantidade de combustível as-
sumindo a despesa com o posto de serviços - figurou 

F E R N A N D O  C A R V A L H O

Fundada em 1993 e controlada pelo Grupo Martins, maior 
distribuidor atacadista da América Latina, a Repom inovou o 
conceito de gestão logística, oferecendo soluções inteligentes e 
integradas para o controle e gerenciamento da contratação de 
fretes, eliminando por completo a carta-frete e otimizando as 
operações da cadeia como um todo.

UM NOVO CONCEITO 
DE GESTÃO LOGÍSTICA
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ao posto Repom estabelecido ou a uma filial da em-
presa contratante para a quitação do frete. Depois da 
conferência da documentação, ele consegue sacar e 
abastecer com o saldo de frete do contrato. Caso ainda 
exista saldo de frete, o mesmo é depositado na conta 
corrente do caminhoneiro. A documentação é então 
enviada pelos postos para a Repom, que faz toda 
conferência e consolidação para entrega ao cliente. 

O usuário do Repom Express consegue visualizar 
o fluxo de cargas durante a viagem, com previsões 
de chegada a cada destino. Além disso, o sistema 
permite, de forma centralizada, o acompanhamento 
da contratação de fretes de todas as filiais da empresa 
espalhadas pelo país.

REDE DE POSTOS 
CREDENCIADOS: FILIAIS EM 
TODOS OS CANTOS DO PAÍS

Os números atestam a tendência irreversível da 
terceirização dos fretes, seja pela agregação perma-
nente ou temporária de autônomos e empresas de 
pequeno porte, seja pela contratação spot desses. As 
frotas próprias permanecem apenas como reduto 
estratégico de segurança, na maioria dos casos. 

Ao utilizar o Repom Express, o usuário consegue 
dos terceiros o mesmo nível de eficiência e controle 
antes restrito às frotas próprias, sendo 
a rede credenciada de postos um dos 
pilares desse diferencial. “O papel 
da rede de postos vai muito além de 
fornecer combustível. Eles funcio-
nam como escritórios avançados dos 
clientes”, acrescenta Rubens Naves, 
diretor de TI.

Os postos, pertencentes a todas 
as bandeiras e estrategicamente dis-
tribuídos por todo território nacional, 
trabalham como pontos avançados 
dos clientes Repom, rastreando as 
passagens em tempo real, fornecendo 
combustível e adiantamentos em dinheiro, liquidan-
do os contratos e recolhendo toda a documentação de 
entrega, que é então conferida pelo terminal Repom 
instalado em cada posto. Esse aparelho fornece todos 
os elementos necessários e ainda está habilitado para 
fazer a emissão remota de contratos e carregamento 
de Vale-Pedágios Obrigatórios.

A Repom conta com um departamento de postos 
e documentação munido de equipes altamente trei-
nadas para credenciar estabelecimentos necessários a 

como principal meio de adiantar parte do pagamento 
do transporte aos caminhoneiros, ao lado de cheque 
e dinheiro em espécie. 

Embarcadores e transportadoras com operações 
logísticas complexas, que envolvem um grande 
número de filiais, pontos de apoio e volume de 
negócios, contam hoje com uma solução pioneira 
para a contratação e gerenciamento de motoristas, 
eliminando a necessidade da carta-frete e permitin-
do o rastreamento de veículos de forma integrada. 
Trata-se do Repom Express, ferramenta exclusiva 
desenvolvida pela Repom.

A solução permite a contratação da viagem do ca-
minhoneiro de forma eletrônica, desde o carregamen-
to até a quitação do frete, abrangendo operações como 
abastecimentos, saques em dinheiro, rastreamento e 
recolhimento de documentos. Outra vantagem é a 
possibilidade de medir a performance dos motoristas, 
tornando o gerenciamento da operação ainda mais 
eficiente, seja ela realizada com frotas terceirizadas 
ou agregadas.

Além de utilizar a internet como plataforma de 
operação, o Repom Express pode ser facilmente 
integrado a outros sistemas como ERPs (Enterprise 
Resource Planning) e TMSs (Transportation Mana-
gement System), otimizando ainda mais os processos 
logísticos dentro da empresa. A ferramenta também 
é customizada de acordo as inúmeras necessidades 
específicas de cada usuário.

COMO FUNCIONA O REPOM EXPRESS?

Uma operação começa com a contratação do 
caminhoneiro e expedição do veículo, realizada via 
internet ou integrada ao sistema interno do cliente. O 
contratante define o valor do frete que será pago bem 
como o adiantamento. Na rede de postos credenciada 
Repom, esse adiantamento poderá ser utilizado para 
a compra de combustível e saques em dinheiro du-
rante a viagem. Os postos disponíveis no percurso 
ficam destacados em um plano de viagem entregue 
ao caminhoneiro.

De posse apenas do cartão Repom Express, chave 
de acesso ao sistema em todos os postos Repom, o 
caminhoneiro inicia a viagem. Para efetuar saques 
e abastecimentos, deve se dirigir a um posto Repom 
preestabelecido no plano de viagem e utilizar o cartão 
nos terminais operados pelos próprios frentistas. To-
das as informações são registradas e disponibilizadas 
para o cliente em tempo real.  

Após a entrega da carga, o caminhoneiro se dirige 

A Repom, 
empresa 
do Grupo 
Martins, 
inovou o 
conceito 

de gestão 
logística
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novas operações e monito-
rar os preços da concorrên-
cia de cada um dos 330 cre-
denciados, visando à prática 
de melhores preços. Cabe à 
Repom também reconferir toda a documentação 
enviada pelos postos, de forma a entregar aos clientes 
tudo conferido com as informações eletrônicas que 
o sistema fornece, já pronto para arquivamento ou 
simples consulta. 

VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO

Instituído pela lei nº 10.209, de março de 2001, 
o pagamento antecipado do pedágio a caminhonei-
ros por transportadoras e embarcadoras de cargas 
é obrigatório no país. Entre as quatro empresas 
homologadas pelo governo federal para fornecer o 
vale-pedágio está a Repom.

Único do mercado baseado em uma plataforma 
tecnológica dedicada especificamente ao segmento 
de transporte e logística, o Vale-Pedágio Repom gera 
total controle sobre o processo de emissão. Para uti-
lizá-lo, basta informar a origem e o destino da carga, 
que o roteiro da viagem será traçado com os valores 
das praças calculados e creditados nos cartões, sem 
a intervenção do usuário. 

Esses cartões são equipados com chips de memó-
ria e carregados diretamente no website da Repom 
por meio de um leitor ligado a um PC conectado à 
internet. Outro diferencial é a possibilidade de integra-
ção com sistemas ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) e TMS (Transportation Management System), 
evitando retrabalhos e processos paralelos.

O vale-pedágio nasceu de uma reivindicação, 
em especial, dos caminhoneiros autônomos, que se 
sentiam prejudicados com o pagamento do pedágio 
em espécie pelos embarcadores, prática que permitia 
que esse custo fosse embutido no valor do frete.

Hoje, a fiscalização pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) é feita de duas for-
mas. Uma delas é direta, com a atuação de fiscais 
junto a embarcadores e transportadores. As opera-
doras de rodovias também são fiscalizadas, já que 
a aceitação do vale-pedágio é obrigatória em todo 
o território nacional. A agência conta ainda com 
denúncias sobre a existência de possíveis infratores. 
Nas rodovias estaduais e municipais, o trabalho está 
sob a responsabilidade dos órgãos competentes em 
cada instância.

A multa para quem não comprovar a antecipa-

ção do vale-pedágio é de R$ 
550,00 para cada viagem. 
Além disso, a empresa res-
ponsável pela carga ainda 

estará sujeita a pagar ao transportador 
uma indenização correspondente ao dobro do valor 
do frete.

PARCERIA COM A CONSULT

A Repom firmou uma parceria com a Consult, 
consultoria especializada em gerenciamento de riscos 
no setor de transporte rodoviário de cargas. As duas 
companhias uniram suas expertises para oferecer ao 
mercado o Repom Tracking, um sistema de rastre-
amento de carga de baixo custo. 

A ferramenta passa a integrar os projetos de ge-
renciamento de riscos desenvolvidos pela Consult, 
que consistem na adoção de uma série de medidas 
com a finalidade de reduzir os riscos a um nível 
adequado, num quadro em que há atrativos opera-
cionais ao crime.

Por meio de sinais de rádio captados por antenas 
instaladas em locais estratégicos, o Repom Tracking 
gera informações como data e hora da passagem do 
veículo em cada ponto de rastreamento, previsões 
para a entrega da carga e correção automática no caso 
de mudanças, monitoramento por exceção (apenas 
viagens fora do prazo) e do ciclo logístico, tempo de 
permanência do veículo nos locais monitorados e 
informação sobre rastreamentos não planejados.

“O rastreamento se dá a partir da elaboração de 
um plano de viagem, que consiste na determinação 
da origem, do itinerário e do destino da carga. Nes-
se percurso, é determinada a quantidade de check 
points nos quais estão instaladas as antenas recep-
toras. Dessa forma, as informações sobre passagens 
previstas, efetivas e ajustadas são disponibilizadas 
ao usuário em tempo real via internet, permitindo 
absoluto controle. Além disso, eventuais desvios de 
rota são captados”, detalha o diretor de TI da Repom, 
Rubens Naves.

As antenas receptoras estão distribuídas em parte 
dos mais de 330 postos de combustível que integram 
a rede credenciada da Repom, espalhados por toda 
a malha rodoviária nacional e continuamente em 
processo de expansão. “É possível ainda instalar 
novas antenas em pontos determinados para aten-
der necessidades específicas de um cliente, seja nas 
rodovias ou nos pontos de embarques”, acrescenta 
Naves.

REPOM
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Outro diferencial da ferramenta é o módulo 
de controle de performance, que permite efetivo 
acompanhamento do nível de produtividade de cada 
motorista, calculando os tempos de viagem e fazen-
do comparações, detectando assim atrasos e outras 
medições de desempenho.

O rádio transmissor que faz o rastreamento é de 
fácil e rápida instalação, podendo ser 
vinculado ao veículo ou à viagem. 
Compacto, o equipamento é acopla-
do no pára-brisas, com a utilização 
de ventosas, ou fixado ao caminhão. 
Sua bateria tem durabilidade de um 
ano, com status de carga disponibi-
lizado pelo próprio sistema.

“A parceria entre Repom e Con-
sult vem consolidar nosso objetivo 
mútuo de posicionamento inovador, quebrando 
paradigmas e atuando como integradores de soluções 
tecnológicas para o segmento transportador, disponi-
bilizando a mais completa infra-estrutura tecnológica 
e operacional de rastreabilidade com fins logísticos e 
de gerenciamento de riscos, facilitando processos, 
aumentando a competitividade e gerando, desta for-
ma, bons lucros aos nossos clientes”, resume Daniel 
Chioccarello, gerente comercial da Consult.

SOLUÇÃO DA REPOM OTIMIZA 
PROCESSO DE PAGAMENTO DE 
FRETES NA TNT LOGISTICS

Organizar o processo de pagamento de fretes a 
caminhoneiros agregados, mantendo um histórico 
de operações confiável. Esse era o desafio da TNT 
Logistics quando contratou a Repom no início de 
2005 para implantar o Repom Express, uma solu-
ção pioneira para a contratação e gerenciamento de 
motoristas, eliminando a necessidade da carta-frete 
e permitindo o rastreamento de veículos de forma 
integrada.

O cliente precisava de uma ferramenta que ga-
rantisse segurança e consistência nos registros. Em 
conjunto com a Repom, a TNT optou pela implan-
tação do sistema mês a mês, englobando uma filial 
de cada vez. Primeiramente, foi feito um piloto com 
seis agregados, denominação para os caminhoneiros 
com cadastro de pessoa física que prestam serviços 
para a companhia. Esse teste mostrou que estavam 
no caminho certo, garantindo a regularidade nos 
pagamentos de fretes e padrões de documentação.

Com seis meses de implantação, o pagamento 

caía diretamente na conta corrente do caminhonei-
ro após a quitação do frete, bastando para isso um 
único cadastro no início da viagem. O sistema tam-
bém faz cálculos para o recolhimento de IR, INSS 
e SEST/Senat, atualizando a base automaticamente 
de acordo com decisões do governo, Atualmente, o 
Repom Express é utilizado em 25 filiais da TNT 

espalhadas por Santos, Diadema, 
São Bernardo do Campo, Campinas, 
Jundiaí, Ribeirão Preto, Betim, São 
José dos Pinhais, Joinville e Porto 
Alegre.

A empresa implantou uma 
ferramenta, o Repom Express, ao 
sistema de gestão de transportes da 
TNT Logistics – o Orion. O objetivo 
é reduzir a interferência humana, 

permitindo que a ferramenta própria da TNT 
alimente automaticamente a solução da Repom. 
Desenvolvido 100% pela área de tecnologia da TNT 
Logistics do Brasil, o Orion é responsável por toda a 
gestão do transporte da TNT, desde o momento da 
seleção do fornecedor, emissão de CTRCs e CRTs 
(transporte internacional), passando pela gestão das 
entregas até o controle de pagamento dos fretes. 

Atualmente, a TNT Logistics conta com cerca de 
118 empresas de transportes contratadas e cerca de 
420 motoristas agregados no Brasil. Estes últimos são 
100% gerenciados pelo sistema Repom Express.

Os 420 agregados representam hoje uma movi-
mentação de R$ 23 milhões e a expectativa é que o 
número cresça para R$ 27 milhões em 2006. “Ao 
adotar nossas ferramentas, a TNT passou a dispor de 
uma tecnologia de ponta para a operacionalização do 
pagamento e controle de fretes, sem precisar apelar 
para soluções manuais como carta-frete”, resume 
Rubens Naves, diretor de TI da Repom.

NA LOGÍSTICA, O DIABO JÁ 
NÃO CONSEGUE ESCONDER O RABO

Seja porque o rabo cresceu muito ou o espaço está 
cada vez mais reduzido, o fato é que o Demo anda 
com sérios problemas para continuar incógnito. Na 
medida em que o país começa atingir um nível mais 
alto de maturidade, a maldição do “jeitinho brasilei-
ro”, que de brasileiro não tem nada, já que pode ser 
encontrado na maioria dos países subdesenvolvidos, 
vai dando lugar a processos elaborados, em que a 
criatividade, associada à determinação e ao trabalho 
duro, levam a soluções de melhoria contínua, racio-

LOGÍSTICA

UM NOVO CONCEITO DE GESTÃO LOGÍSTICA

A empresa 
implantou uma 
ferramenta, o 

Repom Express, 
na TNT Logistics
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Figura 2

REPOM

Fernando Carvalho é diretor-presidente da Repom.

nalizando custos, aumentando a eficiência, tornando 
as empresas e o país mais competitivos e aptos a 
atuar numa economia globalizada.

Práticas de criar dificuldades para vender facilida-
des são bastante conhecidas por nós. Elas se fazem 
presentes de forma acentuada na máquina pública, 
tanto estatal como política, mas também deixam 
seus rastros nas empresas privadas. O esforço dos 
que se locupletam com este atraso está concentrado 
em não permitir que a informação flua de forma 
sistêmica. Acontece que a sociedade como um todo, 
e as pessoas, individualmente, não aceitam mais 
esta situação, pois tem a percepção de que este é o 
caminho do fim. 

Os exemplos estão aí. Sanguessugas e mensalões 
vão levar, inexoravelmente, a processos mais trans-
parentes, coibindo as soluções via “jeitinho”, que 
consomem grande parte dos recursos, já escassos, em 
descontrole e corrupção. Ícones das empresas priva-
das, antes considerados inabaláveis, estão indo à lona, 
em traumáticos processos de “recuperação judicial”, 
levados a este estágio por administradores ineptos e 
corruptos, que os tornaram anacrônicos e incapazes 
de permanecer em um mercado onde a governança 
corporativa da concorrência prima pela transparên-
cia na aplicação dos recursos disponíveis.   

Na logística, os agentes envolvidos já se deram 
conta de que a mudança de cultura é uma necessi-
dade imperiosa para a sobrevivência. Esta mudança 
permeia toda a cadeia, indo desde as grandes operado-
ras logísticas até os mais simples caminhoneiros.

A contratação de fretes vem mudando radical-
mente. Agora, operadores logísticos e embarcadores 

cobram do transportador custos competitivos e 
informação em “tempo real” da mercadoria em 
trânsito, integrada aos sistemas do contratante. Esta 
mudança cultural vem trazendo a todo o processo 
um “circulo virtuoso”, onde cada agente ou evolui 
ou está fora. Como a racionalização de custos impõe 
a terceirização massiva (hoje 70% do frete nacional 
são realizados por motoristas autônomos ou EPPs), 
sistemas que fazem a gestão de toda esta frota em 
trânsito passaram a ser essenciais para atendimento 
das novas demandas. Com a utilização das novas téc-
nicas, as transportadoras, além de nivelar o controle 
dos terceiros aos da frota própria, ganham enorme 
flexibilização estratégica.

É fundamental que os postos fornecedores de 
combustíveis, que hoje representam 35% em média 
do valor do frete, também estejam integrados ao 
sistema on-line. Ser um fornecedor de um insumo 
tão importante a preços competitivos não é mais 
suficiente. É necessário que se tornem escritórios 
avançados dos clientes e através da tecnologia dispo-
nível executem as tarefas complementares que sua 
localização geográfica privilegiada potencializa.   

Plataformas sistêmicas disponíveis são capazes de 
integrar, de forma relativamente simples, todos estes 
elementos aos ERPs (sistemas de gestão interna), 
trazendo a todos os departamentos das empresas 
envolvidas e seus prestadores de serviços  acesso, de 
forma seletiva, às informações disponíveis.

Com estas práticas, que se tornam cada vez 
mais usuais, os vícios e seus promotores vão sendo 
exorcizados, limpando o mercado das pragas que 
atravancam seu desenvolvimento. 
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SAÚDE

A CRIAÇÃO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
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UNITECH

Criada em 1986, no Rio de Janeiro, por um grupo de 
ex-funcionários da IBM especializados na prestação 
de serviços para mainframes, a Unitech Comércio e 
Serviços se consolidou nos últimos 20 anos como uma das 
integradoras de soluções corporativas de tecnologia da 
informação (TI) mais reconhecidas no mercado.

A EXCELÊNCIA EM 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

A
lém da sede no Rio de Janeiro, a companhia 
conta hoje com filiais em São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e escritórios em Curitiba, 
Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife e 

Salvador, atendendo mais de 120 localidades no país. 
Ao todo, 95 profissionais e colaboradores trabalham 
para consolidar a imagem corporativa da Unitech no 
mercado nacional e fortalecer a sua expansão para 
a América do Sul.

Com um amplo leque de soluções tecnológicas, 
as áreas de atuação da integradora se dividem atual-
mente em serviços profissionais; backup e armaze-
namento; servidores Risc, mainframes e periféricos. 
Dentre as linhas de produtos destacam-se soluções 
em software (AIX, Solaris e ESG); Libraries e Ro-
bot (ADIC/Quantum); servidores Risc (BULL); 
mainframes e periféricos (IBM) e armazenamento 
(EMC).

Nesses 20 anos de atuação no segmento, a Uni-
tech conquistou mais de 170 clientes, tais como 
Eletronorte, Serpro, UOL, Proceda, Bradesco, Em-
bratel, Brasil Telecom, Banespa, Copasa, Light, 
Caixa Econômica e muitos outros. O compromisso 
estabelecido com o suporte total ao cliente tanto na 

F E R N A N D O  L E A L
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pré quanto na pós-venda é um dos principais fatores 
que levaram a Unitech a conquistar essa extensa e 
diversificada carteira de clientes. 

Como reconhecimento por todo esse trabalho, a 
Unitech está pelo terceiro ano consecutivo entre as 
200 maiores empresas de TI, segundo o anuário da 
revista Informática Hoje. 

PARCERIAS E SERVIÇOS CONSOLIDADOS

A posição da Unitech no mercado de tecnologia é 
ainda mais fortalecida pela rede abrangente de par-
ceiros de negócios, construída pela empresa ao longo 
de sua atuação, como Brocade, EMC, Unisys, entre 
outros players mundiais. A aliança mais estratégica 
foi fechada com a Adic-Advanced Digital Informa-
tion Corporation, atualmente Quantum - empresa de 
armazenamento de dados para sistemas abertos, que 
escolheu a Unitech como representante exclusiva na 
América do Sul. 

A Adic/Quantum possui forte atuação nos Esta-
dos Unidos, Europa e Ásia fornecendo soluções em 
automação com bibliotecas e robôs. As soluções de 
gerenciamento de dados, dispositivos para armazena-
mento, backup e restauração de dados 
baseados em discos garantem aos 
gerentes de TI ferramentas inovadoras 
de gerenciamento e proteção dos dados 
em uma variedade de ambientes em 
discos e fitas.

A Unitech também consolidou ao 
longo do ano passado novas parcerias 
estratégicas visando ampliar sua pre-
sença nas empresas nacionais. Uma delas foi com a 
Bull, para a comercialização de toda a linha de servi-
dores, soluções e serviços da fabricante no país.

Com a assinatura do contrato com o grupo Bull, 
a empresa deu continuidade ao seu plano estratégico, 
iniciado em 2003 a partir dos acordos com a Adic e 
EMC, que contempla a realização de alianças que 
resultem na oferta de soluções únicas e completas 
ao mercado. 

De acordo com Alberto Araujo, presidente da 
Bull Latin America, a assinatura do acordo com a 
Unitech representa um marco importante no de-
senvolvimento da nova política de canais indiretos 
para a venda de produtos Bull. “A Unitech nos trará 
novas oportunidades de vendas dos sistemas Bull e 
nos permitirá um melhor atendimento de pré e pós-
venda”, afirma. 

O grupo Bull é um dos líderes em tecnologia 

da informação da Europa e possui base em Paris, 
operando em mais de 100 países mundialmente. 
A Bull está fortemente presente nos segmentos 
do governo, saúde, finanças, telecomunicações, 
manufatura e defesa. Sua rede de parceiros de 
negócios e de distribuição estende-se por mais de 
100 países. 

Com esse acordo, a Unitech passa a integrar 
soluções Bull, backup automatizado da Adic/Quan-
tum e serviços profissionais nas áreas de storage, 
mainframe, plataforma Risc e Open Systems. 

FOCO NAS PEQUENAS E MÉDIAS 

Outra aposta consolidada pela Unitech em 2006 
foi o mercado de pequenas e médias empresas 
com produtos e a oferta de serviços customizados 
para esse segmento. Para ampliar esse mercado e 
atender ao novo nicho, a Unitech provê soluções 
em hardware, software e serviços, abrindo novas 
frentes de tecnologia alinhadas às necessidades 
desses clientes. Trata-se de soluções entry level 
englobando servidores Bull, armazenamento EMC 
Insígnia e backup Adic/Quantum. De acordo com 

o IDC, mais de 300 mil pequenas 
e médias empresas pretendem au-
mentar os recursos direcionados a 
área de TI.

O objetivo da integradora com 
essa estratégia é oferecer ao mer-
cado SMB soluções de fácil inte-
gração e implementação, de alta 
qualidade e preços acessíveis, pra-

ticando o mesmo nível de serviço das grandes 
corporações. 

Na linha Bull, a Unitech disponibiliza servido-
res confiáveis de alto desempenho para ambientes 
Windows ou Linux. Já na linha Adic/Quantum, 
as soluções de backup automático FastStor 1 e 2 e 
Scalar 24 vem atender a demanda das empresas de 
médio e pequeno porte. A solução EMC Insígnia 
compreende storage AX150 e software exclusivo 
para armazenamento, gerenciamento, proteção e 
compartilhamento de dados. 

Além disso, com a aliança firmada com a EMC 
Insígnia, a Unitech customiza novas soluções de 
acordo com as necessidades de cada cliente, aten-
dendo grandes redes de supermercados, franquias, 
farmácias, escritórios de advocacia, clínicas médicas 
em geral, usinas e até mesmo demandas departa-
mentais. 

A Unitech está 
listada entre 

as 200 maiores 
empresas de TI
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SERVIÇOS

Outro foco de atuação da Unitech é a oferta de 
serviços. O segmento de serviços técnicos conta 
com uma central de atendimento (0800), call back 
imediato, alta disponibilidade logística de peças para 
reposição e suporte a sistemas heterogêneos. Já na 

divisão de serviços profis-
sionais estão as soluções 

armazenamento em 
storage area networks 
(SAN) de ponta a 
ponta, integração de 
sistemas abertos, ins-
talação e configura-
ção de equipamentos 

e um centro próprio de recondicionamento 
de produtos. A Unitech também oferece treinamento 
em produtos para clientes e parceiros, além de um 
equipado laboratório de testes.

Também ao longo de seus 20 anos de prestação 
de serviços de instalação, manutenção 24x7 (on site 
ou remotamente) e integração ao mercado brasileiro, 
a Unitech criou uma proposta diferenciada de teste 
prévio, em um laboratório próprio. Assim, todos os 
equipamentos e soluções fornecidos são avaliados 
e testados antes da entrega ao cliente, garantindo 
excelente qualidade e um desempenho adequado à 
necessidade de cada companhia.

APOSTA EM TECNOLOGIAS DE PONTA

A Unitech também aposta continuamente em 
atualização. Foi por isso, que desde o ano passado 
a empresa está oferecendo ao mercado uma nova 
versão da Scalar i2000, equipamento desenvolvido 
para melhorar o processo de backup corporativo de 
grande porte.

Entre as novidades estão funcionalidades de har-
dware e novas opções de gerenciamento no software 
de gerenciamento que vem junto com o equipamento 
(iLayer). Esse sistema inteligente faz uma varredura 
constante para gerenciar todo o funcionamento da 
solução e detectar possíveis problemas de forma 
pró-ativa e, caso localize alguma falha, emite um 
alerta ao usuário e também ao time de serviço para 
verificação.

A nova versão da Scalar i2000 inclui também 
um software que realiza a análise de integridade das 
mídias, seja fita ou disco, e gera relatórios de utiliza-
ção dos drives. Dessa forma é possível avaliar o grau 

de utilização e realizar o balanceamento de carga, 
aumentando a vida útil das mídias, evitando erros 
temporários na mídia, que prejudicam o resultado 
final e afetam a confiabilidade do dado em longo 
prazo. A Scalar i2000 analisa a gravação efetuada 
e, caso haja um histórico de erros para esta mídia, 
emite um aviso de forma pró ativa  alertando sobre 
problemas em potencial, permitindo que a fita seja 
substituída de forma programada.

Outra novidade é que o número de drives de fitas 
suportados dobrou, passando de 48 para 96. Um 
número maior de drives aumenta a taxa de trans-
ferência e, conseqüentemente, possibilita backup e 
recuperação dos dados mais rápidos. Com essa ver-
são, a Adic também expande as opções de escolha 
de drive, acrescentando os modelos LTO da HP, aos 
da IBM já suportados. 

A consolidação de várias operações em um só 
equipamento oferece ganhos de produtividade e redu-
ção substancial do TCO (Custo Total de Proprieda-
de), além de simplificar a instalação e gerenciamento 
de sistemas de backup. “Nas corporações – com 
milhares de fitas, dezenas de drives e várias partições 
– é possível economizar tempo com o gerenciamento, 
evitando erros e melhorando a confiabilidade da cópia 
de segurança”, ressalta Leal.

A Unitech também conta com a nova versão do 
software de gerenciamento de dados e backup Stor-
Next. As novas funcionalidades da versão 2.7 sim-
plificam a criação de ambientes de armazenamento 
de dados gerenciados, permitindo que os usuários 
administrem um maior número de arquivos de for-
ma rápida e descomplicada, agilizando os processos 
diários de backup e armazenamento e reduzindo os 
custos.

O StorNext 2.7 aumenta a flexibilidade das fun-
cionalidades de arquivamento inteligente do sistema 
utilizado nas soluções Adic, agregando suporte a 
dispositivos de discos externos à tecnologia iMo-
ver, desenvolvida pela fabricante. Essa importante 
tecnologia facilita o transporte dos dados entre as 
várias camadas de storage – em disco ou fita – e 
ainda viabiliza o acesso transparente aos arquivos 
em vários sistemas legados (mais antigos) e sistemas 
operacionais.  

A arquitetura do StorNext utiliza a patenteada 
tecnologia de duplicação de dados do software Blo-
cklets, que está sendo desenvolvido pela Rocksoft 
– empresa que a Adic anunciou recentemente in-
tenção de adquirir. Além de suporte a mais recursos 
de storage, a nova versão do StorNext expande a 

UNITECH
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capacidade de criação de grandes ambientes, triplica a 
quantidade de arquivos que podem ser armazenados, 
oferece suporte às plataformas em 64 bits e agiliza a 
velocidade de recuperação do sistema. 

A versão 2.7 ainda aprimora as funcionalidades 
de diagnóstico pro ativo inteligente e monitoramen-
to, incluindo alertas via e-mail. Esses recursos são 
importantes, por exemplo, em aplicações de alto 
desempenho com transmissão, imagens e análise de 
dados, que precisam de velocidade e escalabilidade 
para que o usuário possa usufruir de todo o potencial 
do sistema de armazenamento. 

Além disso, o StorNext 2.7 oferece suporte a 
novos ambientes operacionais, inclui atualizações 
para Solaris 10, RedHat Linux 3 e 4, e Suse Linux 
9, cobrindo plataformas como Opteron/EM64T, 
Intel 32 bits, AMD 32, e Itanium. O suporte à 
novas bibliotecas de fita inclui Adic Scalar i500, 
Quantum PX720e a versão LTO-3 da biblioteca 
ESL712e, da HP.

SERVIDORES

Também em 2006 a Unitech iniciou a oferta 
de servidores da linha Blade da Bull no mercado 
nacional voltada à virtualização e consolidação de 
servidores em grandes ambientes corporativos. Aliada 
à NovaScale Blade, a Unitech  combina expertise e 
excelência técnica para reduzir os custos de manu-
tenção, além de melhor gerenciamento da rede.

Um diferencial importante no caso dos servidores 
Blade da Bull é a inclusão do software de gerencia-
mento Bull NovaScale Master, que através de um 
único ponto de acesso permite o monitoramento 
(tanto em ambiente Windows como Linux) do 
hardware, correção de erros, inventário das lâminas e 
ainda envio de notificações – via pager ou e-mail. 

Na prática, o uso do Blade impacta diretamente 
na carga de trabalho do administrador de infra-
estrutura, que elimina centenas de cabos de rede 
e fibras ópticas do ambiente, proporcionando um 
gerenciamento centralizado e mais ágil ao incluir 
ou remover servidores. Segundo o IDC, em 2005 
houve um aumento de 40% destas máquinas e mais 
de 1 milhão de servidores Blades comercializados no 
mundo. 

Ainda com objetivo de aumentar sua carteira de 
clientes em serviços de consolidação e virtualização 
de servidores, a Unitech também trouxe ao mercado 
nacional a linha Escala da Bull, líder mundial em 
soluções para sistemas de informação. 

Com sistema operacional AIX e processador 
Risc Power5, os servidores atendem o segmento de 
médias e grandes empresas, combinando tecnologias 
de virtualização avançadas com escalabilidade e alto 
desempenho.

A crescente deman-
da por soluções de con-
solidação e virtualização 
de servidores levou a 
empresa a reforçar a 
oferta da linha da Bull 
no mercado nacional. 
Dentre as vantagens 
que a linha Escala ofe-
rece estão à redução no 
número de servidores, 
ganho em espaço físico 
e economia no consu-
mo de energia. Além 
disso, a solução agrega, 
em um único equipamento, uma infra-estrutura 
completa para o sistema de informação atendendo 
principalmente, usuários de grandes bancos de dados, 
CRM e ERP. 

Outro ponto importante é a flexibilidade na 
administração desses servidores. Cada vez mais, as 
empresas querem simplificar o gerenciamento do 
sistema e, ao mesmo tempo, distribuir inteligência 
ao processamento. Hoje, essas são tarefas ligadas 
diretamente à redução de gastos e ao uso racional 
dos seus recursos.

Com tecnologia Advanced Power Virtualization, 
a Escala dá aos administradores flexibilidade para 
trabalhar com sistemas particionados, incluindo 
ou removendo recursos através de ajustes finos, 
com resposta rápida do servidor e sem necessidade 
de reiniciar o sistema. Toda a carga de trabalho e 
desempenho pode ser balanceada de acordo com a 
necessidade da empresa. 

A Unitech oferece a linha Escala Bull integrada 
aos serviços de instalação, garantia, manutenção 
e suporte técnico especializado em consolidação e 
virtualização de servidores. 

INTERNACIONALIZAÇÃO

O ano de 2006 foi fundamental para a Unitech 
dar seu primeiro passo internacional e conquistar o 
primeiro contrato na Argentina. O projeto incluiu o 
fornecimento da solução de backup FastStor 2 para 
a companhia Tecpetrol, por meio do seu parceiro de 
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Soluções oferecidas pela Unitech

Figura 1

negócios DDM. 
A Tecpetrol pertence à divisão de energia do grupo 

argentino Techint, e é especializada na exploração 
e produção de petróleo e gás. Além do mercado da 
Argentina, a companhia também mantém operação 
de exploração de gás e óleo no México, Equador, 
Venezuela, Peru e Bolívia. 

Para a Unitech, a iniciativa é extremamente van-
tajosa, uma vez que a companhia começa a colher 
resultados da recente expansão da operação Quan-
tum/Adic em toda a América do Sul. A estratégia de 
expansão da integradora visa a formação de novas 
parcerias estratégicas para oferecer toda a linha de 
backup e armazenamento de dados na região.

MERCADOS-ALVO

A Unitech também conta com estratégias e 
abordagens diferenciadas para algumas verticais do 
mercado brasileiro. As áreas de Saúde, Educação, 
Petróleo / Gás, Finanças e Telecom, estão entre os 
setores mapeados pela integradora. 

Para a área de Saúde, a Unitech aposta na ofer-
ta do FastStor 2. Uma solução de automação do 
backup, que permite uma semana ou mais de backup 
não assistido e restore automatizado, de forma remota 
e sem intervenção humana.

Já para a vertical de Educação, a integradora 
aposta na biblioteca de fitas Scalar 24, desenvolvida 
para armazenamento de dados corporativos. O pro-
duto é indicado para empresas de qualquer tamanho 
– desde uma microempresa até grandes corporações, 
pois sua capacidade pode chegar até 19.2 terabytes 
(TB) de informações. 

O principal diferencial da Scalar 24 é sua facili-
dade de operação, gerenciamento e suporte técnico, 
além de custo acessível e capacidade adequada para 
aplicações de pequeno e médio porte. O produto 
permite ainda a administração remota e possibilita 
expansão por meio de upgrades. 

Para atender as demandas das áreas de Petróleo e 
Gás, Finanças e Telecom, a Unitech conta com ser-
vidores extremamente confiáveis e de alto desempe-

nho da Bull que interagem em ambientes Windows e 
Unix, Intelligent Storage e backup da Adic/Quantum 
(linhas Scalar i2000, i500 e 10K), além de soluções de 
armazenamento e gerenciamento EMC, garantindo 
a segurança e a continuidade das operações.

O CASE

Unitech automatiza backup e 
armazenamento de dados da 
BMS-Arcelor Brasil

Automatizar todo o sistema de armazenamento 
de dados e backup foi o que motivou a BMS-Arcelor 
Brasil, empresa do Grupo Arcelor de siderurgia, a 
contratar a Unitech para reformular seu sistema 
de backup. Atualmente, os mais de 50 servidores da 
companhia estão no processo de migração para os 
novos equipamentos da fabricante de storage.

Fundada em 1974, a BMS-Arcelor Brasil pertence 
ao Grupo Arcelor,  maior produtor mundial de aço, 
que congrega grandes organizações dos setores de 
siderurgia e de arames. Com sede em Belo Horizonte 
e mais de  300 empregados, a BMS-Arcelor Brasil 
atende a empresas do Grupo Arcelor no Brasil e 
exterior. 

A BMS-Arcelor Brasil necessitava de uma solu-
ção que fosse funcional e permitisse um processo 
diário de backup mais ágil que a estrutura anterior. 
Com o crescimento da empresa e aumento de seu 
parque tecnológico, o gerenciamento de mídias pre-
cisava ser mais confiável e prático. 

Com a solução Unitech/Adic, a companhia 
passou a contar com um processo automático em 
relação às fitas, melhorando e agilizando sua rotina 
e evitando, inclusive, que os dados se perdessem ou 
que as fitas fossem guardadas em locais errados e ina-
dequados. “Não há dúvidas de que o nosso dia-a-dia 
está mais ágil desde que adquirimos a nova solução 
da Adic”, explicou Bruno Vasconcelos, analista de 
projetos da BMS-Arcelor Brasil. 

Essa não é a primeira vez que a BMS-Arcelor 
Brasil recorre às soluções da Unitech. Há um 
ano a corporação já conta com uma biblioteca 

UNITECH
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de dados Adic. A experiência anterior atendeu 
tão bem aos anseios da BMS-Arcelor Brasil que 
agora a dose é repetida. A library adquirida é a 
mais atualizada, conta com tecnologia LTO3, o 
dobro de drivers da anterior e disponibilidade para 
700 cartuchos.

“A primeira solução otimizou nossa rotina. Como 
agora estamos reformulando outro setor, mais uma 
vez contamos com a experiência da Unitech. Op-
tamos por investir em um equipamento com alta 
tecnologia, de última geração, com mais capacidade 
e recursos”, completa Vasconcelos. 
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SABESP

Cada vez mais as empresas são cobradas a desempenhar na 
sociedade um papel que extrapola o da realização de negócios, 
o da prestação de serviços e o da geração de lucros para os 
acionistas. A convocação é para o exercício da responsabilidade 
social, isto é, a de uma atuação compatível com objetivos 
mais amplos de busca de um bem-estar coletivo e de um 
desenvolvimento que seja sustentável no longo prazo.

CONSOLIDANDO 
A EMPRESA-CIDADÃ

O 
estágio mais avançado de conscientização e 
mobilização dos gestores e do corpo de em-
pregados para o desempenho socialmente 
responsável é o das que são consideradas 

“empresas-cidadãs”. Tal postura é especialmente 
importante num país como o Brasil, caracterizado 
pela desigualdade social e por uma grande popula-
ção carente de condições para o exercício digno da 
cidadania. Não se trata de uma proposta de que as 
empresas devam substituir a ação e a responsabili-
dade do Estado nessa missão, mas de uma percepção 
de que é preciso somar esforços para dar conta das 
demandas sociais.

Sintonizada com essa necessidade, a Sabesp vem 
desenvolvendo, nos últimos dois anos, um trabalho 
que aponta para sua consolidação efetiva como uma 
empresa-cidadã. O processo avança a passos largos, 
facilitado pela vocação de empresa socialmente res-
ponsável que a Sabesp possui pela própria natureza 
de suas atividades. Mesmo antes de se propagar a 
grande onda de conscientização a respeito da respon-
sabilidade social no meio corporativo, a Sabesp já 
tinha ações avançadas nessa área. A presença social 

W A L T E R  S I G O L L O 
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responsável é extremamente arrai-
gada na cultura da empresa, cujos 
serviços beneficiam milhões de 
pessoas. Pode-se dizer que isso faz 
parte do seu DNA, de empresa de 
serviço público com atuação num 
setor diretamente ligado à saúde, à 
qualidade de vida e à preservação 
do meio ambiente.

Além disso, em três décadas de 
existência, a empresa e seus em-
pregados não se limitaram a esse 
campo, assumindo ou criando 
ao longo da história uma série de 
compromissos com as comunida-
des próximas de suas instalações e 
com a sociedade em geral. Vale di-
zer ainda que, no âmbito interno, 
a empresa também segue o prin-
cípio do respeito às pessoas e promove a valorização 
do seu capital humano, com uma política de abertura 
à participação, eqüidade na oferta de oportunidades, 
incentivo ao desenvolvimento profissional e respeito 
às diversidades. Como resultado, a Sabesp mantém 
189 projetos de responsabilidade social, 73% dos 
quais são voltados para a comunidade externa e 27% 
para a comunidade interna e seus familiares. A essas 
ações se somam iniciativas para alinhar fornecedores 
e clientes na busca de relações pautadas pela ética e 
pela responsabilidade social em todos os atos.

Este caso mostra o extenso arco de ações de 
responsabilidade social que a Sabesp vem desen-
volvendo há muitos anos e que envolve diretamente 
a participação de cerca de 1 200 empregados, sem 
prejuízo do cumprimento de suas obrigações profis-
sionais. Mostra também como todo esse esforço vem 
sendo organizado estratégica e institucionalmente de 
um modo mais coerente, mais articulado e voltado 
para uma aplicação mais eficaz dos recursos. E 
ainda quais as providências que estão preparando 
a Sabesp para alcançar o status de empresa-cidadã 
– um objetivo traçado para 2009 no planejamento 
estratégico.

Firmemente decidida a fortalecer ainda mais 
sua atuação no plano da cidadania corporativa, a 
Sabesp constituiu no início de 2003 um Grupo de 
Responsabilidade Social, e começou um processo de 
estruturação de seus inúmeros projetos e iniciativas 
sociais. Dentro de uma nova perspectiva, as ações 
nessa frente passaram a ser reconhecidas como es-
tratégicas e a contar com uma política institucional, 

sob o patrocínio da presidência e 
diretorias da empresa. Isso ficou 
configurado com a inclusão de 
objetivos e metas correspondentes 
no Balanced Scorecard da empre-
sa, cuja implementação teve início 
em 2004. Mais recentemente, o 
Idis-Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento Social foi 
contratado para prestar consulto-
ria ao projeto de tornar a Sabesp 
reconhecida pela sociedade como 
empresa-cidadã e na tarefa de 
preparar a organização para al-
cançar a excelência em matéria 
de responsabilidade social.

A mobilização organizada já 
produz resultados notáveis. Em 
2004 e 2005, a Sabesp teve o 

total de 17 projetos listados no Guia Exame da Boa 
Cidadania Corporativa. Em 2002, quando partici-
pou pela primeira vez no Guia Exame, o número 
de projetos relacionados havia sido de 6. A Sabesp 
também recebeu em 2004 distinções como o Prêmio 
Ser Humano, o Troféu Amanco por um Mundo 
Melhor, o Top Social, o título de Empresa Cidadã do 
X Fórum Nacional de Cidadania Empresarial, o Prê-
mio Benchmarking Ambiental Brasileiro e o Prêmio 
Nacional da Qualidade em Saneamento. Também já 
é reconhecida pela Fundação Abrinq como Empresa 
Amiga da Criança. Em 2005 a Sabesp foi agraciada 
com as premiações: Prêmio e-Learning, Prêmio Ser 
Humano - pela ABRH - Associação Brasileira de 
Recursos Humanos, Prêmio Nacional da Qualidade 
em Saneamento, Prêmio Nacional de Qualidade de 
Vida, Prêmio “As Luzes da Água”, instituído pela 
ONU, Prêmio Governador Mário Covas, Prêmio 
Estadual de Conservação e Uso Racional de Energia 
2005 – Procel,  Prêmio Governança Corporativa, 
Selo Anefac Transparência e IV Prêmio de Exce-
lência em Governo Eletrônico.

Em março de 2006, pelo terceiro ano consecuti-
vo, junto com a publicação de suas demonstrações 
financeiras, a Sabesp apresentou um balanço social 
com uma extensa avaliação dos seus investimentos 
voltados para o bem-estar coletivo, a qualidade de 
vida e a preservação ambiental.

PERFIL DA EMPRESA
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de São Paulo (Sabesp) atua no pla-
nejamento, execução e operação de 
sistemas de água, coleta e tratamen-
to de esgotos domiciliares e efluentes 
industriais. Serve a uma população 
de 25 milhões de pessoas, de 368 
dos 645 municípios paulistas. Sua 
área de atuação inclui a capital de 
São Paulo, cidades da região me-
tropolitana, do interior e do litoral 
do estado.

A empresa é constituída na for-
ma de uma sociedade de economia 
mista, cujo principal acionista, com 50,3% das ações 
é o governo do estado de São Paulo. E com 49,7% 
também são sócios os municípios paulistas e investi-
dores privados. De capital aberto, tem ações cotadas 
na Bovespa e certificados de depósitos negociados na 
Bolsa de Nova York.

Organizacionalmente, a Sabesp é dividida em 16 
Unidades de Negócio e uma Alta Administração. 
Com um quadro de aproximadamente 18 mil em-
pregados, a empresa registrou em 2005 uma receita 
operacional líquida de 4,4 bilhões de reais e um lucro 
de 865,6 milhões de reais.

Incluem-se entre as prioridades da Sabesp a con-
tribuição para a melhoria da qualidade de vida da 
população e a ação no sentido de preservar o meio 
ambiente e gerir adequadamente um dos bens mais 
preciosos do planeta: a água.

UMA HISTÓRIA DE 
SERVIÇOS À COLETIVIDADE

A trajetória da Sabesp se iniciou há mais de 30 
anos, mais precisamente em 1973, quando foi criada 
pela incorporação de diversas empresas e autarquias 
que gerenciavam o abastecimento de água e a coleta 
de esgotos na capital paulista e em áreas do interior 
e do litoral de São Paulo. Em meados da década de 
90, a empresa passou por um processo profundo de 
reestruturação organizacional e adotou um modelo 
de atuação mais adequado ao novo nível de compe-
titividade imposto pela abertura do mercado, a glo-
balização e a participação de companhias privadas 
no setor.

Ao mesmo tempo em que não descuida do de-
sempenho de sua função social como prestadora de 
serviços públicos no campo do saneamento am-
biental, a Sabesp assimilou a necessidade de buscar 
constantemente a eficiência operacional e a geração 

de resultados econômico-financeiros 
para os acionistas.

Para cumprir seus objetivos, a 
empresa realizou investimentos, 
somente no período de 1995 a 2005, 
da ordem de 8 bilhões de reais, dis-
tribuídos em obras como a extensão 
das redes de fornecimento de água 
e de coleta de esgotos, o projeto de 
despoluição do Rio Tietê e campa-
nhas como o Pura-Programa de Uso 
Racional da Água.

Como resultado, a Sabesp já 
alcançou um índice de 100% de fornecimento de 
água para a população urbana das cidades em que 
atua, enquanto a média das demais empresas de sa-
neamento do país é de 93%. Na coleta de esgoto seu 
índice de atendimento é de 75% e a média nacional 
está em 29%. No tratamento de esgoto, a Sabesp tem 
uma taxa de 62%, e o restante do país conta com 
apenas 16%.

Os benefícios dessa atuação se verificam não ape-
nas na elevação dos índices de população abastecida 
por serviços de água tratada e esgoto, como também 
na redução da mortalidade infantil, melhoria do pa-
drão geral de saúde e das condições ambientais.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: 
RESPEITO ÀS PESSOAS

No plano interno da empresa, um dos pilares de 
apoio do modelo organizacional da Sabesp é uma 
política de gestão de pessoas plenamente integradas 
aos objetivos empresariais. Com a orientação e o 
suporte da Superintendência de Recursos Humanos 
e Qualidade, dissemina-se na Sabesp uma cultura 
caracterizada pela valorização das pessoas, estímulo 
ao autodesenvolvimento profissional, abertura à par-
ticipação consciente e busca contínua da qualidade 
nos serviços prestados. Nesse sentido, a empresa já 
avançou em diversas frentes como a constituição de 
sua universidade corporativa e a implantação de um 
sistema de gestão por competências.

A adoção de práticas inovadoras de gestão de re-
cursos humanos tem se mostrado, como em muitas 
outras empresas, um fator estratégico para o sucesso 
do negócio e para a sustentação de suas condições 
de sobrevivência num ambiente altamente compe-
titivo e em transformação incessante. Na Sabesp, 
particularmente, essa componente é considerada 
essencial para manter a posição de melhor prestadora 
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de serviços em saneamento ambiental e alcançar o 
reconhecimento como empresa ética, competitiva, 
eficaz, voltada ao cliente e ao cidadão.

O PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DA SABESP

Do DNA para a Estratégia Empresarial
Saneamento ambiental é responsabilidade social. 

Portanto, a responsabilidade social é intrínseca ao 
negócio da Sabesp. Pode-se dizer que faz parte do 
seu DNA. Os objetivos empresariais são inteiramente 
convergentes com o desenvolvimento do bem-estar 
humano e com a preservação do meio ambiente. 
Cada avanço obtido na qualidade do produto ou 
na extensão dos serviços prestados representa um 
progresso social, contribuindo especialmente para a 
preservação da saúde da população. 

Além de evoluir continuamente há mais de 30 
anos na prestação de serviços dos quais é conces-
sionária, a Sabesp também desenvolveu um amplo 
conjunto de ações sociais voltadas às comunidades do 
seu entorno, à educação, à cultura, ao meio ambiente 
e à saúde. Tais ações sociais foram brotando, de for-
ma esparsa, nas suas diversas Unidades de Negócio, 
muitas vezes pela iniciativa e pela vontade de em-
pregados, motivados a dar para a coletividade outras 
contribuições para suprir carências além daquelas 
que já geravam com sua atividade profissional.

Desde o início de 2003, porém, a Sabesp resolveu 
assumir um novo desafio nesse campo. O desafio 
é o de avançar ainda mais no conceito de empresa 
socialmente responsável, construindo uma política 
estruturada, transparente e democrática de atuação 
social. O objetivo é consolidar a responsabilidade 
social como parte da estratégia da empresa, ressaltá-la 
como uma finalidade integrada ao negócio e torná-la 
uma vantagem comparativa no mercado, reconhe-
cida por clientes, acionistas, governo, investidores 
e pela sociedade em geral. Os propósitos também 
são os de aprimorar as práticas já existentes e obter 
resultados melhores e maiores, visando contribuir 
para o desenvolvimento sustentado.

Essa diretriz de responsabilidade social toma como 
ponto de partida a experiência acumulada com de-
zenas de projetos já desenvolvidos na Sabesp e fixa 
como meta alcançar novos patamares de engajamen-
to e de conscientização do corpo da empresa em torno 
dessa questão. Ela se soma à já existente Política 
Institucional Ambiental, a qual estabelece princí-
pios, critérios e diretrizes para orientar a empresa na 

condução das questões ligadas com o meio ambiente 
e no relacionamento com órgãos e instituições afins 
do mercado e da sociedade, segundo conceitos de 
ética, transparência, espírito de cooperação, diálogo 
positivo constante e pró-atividade. O desafio que está 
sendo enfrentado neste momento é a articulação de 
todo esse conjunto com o direcionamento estratégico 
da empresa.

Patrocínio da Alta Gestão 
O primeiro passo para a estruturação de um pro-

grama institucional foi a constituição, em fevereiro 
de 2003, de um Grupo de Responsabilidade Social, 
com representantes de todas as áreas e diretorias da 
empresa. O grupo recebeu como atribuições alinhar 
o conceito de responsabilidade social na Sabesp, 
propor as bases de um programa institucional de 
responsabilidade social 
alinhado com a gestão e 
com as estratégias e po-
líticas empresariais. Para 
montar seu programa, o 
grupo visitou empresas, a 
fim de conhecer outras ex-
periências bem-sucedidas 
de organização da área de 
responsabilidade social, e 
participou de seminários 
e eventos relacionados ao 
tema.

O grupo comprovou 
que, na Sabesp, predomi-
navam ações que foram 
iniciadas porque a em-
presa precisava melhorar a qualidade de vida num 
determinado entorno e iniciativas completamente 
isoladas. Não existia um patrocínio institucional para 
as iniciativas de responsabilidade social. Os projetos 
contavam com patrocinadores locais, por exemplo 
gerentes e outros profissionais da empresa.

Como resultado da formação do Grupo de Res-
ponsabilidade Social da Sabesp, e o início de um tra-
balho de planejamento e definição de uma estratégia 
para o setor, a presidência e a diretoria da empresa 
assumiram o papel de patrocinadores, reconhecendo 
e validando o programa. Com isso, o planejamento 
estratégico através do Balanced Scorecard, imple-
mentado em 2004, incluiu entre os demais objetivos 
estratégicos, dois objetivos de responsabilidade social:  
“ser reconhecida pela sociedade como empresa-
cidadã” e “preparar-se para alcançar a excelência 
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ambiental e atuar com responsabilidade social”.
O movimento de direcionamento estratégico da 

responsabilidade social na Sabesp começou com a 
definição de diretrizes institucionais, valores e princí-
pios de ação coletiva. Dessa elaboração participaram 

a diretoria, a presidência 
da Companhia e o grupo 
de responsabilidade social, 
com representantes de todas 
as áreas da empresa. Como 
diretrizes institucionais de 
responsabilidade social, a 
empresa assumiu:
• alinhar e integrar a prática 
de responsabilidade social 
apoiada na visão de susten-
tabilidade;
• disseminar permanen-
temente os conceitos de 
responsabilidade social e 

sustentabilidade;
• articular os diversos públicos de relacionamento da 
empresa como co-responsáveis pela responsabilidade 
social da Sabesp
• monitorar e avaliar o programa de responsabilidade 
social para o seu aperfeiçoamento contínuo
• integrar a empresa com seus públicos de relacio-
namento

Códigos de Ética e de Conduta
Para dar suporte ao direcionamento da Sabesp 

nesse rumo foi contratado o serviço de consultoria 
do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do In-
vestimento Social. Com o apoio do Idis, foi dada a 
partida a uma etapa fundamental da disseminação 
dos conceitos de responsabilidade social: a cons-
trução de um código de ética, complementada por 
um código de conduta. O processo se iniciou com a 
definição de um conjunto de valores para balizar os 
processos decisórios, em todos os níveis da empresa, 
da presidência até os níveis operacionais, de forma 
condizente com os objetivos e convicções da Sabesp. 
Os valores definidos são seis: respeito à sociedade, 
respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, inte-
gridade, competência e cidadania.

À luz desses valores, já foi desenvolvido o Código 
de Ética e Conduta Sabesp. O código discrimina os 
seguintes princípios éticos de ação:
• Atuar garantindo o equilíbrio sustentável entre as 
dimensões sociais, econômicas e ambientais.
• Zelar pelos recursos públicos e privados, utilizan-

do-os de forma eficiente, eficaz e lícita.
• Atuar garantindo o aperfeiçoamento contínuo da 
qualidade dos produtos e serviços ofertados e o com-
prometimento com os resultados.
• Agir com justiça nas ações e decisões promovendo o 
equilíbrio e a harmonia, na conciliação dos interesses 
e propósitos da Sabesp e de seus diferentes públicos 
de relacionamento.
• Atuar de forma construtiva, estabelecendo a con-
fiança como princípio da relação entre a companhia 
e seus diferentes públicos de relacionamento.
• Atuar com transparência, clareza e precisão nas 
relações profissionais, nas práticas de governança 
corporativa e na comunicação com todos os públicos 
envolvidos.
• Atuar garantindo práticas de gestão de pessoas que 
respeitem a diversidade e fortaleçam a motivação, a 
satisfação e o comprometimento. 
• Atuar respeitando a legislação vigente.
• Atuar no fortalecimento e aperfeiçoamento das 
comunidades onde atua diretamente e na sociedade 
em geral.

A elaboração do Código de Conduta, um guia 
prático que orienta cada empregado na aplicação 
dos princípios do Código de Ética no seu dia-a-dia, 
está em pleno curso por meio de um trabalho com o 
grupo de Responsabilidade Social e por grupos focais 
que contam com a participação de representantes 
de todas as áreas da empresa que mantém relações 
com empregados, clientes, comunidade, fornecedores, 
imprensa, e da sociedade. O Código de Conduta trata 
do comportamento individual do empregado e orienta 
seu discernimento em relação a questões da legisla-
ção, conflito de interesses,  aceitação de presentes, 
proteção dos ativos da empresa, confidencialidade de 
informações, manifestações públicas, assédio moral 
e sexual, e utilização de recursos e equipamentos da 
empresa. Há, ainda um vasto plano de comunicação 
e disseminação do código de ética, permeando todos 
seus públicos de interesse: empregados, fornecedores, 
comunidade, sociedade/cliente/consumidor.

A preparação do corpo da empresa para a res-
ponsabilidade social foi reforçada a partir de julho de 
2005, quando teve início o Programa de Capacitação 
em Responsabilidade Social. Na primeira etapa, 400 
empregados participaram de cursos presenciais e foi 
disponibilizado curso virtual sobre o tema para toda 
a comunidade Sabesp.

Uma outra iniciativa foi a produção de um 
Manual de Diretrizes do Voluntariado Sabesp, para 
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orientar os empregados que dese-
jam participar ou já participam 
de projetos sociais mantidos pela 
empresa ou com seu apoio e, 
ainda, deverá balizar o Programa 
de Voluntariado Sabesp. Além 
disso, está sendo implementado 
um sistema de monitoramento 
de indicadores de Responsabili-
dade Social. Este sistema é cor-
porativo, disponibilizado a todas 
as diretorias, com possibilidade 
de obter os dados de forma on-
line. Como principais benefícios 
desse sistema podemos destacar: 
diagnóstico de RS na Sabesp 
segundo indicadores de mercado; 
visão abrangente do estágio de RS 
dentro da Sabesp, em cada diretoria; cadastramento 
dos projetos sociais e acompanhamento do histórico 
de suas evoluções via webagilidade na obtenção de 
informações para diretorias, presidência; órgãos ex-
ternos. Foram treinadas 80 pessoas diretamente.

OS PROJETOS SOCIAIS 
E SEUS RESULTADOS

A Sabesp e cerca de 1.200 de seus empregados 
mantêm em funcionamento atualmente um to-
tal de 189 ações de responsabilidade social. Esse 
universo inclui trabalhos com diferentes graus de 
complexidade e abrangência. Encontram-se desde 
ações muito estruturadas, como a Tarifa Social, até 
trabalhos de base, de verdadeiros guerreiros, de gente 
que resolve problemas e arca com responsabilidades 
individualmente, como a de prestar auxílio de saúde 
em favela.

Há dois vetores de atuação da empresa no campo 
social. Um é o dos investimentos que realiza para 
beneficiar seu corpo de empregados e seus familiares. 
O outro é o da realização de ações externas em be-
nefício das comunidades nas áreas em que a Sabesp 
atua e para a sociedade em geral.

INVESTIMENTOS NA 
COMUNIDADE INTERNA

O investimento social na comunidade interna 
compreende um leque de projetos voltados para em-
pregados, familiares, prestadores de serviço e forne-
cedores. São ações voltadas a garantir um ambiente 

de trabalho seguro e saudável, a 
prevenção de acidentes e danos 
à saúde, a melhoria da qualidade 
de vida, a educação, o desenvol-
vimento profissional e pessoal e 
o cumprimento da legislação e 
respeito aos direitos nos aspectos 
trabalhista, sindical e das relações 
de negócio.

Para os empregados foi adota-
do o modelo de Gestão de Pessoas 
por Competências, tendo como 
premissa dar ampla oportuni-
dade de evolução para todos, 
estimular o autodesenvolvimen-
to e assegurar o fortalecimento 
de um quadro de profissionais 
que reúnam as competências 

essenciais necessárias para a obtenção de resultados 
expressivos e agregar valor ao negócio. O modelo 
se apóia na seleção por concurso público, num 
sistema de avaliação por competências, estendido 
a todos os empregados e gerentes, na remuneração 
por competências e no aprimoramento da formação, 
reciclagem profissional e orientação à carreira por 
meio da Universidade Empresarial Sabesp-UES. Em 
2005, a UES recebeu investimento de R$ 5,3 milhões, 
propiciando 72.418 participações em cursos presen-
ciais e a distância, o que correspondeu a 36,4 horas 
homem/treinamento, com uma carga horária total de 
583.078 horas em treinamento. O desenvolvimento 
da educação a distância democratizou ainda mais o 
acesso ao conhecimento, com uma grade de 40 cur-
sos pela intranet e 197 cursos pela TV corporativa, 
possibilitando 7.290 participações.

A UES também subsidia para os empregados 
a realização de cursos de pós-graduação e MBA. 
Ainda no campo educacional, a empresa mantém 
convênios com 120 entidades de ensino particular, 
obtendo para os empregados descontos em mensali-
dades de cursos que se estendem desde alfabetização 
e supletivo até cursos técnicos, educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-
graduação, cursos de idiomas e outros.

Outra importante ação voltada para o público 
interno é o Programa de Promoção à Vida-PPV, 
com o objetivo de promover a conscientização com 
respeito à segurança e saúde no trabalho. Com ên-
fase na prevenção, o programa colaborou para que 
a empresa registrasse em 2005 uma redução de 12% 
no número de acidentes de trabalho e um expressivo 
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abrandamento na gravidade dos acidentes. Esten-
dendo seu alcance para as contratadas pela Sabesp 
para a prestação de serviço, permitiu a diminuição 
de 25% nos acidentes anotados pelas companhias 
parceiras, em 2004. As diversas iniciativas do PPV 
estão alinhadas com o objetivo da Sabesp de con-
quistar a certificação internacional OHSAS 18001, 
a mais reconhecida nesse campo.

A Sabesp, ciente da sua importância frente às 
questões ambientais, desenvolve permanentemente 
ações que contribuem para o consumo consciente 
e responsável do seu produto principal, a água. É o 
caso de atividades como Um Dia na Sabesp, Projeto 
Empresa, Comissão Interna de Uso Racional da 
Água e Descobrir Sabesp, que buscam aproximar 
os filhos e os próprios empregados à companhia, 
levando a eles informações sobre a Sabesp, a pre-
servação do meio ambiente e o uso racional de água 
através de visitas às instalações, palestras e atividades 
interativas, bem como ações de adequação de con-
sumo.  Em 2005, estas ações abrangeram 588 filhos 
de empregados e 6.330 empregados. 

Com o mesmo foco de sensibilizar os empregados 
para a adoção de atitudes responsáveis em relação ao 
meio ambiente a partir do seu espaço de trabalho, 
destacam-se: a Coleta Seletiva realizada maciçamente 
em várias Unidades, atingindo aproximadamente 
1.500 pessoas, com efeito multiplicador nas comuni-
dades; o Housekeeping para 1.350 pessoas; a Oficina 
de Arte de Confecção de Papel Reciclado, para 30 
monitores; o Lixo no Lixo, para 2.149 pessoas e o 
Lixo Limpo, com a coleta de 8 toneladas de lixo 
reciclável.

A empresa mantém ainda programas de visita 
a suas instalações, de atendimento e recuperação 
do empregado portador de dependência química, 
de destinação responsável de resíduos nos locais de 
trabalho, de valorização e homenagem ao empregado 
por tempo de casa, de participação 
nos resultados, de memória empre-
sarial, cursos supletivos, grupo anti-
tabagismo, programa de ginástica 
laboral, programa de apoio aos apo-
sentados, programa de integração de 
novos colaboradores e outros.

A Sabesp, em parceria com a 
Avape - Associação para Valoriza-
ção e Promoção de Excepcionais, 
propiciou em 2005 a colocação 
profissional de 35 pessoas portado-
ras de deficiência para atuarem na 

Central de Atendimento Telefônico 195. Ao facilitar 
o trabalho de pessoas com deficiência que integram 
a equipe de trabalho, muito mais do que cumprir 
a legislação atual, a Sabesp cria oportunidades de 
inclusão social a toda uma categoria que, além do 
profissionalismo, tem a oferecer experiência de vida 
na superação de dificuldades e conquistas.

Os benefícios oferecidos pela Sabesp aos emprega-
dos incluem subsídio de parte do plano de assistência 
médica, da previdência privada, da alimentação e 
outros previstos em lei. A Sabesprev-Fundação Sa-
besp de Seguridade Social, mantida com participação 
da empresa, além de aposentadoria complementar 
oferece também plano de saúde, plano odontológico 
e seguro de vida. Em 2005, foram destinados R$ 
14,3 milhões de reais à Sabesprev, em previdência 
privada. A empresa colabora ainda com sustentação 
da Associação Sabesp, voltada para o lazer, ativida-
des culturais e esportivas. A Associação possui um 
quadro de mais de 11.500 sócios, sendo que seus 
beneficiários, incluindo os dependentes, soma cerca 
de 50.000 pessoas. Esses contam com mais de 180 
grêmios e seis colônias de férias espalhadas pelo 
estado de São Paulo.

INVESTIMENTOS NA 
COMUNIDADE EXTERNA

Entre os 138 projetos investidos na comunidade 
externa realizados em 2005 destacam-se os voltados 
à educação, à cultura, à saúde e saneamento, ao 
esporte, combate à fome e segurança alimentar e ao 
meio ambiente, dentre outros.

Educação
Esta categoria agrupa diversos projetos, totalizan-

do um investimento de R$ 1,4 milhão. Projetos estes 
que têm total alinhamento com a vocação da Sabesp 

e são em sua maioria destinados ao 
público infantil e jovem, alunos de 
escolas públicas e particulares, pro-
fessores e comunidade carente. 

Abrir as portas da companhia 
a visitantes e transformar estas 
oportunidades em espaço para a 
educação ambiental foi o foco dos 
projetos desenvolvidos na grande 
São Paulo: “Show-room que aten-
deu em 2005 a 7.278 visitantes, e 
o de “Aprendizagem no Sistema 
Cantareira”, que atendeu a 15.254 
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pessoas em 423 visitas. Desta mesma natureza de 
projeto no interior e litoral do Estado de São Paulo, 
ressaltam-se as visitas de escolas a estações de trata-
mento da Sabesp, que propiciaram o atendimento 
a 64.381 estudantes e professores. 

“Sabesp nas Escolas” foi o foco de projetos tais 
como “Futurágua”, “Caracol”, “Colorindo o ama-
nhã”, “Água Viva” dentre outros, que atingiram a 
53.296 alunos e professores. 

“Sabesp na Comunidade” desenvolveu palestras e 
atividades que contribuíram para a conservação dos 
recursos hídricos e a preservação ambiental. Além 
desta, outros projetos como: “A Gata Borralheira”, 
“Educando para a Cidadania”, “Trilhas do Barbo-
sinha e do Purinha”, e os dos Centros de Educação 
Ambientais, atenderam 177.541 pessoas. Além destes 
destaca-se o Programa Minha Cidade Tem Sabesp 
que tem como objetivo informar, conscientizar e 
esclarecer sobre a importância dos produtos e ser-
viços da Sabesp além de aproximar a companhia 
à comunidade de sua área de atuação, envolvendo 
55.337 pessoas.

Outro destaque foram os projetos disponibilizados 
via internet: “Clubinho Sabesp” que surgiu com 
o objetivo de criar sócios para a causa da água no 
planeta, e em 2005 atingiu a meta de 11 mil sócios, 
sendo reconhecido e premiado pela WWF Brasil 
Mostra Água para a Vida, Água para Todos: Boas 
Práticas em Saneamento. Assim também como o 
“Sabesp Ensina” que propicia planos de aulas a 
professores e estudantes sobre água, esgoto e meio 
ambiente, e atingiu a 180 mil usuários por mês em 
2005.

Vale destacar que a Sabesp é como co-man-
tenedora do Instituto Criança Cidadã - ICC, que 
propicia o atendimento de crianças, jovens e adultos 
provenientes de famílias de baixa renda da periferia 
da RMSP, distribuídos em unidades educacionais. 
As atividades do Instituto compreendem 9 creches,  
1 centro de iniciação ao trabalho com 3 núcleos de 
atendimento, 3 circo-escolas  e 1 casa de cultura. Em 
2005 foram 6 mil atendimentos.

Cultura
Voltando-se para a comunidade em geral, a 

Sabesp ainda apresentou práticas de sensibilização 
e estímulo à pluralidade da cultura nacional e a 
memória da sociedade. Foram ações que focalizaram 
a conscientização ambiental e o desenvolvimento 
sustentável, seja atuando na recuperação física de 
teatros, criação de biblioteca, preservação de acervo 

histórico e arquitetônico, coral, ou pela destinação 
somente em 2005 de R$4,9 milhões pelo incentivo 
fiscal previsto na Lei Rouanet, além de incentivos a 
Audiovisual em R$ 2,6 milhões.

Combate à Fome
Contribuindo para o oferecimento de opções de 

Combate à Fome, a Sabesp possui 6 projetos. O 
principal deles é o Programa de Hortas Comunitárias 
Orgânicas, mantido em áreas de adutoras. Compa-
tibiliza a necessidade de 
conservação dos bens pa-
trimoniais da companhia 
com a conscientização da 
população residente no 
entorno pela possibilidade 
de uso da terra pela comu-
nidade como um espaço 
ecológico-urbano, com 
produção de alimentos 
e alternativa de geração 
de renda numa ocupa-
ção auto-sustentável. Em 
2005, oito famílias foram 
beneficiadas com esse pro-
grama, com produção de 2 
mil pés de hortaliças, contribuindo com o orçamento 
familiar decorrente da venda desses produtos. É um 
projeto reconhecido externamente e referência para 
outros produtores.

Outros projetos
Esta categoria abrange trabalhos voltados para 

atividades de benefício à comunidade que não se 
enquadram nas categorias anteriores. Seus objetivos 
são diversos, sendo cada projeto destinado a uma po-
pulação específica, com atividades apropriadas e di-
recionadas a cada um deles. Normalmente possuem 
alta relevância frente ao universo de atendimento, já 
que permeiam grupos grandes e diversificados como 
rede de escolas públicas e particulares, associações 
civis organizadas, movimentos religiosos, comuni-
dade de bairros etc. Engloba projetos diversos além 
de apoio institucional, com um investimento em 
2005 de R$ 3,1 milhões. Desse total, ressalta-se o 
incentivo fiscal ao Condeca – Projeto Envolver no 
valor de R$ 1,7 milhão.

A diversidade de projetos hoje integrantes do pro-
grama de responsabilidade social da Sabesp reflete 
a busca incessante de que à prestação de serviços de 
saneamento sejam acrescidos esforços para enfrentar 
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e minimizar os problemas sociais de um número 
expressivo da população. Não se trata de pretensão 
de substituir a ação e a responsabilidade dos órgãos 
competentes do Estado, mas sim da crença de que é 
preciso somar em benefício das causas sociais.

RELAÇÃO DA SABESP 
COM O MEIO AMBIENTE

Uma das áreas de atuação social mais relevantes 
para a Sabesp, pela própria natureza de seu negócio, 
é a Preservação do Meio Ambiente. Nessa categoria, 
são mantidos diversos projetos, para os quais foram 
destinados R$ 4,1 milhões em 2005. São, em sua 
maioria, dirigidos à população em geral, por meio 
de prefeituras, empresas, escolas, comunidades fami-
liares e de bairro e membros de bacias hidrográficas. 
O espectro abrange ações e práticas que primam 
pela conservação e recuperação ambiental e con-
tribuem para o desenvolvimento 
sustentável. Aqui é contemplada 
a necessidade que a companhia 
tem de lidar com questões delicadas 
como dialogar com populações que 
ocupam irregularmente áreas de 
proteção de mananciais, com com-
panhias poluidoras que precisam 
assumir a responsabilidade pelo 
impacto de suas atividades e agir 
diretamente ou em parceria com 
a sociedade, seja com a população 
ou por órgãos representativos, para 
garantir a preservação, recuperação 
ou manutenção de reservas, matas, 
rios, praias, praças e áreas verdes 
em geral.

Nesse campo, a Sabesp vem contabilizando 
importantes avanços, principalmente na redução 
da geração de resíduos. Vale destacar o projeto de 
reciclagem do lodo, resultante das estações de tra-
tamento de água e esgoto. O lodo tratado passou 
a ser convertido em produtos como fertilizantes 
na agricultura e materiais cerâmicos utilizáveis na 
construção civil. Além de diminuir a quantidade de 
sólidos despejados em aterros, a reciclagem do lodo 
reduz o impacto ambiental da extração da argila 
para cerâmica.

Com o programa Prosanear desenvolveu ações 
socioeducativas e de saneamento integrado (água e 
esgoto) em áreas de periferia ocupadas por popula-
ções carentes, ajudando a melhorar sua qualidade de 

vida e promovendo o resgate da cidadania. Somente 
em palestras participaram 13.295 pessoas.

Abrangendo toda a população paulista das áreas 
em que a companhia está presente, o Pura – Pro-
grama de Uso Racional da Água busca evitar a 
escassez de água em curto e médio prazos, prevendo 
mudanças paisagísticas e intervenções tecnológicas 
de reutilização. Seu objetivo maior, contudo, é a 
conscientização da população em geral quanto à 
importância da conservação dos recursos hídricos, 
com mudanças culturais e comportamentais que 
reduzam o desperdício. 

Apoio a pesquisas relacionadas à água, flora, 
fauna e solo; implantação da Rede 21 para promover 
um novo padrão de desenvolvimento sustentável; 
programa de educação ambiental para formação de 
lideranças ambientais; o Verde Vida, com o plantio 
de mudas para a recuperação de áreas ciliares, são 
alguns exemplos de projetos que foram realizados em 

parceria com organizações expres-
sivas da sociedade em seus diversos 
setores, tais como  subprefeituras 
da RMSP, SOS Mata Atlântica, 
Fapesp, Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e diversos Municípios do 
Estado de São Paulo.

SAÚDE E SANEAMENTO

Os projetos desta categoria têm 
como foco campanhas e apoio 
institucional em saúde pública e 
ações integradas com o objetivo de 
melhoria da qualidade de vida da 
população.

Destaca-se nesta categoria a prática de uma 
política tarifária diferenciada para garantir que a 
população de baixa renda tenha acesso aos serviços 
de água e saneamento básico, contribuindo para a 
saúde pública e qualidade de vida. Oferece com esta 
política uma forma de cobrança mais justa e adequa-
da às necessidades das classes menos favorecidas em 
três tipos de tarifas:  Residencial Social, Residencial 
Favelas e Comercial Entidades Assistenciais sem 
Fins Lucrativos. A tarifa residencial social que é de 
34% da tarifa normal. A aplicada para favelas é de 
26%, enquanto a tarifa para Entidades Assistenciais 
sem Fins Lucrativos corresponde a 50%. Somente na 
RMSP a população beneficiada chegou a 525.028.

Com as tarifas diferenciadas a Sabesp demons-
tra que leva em consideração a dimensão social na 
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gestão do seu negócio. Ela se 
torna viável pela aplicação do 
subsídio cruzado, pelo qual parte 
dos recursos gerados por regiões 
com grandes receitas é destinada 
a obras em regiões menos favo-
recidas.

PARCERIAS

Para desenvolver um espec-
tro tão amplo de ações sociais a 
Sabesp conta com uma série de 
parcerias, tanto com outras em-
presas como com organizações 
não-governamentais e outras 
instituições. Eis a relação de parceiros:

ONGs
Casa de Saúde Santa Marcelina, Fundação Gol 

de Letra, Asilo Raiar do Sol e Casa Madre Teodora 
dos Idosos, SOS Mata Atlântica, Água e Cidade, 
Vitae Civilis, Pueras, Estrela Cadente, SOS Billings, 
Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, 
Instituto Acqua, Natureza Sempre Natural, Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão 
Pires, Associação Ecológica de Moradores da Vila 
Lopes, Federação Municipal das Sociedades Amigos 
de Bairro de Ribeirão Pires, Onaproma, Federação 
Sempre Unida, Rotary Club, Lions Club, Educação 
e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, Entidade 
Ambientalista Olhos da Mata, Capacitação Solidária, 
entre outras.

Empresas e outras instituições 
Sesc Interlagos, Parque Ecológico do Tietê, Centro 

de Desenvolvimento do Terceiro Setor do Senac, 
SesiI, Fundação Florestal, Fehidro, ABNT, IPT, 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais 
e Equipamentos para Saneamento - Asfamas, Ins-
tituto de Ecologia Aplicada, Editora Saraiva, Aterro 
Lara, Solvay, OAB, Deca, Docol, Celite, Fabrimar, 
Ideal Standard, Secretarias de Estado e de Municí-
pios, Play Center, Rede Globo de Televisão, Escolas 
Públicas e Privadas, prefeituras diversas.

BALANÇO DOS RECURSOS INVESTIDOS

Em 2005 a Sabesp destinou a indicadores sociais 
internos e externos um valor da ordem de R$ 1,3 
bilhão em 2005.

Para os indicadores sociais 
internos, que incluem alimenta-
ção, encargos sociais, previdên-
cia privada, saúde, segurança e 
medicina do trabalho, educação, 
cultura, capacitação e desenvol-
vimento profissional, creches ou 
auxílio-creche, participação nos 
resultados e outros, foram aloca-
dos mais de R$ 384,3 milhões.

Entre os indicadores sociais 
externos se destaca a quantia 
recolhida em tributos, superior a 
R$ 865,9 milhões. Outros indica-
dores de contribuição à sociedade, 
compreendendo ações em educa-

ção, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à 
fome e segurança alimentar, apoio institucional nas 
diversas categorias e outras iniciativas, receberam a 
destinação de R$ 17,9 milhões. Em programas e/ou 
projetos internos ou externos relacionados à preser-
vação do meio ambiente, a companhia investiu R$ 
4,2 milhões.

Em 3 anos a Sabesp contabilizou perto de 3,3 
bilhões de reais em investimentos sociais, que foi 
demonstrado em seus Balanços Sociais amplamente 
divulgados com os Balanços Patrimoniais da empre-
sa, segundo o modelo Ibase – Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas.

Assim, reforçando e disseminando sua respon-
sabilidade social, a Sabesp demonstra uma atitude 
coerente de companhia sustentável contribuindo 
para o desenvolvimento do setor de saneamento e 
do país.

RECONHECIMENTO

A responsabilidade social da Sabesp tem obtido 
reconhecimento por parte de diferentes instituições, às 
quais a empresa tem apresentado trabalhos realizados 
em várias frentes.

No Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa a 
empresa constou pelo terceiro ano consecutivo com 
uma lista de projetos, com um total de 34 projetos 
aceitos e listados.

Foram os seguintes os projetos publicados nas 
edições mais recentes do Guia Exame:

Categoria Educação 
Caracol, Minha Cidade tem Sabesp, Futurágua 

e Sabesp Educando para a Cidadania; Universidade 
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Empresarial Sabesp;

Categoria Criança e Adolescente 
Aprendendo a Ser e a Conviver e Aprendizagem 

a Menores Carentes;

Categoria Meio Ambiente 
Mãos à Obra pelo Tietê, Estação Sabesp Show 

Room e Pura;

Categoria Saúde 
Reparto meu Pão e Sopão;

Categoria Financiadores de Projetos 
Complementação Escolar Através do Instituto 

Criança Cidadã;

Categoria Terceira Idade 
Solidariedade, Melhoridade, Asilo de Idosos e 

Campanha do Agasalho;

Categoria Geração de Renda 
Horta Orgânica Comunitária e Ensinando a 

Pescar;

Categoria Pessoas 
com Deficiência 

Você Sou Eu.

Em 2004, a Sabesp 
também fez jus a prêmios 
com casos no campo da 
responsabilidade social. Da 
Associação dos Dirigentes 
de Vendas do Brasil recebeu 
o Top Social, pelo trabalho 
Responsabilidade Social 
Consciente, que concorreu 
com 213 casos. No X Fó-
rum Nacional de Cidadania 

Empresarial, apresentando o caso Responsabilidade 
Social – Compartilhando Experiências, foi reconhe-
cida com o troféu Empresa Cidadã. Por suas ações 
que promovem o desenvolvimento sustentável, foi 
reconhecida com o Troféu Amanco por um Mundo 
Melhor. Também recebeu o Prêmio Benchmarking 
Ambiental Brasileiro pelo trabalho Saneamento 
Sustentável – Gestão de Resíduos Sólidos.

Também uma importante conquista da em-
presa foi ter obtido, em 2003, a  distinção com o 
selo de Empresa Amiga da Criança, outorgado pela 

Fundação Abrinq a organizações que apresentam 
atuação social em prol da criança e do adolescente, 
em especial na prevenção e erradicação do trabalho 
infantil.

O sistema de educação a distância da empresa 
foi reconhecido com o prêmio Referência Nacional 
em e-learning e a Associação Brasileira de Recursos 
Humanos premiou o caso Universidade Empresa-
rial Sabesp – Educação sem Limites de Espaço e de 
Tempo. Vale notar outras distinções que a empresa 
recebeu: Troféu Transparência, concedido pela Ane-
fac-Fipecafi-Serasa, sendo que a Sabesp é a única 
companhia selecionada entre os dez finalistas nos 
oito anos de existência do prêmio; Prêmio Gestão-SP, 
pelo caso Gestão de Pessoas por Competências – o 
Desenvolvimento das Pessoas com Foco no Negó-
cio; Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, 
concedido pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental; Prêmio Paulista de Quali-
dade da Gestão, conferido pelo Instituto Paulista de 
Excelência da Gestão, com medalha de ouro para 
duas unidades de negócio e Troféu Governador do 
Estado para a Unidade de Negócios Norte, da Dire-
toria Metropolitana.

Recentemente, em 2005, a Sabesp conquistou 
outros prêmios, dos quais destacamos:
• Prêmio “As Luzes da Água”, pelo conjunto de 
suas ações junto à água, aos recursos hídricos e 
à tecnologia, a Sabesp foi premiada durante o 7º 
Simpósio Internacional da Água, instituído pela 
ONU - Organização das Nações Unidas, realizado 
em Cannes, na França, entre 27 de junho e 1º de 
julho de 2005.
• Prêmio e-Learning – nas categorias “Referência 
Nacional e Categoria Star”, com o caso “Conexão 
com a Estratégia”.
• Prêmio Ser Humano - pela ABRH - Associação 
Brasileira de Recursos Humanos – “Consolidando 
a Empresa Cidadã”.
• Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento 
– PNQS – concedido pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes, a mais 
importante premiação do setor de saneamento da 
América Latina, foi obtida pela Unidade de Negócio 
Sul – MS da Diretoria Metropolitana de Distribuição 
da Sabesp, na qualificação Nível II.
• Prêmio Nacional de Qualidade de Vida - pelo Pro-
grama de Atendimento e Recuperação de Empregado 
- PA-RE – pela Associação Brasileira de Qualidade 
de Vida Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
- ABQV, realizou a décima edição do Prêmio Na-
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cional de Qualidade de Vida – PNQV, premiando a 
Sabesp na Categoria de Ações Especificas em virtude 
do desenvolvimento do PA-RE.
• Prêmio Governador Mário Covas – Concedido 
pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo produto 
Signos – Sistema de Informações Geográficas no 
Saneamento.
• Prêmio Estadual de Conservação e Uso Racional de 
Energia 2005 – Procel, na categoria energia elétrica 
– Concedido pela Fiesp à Sabesp pelo Programa de 
combate ao desperdício de energia 
elétrica, desenvolvido na Estação 
Elevatória de Santana - Capital.
• IV Prêmio de Excelência em 
Governo Eletrônico 2005 E-
Gov, categoria G2B. O prêmio 
é uma iniciativa da Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – Abep, em 
parceria com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Governo Federal. A 
Sabesp foi premiada pelo Sistema 
de Gerenciamento Eletrônico de 
Licitações – SGL.
• Prêmio Governança Corporati-
va, como uma das melhores em-
presas de governança corporativa 
do Brasil.
• Selo Anefac Transparência 2005, pela clareza e 
precisão das informações contidas em suas demons-
trações contábeis.

CONCLUSÃO E 
PRÓXIMOS PASSOS

Para qualquer empresa que tenha os olhos postos 
no futuro, alinhar sua estratégia de negócios com a 
responsabilidade social e o desenvolvimento sustentá-
vel é uma prioridade. Mais ainda para empresas que 
servem diretamente à população e que estão sujeitas 
ao crivo público, tanto como fornecedoras de produ-
tos e serviços quanto na condição de receptoras de 
investimento e tomadoras de poupança. Todas essas 
características se aplicam à Sabesp, uma empresa do 
setor de serviço público de saneamento ambiental e 
constituída como sociedade aberta de capital misto, 
tendo como acionistas o governo paulista, prefeituras 
de municípios de sua área de concessão e um uni-
verso de investidores institucionais e privados.

Com a venda do lote de ações realizada em 2004 
pelo governo de São Paulo, por intermédio da Secreta-
ria de Negócios da Fazenda, a empresa democratizou 
ainda mais seu controle, passando a ter 49,7% do 
capital social pulverizado no mercado. Suas ações são 
negociadas na Bovespa e na Bolsa de Nova York, por 
meio de recibos de depósitos americanos, as ADRs. 
Isso torna a Sabesp diretamente afetada pelo adven-
to da lei Sarbanes-Oxley, promulgada nos Estados 
Unidos para resguardar a lisura e a transparência na 

governança corporativa.
Tornou-se assim ainda mais 

decisiva a fixação de uma ima-
gem institucional positiva, re-
sultante de uma atuação genui-
namente responsável e ética. A 
responsabilidade social é hoje, 
portanto, também fator-chave 
para responder adequadamente 
a uma demanda imposta pela 
evolução da sociedade, incluindo 
a comunidade financeira interna-
cional. Passa a ser pré-requisito 
na obtenção de financiamentos e 
na disputa por investimentos.

Os próximos passos incluem 
o desenvolvimento de processos 
para levar a empresa a obter uma 
série de certificações internacionais 
complementares aos diplomas 

ISO 9000 que já detém na área da qualidade. São 
elas a certificação SA 8000, voltada para o sistema de 
implementação, manutenção e verificação das condi-
ções dignas de trabalho, a ISO 14001, que estabelece 
o sistema de gestão ambiental e avalia as conseqüên-
cias ambientais das atividades, produtos e serviços, a 
OHSAS 18001, que especifica os sistemas de gestão 
de segurança e higiene do trabalho, e a AA1000, de 
monitoramento das relações entre a empresa e a comu-
nidade. Essas conquistas objetivam levar a empresa a 
alcançar o padrão mundial de excelência na prestação 
de serviços de saneamento ambiental.

Com a inclusão dos objetivos de obter reconhe-
cimento como empresa-cidadã e preparar-se para 
alcançar a excelência ambiental e atuar com respon-
sabilidade social no seu Balanced Scorecard, o mapa 
de planejamento estratégico da empresa até 2009, a 
Sabesp conta agora com um horizonte mais claro 
para o desenvolvimento da atuação social associada 
ao negócio, único caminho para almejar a perenidade 
como empresa.

CONSOLIDANDO A EMPRESA-CIDADÃ

SANEAMENTO

Os próximos 
passos incluem o 
desenvolvimento 
de processos para 
levar a empresa 

a obter uma série 
de certificações 
internacionais 

complementares aos 
diplomas ISO 9000 
que já detém na 

área da qualidade
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DEPOIMENTOS

“A atuação social já faz parte do cotidiano dos 
funcionários da Sabesp e a interferência para melho-
rar a realidade das comunidades está em processo de 
consolidação. Garantir a qualidade da água consumida 
pela população e o saneamento básico são tarefas im-
portantes, mas é preciso também ter os olhos abertos 
para as questões ambientais e para a inclusão social, 
especialmente de crianças e adolescentes. Aqui, na re-
gião do Alto Paranapanema, desenvolvemos diversos 
projetos, porque acreditamos que investir em educação 
ambiental e na prática de esportes é um meio de cons-
cientizar os jovens sobre a importância deles para a 
sociedade e para o planeta em que vivem. A seriedade 
das ações traz o reconhecimento da comunidade e a 
nossa inserção na realidade local. Os ganhos em termos 
de imagem da empresa são evidentes. Há também uma 
redução de custos, mas é difícil mensurar a curto prazo. 
O importante é que estamos investindo em um futuro 
melhor, com mais qualidade de vida e com meio ambiente 
mais preservado.”

José Aurélio Boranga
SUPERINTENDENTE DA UNIDADE DE 

NEGÓCIO ALTO PARANAPANENA

“A Sabesp investe de maneira consistente na justiça 
social e na preservação do meio ambiente. Cuido de 
alguns projetos de responsabilidade social e gostaria de 
destacar dois: a Horta Comunitária e o Educando para 
a Cidadania. Com a Horta Comunitária, a empresa 
aperfeiçoa a utilização dos recursos aplicados para 
conservar suas áreas de adutora, melhora a imagem 
institucional e dá uma destinação social ao espaço, já 
que as famílias residentes no entorno ganham uma fonte 
de renda e a comunidade, um espaço bem conservado e 
mais seguro. É um projeto importante também porque 
torna a comunidade mais responsável e consciente, o 
que ajuda a evitar a ocupação desordenada do solo e 
reduz o risco de acidentes, estabelecendo uma relação de 
confiança entre a empresa e seus públicos. O Educando 
para a Cidadania multiplica a educação ambiental 
por intermédio de educadores e líderes comunitários, 

tornando as comunidades mais esclarecidas e ativas 
em relação ao papel de cada um (sociedade, governos 
e empresa) na conservação de um bem que é de todos. 
O projeto já está implementado em nove cidades do 
estado de São Paulo com resultados muito bons. Em 
Rio Grande da Serra, por exemplo, os rios estavam 
em fase de degradação e hoje pode-se dizer que graças à 
atuação consciente da população os índices de poluição 
foram reduzidos em 80%.”

Francisca Adalgisa da Silva
SOCIÓLOGA E ANALISTA DE 

SISTEMAS DE SANEAMENTO DA SABESP

“Moro perto da adutora da Sabesp na Rua dos 
Vianas, no bairro de Baeta Neves, em São Bernardo 
do Campo. Eu e meus vizinhos temos a mesma situação 
financeira e quando ouvimos os boatos sobre a Horta 
Comunitária, resolvemos fazer parte do projeto. Entrei 
para experimentar, mas tomei gosto. A iniciativa da 
Sabesp é muito boa. Estou desempregado e para mim 
é uma ótima terapia, além de poder trazer para casa 
produtos saudáveis e uma renda mensal.”

Francisco Estefanato Pastrana
DESEMPREGADO, 45 ANOS, 

PARTICIPA DA HORTA COMUNITÁRIA DESDE 2001

“Trabalho no pronto-socorro do Bairro de Cipó 
e fui convidado para participar de um dos cursos do 
Educando para a Cidadania. Achei a oportunidade 
interessante porque estava terminando o curso de meio 
ambiente e queria continuar usando meus conhecimentos 
para conscientizar a minha comunidade. As aulas foram 
bárbaras, porque, mesmo sendo conhecedor do assunto, 
tive informações adicionais sobre atitudes e gestão am-
biental, além de obter mais dados do gerenciamento de 
recursos hídricos da Região Metropolitana de São Paulo. 
Estou em uma região que é 100% manancial e pretendo 
disseminar as informações e gerar comportamentos 
pró-ativos que ajudem a conservar a região. A Sabesp 
deveria agora iniciar uma segunda fase do curso”.

Flávio Itapura dos Santos
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, LÍDER AMBIENTAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FAZENDA DA ILHA

Walter Sigollo é superintendente de Recursos Humanos e Qualidade 
da Sabep.
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C A S E S  E  C A U S O S  D E  M A R K E T I N G

No meu tempo de faculdade eu tinha um grande amigo japonês, o Kenjy Yamamoto, o 
grande “China”. Era o típico aluno que estava na faculdade por esporte e pelo diploma. Filho de 
pai rico, ele gostava mais de faltar às aulas do que qualquer outra coisa na vida. O China, por 
ter mais dinheiro do que todos daquela turma, pagava sempre todas as nossas despesas. Não 
só as do boteco da esquina, como também ingressos para os jogos do Palmeiras, clube de seu 
coração. Ele gostava de pagar tudo só para ter seus grandes amigos por perto, que ele chamava de a “turma dos seis”. 

O China só tinha um sonho não realizado: ver ao vivo um show da Elis Regina. Era um fã incondicional da Elis, mais até do 
que qualquer um de nós. Uma vez o China disse que iria acontecer um show da Elis no Teatro Brigadeiro, em São Paulo, 
queria que seus cinco amigos fossem com ele e comprou os seis ingressos. Os cinco eram eu, a  Marlene, com quem o 
China acabou se casando, o Tadeu Delegado, o Flávio Coração e o Borelli. 

Acontece que o Tadeu, que não era delegado, mas era filho de um, teve a “brilhante” idéia de pregar uma peça no China. 
Falsificaria uma credencial de trânsito livre para um carro e um crachá de produção do show da Elis. A idéia seria dizermos 
ao China que tínhamos conseguido essas credenciais para ele ver o show da Elis dos bastidores. No dia que o China 
recebeu nosso “presente” ele nem acreditava. Afinal, poderia guardar seu carro na área privativa dos artistas e ainda por 
cima circular pelos bastidores do show à vontade. Isso seria demais. 

Combinamos falar a verdade só alguns instantes antes do show. Mas na noite da estréia o China não apareceu na 
porta do teatro. Ficamos esperando, mas o China não chegava. Quem chegou em seu lugar foi um primo dele, que não 
conhecíamos. Disse que havia ganho aquele ingresso do China porque o seu “plimo” tinha um “clachá especial”, e iria 
entrar direto pelos fundos do teatro. Nessa hora caiu a nossa ficha: o boa gente do China iria entrar numa fria porque 
resolveramos fazer uma brincadeira de mau gosto. 

Entramos no teatro preocupados. Ocupamos os nossos lugares e ficamos pensando o que poderia ter acontecido com o 
China na hora que ele inocentemente apresentou aquele crachá falsificado para os seguranças. Já deveria estar preso por 
tentar entrar na área reservada. Só podia ter sido isso, o China foi detido por seguranças do teatro e na cadeia. Eu culpava 
o Tadeu pela idéia e ele culpava a mim, tudo em silêncio para o “plimo” do China não perceber a besteira que tínhamos 
feito. Nem assistimos ao show direito, não relaxamos um segundo por pura preocupação com a sacanagem que fizeramos 
com nosso amigo. 

No término do show, antes de dar o bis, Elis resolveu agradecer aos músicos, foi apresentando um a um pelo nome, 
enquanto a platéia aplaudia, Elis resolveu também chamar ao palco a sua produção, eram umas dez pessoas que 
trabalharam nos bastidores para o show ter tido o sucesso que teve. A equipe da produção foi chamada ao palco e de 
mãos dadas agradecia aos aplausos da platéia, abaixando as cabeças em conjunto. Aí o “plimo” do China gritou: “Olha o 
japa lá em cima!”

Ninguém queria acreditar, mas era verdade: o China de mãos dadas com toda a equipe de produção, no palco, 
agradecia emocionado, e tentava nos achar na platéia. Até hoje ninguém sabe como mas o China, com aquele crachá 
falso, estacionou seu carro na vaga da produção, participou dos bastidores e entrou no palco para receber o aplauso do 
público. No dia seguinte ele foi à faculdade agradecer o “nosso presente” e garantiu que, além de tudo, depois daquele 
show foi jantar no Mássimo com a equipe de produção e com Elis Regina em pessoa, tudo de graça. Eu nunca entendi 
o que aconteceu.

POR DÉCIO CLEMENTE *

*Décio Clemente, que atua na área de marketing há mais de 30 anos, é colunista da Rádio Jovem Pan de São Paulo.
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Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente 
prática, está orientada para veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais 
desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar como fórum editorial permanente para a 
troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, através de estudos e ensaios 
multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão 
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias 
organizações ou por elas expressamente autorizados.

Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um 
diagnóstico ou explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu 
desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados 
alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não estar finalizado. Sugere-se também que, se 
possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.

Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação e 
que visa a manter um nível elevado dos textos.

• Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone, fax e, se 
for ao caso, o e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.

• O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, tota-
lizando cerca de 21.000 caracteres excluindo gráficos e tabelas.

• Os cases deven ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o 
editor podem ser feitos através dos telefones (0xx21) 509-5399.

• Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha IBM-
PC, como Power-Point, Microsoft Graph, Corel Draw, Paintbrush, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as 
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.

• Todas as tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.

• Os fotolitos para anúncios a serem publicados deverão ser enviados no tamanho 21x28cm e em até 4 cores.

• Os trabalhos e os fotolitos deverão ser remetidos à Case Studies – Revista Brasileira de Management, Rua Sete de Setembro, 71, 14º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005.

• Cada autor receberá, gratuitamente, 20 exemplares da edição que contiver seu respectivo artigo publicado.

ORIENTAÇÃO BÁSICA

AOS AUTORES E COLABORADORES
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