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EDITORIALEDITORIAL

retorno de um manager às origens é muitas vezes um motivo de grande celebração. 
Ainda mais quando se trata de executivo profundamente respeitado. É o caso de 
José Luiz Alquéres, o Personal Case desta edição de Case Studies – Revista Brasileira 
de Management. Há 35 anos, Alquéres deu seus primeiros passos profissionais no 
setor de energia elétrica.  E em agosto de 2006 tornou-se o Diretor-Presidente da 
Light, onde vem aplicando – com o tradicional sucesso – seus conceitos de gestão.

A safra de cases desta edição começa com o Centro Comercial Leste Aricanduva, na 
cidade de São Paulo. O complexo começou a ser erguido em 1991, e hoje está entre 
os dez maiores shoppings do planeta.

Um processo de management bem-sucedido também está presente em um certo 
mercado onde a concorrência é sempre das mais acirradas: o de cursos pré-vestibu-
lares. As inovações adotadas pelo Fleming Medicina, de Porto Alegre, por exemplo, 
levaram-no à liderança justamente em uma das carreiras mais disputadas.

A rede Kumon chegou ao Brasil há 30 anos, e sua trajetória representa uma referên-
cia não só na modalidade de franchising mas também na educação, conforme relata 
o case que publicamos nesta edição.

A história da SIL Fios e Cabos Elétricos mostra a presença constante do empreen-
dedorismo em um negócio montado por um caixeiro viajante e que hoje, 30 anos 
depois, é um dos grandes players de seu mercado de atuação.

A Gestum, outra empresa focada nesta edição, e especializada em tecnologia educa-
cional, colheu em 2006 os frutos de uma estratégia de criação de novos produtos e 
ampliação de infra-estrutura.

A excelência nos serviços para a terceirização de processos de negócios, em seg-
mentos como administração de pessoal, levou a ProPay a um lugar de destaque em 
poucos anos de atividades, marcados por um investimento constante na melhoria 
de processos.

O case da Premier Pet, líder nacional no segmento premium de pet food para câes e 
gatos, retrata uma companhia que tem- como filosofia do negócio a busca perma-
nente da qualidade, acima até mesmo dos padrões internacionais.

E nos seus Cases & Causos de Marketing, Décio Clemente mostra como se deve ler 
com bastante atenção um convite, principalmente na hora de participar de um pro-
grama de rádio...

O

SÉRGIO COSTA



O Banco BMG tem mais de 75 anos de história construídos através de muita confiança. 
Foi acreditando em nossos clientes que conquistamos a credibilidade que temos hoje. 
Essa relação transparente é a razão da liderança do BMG no segmento de empréstimos 
consignados. Porque de nada adiantaria oferecer crédito com as melhores condições 
do mercado se você não confiasse na gente. Conheça as vantagens do BMG e descubra 
que confiança é o segredo para aproveitar a vida com tranqüilidade. www.bancobmg.com.br

A VIDA FICA 
MUITO MAIS LEVE 
QUANDO A GENTE 

TEM ALGUÉM 
PRA CONFIAR.
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O DESENVOLVIMENTISTA
“Quando eu era menino queria ser diplomata, depois 

padre, médico, oficial de marinha e arquiteto. Depois 
vieram os anos JK, com a proposta desenvolvimentista, 
e decidi ser engenheiro para participar de um mundo 
novo. Optei pela engenharia civil, na Escola Politécnica 
da PUC do Rio de Janeiro, pelo aspecto universal de ser 
o agente da transformação. Recebi o diploma em 1966. 
E um ano depois já era professor do Departamento de 
Engenharia Civil da universidade e também de pós-

graduação em Urbanismo na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.”

A ENERGIA
“No início dos anos 1970, alguns anos depois de 

formado, tive o interesse despertado pela área de ener-
gia ao realizar estudos de demanda do setor. Em 1972, 
através de concurso, ingressei na Eletrobrás. Alguns 
anos depois, em 1978, a Light foi comprada pela estatal 
e abriram-se muitas possibilidades de emprego. Na época 

A trajetória de quase 35 anos na área de energia serviu apenas para 
dar mais força e disposição ao engenheiro José Luiz Alquéres. Afinal, 
desde agosto de 2006 ele é o presidente da Light, tendo como uma das 
principais missões reverter os sucessivos prejuízos de uma companhia 
centenária. E onde destaca a importância da renovação da gestão.
“O executivo é um viabilizador de trabalhos de equipe. Tem de estar 
a serviço de seus times, de suas organizações. Precisa se despir de 
vaidades e veleidades. E ser uma pessoa que não impõe, mas, sim, que 
a tudo compreende e apóia, lidera”, garante.
Já o pai de família, 63 anos de idade, é casado há quase 40 anos com 
a mesma mulher, tem cinco filhos e duas netas, que, aliás, o levaram 
a abandonar o hobby de passear pilotando motocicletas do tipo 
Harley Davidson. Nos planos futuros, escrever um livro. “Já escrevi 
um sobre Petrópolis, cidade onde morei quinze anos. E pretendo 
escrever agora sobre a felicidade.” O tema é outra especialidade do 
bem-humorado Alquéres.

“O EXECUTIVO 
NÃO IMPÕE, LIDERA”

J O S É  L U I Z  A L Q U É R E S
Diretor-preside nte da Light
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eu era adjunto do chefe de um departamento que tinha 
22 pessoas, metade delas com mestrado. Fui trabalhar 
como diretor adjunto em uma área de 2.500 pessoas. Foi 
um desafio que outras pessoas preferiram não enfrentar. 
Lidei com distribuição, operação de sistema, trabalho de 
rua. Foi quando fiz o curso de engenharia elétrica.”

DESAFIOS
“A eletrificação de favelas no Rio ficou sob a res-

ponsabilidade de minha área. Isto compreendia selecio-
nar pessoas, estabelecer doutrinas, planejar a ligação 
individual para o fornecimento, criar todas as bases 
de relacionamento com as comunidades, associação de 
moradores, montar a estratégia comercial para atuar 
nessas áreas. A Light ligava, em média, 50 mil novas 
residências por ano. Mas entre 1979 e 1982 ligamos 
350 mil moradias apenas em favelas, abrangendo todas 
essas localidades do Rio.”

EXPANSÃO
“Retornei à Eletrobrás em 1983 para enfrentar ou-

tro desafio. O sistema elétrico brasileiro estava sendo 
conectado e havia a necessidade de várias empresas 
se comunicarem. Criamos o Grupo Coordenador do 
Planejamento da Expansão (GCPE), e reunimos todas 
as 64 empresas de maior porte do Brasil para discutir 
um programa comum de expansão da geração. Estabe-
lecemos dois horizontes, de 10 anos e de mais longo 
prazo. Coordenei em 1983 o Plano 2000, em 1987, o 
Plano 2010 e em 1994, o Plano 2015, para que o Brasil 
soubesse que usinas estariam atendendo 20 anos para 
frente. É um trabalho do qual o país não dispõe hoje.”

RECONHECENDO O MÉRITO
“Em 1988 fui convidado a assumir a presidência da 

Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, a Cerj. Era uma 
empresa estadual e que tinha padrão de gestão bastante 
inferior ao da Light. Contribuí para diminuir esse gap. A 
Cerj teve três administrações sucessivas de qualidade, 
com Wilson de Souza, Renato Vasconcellos e Ricardo 
Carolli, pessoas com quem tive a honra de trabalhar. 
Na época implantamos a profissionalização da gestão 
e reconhecimento do mérito. Até então, as empresas 
estaduais eram muito suscetíveis à ingerência política. 
Até chefes de departamento eram escolhidos em razão 
de indicações político-partidárias. Consegui implementar 
o reconhecimento de mérito baseado na capacitação 

técnica das pessoas, e não com base no famoso ‘QI’, de 
Quem Indica.”

MEIO AMBIENTE
“Retornando à Eletrobrás em 1989, como diretor de 

Planejamento e Engenharia, dediquei-me à formulação do 
Plano do Meio Ambiente do Setor Elétrico. Superando os 
problemas com os órgãos 
ambientais nacionais e 
internacionais. Primeiro 
resolvemos passivos am-
bientais das usinas exis-
tentes ou em implantação. 
Depois estabelecemos a 
sistemática de envolver 
estudos de engenharia 
com viabilidade ambiental. 
Também nesse período 
muitas usinas estavam em 
andamento, mas sem os 
recursos necessários para 
a conclusão das obras. 
Adotamos uma sistemá-
tica de priorização, que 
resultou na parada de 
certos empreendimentos 
e a concentração naque-
les cuja conclusão estava 
mais próxima.  Isto sig-
nificou a paralisação de 
22 empreendimentos. 
O tempo mostrou que a 
decisão foi acertada. Foi 
enorme desafio tanto do ponto de vista político quanto 
empresarial.”

A EXPERIÊNCIA NO GOVERNO
“Em 1992 o país vivia os últimos meses do governo 

Collor, dentro do chamado pacto de governabilidade, 
quando fui convidado, pelos ministros Marcílio Marques 
Moreira, da Fazenda, e Pratini de Moraes, de Minas e 
Energia, para ocupar o cargo de Secretário Nacional de 
Energia. Eu era um profissional do setor, um técnico. 
E iria ocupar um cargo em um governo que, do ponto 
de vista político, estava vivendo seu último momento. 
Não houve nenhuma ilusão quanto a isto. O ministro 
Marcílio, por exemplo, disse: ‘Haja o que houver, o 

Na Cerj consegui 

implementar o 

reconhecimento 

de mérito baseado 

na capacitação 

técnica das 

pessoas, e não 

com base no  

famoso ‘QI’, de 

Quem Indica”
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Brasil continuará’. Foi esse chamado ético que me fez 
aceitar o desafio. E a liderança de Pratini de Moraes 
foi incontestável. Avançamos no equacionamento da 
questão nuclear, do gás da Bolívia, inclusive definindo 
a estrutura para implantar o gasoduto. Continuei como 
secretário de Energia por dois meses no Governo Itamar. 
Passei um período curto em Brasília porque logo depois, 
ainda em 1992, fui empossado diretor da BNDESPar, 
onde fiquei até 1993. O presidente da Eletrobrás era 
Eliseu Rezende, que estava muito empenhado em uma 
reforma da lei básica do setor de energia elétrica, pro-
curando assegurar tarifas e remuneração razoável. No 
BNDES preparamos, em nível de desenvolvimento de 
mercado de capitais, ações para a área de infra-estrutura 
que, naturalmente, incluíram a área de energia.”

PRESIDINDO A PRIMEIRA CASA
“Em 1993 Eliseu Rezende assumiu o Ministério 

da Fazenda, e fui convidado para presidir a Eletrobrás. 
Foi possível consolidar 
respectivos projetos, e 
conseguimos elaborar 
as leis que asseguraram 
todo o equacionamento 
financeiro do setor elé-
trico. O valor da Eletro-
brás em bolsa subiu de 
US$ 2 bilhões para US$ 
25 bilhões em dois anos. 
O caráter empresarial 
do setor também ficou 
reforçado. Nesse perío-
do foram feitas as duas 
primeiras privatizações 
e a conclusão das duas 
primeiras operações de 
geração, Serra da Mesa 

e Itá. A lei de incentivo à autoprodução permitiu a con-
clusão da Usina de Igarapava, fruto de investimentos 
da Cemig e de grupos privados. O mercado de capitais 
descobriu o mercado de energia. Lançamos ADRs na 
Bolsa de Nova York, e no final do período o valor em 
bolsa era o maior da América Latina, superando a Petro-
bras e a Telmex. Foi um período em que o setor elétrico 
tinha estabelecido bases para participação crescente da 
iniciativa privada, seja através da abertura de capital 
em bolsa, que resultaria em modelo de governabilidade 

diferente, ou da maior presença na atividade de geração. 
Os passos levariam à privatização das distribuidoras, 
o que não foi concretizado por razões políticas. No 
final de minha gestão à frente da Eletrobrás autorizei a 
retomada das obras de Angra II. Nem o governo que 
estava saindo nem o que estava entrando sentiam-se 
confortáveis para dar a ordem. Mas me deram espaço. 
Foi uma decisão correta.” 

NO SETOR PRIVADO
“Quando deixei o governo estava com meus 50 

anos de idade. E resolvi aceitar um convite da iniciativa 
privada. Esperava que viesse da área de engenharia, 
mas veio da aérea financeira, talvez por conta dos 
resultados da Eletrobrás. Foi assim que assumi como 
diretor executivo do Banco Bozano, Simonsen, em 
1995. Inicialmente fiquei responsável por acompanhar 
o projeto da mina de cobre de Salobo, onde o Bozano 
tinha como sócios a Anglo-American e a Vale do Rio 
Doce. Logo depois coordenei um grupo de oito bancos 
de investimento e onze fundações que adquiriu o con-
trole da Escelsa, a distribuidora de energia elétrica do 
Espírito Santo, cujo conselho presidi por um ano e meio 
a partir de julho de 1995. Fizemos uma boa reforma. 
O presidente, Francisco Gomide, que seria ministro de 
Minas e Energia no final do governo Fernando Henrique 
Cardoso, fez uma excelente gestão. Até hoje a empresa 
é uma referência no setor. Eu continuei me dedicando 
à área de private equity no Bozano, que foi um grande 
player nas privatizações.”

O CONSULTOR
“Fiquei nessa área financeira até final de 1998, 

quando o Bozano vendeu suas participações. Depois 
dediquei-me à consultoria, com clientes nas áreas de 
engenharia, como Odebrechet e Nativa Engenharia, 
e financeira, como o próprio Bozano, Simonsen e o 
Opportunity. Mas em 2000 fui convidado a presidir 
a operação brasileira da Alstom, líder global em infra-
estruturas de transporte rodoviário e energia. Foi outro 
grande desafio. Eu nunca tinha trabalhado em empresa 
internacional, que no momento estava mudando muito 
em conseqüência da globalização. Com a facilidade das 
comunicações era quase dispensável a figura de um 
presidente local. Mas isto é impossível nos paises lati-
nos, onde todos querem falar é com o presidente. Foi 
um momento extremamente rico. Guardo excelentes 

Na Eletrobrás foi 

possível elaborar 

as leis que 

asseguraram todo 

o equacionamento 

financeiro do 

setor elétrico
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francês e em inglês.” 

A VOLTA À LIGHT
“Já estava me desligando de atividades executivas 

quando surgiu a oportunidade de analisar a compra da 
Light. O grupo controlador, a Eletricité de France, EDF, 
pôs o ativo à venda, principalmente porque a gestão não 
estava correspondendo aos resultados. Consegui sensi-
bilizar um grupo de investidores e conduzi os estudos. 
Deixei de ser um potencial acionista para ser o executivo 
contratado, com a missão antecipada de preparar o plano 
de transformação e gestão da empresa. Foram quinze 
meses de trabalho até a aquisição do controle, em março 
de 2006, por um consórcio formado pela Cemig, Andra-
de Gutierrez Concessões, Pactual Energia e Luce Brasil 
Fundo de investimentos em Participações. Destaco dois 
pontos nesse processo. Primeiro a enorme importância 
do modelo de governança corporativa, que foi a maneira 
de administrar os interesses de sócios tão diferentes, 
inspirando confiança aos acionistas. O segundo ponto 
tem a ver com a equipe de gestão, que assumiu em 
agosto de 2006. Consegui formar integralmente a minha 
diretoria, com executivos que possuem um firme ideário 
de competência, honestidade e disposição para enfrentar 
riscos. E tenho hoje uma excelente equipe. Meu vice-
presidente de Finanças e futuro sucessor, Ronnie Vaz 
Moreira, que presidiu a Globopar e foi diretor financeiro 
da Petrobras; Roberto Alcoforado, da diretoria de Clientes, 
era presidente da Companhia Energética de Pernambuco 
(Celpe); Paulo Born, ex-vice-presidente da Duke Energy, 
assumiu a nova diretoria Desenvolvimento de Concessão; 
e Mozart Serra, que no Banco Mundial era responsável 
por políticas urbanas na América Latina, está dirigindo o 

Instituto Light de Desenvolvimento Urbano e Social. A 
Light era uma empresa quase falida, Com US$ 1,6 bilhão 
de dívida, prejuízos sucessivos e uma reputação frente 
à opinião pública muito afetada. Com a nova gestão, as 
ações da Light, que estavam em R$ 6,50, chegaram a R$ 
26. E isto é muito gratificante.”

O SOCIAL
“Comecei trabalhando com obras ligadas a questões 

assistenciais e, depois, em atividades culturais. Por conta 
de minha grande paixão pela arte, desenvolvi uma série 
de trabalhos sobre maneiras de dar uso econômico ao 
patrimônio histórico. Como engenheiro, me incomodava 
profundamente ver edifícios se deteriorando e junto com 
outros amigos me engajei na criação da Fundação Nacional 
Pró-Memória, em 1979, da qual fui conselheiro. Também 
participei da fundação da Sociedade Amigos de Tiradentes, 
em 1980, e depois da Associação de Amigos do Museu 
Imperial, em Petrópolis, em 1981. No Museu Imperial 
criamos as bases para que a instituição se mantivesse 
em boas condições. E em Tiradentes, a partir de uma 
ação privada, ao longo dos últimos trinta anos foi possível 
recuperar o patrimônio histórico, com iniciativas como a 
iluminação pública subterrânea. A cidade tinha apenas 80 
leitos em pousadas, e hoje são 2.800. De todas as cidades 
históricas, é talvez a mais bem preservada. Também 
tenho me dedicado a atividades ligadas ao problema do 
menor. Fui, durante muitos anos, diretor executivo da 
Cruzada do Menor, no Rio. E na Light apoiamos todas as 
104 Escolas de Informática e Cidadania que integram o 
Comitê pela Democratização da Informática, o CDI, no 
Rio de Janeiro. Tive, em família, excelentes exemplos 
de atuação no voluntariado, que segui desde cedo. E vou 
continuar com esse empenho.”

7
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CENTRO COMERCIAL LESTE ARICANDUVA

Com um terreno de um milhão de metros quadrados 
e outros 365 mil metros de área construída, o Centro 
Comercial Leste Aricanduva, instalado na Zona Leste da 
cidade de São Paulo, transformou-se em quinze anos no 
maior núcleo de comércio da América Latina. É formado 
pelos shopping centers Leste Aricanduva, Auto Shopping 
Aricanduva e Interlar Aricanduva.

DA EXPANSÃO À LIDERANÇA
NA AMÉRICA LATINA 

O 
complexo tem como proposta concentrar 
num mesmo lugar variados tipos de serviço, 
opções de compras, lazer e cultura, com se-
gurança e conforto, além de exercer função 

social e comunitária na região. 
Seguindo esse perfil, o Aricanduva funciona 

atualmente como um grande centro de cidade, onde 
as pessoas da Zona Leste encontram tudo o que 
necessitam com facilidade, sem precisar se deslocar 
e com grande economia de tempo.

Para se ter uma idéia da importância do empre-
endimento, sua área de influência primária já atinge 
4 milhões de consumidores da Zona Leste de São 
Paulo e as cidades de Guarulhos, Atibaia, Bragança 
Paulista, Mauá, Santo André e São Caetano do Sul. 
Todo mês, cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam o 
Aricanduva, sendo que esse número ultrapassa 5,5 
milhões na época do Natal. 

Com mais de 500 lojas, o empreendimento é 
responsável por 5 mil empregos diretos e 15 mil 
indiretos. Seu faturamento anual chega a R$ 1,2 
bilhão, graças a um público eclético: 60% das classes 
A e B, 35% da C e 5% da D.

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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VAREJO

DA EXPANSÃO À LIDERANÇA NA AMÉRICA LATINA

Os números exponenciais não param por aí. No 
Centro Comercial Leste Aricanduva está a maior 
operação do McDonald’s e Mc Café 
situada num único empreendimento 
em todo o Brasil, seis no total. Assim 
como o Cinemark, que oferece 14 salas 
com 3.000 assentos, o maior conjunto 
de projeção do país. 

Outra situação única é a reunião 
de três hipermercados (Extra, Makro 
e Wal-Mart), mais de 12 mil vagas 
de estacionamento gratuito, dois home 
centers (C&C e Dicico), nove agências 
bancárias e 13 concessionárias de 
veículos.

Entre as lojas âncoras do Centro Comercial se 
destacam Lojas Americanas, C&A, Camicado, Casas 
Bahia, Marisa & Família, Pernambucanas, Plasma 
Mega Store e Renner. Também abriga a Kalunga 
e a Mega Store Centauro.

Em razão do gigantismo do complexo, lojas 
como a Casas Bahia e a Tent Beach, entre outras, 
resolveram abrir uma segunda unidade para atender 
a vasta demanda. 

O Centro Comercial Leste Aricanduva também 
disponibiliza três praças de alimentação, todas elas 
com ambientação e móveis modernos, iluminação 
planejada e confortáveis banheiros. 

LAZER E CULTURA
 
O Centro Comercial Leste Aricanduva oferece 

áreas de lazer com forte diversidade de opções. O 
empreendimento reúne o maior parque de esportes 
radicais indoor da América Latina, o Plasma Radical 
& Skate Park, com 3,2 mil metros quadrados de pura 
adrenalina. Em um ambiente totalmente planejado 
para abrigar as mais modernas instalações de pista de 
skate, paredes de escalada e até lan house, o parque de 
diversões radicais tem instrutores e monitores, aluguel 
de equipamentos, vestiários, armários, ambulatório 
e até escolinha para iniciantes.

Há também o Speed Race Kart, localizado 
ao lado do Auto Shopping, que conta com uma 
agradável área social para os visitantes, além de 
acessórios e uma frota de 24 karts com motores 5.5 
HP. O local oferece aventura em uma pista de 460 
metros lineares e 6 metros de largura e uma área 
total de 3 mil metros quadrados.

O Cinemark está presente com 14 salas de cine-
ma, a maior concentração da rede em São Paulo, 

distribuídas entre os Shoppings Leste Aricanduva e 
o Interlar Aricanduva com bilheterias interligadas, 

o que garante rapidez e facilidade no 
momento da compra do ingresso. Para 
completar, conta com um Playland e 
Boliche com 16 pistas automáticas.

Localizado dentro do Auto Shop-
ping Aricanduva, o Centro Cultural 
Aricanduva é um espaço totalmente 
dedicado a incrementar as opções cul-
turais na Zona Leste e a oferecer cursos 
e atividades para a comunidade. Há 
desde aulas de pintura e artesanato a 
cursos de dança e palestras, bem como 

vernissages o ano inteiro.
O Centro Comercial Leste Aricanduva também 

desenvolve periodicamente programações infantis 
gratuitas, promove exposições temáticas pelo shop-
ping e realiza ações esportivas e promocionais diver-
sas, que contribuem para tornar o empreendimento 
um destino perfeito para compras, entretenimento, 
lazer e serviços.

A COMPOSIÇÃO DO CENTRO COMERCIAL

Shopping Leste Aricanduva
Com centenas de lojas que abrangem os segmen-

tos de moda, eletroeletrônicos, utilidades domésticas, 
cama, mesa e banho, mais opções de serviços e lazer, 
o Shopping Leste Aricanduva é o mais completo 
centro de compras da região.

Vale citar a presença de grandes redes, como C&A, 
Renner, Casas Bahia, Ponto Frio, Camicado, Extra 
Hipermercados, Pernambucanas, Lojas Americanas, 
Marisa & Família, Besni. Lojas também de destaque 
são Via Veneto, Gregory, Mr. Kitsch, M. Officer, 
Khelf, CNS, Zoomp, Vivara, Centauro, World Ten-
nis, Di Pollini, Fast Shop, Ri Happy Brinquedos, 
Ética Mega Store, Extra Eletro, Jacques Janine, Zêlo, 
Panashop, Habib´s, entre muitas outras.

Pesquisa que evidencia a importância do Sho-
pping Leste Aricanduva na Zona Leste é a da 
Toledo & Associados, também sobre o setor. Nela, 
o Shopping Leste Aricanduva é apontado como o 
número um da zona Leste e considerado o preferido 
dos entrevistados, além de ser o shopping center mais 
freqüentado e o líder em vendas. 

Auto Shopping Aricanduva
Primeiro shopping center automotivo da América 

do Sul e o único de concessionárias autorizadas, o 

O Centro 
Comercial 

Leste 
Aricanduva 

começou a ser 
formado 
em 1991
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Auto Shopping Aricanduva disponibiliza opções de 
13 diferentes marcas, entre carros, motos e náutica, 
mais de 5 mil veículos seminovos, revisados e com 
garantia, além de peças e serviços.  

Toda essa infra-estrutura também proporciona 
aos clientes maior segurança e tranqüilidade na hora 
de deixar o carro para revisão ou conserto. É que 
as concessionárias instaladas no Auto Shopping 

Aricanduva são autorizadas pelas montadoras. Isso 
significa garantia de fábrica tanto para os veículos 
como para os serviços neles executados, o que reforça 
a qualidade e evita contratempos. 

Interligado ao Shopping Leste Aricanduva, 
somando 365 mil m² de área construída, o Auto 
Shopping Aricanduva reúne ainda seguradoras, fi-
nanceiras, despachantes e agências bancárias, além 
de hospedar a unidade Leste do Detran (departamen-
to Estadual de Trânsito) e ser o único shopping a 
disponibilizar uma pista de test-drive exclusiva.

Shopping Interlar Aricanduva
Voltado para o setor de móveis e decoração, o 

Shopping Interlar Aricanduva recebeu recentemente 
investimento de R$ 8 milhões, que amplia o número 
de lojas de 100 para 126, estando as inaugurações 
das novas lojas previstas ainda para 2006.

Inaugurado em 1997, o Shopping Interlar Ari-
canduva oferece inúmeras opções para decoração, 
reforma e construção. Além disso, abriga dois home 
centers - C&C e Dicico - e o hipermercado Wal-Mart. 
Na área de lazer, o shopping conta com salas de 
cinema Cinemark. 

Com o objetivo de levar a arte e a cultura para a 
população local, o empreendimento realiza freqüen-
temente eventos como o Primavera do Design, que 
reuniu renomados profissionais do segmento, como 
André Marx, Irmãos Campana e Carlos Motta.

O Centro Comercial Leste Aricanduva leva para 
a Zona Leste, região que desponta como um dos 
mais elevados índices de residências próprias e novos 
empreendimentos imobiliários de luxo da cidade, os 
mais variados e importantes comerciantes do setor 
da decoração e design.

ARICANDUVA: ENTRE OS DEZ 
MAIORES SHOPPINGS DO PLANETA

Em recente levantamento realizado nos Estados 
Unidos pela Eastern Connecticut State University, 
universidade pública fundada em 1889, localizada 
no estado de Connecticut, o Aricanduva foi apon-
tado como o oitavo maior shopping do mundo, e 
confirma, pelo ranking, o título de maior shopping 
da América Latina.

A China é o país que detém os maiores shoppings 
do mundo, com cinco empreendimentos entre os 
seis primeiros colocados da lista divulgada. Além 
dos chineses, despontam o West Edmonton Mall do 
Canadá, em 3º lugar, e o South Coast Plaza Costa 

CENTRO COMERCIAL LESTE ARICANDUVA

Ficha técnica

Centro Comercial Leste Aricanduva
 
Área total de terreno
1 milhão de metros quadrados

Área construída
365 mil metros quadrados 

Estacionamento
Mais de 12 mil vagas gratuitas

Lojas
Mais de 500 unidades

Segmentos
Vestuário, eletroeletrônicos, móveis, decorações, automóveis, 
motos, materiais para construção, bancos, alimentação, lazer.

Hipermercados
Extra, Wal-Mart e Makro, além de dois home centers (C&C Casa 
& Construção, Dicico)

Concessionárias
13 unidades (veículos e motos) 

Cultura e Lazer
3 praças de alimentação, 14 salas de cinema Multiplex Cinemark,            
Boliche, Playland, Plasma Radical (pista de skate), Centro Cultural 
Aricanduva e Biblioteca Milton Santos.

Serviços
9 agências bancárias, Detran – Unidade Zona Leste, Medicina 
Diagnóstica Lavoisier, carrinhos de bebê, Farmácias, Pet Shop, 
Heliponto, Pista de test drive (com 3.500 metros), Casa lotérica, 
Cabeleireiros, Clínica de Beleza e Estética. 

Principais lojas
C&A, Pernambucanas, Marisa & Família, Lojas Renner, Zoomp, 
Khelf, M. Officer, Kalunga, Lojas Americanas, Central Surf Mega 
Store, Centauro, Camicado, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra Eletro, 
Panashop, Fast Shop, Ética Mega Store, Ri Happy, Besni, Mun-
dial Calçados, Via Veneto, Zêlo, Marabraz, Masotti Comfort, 
Comfort Design, Le Postiche, Sid Lar, Sierra & Momento Design, 
Rudnick.
 
Shopping Leste Aricanduva
Inaugurado em 19/9/1991

Shopping Interlar Aricanduva
Inaugurado em 27/11/1997

Auto Shopping Aricanduva
Inaugurado em 14/5/1998
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Mesa dos Estados Unidos, ocupando a 7ª posição. 
Vale lembrar que esses complexos não só abrigam 
lojas, mas também residências, escritórios, serviços 
e áreas de entretenimento. 

Seguindo essas tendências mundiais, o Complexo 
Aricanduva, com seus 365 mil metros quadrados de 
área construída em mais de um milhão de metros 
quadrados de terreno, é composto pelos shoppings 
Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva e Auto Shop-
ping São Paulo, possui cerca de 500 lojas, mais de 12 
mil vagas de estacionamento e 4 milhões de pessoas 
circulando mensalmente em suas instalações.

O superintendente do complexo Aricanduva, 
Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, recebeu a notícia 
com satisfação. “É uma posição bastante privilegia-
da, sem dúvida. Esta classificação nos permite olhar 
a indústria do shopping center no Brasil de uma 
nova perspectiva, incluindo nosso país entre líderes 
mundiais em desenvolvimento”, comemora.

Para se ter uma idéia das dimensões dos empre-
endimentos envolvidos, foi criado um ranking que 
apresenta os 14 maiores.

ZONA LESTE: GRANDE COMO SÃO PAULO

A região da Zona Leste é uma das mais populosas 

de São Paulo, com cerca de 4 milhões de habitantes, 
ou seja, o equivalente à população de uma cidade 
como Campinas multiplicada por quatro. A região 
vem sendo considerada a “menina dos olhos” de in-
corporadoras e construtoras, graças ao seu potencial 
de crescimento. 

Atualmente, a maior parte das oportunidades de 
negócios da cidade de São Paulo está concentrada na 
Zona Leste, que oferece excelentes possibilidades para 
a instalação dos mais diversos empreendimentos. 

Entre modernas indústrias, estabelecimentos co-
merciais, universidades e condomínios verticais, vê-se 
que a região irá proporcionar vasto desenvolvimento 
comercial e imobiliário em São Paulo nos próximos 
anos. E o Centro Comercial Leste Aricanduva está 
pronto para acompanhar esse crescimento.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
Grandiosa e populosa, a Zona Leste ainda carece 

de cuidados e atenções voltados especialmente para a 
comunidade. O Centro Comercial Leste Aricanduva, 
atento a isso, desempenha um importante papel 
social na região. Exemplo disso foi a construção da 
Biblioteca Pública Milton Santos, em parceria com a 
Prefeitura, que leva à população cultura, informação 

VAREJO

DA EXPANSÃO À LIDERANÇA NA AMÉRICA LATINA

Shopping Inauguração Área construída 
(pés quadrados)

Área total 
(pés quadrados)

Lojas

South China Mall – Dongguan, China 2005 7,1 milhões 9,6 milhões 1.500

Golden Resources Shopping Mall – Beijing, China 2004 6,0 milhões 7,3 milhões 1.000

West Edmonton Mall – West Edmonton Alberta, Canadá 1981 3,8 milhões 5,3 milhões 800

Beijing Mall – Beijing, China 2005 3,4 milhões 4,7 milhões 600

Panda Mall – Chengdu, Sichuan, China 1993 3,2 milhões   

Grandview Mall – Guangzhou, China 2005 3,2 milhões 4,5 milhões  

South Cost Plaza – Costa Mesa, Califórnia, USA 1967 2,7 milhões  280

Aricanduva Mall – São Paulo, Brasil 1991 2,6 milhões 3,7 milhões 535

Chia Tai Square – Shangai, Jiangsu, China 2005 2,6 milhões  520

Mall of America – Bloomington, Minnesota, EUA 1992 2,5 milhões 4,2 milhões 520

Oriental Plaza – Foshan Guangdong, China  2,5 milhões 8,6 milhões  

Sawgrass Mills – Ft Lauderdale, Florida, EUA 1990 2,5 milhões  300

Del Amo Fashion – Los Angeles, Califórnia, EUA 1975 2,5 milhões  300

Mall of the Emirates – Dubai, Emirados Árabe 2005 2,4 milhões  350

Fonte:  Eastern Connecticut State University

Os maiores shoppings do mundo

Tabela 1
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e cria o hábito da leitura nas famílias. 
Outra grande ação é o Mutirão de Cirurgia da 

Catarata, implantada em 2002 e realizada anualmen-
te, para oferecer cirurgias oftalmológicas gratuitas a 
idosos da região. A iniciativa mobiliza centenas de 
voluntários, entre médicos, estudantes e membros 
da comunidade. Também são firmadas parcerias 
com laboratórios, clínicas especializadas, lojistas e 
universidades. 

Desde 2002, quando teve sua primeira edição, o 
mutirão já recebeu cerca de 71.212 pessoas, realizou 
14.260 atendimentos e 3.290 cirurgias.

Uma iniciativa igualmente relevante é o Saúde 
Aricanduva, um programa fitness oferecido gratui-
tamente à comunidade e que disponibiliza aulas de 
ginástica localizada, alongamento, caminhada e até 
bicicleta. Promovidas há cinco anos, as atividades 
acontecem nas áreas internas e estacionamentos do 
Complexo Aricanduva, sempre de segunda a sexta-
feira. Nas datas festivas, o centro comercial destina 
parte da verba promocional para apoio às entidades, 
como a Obra Social Dom Bosco.

ARICANDUVA RECEBE PRÊMIO 
FGV-EAESP DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL NO VAREJO

O Centro Comercial Leste Aricanduva foi pre-
miado, em 2006, pela Fundação Getúlio Vargas pelo 
projeto Mutirão de Cirurgia da Catarata. Implantada 
em 2002 e realizada anualmente, a ação objetiva 
oferecer cirurgias oftalmológicas gratuitas a idosos 
carentes da Região Leste de São Paulo. 

Durante o evento, todas as pessoas com mais de 
50 anos podem fazer seu cadastro para, após uma 
triagem, realizar exames que detectam a doença. Os 
pacientes com catarata são encaminhados para cirur-

gia. Os exames também ajudam a detectar uma série 
de outras patologias, como glaucoma, retinopatia 
diabética, oclusões arteriais e venosas, degenerações, 
entre outras. 

A iniciativa mobiliza centenas de voluntários, 
entre médicos, estudantes e membros da comunidade. 
Também são firmadas parcerias com laboratórios, 
clínicas especializadas, lojistas e universidades. Só 
este ano, o mutirão recebeu 25.218 pessoas, realizou 
4.268 atendimentos e 1,3 mil cirurgias. 

“Estamos satisfeitos de poder oferecer à comu-
nidade carente e idosa a oportunidade de cura em 
relação à catarata. Somos gratos a todos os 914 
voluntários e aos parceiros que contribuíram e par-
ticiparam do movimento com afinco, determinação 
e solidariedade”, afirma Marcos Sérgio de Oliveira 
Novaes, superintendente do Centro Comercial Leste 
Aricanduva. 

Criado em 2003, o Prêmio FGV-EAESP (Es-
cola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas) tem como objetivo 
reconhecer e incentivar programas ou ações de res-
ponsabilidade social desenvolvidos por empresas e 
instituições varejistas em todo o Brasil. A coordena-
ção é dos professores Jacques Gelman, vice-diretor 
administativo da FGV-Eaesp, e Juracy Parente, 
coordenador do GVcev – Centro de Excelência em 
Varejo da FGV.

CENTRO COMERCIAL LESTE ARICANDUVA

Marcos Sérgio de Oliveira Novaes é superintendente 
do Centro Comercial Leste Aricanduva

Ano 2002 2003 2004 2005 2006

Participantes 5.000 6.000 7.000 9.000 6.000

Cirurgias 380 600 800 1.300 1.800

Balanço do Mutirão da Cirurgia da 
Catarata realizado pelo Aricanduva

Tabela 2
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FLEMING MEDICINA

Este case tem por objetivo demonstrar a implantação de um 
sistema inovador na preparação de estudantes para o vestibular 
de Medicina. A estratégia adotada revolucionou o nicho de cursos 
para o pré-vestibular gaúcho e se tornou o ponto de partida para 
o desenvolvimento de jovens talentosos.

UM SISTEMA INOVADOR 
ESTIMULANDO O TALENTO

C
om a utilização de múltiplas ferramentas 
de marketing, foi implementado um novo 
modelo de ensino e de relacionamento nesse 
segmento. Um método orientado que opor-

tunizou um significativo diferencial e permitiu o 
alcance bem-sucedido de relevantes vitórias em 
renomadas instituições de ensino superior. Um posi-
cionamento singular que possibilitou que professores 
e alunos não só ampliassem o seu potencial, mas 
que também se mostrassem mais habilitados para 
a criatividade, para capacidade de trabalho e para 
enfrentar desafios. Uma história vencedora prota-
gonizada por profissionais qualificados e aptos para 
esse novo momento.

OS CURSOS FLEMING

A firmeza e os sonhos conjugados ao espírito 
inovador motivaram Jorge Ignácio Szewkies a criar 
o Curso Fleming. Assim, a partir de 2004, Porto 
Alegre começou a contar com um curso preparatório 
único, fruto da iniciativa, ânimo e visão privilegiada 
de seu fundador.

J O R G E  I G N Á C I O  S Z E W K I E S  /  P A U L O  R A T I N E C A S
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Jorge Ignácio iniciou sua carreira 
nos primórdios dos anos 70, como 
professor no Pré-vestibular Mauá. 
Seu próximo passo foi ser sócio e 
professor além de um dos fundadores 
do Curso Unificado. Paralelamente, 
completou a Faculdade de Medicina 
e se especializou em Psiquiatria. Por 
ter sido um dos idealizadores da Fun-
dação Universitária Mário Martins 
(FUMM), foi membro da primeira 
diretoria, sendo ainda supervisor da 
especialização em Psiquiatria dessa 
Fundação. 

Na década de 90, decidiu´-se por um doutorado 
em Medicina, na Alemanha, na Universidade de 
Ulm. Quatro anos após, novamente no Brasil, Jorge 
Ignácio seguiu atuando na área da psiquiatria clínica. 
Mas a vontade de voltar às salas de aula era igual-
mente grande. Tanto que ministrou Semiologia e 
Psiquiatria na Ulbra, na Faculdade de Medicina e no 
Mestrado em Saúde Coletiva. Também foi professor 
de Biologia no Curso Unificado. 

No retorno à Universidade, verificou que a média 
de idade dos alunos de Medicina havia subido, in-
vestigou as causas e concluiu que a maioria desses 
estudantes não estava passando no vestibular em 
sua primeira tentativa. Ao aliar percepção a sua 
experiência profissional, constatou que os cursos pré-
vestibulares tinham dificuldades para disponibilizar a 
habilitação adequada para que os alunos entrassem 
nas Faculdades mais concorridas. A partir de então, 
vislumbrou que havia uma oportunidade de inovar 
e de reinventar a preparação para o vestibular. 

Certamente, sua dupla formação, como professor 
e médico, foi facilitadora, pois permitiu visualizar 
e planejar um novo modelo de negócio: um curso 
pré-vestibular especializado em Medicina. Uma 
iniciativa revolucionária e pioneira no Rio Grande 
do Sul, que foi rapidamente copiada.

O Curso Fleming é líder em seu segmento, e sua 
atuação se tornou uma referência em empreendedo-
rismo e qualidade de ensino. O nível de aprovação 
dos alunos nos vestibulares de Medicina supera o 
índice de 60%. 

Hoje ampliou seus horizontes e já oferece a pre-
paração para os exames de residência médica. Um 
curso focado em preparar os jovens médicos para 
uma nova etapa de árdua competição.
• O Curso Fleming acredita que o sucesso no ves-
tibular e a aprovação para Medicina precisam do 

equilíbrio harmonioso de quatro 
componentes:
• O aluno estar determinado a en-
frentar esse desafio e consciente de 
que alcançar o objetivo é recompen-
sa de um ano de muito esforço;
• O ambiente familiar ser compreen-
sivo e participativo, oportunizando 
condições de dedicação total ao 
estudo, sem cobrar ou pressionar 
excessivamente;
• Os professores permanecerem 
apaixonados em transmitir seu co-

nhecimento e aprender com seus alunos, conhecendo 
individualmente cada um deles;
• O curso dispõe das melhores condições de aprendi-
zagem, com turmas reduzidas, tem todas as discipli-
nas, com maior número de horas/aula e carga horária 
proporcional ao peso das disciplinas, com preparação 
total em dois turnos e acompanhamento psicopeda-
gógico, oferecendo o melhor material didático e ainda 
um contato real com a profissão.

POR QUE CURSO FLEMING?

A denominação é uma homenagem a Alexan-
der Fleming, descobridor da Penicilina nascido em 
1881, na Escócia. Filho de um fazendeiro, foi um 
aluno brilhante que percebeu que seu país de ori-
gem oferecia oportunidades limitadas. Assim, aos 
13 anos, mudou-se para Londres, onde freqüentou 
uma escola politécnica e trabalhou como office boy 
durante vários anos. Estudou na Escola de Medicina 
de St. Mary, que posteriormente tornou-se parte da 
Universidade de Londres.

A descoberta de Fleming foi umas das mais im-
portantes em toda a nossa História. Lorde Horder, 
um eminente médico britânico, declarou que a pe-
nicilina “conferia um benefício incalculável para a 
humanidade”. Tanto que ainda é o antibiótico mais 
usado no mundo. Ou seja, Fleming foi o médico que 
possibilitou salvar o maior número de vidas humanas 
até hoje. Esse acontecimento não terá outro similar. 
Pois ao encontrar a vacina da Aids, ou a cura do 
câncer, o mérito será creditado aos laboratórios, e sua 
produção será decorrente do trabalho de dezenas de 
pessoas aliadas a outros pesquisadores de departa-
mentos universitários. 

Portanto, é justo que um curso dirigido para a 
Medicina distinguisse esse admirável médico. No 
início das aulas é comentado que, em geral, todos 

EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 

O Fleming é líder 
em seu segmento, 

e sua atuação 
se tornou uma 
referência em 

empreendedorismo 
e qualidade de 

ensino
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aprendem que o Fleming descobriu a penicilina 
por acaso. 

O que ocorreu foi que, no verão de 1928, Fleming 
tirou férias e, por esquecimento, deixou algumas 
placas com culturas de estafilococos sobre a mesa, 
em lugar de guardá-las na geladeira ou inutilizá-las, 
como seria natural. Quando retornou ao trabalho, 
no mês seguinte, observou que algumas das placas 
estavam contaminadas com mofo, fato que é rela-
tivamente freqüente. Colocou-as, então, em uma 
bandeja para limpeza e esterilização com lisol. Neste 
exato momento, entrou no laboratório um seu co-
lega, Doutor Pryce, e lhe perguntou como iam suas 
pesquisas. Fleming apanhou novamente as placas 
para explicar alguns detalhes ao seu colega sobre 
as culturas de estafilococos que estava realizando, 
quando notou que havia, em uma das placas, um 
halo transparente em torno do mofo contaminante, 
o que parecia indicar que aquele fungo produzia 
uma substância bactericida. O fungo foi identificado 
como pertencente ao gênero Penicilium, donde deriva 
o nome de penicilina. 

Muitos afirmam que foi o acaso. O acaso provo-
cou o mofo, mas só Fleming vislumbrou o decorrido, 
porque tinha estudado MUITO. A dedução após 
verificar o sucedido foi fácil: as bactérias morreram 
porque havia um inimigo natural. Conclusão: nada 
acontece por acaso. Esse paralelo é feito com os 
alunos do Curso Fleming, ressaltando que os que 
passarem, ao final do ano, não o farão por acaso. Eles 
apenas estarão escrevendo o seu próprio destino.

CENÁRIO

A batalha para entrar 
nas principais faculdades

Todos os anos, mais de cinco milhões de jovens 
brasileiros se defrontam com um dos desafios mais 
difíceis na vida estudantil: o vestibular. O empenho 
para entrar em diferentes cursos, nas melhores 
universidades e Faculdades, faz desse processo uma 
luta ardorosa. 

Os alunos enfrentam uma guerra, tentando cons-
truir carreiras altamente pleiteadas, como Medicina 
e Direito, e se deparam com uma relação candidato 
por vaga nas principais faculdades  de até mais de 
100 por 1.  Eles concorrem a aproximadamente 1,5 
milhão de vagas em cerca de 1.300 instituições de 
Ensino Superior no país. Uma disputa fabulosa. 
O funil se estreita mais quando o alvo se restringe 
apenas a uma dezena de universidades de prestígio 

relevante – são aquelas que aliam a excelência aca-
dêmica com o benefício da gratuidade. 

O fato de que nesse grupo seleto de instituições 
já se apresentaram, aproximadamente, 500 mil 
candidatos para apenas 33 mil vagas, já seria sufi-
ciente para eliminar a possibilidade de um estudante 
despreparado passar apenas por sorte. Mas não é só 
isso. Os vestibulares dessas escolas de elite são elabo-
rados para ser os mais exigentes, a fim de selecionar 
os melhores estudantes. Os resultados dessas provas 
fornecem uma oportunidade excepcional para co-
nhecer os expoentes de uma geração de jovens mais 
bem preparada para os desafios da vida moderna 
que qualquer outra. 

Esse tipo de aluno, dono de impressionante carga 
de informações sobre o mundo, é resultante de uma 
nova era. Além do acesso cotidiano à imprensa e 
à internet, desfruta das experiências de pai e mãe 
profissionalizados, convive num ambiente de alta 
competição e de crescente complexidade, faz cursos 
de línguas mais cedo, viaja rotineiramente para 
múltiplos lugares, dispõe de um rol de lazer maior e 
freqüentou colégios que têm uma média de ensino 
de alta qualidade. 

A necessidade de uma qualificação mais dire-
cionada para as provas fez surgirem e se intensifi-
carem os cursos preparatórios para os vestibulares. 
O cursinho pré-vestibular é procurado por aqueles 
que precisam ser capacitados,  para que possam ser 
classificados nesses concorridos exames. 

Paralelamente aos tradicionais cursos prepa-
ratórios, com dezenas ou mais de uma centena de 
alunos em aula, começaram a surgir alternativas. 
Como os cursos em grupo por disciplinas com 
menos estudantes e com o foco no ensino exclu-
sivo de determinadas matérias. Mas este método 
apresenta distorções – além do alto custo de fazer 
várias disciplinas, não habilita, de forma global, 
para o vestibular.

FLEMING MEDICINA

Vagas Candidatos por vaga

FFFCMPA 88 39,32

UFRGS 146 39,89

UFSM (Santa Maria) 80 28,08

PUC (Porto Alegre) 74 20

Dificuldade e competitividade nos principais 
cursos de medicina do RS - 2006

Tabela 1
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Com o passar do tempo, foi constatado que os 
vestibulandos que faziam cursinho tendiam a con-
quistar mais vagas do que aqueles que não tinham 
freqüentado nenhum curso preparatório. Já em 2004, 
entre os inscritos para o vestibular de Medicina da 
Fuvest, de São Paulo o mais concorrido do país , 70% 
cursaram algum pré-vestibular.  Entre os aprovados, 
esse número subiu para 86,5%. Ou seja: o cursinho 
não garantia a vaga, mas, sem dúvida, se tornava 
um aliado de peso na guerra pelo diploma.

A almejada vaga em Medicina
A Medicina continua sendo considerada uma das 

profissões de maior importância social.  Ser médico 
figura um saber relevante.  As pessoas querem com-
preender os mecanismos de seu corpo, o que dá a essa 
ciência uma dimensão universal e humana única.  
Além disso, por seu conhecimento o médico é, ge-
ralmente, muito respeitado em seu meio.  Entretanto 
é no cotidiano do trabalho que está o seu destaque. 
Na possibilidade de aliar perícia e humanismo em 
benefício dos semelhantes. Interesse por conhecer os 
mistérios do funcionamento da vida e vontade de aju-
dar com sua experiência e habilidade são qualidades 
essenciais a essa profissão. Na qual atributos como 
competência técnica, responsabilidade e dedicação 
serão apenas conseqüências. Algumas dessas razões 
fazem com que essa seja uma das carreiras mais 
pleiteadas, o que induz a alta competitividade do 
vestibular. Tanto que é comum nos exames o último 
colocado em Medicina ter nota para ser o primeiro 
em quase todos os demais cursos oferecidos. 

A Medicina é uma profissão muito disputada em 
todo o mundo.  Ou seja, conseguir uma vaga, seja na 
Alemanha, nos Estados Unidos, ou mesmo na Suíça,  
é muito difícil, pois sempre há mais gente queren-
do estudar do que a possibilidade de atender a esta 
demanda. O empenho necessário para entrar nessa 
faculdade é árduo, o que faz com que a preparação 
para esse vestibular seja bem diferenciada.

ATIVIDADE DO NÚCLEO 
DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Perfil do Aluno da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo em 2000

Os alunos, em sua maior parte, respondem que 
escolhem ser médico “por vontade de ajudar ao pró-
ximo” (25,7%); “por interesse em Biologia” (19,5%);  
“por preocupação social” (18,0%); ”por interesse 
econômico” (11,6%). Um número menor (6,6%) 

declara que foi em “busca de status”; “por exclusão” 
(6,3%) ou “por influência da família” (3,9%).

ONDE A DISPUTA É MAIOR

Os dez cursos mais concorridos – 
levantamento do Ministério da Educação 
BRASIL COMO UM TODO – NÚMERO DE 
VESTIBULANDOS PELO NÚMERO DE VAGAS

1º Medicina
2º Agronomia
3º Engenharia Mecânica 
4º Geologia
5º Veterinária
6º Odontologia
7º Biblioteconomia
8º Ciências Sociais
9º Estatística
10º Física
Fonte: Revista Veja – Edição 1949/29 de março 

de 2006

DESAFIOS

Segmentando e inovando 
em um mercado muito competitivo

A competição no vestibular de Medicina exige 
cuidados especiais. Os cursinhos com salas super-
lotadas e mesmo aqueles com número mais restrito 
de alunos não resolvem o grave 
problema da derrota nesse con-
curso. Esforços durante o ano 
todo, concentração tensa do 
aluno e dos familiares,  desgaste, 
aborrecimentos, pressão alta e 
toda gama de estresse compõem 
a luta em busca dessa vitória. 

A maior parte dos aprovados, 
nos principais cursos de Medi-
cina do Rio Grande do Sul, já 
haviam realizado uma ou mais 
vezes o vestibular.  O conheci-
mento de que ser um bom aluno 
não é o suficiente para passar nas 
provas é amplo. 

A escassez de vagas deixa a 
competição ainda mais acirrada. Só os melhores 
conseguem. O nível exigido para a aprovação cresce 
verticalmente, sinalizando que a preparação deve ser, 
a cada ano, mais intensa e completa.

Conseqüência: as reprovações nos primeiros ves-
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tibulares para Medicina se 
tornaram naturais. Existia 
mercado para um curso 
que devolvesse ao aluno 
a chance de passar, se ele 
se dedicasse ao máximo 
para essa meta. Se não 
conseguisse na primeira 
vez, porque não pôde se preparar adequadamente, 
pois estava concluindo o Segundo Grau, lutaria para 
passar em sua segunda tentativa, quando viesse a se 
focar exclusivamente neste objetivo. 

Conclusão: a habilitação, a forma de instruir o 
estudante para as provas, deveria mudar. Existia 
mercado para um perfil diferente de curso prepa-
ratório para o vestibular de Medicina. Fazia-se pre-
mente um maior aprofundamento das matérias, uma 
performance didática mais séria, em detrimento ao 
“ambiente festivo” e descomprometido das “aulas-
show”. Era necessário um curso que priorizasse o 
resultado e o objetivo a ser atingido, um curso que 
fosse orientador e consultor. Cuja missão ultrapas-
sasse o ensino eficiente, destacando a importância 
dos conteúdos, mas ao mesmo tempo ressaltando o 
conhecimento intuitivo e empírico dos sentimentos, 
incentivando o aluno a prever e compreender o seu 
comportamento. Um curso onde poderia ser dada 
uma atenção individualizada, ou mesmo em gru-
pos, e que não dispensasse a preparação de maneira 
global.  Um curso que salientasse e ampliasse a 
capacitação do vestibulando.

Essas constatações germinaram e assim origina-
ram o primeiro curso pré-vestibular especializado 
para Medicina no Rio Grande do Sul. Então nascia o 
Curso Fleming – O pré-vestibular para Medicina.

O passo era grandioso, imenso, mas os entraves 
também. Para começar, se tratava de uma idéia 
inovadora em um mercado altamente competitivo e 
maduro. Um curso segmentado que chegava apre-
sentando novidades, difundindo conceitos que ainda 
não haviam sido desenvolvidos. Algo completamente 
diferenciado. O grande desafio seria implantar esse 
método singular de preparação. Certamente mais 
eficiente que os já existentes. 

Mas os questionamentos que acompanhavam e 
solidificavam o novo empreendimento eram múl-
tiplos.

Qual seria o mercado potencial?
Que diferenciais oferecer para agregar valor e 

atratividade mercadológica?
Como enfrentar a concorrência de cursos con-

solidados e capitalizados que 
dominavam os principais 
espaços de mídia e tinham 
verba para estratégias merca-
dológicas de grande força? 

Como impactar os pais? 
Como comunicar que, com 
o vestibular cada vez mais 

complexo, a preparação deveria ser outra? Como 
mostrar que o modelo de cursinho que eles – pais 
– tinham feito já não oferecia o mesmo resultado 
nos dias de hoje? Como se revelar para quem paga 
por este estudo?

Uma avaliação mercadológica, bem como o 
planejamento de um produto que poderia revolu-
cionar a forma de preparação para o vestibular de 
Medicina no Rio Grande do Sul, começaram a ser 
empreendidos.

Os empecilhos não seriam pequenos: era pre-
ciso relegar a velha e tradicional imagem de que o 
aprendizado era otimizado em um “ambiente festivo” 
com “aulas-show”. A fim de disputar uma posição 
lado a lado com os cursinhos antigos e para fazer 
valer todo o investimento, o Fleming foi buscar o 
seu posicionamento. Para se integrar no time dos 
cursinhos pré-vestibular, necessitava trabalhar não 
só o seu produto, mas precisava, fundamentalmente, 
construir uma imagem. O desafio era posicionar-se, 
desenvolver ações voltadas para implantar o novo 
conceito. Um projeto que viesse agregar valor à mar-
ca e que oportunizasse a liderança de mercado.

AÇÕES

A personalização do ensino 
para o vestibular de Medicina

Reinventar o modelo do curso preparatório para 
vestibular no Rio Grande do Sul significava propor 
algo inédito. Um árduo trabalho. Portanto, o ousar 
e o inovar teriam que ser as palavras de ordem tanto 
no processo de conteúdo como de comunicação.

O princípio foi busca de identificação do produto. 
A definição foi feita a partir de estudos mercadológi-
cos efetivados e dos mais de 30 anos de experiência 
da equipe de profissionais envolvidos na construção 
e no planejamento do Fleming.

Definição do público-alvo: aluno egresso do Ensino 
Médio, ou seja, com esse nível já concluído, que deseja 
ser médico e não passou no seu primeiro vestibular, 
que tenha ciência da necessidade de se preparar para 
obter altas pontuações em todas as provas.

FLEMING MEDICINA
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Figura 1Segmentação, a base do posicionamento
O Fleming foi o primeiro do Rio Grande do Sul 

a ter um foco voltado exclusivamente para a apro-
vação nos vestibulares das melhores universidades 
e faculdades de medicina do Brasil. Uma proposta 
pedagógica inédita e exclusiva foi criada para a pre-
paração dos alunos: aulas em dois turnos (manhã e 
tarde), somente em regime EXTENSIVO (março a 
dezembro), e pacote único com todas 
as matérias. O total comprometimento 
com o acompanhamento personaliza-
do e capacitação do candidato, tanto 
no sentido cognitivo quanto emocio-
nal, despontava como uma relevante 
característica do Curso Fleming. Além 
de também se constituir na sua prin-
cipal singularidade frente aos demais existentes.

DIFERENCIAIS DO FLEMING

Preparação integral
Todas as disciplinas com carga horária pro-

porcional ao peso das provas para o vestibular de 
Medicina.

Aulas em dois turnos
Pela manhã, todo o conteúdo teórico das disci-

plinas. 
À tarde, além dos aprofundamentos, redação, 

língua estrangeira, leituras obrigatórias da literatura 
e história do Rio Grande do Sul.

Monitoramento individual de rendimento
Análise dos boletins de desempenho no último 

vestibular e nos simulados.

Material didático exclusivo
Elaborado pelos próprios professores e atualizado 

anualmente baseado no peso das disciplinas e con-
teúdo programático dos vestibulares para Medicina 
(exclusivo para os alunos do Fleming Medicina).

Acompanhamento psicopedagógico
O apoio necessário para manter o equilíbrio 

emocional para passar no vestibular de Medicina. O 
corpo docente do Fleming acompanha os alunos aos 
vestibulares na capital e no interior do RS.

Programa de 
envolvimento com a profissão

Uma das inovações, em seu primeiro ano de 

funcionamento, foi o acompanhamento dos alunos 
em plantões médicos. A razão para essa atividade era 
criar mais segurança na escolha profissional e como 
motivação aos estudos.

Horários otimizados
Matérias exatas, humanas e biológicas interca-

ladas, para tornar o estudo mais produtivo e esti-
mulante.

Durante a manhã, estudo em 
profundidade de todos os conteúdos 
teóricos necessários para os vestibula-
res UFRGS / FFFCMPA. Também 
são destacados os conteúdos espe-
cíficos para as provas da: PUCRS, 
UFSM, UFPel, FURG, UPF, UCS 

e UCPel, entre outras. Existe uma preocupação na 
preparação para os vestibulares das boas faculdades 
de medicina do interior do estado: a partir de 2006 
foi elaborado um programa de literatura baseado na 
UFPEL e FURG, além disso, o curso foi o pioneiro 
na disciplina de Filosofia (acrescentada ao vestibular 
da UFSM a partir deste próximo vestibular)

Aulas teóricas em três tempos (dois períodos con-
jugados em cada um). 7h30min às 9h / 9h15min às 
10h45min / 11h às 12h30min.

As tardes são dedicadas à continuação, em sala 
de aula e com presença obrigatória, do aprofunda-
mento dos conteúdos, acompanhamento individual 
de redação, língua estrangeira, leituras obrigatórias 
e atividades complementares como: plantão per-
manente tira-dúvidas, acompanhamento psicope-
dagógico, monitoramento dos resultados, etc. 14h / 
17h30min. 

Onze horas internas e outras pré-
agendadas

O aluno entra às 7h30min, diferentemente dos 
outros cursos. A duração das aulas é de 1h30min, a 
fim de ter muita profundidade. O estudante fica das 
7h30min às 12h30min, com dois intervalos de 15 
minutos. Volta às 14h e fica até às 17h30min, tendo 
ainda à disposição um plantão até às 18h30min. Ou 
seja, o envolvimento direto com o Fleming é de 11 
horas. Uma carga horária que possibilita abarcar 
todas as disciplinas necessárias para o vestibular.

Investimento na inteligência competitiva
O Fleming começou a formatar o seu negócio. 

Para tanto, procurou informações. Era preciso saber 
mais de seu target – os vestibulandos de Medicina 

O Flaming lançou 
uma proposta 
pedagógica 

inédita e exlusiva
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– para estruturar um produ-
to que atendesse os objetivos 
do mercado e proporcionasse 
uma imagem de qualidade 
e valor.

A ação primordial para 
dimensionar e identificar qualitativamente o merca-
do-alvo foram estudos mercadológicos e pesquisas. 
Como os recursos de tempo e verba eram escassos, 
e havia a necessidade de obter as informações de for-
ma ágil, a empresa RBS Direct foi contratada para 
assessorar esta etapa. Além da análise qualitativa do 
mercado de vestibulares, foi efetuada uma ação de 
cadastramento com o seguinte diferencial: entrevista 
com os vestibulandos da UFRGS e da FFFCMPA 
que concorriam a vagas de Medicina no vestibular 
de 2004. Esse público estava concentrado em cinco 
locais para a realização das provas nos cinco dias do 
vestibular. O principal objetivo era o cadastramento 
dos que pleiteavam estas Faculdades (as mais deseja-
das e difíceis de serem conquistadas), para construir 
um banco de dados desses prospects. Não houve a 
identificação do Fleming e sim da RBS Direct. 

A fim de ampliar a receptividade da coleta de 
informações, foi oferecido um benefício, em parceria 
com a Pizza Hut, cada cupom devolvido com as 
informações (nome, endereço completo, idade, e-
mail, escola de origem, quantos vestibulares havia 
realizado anteriormente, entre outras questões) valia 
uma musse e mais um cupom de desconto para 
uma pizza. 

As informações de 48% dos 5.336 vestibulan-
dos para Medicina foram coletadas. Um número 
expressivo e de alto valor para o futuro das ações 
mercadológicas. O trabalho de inteligência foi ainda 
mais abrangente, pois após o vestibular foi refeita a 
listagem, sendo excluídos os alunos que passaram.

O Fleming teve acesso a um mailing list de mais de 
2.400 prospects diretos para o seu serviço. A primeira 
ação foi um sucesso. Seiscentos alunos de Porto Ale-
gre e do interior que concluíram o Segundo Grau e 
que vinham de estabelecimentos particulares foram 
identificados como o alvo de prospecção.            

Uma importante – e expressiva – parcela de po-
tenciais alunos foi distinguida. Essa ação oportunizou 
a elaboração da principal base mercadológica para a 
captação. O marketing dirigido se apresentou como 
a próxima etapa.

Posteriormente foram remetidos 600 folders. Duas 
semanas após, todos aqueles que ainda não haviam 
ainda procurado o Fleming foram contatados para 

agendar uma entrevista.  O 
resultado foi excelente.                                           

Dos aproximadamente 
100 jovens que vieram 
para a entrevista, acompa-
nhados dos pais, a metade 

se matriculou no curso que, embora ainda não exis-
tisse na prática, já estava pronto em sua proposta. 
O objetivo inicial de montar uma turma em 2004 
havia sido atingido. E assim o Fleming se tornava 
realidade.

COMUNICAÇÃO CRIATIVA E SEGMENTADA

O Fleming dispunha de uma verba de marketing 
muito inferior à da concorrência para ser investida 
em suas ações de comunicação e promoção. A opção 
para ter um bom resultado foi trabalhar através do 
esforço focado em inteligência competitiva, desen-
volvendo um planejamento de mídia e de promoção 
efetivo. O Fleming precisava agir rápido para ganhar 
mercado. A marca deveria ser conhecida e reconhe-
cida rapidamente por seus públicos potenciais.

A opção para um resultado altamente vantajoso 
foi trabalhar através do esforço focado em marke-
ting direto. O objetivo foi criar um efeito buzz entre 
aqueles que têm envolvimento direto (vestibulandos) 
e indiretos (pais, família, amigos, estudantes futuros) 
com o vestibular para Medicina.

A primeira ação, para o lançamento, foi uma 
estratégia de marketing de guerrilha. Após o resultado 
do vestibular de 2004, foi utilizada uma tradicional 
mídia desta época do ano: as faixas saudando os 
bichos.  Em vez de parabenizar aprovados, as faixas 
deram o recado para quem ainda não tinha sido 
aprovado em Medicina, comunicando que um novo 
curso, especializado para o vestibular dessa área, che-
gava. Dezenas de faixas colocadas em casas e prédios 
estrategicamente localizados eram assinadas por pais, 
vovós, tios e amigos dos “vestibulandos”.

A campanha de matrículas foi diferente. Em 
outdoors posicionados estrategicamente em Porto 
Alegre foi colocada a mensagem “Procurando vaga, 
doutor?”, as camisetas foram entregues aos “flane-
linhas” que cuidam de carros em locais próximos 
aos outdoors com a mesma mensagem. Além disso, 
foi criado um spot de rádio para a sustentação da 
campanha.

Um sucesso. A repercussão foi muito forte. A 
Agência Oro Comunicação – responsável pela 
criação das ações – foi premiada no 4º Anuário de 

EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 



CASE STUDIES

24

Criação Publicitária da ARP (Associação Rio-gran-
dense de Propaganda), com uma medalha de ouro na 
categoria Marketing Promocional para a campanha 
das faixas e uma medalha de prata para a campanha 
das matrículas.

UTILIZANDO DIFERENTES 
FERRAMENTAS DE MARKETING

Além dos tradicionais anúncios na mídia de 
massa, dentro das possibilidades da verba existente, 
que incluiu o patrocínio da cobertura do vestibular 
2006 do Sistema Guaíba-Correio do Povo, o Fleming 
desenvolveu várias táticas diferenciadas. Do marke-
ting direto a eventos institucionais (palestras com 
médicos, professores e personalidades), e mais ações 
de relações públicas com as Faculdades, veículos de 
comunicação e entidades ligadas à área.

UM CONTRATO COM O FUTURO

Desde a entrevista inicial, com o aluno e seus 
pais, existe a preocupa-
ção em estabelecer um 
contrato de trabalho. O 
foco é o envolvimento 
e o comprometimento 
com o objetivo: passar 
no vestibular para Me-
dicina.

A direção do Fleming 
busca conscientizar que 
o Projeto Medicina inicia 
com o conhecimento da 
necessidade de se dedi-
car três turnos durante 
10 meses, 7 dias por 
semana. O estudo da 
Medicina é um projeto 
para dez anos. Será que 
o aluno e sua família ti-
nham consciência disso? 
Sabiam o que implicava 
a decisão de seguir a 
carreira médica? Será 

que tinham ciência que são seis anos em um curso 
superdisputado e com necessidade de dedicação ex-
clusiva? Será que dimensionavam que em muitos 
casos o investimento de tempo e de dinheiro é muito 
grande? Além disso havia, após, a seleção para a 
residência médica (cursos de especialização muito 

concorridos, um novo “vestibular”, disputando as 
melhores oportunidades de colocação), com mais 
dois anos, dependendo da especialidade, mais três 
ou mais cinco anos. 

Portanto, a vontade, o desejo e o comprometi-
mento em trilhar o Projeto Medicina precisavam 
estar plenamente incutidos no processo decisório do 
vestibulando bem como de sua família (que teria que 
bancar desde o início com a certeza da vontade de ser 
médico até a concretização deste projeto).

O atendimento individualizado com o futuro 
aluno e com seus pais marcava o ponto inicial do 
contrato de trabalho.  Após os exames simulados 
(realizados em ambiente igual ao do vestibular, nos 
mesmos horários e com a mesma rigidez de tempo 
e de limitações existentes) esse encontro é repetido, e 
assim sucessivamente a cada dois meses.

ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO

Dois turnos de estudos acontecem no Fleming e 
um turno em casa. A montagem do programa de es-
tudo em casa é assessorada de acordo com o resultado 
nos exames simulados. À noite é ainda preciso fazer 
um estudo aprofundado. Não basta estar bem em 
algumas matérias. A fragilidade em uma disciplina 
pode comprometer o alcance da média harmônica 
exigida para atingir o nível para passar no vestibular 
de Medicina. Também há uma avaliação periódica 
para mensurar o progresso de cada aluno através de 
provas simuladas idênticas às dos principais exames 
de faculdades públicas. Cada aluno recebe um relató-
rio individual de desempenho, com o seu diagnóstico, 
mostrando em detalhes o seu aproveitamento nas 
matérias, indicando os tópicos do programa didático 
que merece um aprofundamento para melhorar os 
resultados. Para o monitoramento personalizado do 
desempenho do estudante é promovido um encontro. 
Esta reunião começa com a totalidade dos alunos e 
seus pais em um hotel, onde são apresentadas infor-
mações gerais. Os alunos recebem uma pasta com 
seus resultados. O estudante sabe que tem uma curva 
ascendente para vencer, sendo essa analisada, prova 
a prova. Na ocasião recebem, ainda, as redações 
corrigidas e comentadas. No primeiro encontro (o 
ponto zero do processo), é analisado o desempenho 
geral do vestibular para Medicina e uma compara-
ção individualizada do boletim de desempenho no 
vestibular da UFRGS (ou outra faculdade). Dessa 
forma, é possível conhecer, antecipadamente, o aluno 
para que o processo de acompanhamento individual 

O Fleming 
desenvolveu 
várias táticas 
diferenciadas 
do marketing 
direto a eventos 
institucionais e 
mais ações de 
relações públicas 
com as faculdades, 
veículos de 
comunicação e 
entidades ligadas 
à área
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não se inicie tardiamente. 
Os professores estão presentes em todas as etapas.  

A avaliação é feita com o pressuposto dos alunos 
passarem nas principais faculdades, sendo a UFRGS 
a principal referência. 

A partir do desempenho é estruturado um plano 
de estudos e acompanhadas a dedicação e a evolu-
ção.

No início do ano é dado ao aluno um horário 
organizado para o estudo fora de aula.  Além de 
passar 11 horas no Fleming, é combinado, com a 
supervisão, o que é preciso revisar à noite, quais os 
conteúdos pendentes de melhora. No fim de semana 
é necessário reforçar os estudos nas maiores dificulda-
des. É sugerida uma agenda. Respeitando os limites 
individuais, objetivos e nível de comprometimento. 
Por e-mail são remetidos exercícios complementares, 
assim como provas de vestibulares e ainda resumos 
de conteúdos.                                                                                        

Após o primeiro encontro há um jantar de confrater-
nização. Na ocasião, são convidados todos os aprovados 
em Porto Alegre no vestibular anterior. O que propicia 

um ambiente 
ainda melhor. 
Os que iniciam 
conhecem e tro-
cam informa-
ções com os que 
já venceram a 
batalha.

Nos encontros seguintes é lançado um desafio e 
uma premiação de incentivo: aqueles que consegui-
rem atingir a primeira colocação em seus vestibulares 
conquistarão uma viagem a Porto Seguro.  Um 
importante fator de motivação ao estudo para os 
alunos que nos últimos meses já estão praticamente 
sabendo que serão aprovados  pelos resultados obtidos 
nos simulados.

COMUNICAÇÃO NO INTERIOR

Cada aluno aprovado é um vendedor de novas 
matrículas. Além do efeito multiplicador da comu-
nicação boca a boca, o Fleming exponencializa a 
divulgação das vitórias de seus alunos, seja em mídia 
de grande porte (Zero Hora e Correio do Povo, por 
exemplo) como em pequenos jornais de cidades 
gaúchas. Uma parcela importante dos estudantes 
do Fleming é oriunda do interior do estado. Assim 
a comemoração é feita através da publicação de 
um anúncio personalizado no principal jornal da 

cidade ou região do aluno que conquista a vaga 
no vestibular. O efeito é surpreendente, o resultado 
para a próxima matrícula é perceptível. Assim as 
vitórias são comemoradas e as novas captações 
multiplicadas.

Da mesma forma, o Curso cede para aqueles que 
passam no vestibular uma faixa onde está assinada 
“Mais uma aprovação Fleming” com o nome e 
sobrenome do novo bicho.

PENSANDO NO FUTURO

Em 2005, foi implementado um novo produto, 
o Fleming Pré-Residência Médica. A novidade é 
voltada aos médicos e estudantes dos últimos se-
mestres da Faculdade, e tem o objetivo de capacitar 
para a disputa das vagas nos melhores serviços de 
residência.

O curso proporciona uma revisão completa dos 
conteúdos das grandes áreas da Medicina. Graças à 
excelência do corpo docente foi possível desenvolver 
um projeto diferenciado, focado nas provas de seleção 
no Rio Grande do Sul.

O Fleming Pré-Residência Médica vai permitir 
que o estudante possa concorrer a uma vaga em 
plenas condições, independentemente da escola de 
origem.

A conseqüência dessas ações foi um maior valor 
agregado. 

Os resultados eram visualizados nas estratégias 
implementadas. 

Os objetivos eram alcançados, as vitórias, conver-
gidas. E com elas a confirmação do rumo certo. 

O Curso Fleming incrementou a sua comunica-
ção para atender as necessidades de interagir com seus 
públicos e também para construir uma relação com 
a sua comunidade. Ousou ao provocar, desenvolver 
e impulsionar uma nova forma de preparação para 
o vestibular. O curso inovou ao questionar vocações, 
ao estreitar laços com seu target, mas acima de tudo 
ao oportunizar e contribuir para a qualidade de vida, 
não só de seus alunos, mas das pessoas que virão a 
se beneficiar com o talento e a determinação desses 
jovens.

RESULTADOS

Superando os próprios desafios
A correta utilização das múltiplas ferramentas 

de marketing proporcionou a conquista de mercado 
e de imagem. O planejamento focado em agregar 
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valor à marca o posicionou como o principal curso 
de vestibular para a Medicina no Rio Grande do Sul. 
A inovação na forma de preparação para as provas 
oportunizou que um novo segmento fosse gerado. 
Conclusão: os cursos concorrentes se sentiram im-
pelidos a rever suas estratégias de comunicação e de 
captação de alunos. 

As ações adotadas foram extremamente vitoriosas. 
Em uma categoria de serviço, dominada por cursos 
com grande recall de marca e com forte presença 
promocional, em um mercado maduro, as táticas 
de comunicação e relacionamento do Fleming es-
tabeleceram um posicionamento e uma colocação 
mercadológica relevantes em curto espaço de tempo. 
Apesar da força e do poder representados pela presen-
ça dos concorrentes diretos, o Curso Fleming é líder, 
indiscutivelmente, em seu nicho de atuação.

Os ótimos resultados obtidos com o posicio-
namento comprovam a eficiência da estratégia de 
comunicação desenvolvida. A efetividade da mídia 
e ferramentas utilizadas foi exponencializada com a 
qualidade da criação do material publicitário, promo-
cional e de marketing direto. Os prêmios obtidos pelas 
campanhas publicitárias credibilizaram o trabalho 
para a consolidação da marca.

Qualidade percebida, 
qualidade comprovada

Os elevados níveis de recall de marca e de cresci-
mento comprovaram a efetividade do planejamento. 
A qualidade dos serviços prestados pôde ser men-
surada pela evolução do número de alunos, pelos 
índices de aprovação e pelo crescimento das receitas. 
Por ter mensalidades superiores aos cursinhos tra-

Os indicadores do Fleming Medicina

Figura 1

- Já projetando a necessidade de espaço para 2007/2008

121% de crescimento sobre 2004
220% de crescimento sobre 2005*

* Projeção com base nos contratos assinados até dezembro de 2006

2006/2004: 609% de crescimento em receitas – 6 vezes maior em apenas 3 anos.
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dicionais, pôde se focar na qualidade de serviços e 
no nível de atendimento às necessidades dos alunos. 
Os estudantes e seus familiares perceberam o valor 
do Curso Fleming. Cada aluno satisfeito facilitava 
a conquista de outros. Assim se tornou rapidamente 
líder do segmento. A comunicação integrada opor-
tunizou resultados palpáveis em curto espaço de 
tempo, permitindo ser o número um num dos mais 
promissores mercados. 

Um case de sucesso, construído através da utiliza-
ção efetiva do marketing. Mesmo os alunos que não 
objetivavam a Faculdade de Medicina, buscaram o 
Fleming, por saberem que a preparação diferenciada 
oferecida pelo curso estaria lhes auxiliando de forma 
substancial no alcance de suas metas.

FLEMING: A FÓRMULA DOS CAMPEÕES

Os níveis de excelência nos patamares de aprova-
ção foram alcançados. Não apenas em quantidade 
mas também em qualidade, tanto que seus alunos 
obtiveram as principais colocações nos exames.

O vestibular de 2006 foi muito 
comemorado, pois o curso 
atingiu 62% de aprovação e 
muitos dos seus estudantes 
tiveram um desempenho 
excepcional. Na UFRGS 
o vestibular para Medicina 
mais difícil do Rio Grande 
do Sul e um dos mais concorridos do Brasil , quatro 
dos dez primeiros lugares (a primeira, a terceira, a 
oitava e a décima colocações) foram de alunos do 
Fleming.

Um índice superior em aprovações 
PERCENTUAL DE ALUNOS DO FLEMING QUE 
PASSARAM EM VESTIBULARES DE MEDICINA

2005 - 45%
2006 - 62%

Na UFRGS, em 2006, entre os dez primeiros, três 
alunos (o primeiro, o terceiro e o décimo lugares) 
concluíram o Ensino Médio no ano anterior direta-
mente para cursar o Fleming, ou seja, o projeto, que 
sempre acreditou em um ano de muito esforço, deu 
certo! Apenas um dos quatro colocados do Curso 
não fez da mesma maneira, embora passasse de 
forma brilhante. De qualquer forma os alunos não 
precisaram repetir a “crença” de que vários anos são 
necessários para entrar na Medicina.

Colocações do Fleming em alguns dos 
vestibulares para Medicina em 2006: 

UFRGS – 1º, 3º, 8º e 10º lugares
UPF – 1º lugar
PUCRS – 2º e 5º lugares
FFFCMPA – 5º e 9º lugares
UNISC – 1º lugar
ULBRA – 1º lugar

Andressa Cardoso de Azeredo, aluna do Fleming, 
foi a primeira colocada no vestibular para Medicina 
da UFRGS. 

Em matéria na revista Veja, editada em 29 de 
março de 2006, ela declarou que uma das principais 
fórmulas para atingir este resultado foi ter sido pre-
parada em turno integral e fazer os simulados. Uma 
aluna especial que usufruiu de forma decisiva do 
padrão de qualidade do ensino e do assessoramento 
do Curso Fleming.

ROTINA DE ESTUDOS

Como não passou para 
a Faculdade que mais 
queria na primeira tenta-
tiva, ficou um ano inteiro 
voltada para o vestibular 
– assistiu a aulas num 
cursinho em período in-
tegral. 

O que foi decisivo para o bom desempenho no 
concurso, segundo ela: Ter estudado todas as maté-
rias com a mesma dedicação – e não apenas aquelas 
ligadas às ciências biomédicas. Fazer com seriedade 
os simulados aplicados pelo cursinho.

Como premiação pela conquista, Andressa ga-
nhou uma viagem a Porto Seguro do Fleming Cur-
sinho Vestibular, em Porto Alegre, onde se preparou 
para as provas.

VISÃO DE FUTURO

O projeto de crescimento e consolidação do curso 
está em pleno desenvolvimento. No ano de 2005, 
foi implementado o preparatório para os exames 
de residência médica. Iniciou com 11 alunos, sendo 
que oito (um índice superior a 70%) já conseguiram 
colocação nas residências pretendidas. 

Nos vestibulares de inverno de 2006, os alunos 
do Fleming se destacaram, incluindo dezenas de 
aprovações (ressaltando inclusive os quatro primeiros 
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lugares na Ulbra), em diferentes Faculdades, tais 
como: Ufpel, Unisc e Univali. Ou seja, já está sendo 
demonstrado que estão preparados para o vestibular 
de 2007. 

A qualificação dos seus serviços, das instalações e 
de suas ferramentas de comunicação e de relaciona-
mento são conseqüências de um processo contínuo 
de aperfeiçoamento. Em um segmento altamente 
competitivo e em constante transformação, o Fle-
ming está permanentemente buscando diferenciais 
únicos para continuar sendo percebido e avaliado 
como a melhor opção para aqueles que almejam 
entrar nas melhores faculdades de medicina. 

Novos projetos estão em andamento e fazem do 
Fleming uma empresa que vive o presente e pensa 
no futuro. Exatamente como seus alunos, que en-
frentam árduas etapas para atingir seus objetivos, e 
que possuem a consciência de tratar-se apenas do 
primeiro dos muitos desafios que terão pela frente. 
Eles, os estudantes, também têm a certeza de que 
os degraus para atingir o sucesso, na profissão que 

escolheram, precisam ser percorridos com segurança, 
sabedoria e com os olhos no amanhã.

Uma postura, um jeito de ser, de quem pensa no 
hoje e planeja o amanhã. Uma forma de preparar, 
detalhadamente, o futuro da empresa e das pessoas: 
seus alunos, os familiares, sua comunidade. Um 
caminho para prospectar o bem-viver. Para muitos. 
E que sinaliza a importância de se manter atento às 
potencialidades do segmento. 

Isso porque o Curso Fleming acredita que tão 
importante quanto investir recursos é se envolver, 
se comprometer, implantar ações para aprimorar 
os jovens talentos e conseqüentemente para se 
aprimorar. Pretende, com seu trabalho, contribuir 
para uma maior qualificação. Sabe que a educação 
é de extrema relevância para o crescimento do país. 
Entende que essa já é uma importante razão para 
que a garra, a coragem e o empreendedorismo es-
tejam presentes, diariamente. Um perfil que revela 
o compromisso desse curso que nasceu com um só 
desejo: ser vencedor.  E conseguiu.

Jorge Ignácio Szewkies é diretor do Fleming Medicina; Paulo 
Ratinecas é diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.

EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 



CASE STUDIES

30

REDE KUMON

O começo foi tímido, na cidade de Londrina (PR), em 
1977. Naquela época, palavras como franchising eram 
praticamente desconhecidas no Brasil. O objetivo de Suzana 
Kabe, a primeira franqueada brasileira, era o de atuar 
dentro do segmento de educação, com uma marca séria e 
respeitada em outros países e que tinha muito potencial para 
o crescimento.

O SUCESSO NO BRASIL 
DE UMA REDE GLOBAL

J
ustamente naquela época – há 30 anos – o Brasil 
conheceria o Kumon, rede de ensino, que hoje 
tem presença em 44 países e é a segunda maior 
franqueadora do Brasil, com 1.875 unidades es-

palhadas por todas as regiões brasileiras, que ensinam 
matemática, Português, Japonês e Inglês a cerca de 
81 mil alunos.

Quando chegou ao Brasil, o Kumon já tinha uma 
história de mais de 20 anos de sucesso. Criado em 
1954 no Japão, pelo professor de Matemática Toru 
Kumon, o método nasceu do amor de um pai e da 
sua preocupação de que o filho tivesse uma vida ple-
na e feliz, desenvolvendo ao máximo o seu potencial, 
para conseguir trilhar o próprio futuro.

O filho, que não ia bem na escola, teve à sua dis-
posição um material didático auto-instrutivo, para 
estudar sem depender dos ensinamentos de alguém e 
orientando-se conforme o seu próprio ritmo de apren-
dizagem. Takeshi alcançou conteúdos de nível uni-
versitário ainda na 6a série e desenvolveu autonomia, 
autoconfiança e a postura de buscar novos conhe-
cimentos. Os resultados de Takeshi se espalharam e 
atualmente, o método Kumon está presente nos cinco 
continentes, com quatro milhões de alunos.

G I A N E  B .  N U N E S 
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O SUCESSO NO BRASIL DE UMA REDE GLOBAL

O MÉTODO

O principal objetivo do Kumon é desenvolver a 
autonomia (independência) e o autodidatismo em 
seus estudantes. Para realizar esse objetivo, contam 
com material didático auto-instrutivo e um sistema 
de ensino muito particular - o ensino individualiza-
do, onde cada aluno tem um programa de estudo 
desenvolvido especialmente para ele, de acordo com 
sua capacidade atual, ritmo de aprendizagem e metas 
a atingir. 

De uma maneira natural e sem pressões, os 
alunos aproveitam seu potencial e se adiantam em 
seus estudos em relação à escola. Assim, ao chegar 
ao Ensino Médio, estarão mais tranqüilos e capazes 
de enfrentar com maior propriedade os exames ves-
tibulares.

Com um material didático estru-
turado para se adaptar à necessidade 
de cada pessoa, qualquer pessoa pode 
matricular-se nas unidades Kumon, 
desde crianças em idade pré-escolar, 
até quem está na melhor idade. Desta 
forma, o método Kumon também se 
molda às necessidades das crianças, 
acompanhando seu ritmo, trazendo 
prazer em estudar e uma maneira 
diferente de saborear as vitórias.

MATEMÁTICA

Muitas pessoas se arrepiam ao se 
deparar com uma complicada equa-
ção matemática. Salvo os que são apaixonados pela 
matéria, é mais do que normal encontrar quem corra 
dos números. Mas não se pode fugir da Matemática 
para sempre, pois a sociedade cobra um mínimo de 
conhecimento, pois sem o básico, a própria cidadania 
fica ameaçada. 

Tocar um negócio, acompanhar a evolução de 
uma campanha eleitoral, controlar o orçamento 
doméstico, verificar o rendimento de uma aplicação 
financeira... tudo exige algum trânsito pelo mundo 
dos algarismos, das proporções, da linguagem Ma-
temática.

Pesquisa realizada com 2.000 pessoas no país 
pelo Instituto Paulo Montenegro - braço social do 
Ibope - e pela ONG Ação Educativa, constatou 
que 29% da população do país (ou mais de 52 mi-
lhões de pessoas), entre 15 e 24 anos conseguem ler 
números, mas tem muita dificuldade em resolver 

operações matemáticas simples. Mais de três milhões 
de brasileiros nessa faixa etária (2% da população) 
são analfabetos absolutos em Matemática e não 
conseguem ler números simples, como preços ou 
anotar corretamente números de telefone.

No caso de quem se encontra em fase de aprendi-
zagem, os exames de avaliação de cursos realizados 
pelo Ministério da Educação têm chamado a atenção 
para as deficiências do ensino básico ao superior. 
Ainda assim, é preocupante como problemas de 
assimilação de conteúdos durante a fase escolar 
acabam persistindo e mesmo se agravando durante 
a vida adulta.

Para as crianças que ainda têm tempo de apren-
der e gostar da Matemática e para os adultos que 
estão a fim de driblar o monstro numérico, há cura. 

Através do método Kumon, criado no 
Japão em 1954, por Toru Kumon, 
professor de Matemática e pai de um 
filho que encontrava dificuldades 
na disciplina, é possível vencer as 
barreiras que bloqueiam o raciocínio 
básico e até mesmo passar a gostar 
da disciplina.

Com o objetivo fundamental de 
fazer com que toda pessoa aprenda 
e passe a gostar de Matemática, o 
método de trabalho que o Kumon 
desenvolve é contínuo e se divide em 
etapas como: teste diagnóstico, tem-
po de estudo, orientação adequada, 
feedback e estudo ativo. O aluno que 
freqüenta as aulas tem exercícios para 

resolver todos dias e o tempo da tarefa é de, aproxi-
madamente, 30 minutos.

Para Gisele Nunes, Diretora Pedagógica do Colé-
gio Pré-Médico, em São Paulo o Kumon Matemática 
é decisivo no desempenho de todos. “A eficiência e a 
facilidade com que as crianças que fazem Kumon 
lidam com a Matemática as destacam das demais”, 
conta Gisele, que é mãe de dois jovens em fase pré-
vestibular e ex-alunos do Kumon. “Eles entraram 
no Kumon ainda crianças e até hoje, às vésperas da 
faculdade de Engenharia e Exatas, utilizam o método 
nos estudos e no dia-a-dia”, completa.

Colégio com força de cursinho, o Pré-Médico tem 
como objetivo preparar os alunos para que tenham 
capacidade suficiente para os vestibulares. O corpo 
docente é composto por professores experientes e em 
constante atualização, apoiados pelo Departamento 
Pedagógico que, além disso, supervisiona o desem-

O método Kumon 
foi criado no 

Japão em 1954, 
por Toru Kumon, 

professor de 
Matemática e 

pai de um filho 
que encontrava 
dificuldades na 

disciplina
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penho de cada um, 
prevenindo proble-
mas futuros. É aí que 
entra o Kumon.

O material uti-
lizado pela rede é e l abo r a d o 
de modo a dosar o nível de dificuldade da 
Matemática. Os problemas são colocados em ordem 
crescente, de folha em folha, dos mais simples para 
os mais complexos, sem exigir demais da criança, 
oferecendo a ela apenas conteúdos adequados à sua 
capacidade.

Como o tempo de resolução dos exercícios é medi-
do e usado como parâmetro na avaliação do domínio 
do conteúdo estudado, o aluno acaba aprimorando 
a sua capacidade de concentração e essa postura se 
refletirá positivamente em seu rendimento escolar.

Ouro na Olimpíada Paulista de Matemática de 
2003, 2004 e 2005; ouro e bronze em 2003 e 2004 
na Olimpíada Brasileira de Matemática e ouro no-
vamente na Olimpíada Paulista de Matemática em 
2006, Henrique Watanabe, de 15 anos, não pode 
ser considerado nada menos do que um excelente 
estudante. 

“Ele sempre foi muito inteligente, os pais sabiam 
disso e o Kumon o aperfeiçoou ainda mais”, conta 
Joanice Komura, da unidade Kumon Saúde Kenmei 
em São Paulo.

“Entrei no Kumon para melhorar minha con-
centração e aumentar a agilidade nas disciplinas 
como um todo. Estou cursando a 1ª série do Ensino 
Médio na escola e o estágio de Matemática no Ku-
mon. Além da concentração e rapidez de cálculos, o 
Kumon ajudou-me a desenvolver a autoconfiança 
através do estudo autodidata, aumentando muito 
minha auto-estima. Terminado o Kumon eu já 
vou preparado para enfrentar o vestibular”, conta 
Eduardo Gugelmin Rosa, aluno da unidade Ribeirão 
- Jd. Paulistano (SP).

“Sempre tivemos como objetivo um futuro 
próspero para nossos filhos e não medimos esforços 
no nosso dia-a-dia. Pensando assim, o Kumon foi 
uma excelente escolha”, afirmam Elisabeth e Carlos 
Gugelmin, pais de Eduardo e Cristiane, também 
aluna da rede.

Ana Clara Tristão iniciou os estudos aos dois 
anos e, durante toda sua trajetória e, durante este 
tempo, acumulou muitas conquistas e aprendizados. 
Em todas as disciplinas atingiu a condição de aluna 
adiantada. Atualmente, ela está cursando a 6ª série 
do Ensino Fundamental e tem apresentado ótimo 

desempenho na escola. “Minha 
intenção é concluir o curso de 
Matemática o mais breve possí-

vel e me dedicar inteiramente ao curso 
de Inglês”, revela a aluna.

“Acredito que os esforços de minha filha, aliados 
ao início precoce nos estudos, são a chave de seu 
sucesso. Aliás, por entender que a educação é o maior 
bem que os pais podem legar aos seus filhos, sempre 
procuramos demonstrar sua importância para Ana 
Clara, salientando que mesmo todo esforço e dedi-
cação para a obtenção de conhecimento são válidos 
e que o resultado será sempre muito gratificante”, 
comenta Cynthia Tristão, mãe de Ana Clara.

É importante frisar que o aluno não precisa 
estar mal nos estudos para freqüentar o Kumon. É 
muito comum ver crianças que já possuem grande 
potencial e querem apenas se aprimorar ainda mais. 
Muitos se tornam verdadeiros campeões, conquis-
tando medalhas em olimpíadas especiais.

Rafael Sampaio Rezende, que concluiu o curso 
em 2005, já tinha facilidade nas matérias oferecidas 
na escola, mas mesmo assim entrou no Kumon nas 
disciplinas de Português e Matemática, pois queria 
aprender mais. Na época, matriculado na 5a série do 
Ensino Fundamental, em seis meses de curso tornou-
se adiantado em Matemática e, em um ano, atingiu 
conteúdos dois anos acima da série escolar. “Já estava 
formando uma personalidade própria de vencedores”, 
comenta sua orientadora, Renata Sidrim. 

“Eu senti que o Kumon me ajudou muito a 
desenvolver a capacidade de raciocínio. E na Olim-
píada de Matemática percebi que conseguia fazer as 
questões com assuntos ainda não dados na escola, 
graças ao fato de ser adiantado no Kumon e já ter 
assimilado todo aquele conteúdo”, diz Rafael. Além 
disso, ele ressalta que o Kumon o ajudou no seu 
amadurecimento pessoal, desenvolvendo-lhe maior 
senso de responsabilidade e disciplina.

Há quem diga que o Kumon é repetitivo ou 
mecânico, mas todo o método tem um objetivo a 
ser alcançado. O aluno deve revisar os exercícios 
quando, além de cometer muitos erros, seu tempo de 
resolução for longo demais. Deve revisar para fixar 
os conhecimentos adquiridos e avançar facilmente 
a níveis mais complexos da matéria. E revisar onde, 
geralmente, encontrou maiores dificuldades, ou os 
pontos básicos do assunto estudado. 

Entretanto, como os demais procedimentos do 
método Kumon, a revisão é adequada à capacidade e 
às necessidades individuais dos alunos. O orientador 
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determina o conteúdo a ser revisado de acordo com 
o grau de compreensão de cada um. A revisão deve 
ser vista como um expediente pedagógico destinado a 
preparar o aluno para os próximos passos no estudo 
da Matemática.

Para Edmilson Motta, coordenador de Mate-
mática do Colégio Etapa e coordenador nacional 
da Olimpíada Brasileira de Matemática, o Kumon 
valoriza pontos importantes como a organização, 
a disciplina e a atenção, que leva os aprendizes ao 
domínio técnico da Matemática. “Os hábitos criados 
pelo Kumon são muito positivos e auxiliam os alu-
nos em seu desempenho. Como em qualquer outra 
disciplina, para dominar os tópicos são necessários 
dedicação e gosto pelo estudo, e isso é despertado pelo 
Kumon”, declara.

Nos últimos anos, entre os principais medalhistas 
das Olimpíadas está Rafael Daigo Hirama, aluno do 
Kumon de Campinas, que recebeu medalha de ouro 
nas Olimpíada Brasileira de Matemática de 1999, 
2004 e 2005, medalha de ouro na Olimpíada Paulista 
de Matemática em 2002 e 2003, Menção Honrosa 
na Olimpíada Internacional de 2003 e medalha de 
prata na Olimpíada Internacional de 2004.

PORTUGUÊS

Erros de Português gravíssimos sempre são en-
contrados em redações de vestibulares ou provas do 
Enem. Infelizmente, é grande o número de crianças, 
jovens e adultos que falam e escrevem mal a própria 
língua; mesmo vivendo em um mundo de altíssima 
competitividade onde, na maioria dos currículos, falar 
fluentemente duas línguas é algo quase que banal.

No Brasil, são muitas as causas para este tipo 
de problema: professores mal preparados, aprova-
ção automática, pouco interesse dos alunos, falta 
de incentivo das famílias, entre outros fatores. Até 
em colégios particulares, se a criança não for bem 
estimulada, não terá um bom desempenho, mesmo 
quando se trata da “língua mãe”.

Estudo realizado pela Unicamp (Universidade de 
Campinas) aponta que 25,7% dos alunos da quinta 
série, no Estado de São Paulo, não compreendem tex-
to escrito. Apesar de reconhecer todos os esforços da 
Secretaria Municipal de Educação, principalmente 
na capacitação de professores, os técnicos apontaram 
que esta é uma situação preocupante, com uma 
proporção “inaceitavelmente elevada”.

Perante esta situação, a melhor saída é fazer um 
curso complementar, que incentive o aluno à prática 

da leitura (imprescindível para a aquisição de novos 
conhecimentos) e da escrita. Uma das melhores op-
ções do mercado é o curso de Português do Kumon, 
que foi criado em 1994 e trabalha desde o aprendizado 
da grafia de palavras até a síntese dos textos.

Com um material rico em textos de gêneros 
diversos, o curso tem como objetivo desenvolver a 
capacidade de leitura e interpretação. Composto por 
16 estágios, que vão do 5A ao J, conta com uma 
seleção dos melhores títulos da literatura nacional 
e estrangeira que desenvolvem o gosto pela leitura, 
tanto em adulto, quanto em crianças. Em média, o 
Kumon forma 250 alunos por mês, entre os quase 28 
mil matriculados apenas 
nesta disciplina.

Segundo a equipe de 
Desenvolvimento de Ma-
terial Didático de Língua 
Pátria, o Kumon usou a 
estrutura do tradicional 
curso de Japonês para 
formatar o de Português. 
O professor Toru Ku-
mon (criador do método) 
percebeu que os melhores 
alunos de Matemática 
também tinham um ótimo 
desempenho em línguas, 
por isso, resolveu iniciar 
um trabalho na área de 
Humanas, provando que conhecer bem a língua mãe 
ajuda a organizar o pensamento e o raciocínio.

O curso ajuda na compreensão e interpretação 
de textos, sendo eles de qualquer tamanho, gênero 
ou cultura -  e para isso existem “temas de estudo” 
que enfocam cada etapa necessária para se atingir 
o objetivo proposto. Com a leitura  de textos, todos 
podem, por conseqüência, ler jornais e revistas para 
se manter atualizado e com possibilidade de atuar 
no mundo; ler livros de literatura, e com eles ter 
momentos de prazer e também de vivência de expe-
riências humanas. Dentro do Kumon, cujo objetivo 
maior é a formação de autodidatas, o curso de língua 
também é indispensável para que seja possível cada 
um pesquisar e estudar por si mesmo. 

Prova disso é o caso do pequeno Marcelo Chris-
tian Gomes Abrantes, de 8 anos de idade, que co-
meçou o Kumon aos 4 anos e já concluiu o curso 
de Português na unidade Barueri. Segundo Miriam 
Aparecida Gomes Abrantes, mãe de Marcelo, ele era 
uma criança que vivia no meio de adultos, começou 
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a sentir curiosidade sobre as coisas e fazia muitas 
perguntas, principalmente sobre Português. “Como 
se fala isso? Como se escreve aquilo?”.

“A primeira frase que ensinei ao meu filho foi 
‘eu te amo’ e, a partir daí, ele foi demonstrando ter 
talento. Percebendo isso, eu o matriculei em uma 
pré-escola, mas ele pedia para ter lição de casa, pois 
lá eles não passavam. Então, vi o 
método Kumon em uma revista 
e resolvi fazer a matrícula”, conta 
Miriam.

“O Kumon fez toda a di-
ferença para vida dele, que 
é o primeiro da escola e está 
adiantado um ano (cursa a 
terceira série). Lá, meu filho 
aprendeu a se sociabilizar, 
ajudando as outras crianças e fazendo amizades. 
Ele lê muito bem, com muita desenvoltura e penso 
que o curso serviu não só para o conhecimento, 
mas também fez ele perder a inibição. Ele volta 
todo orgulhoso porque todos da escola querem fazer 
trabalho, estudar e brincar com ele, já que o acham 
inteligente”, completa.

“Chegou uma hora que ele estava me perguntando 
coisas sobre gramática e regras de Português que eu 
não sabia responder e, para me atualizar e acompa-
nhá-lo, também me matriculei no Kumon. Já entrei 
no fim do estágio D (ele estava no mesmo na época). 
Ele me disse assim: - ‘mamãe, se um dia eu tiver um 
filho, vou colocá-lo no Kumon.’ Esta foi a maior 
prova de que acertei na minha decisão”, conclui.

JAPONÊS

Os cursos de línguas do Kumon proporcionam 
o domínio da leitura, da escrita e da interpretação 
de textos, desenvolvendo o gosto pelo hábito de ler, 
assim ele terá mais oportunidades de buscar novas 
informações e aprender sempre. No caso da Língua 
Japonesa, o estudante aprende os três tipos de escrita 
(Hiragana, Katakana e Kanji) porque:
• o sistema de escrita japonês é parte integrante e 
fundamental do idioma;
• ao preencher as lacunas/estruturas frasais com pa-
lavras do seu vocabulário (pertinentes a determinado 
assunto), o aluno adquire um sólido conhecimento 
da estrutura do idioma para poder se comunicar 
de forma versátil, não ficando limitado a “frases-
prontas”;
• sabendo a escrita, principalmente de kanjis, consegue-

se associar a imagem e/ou som com o significado da pa-
lavra, facilitando a memorização de novas palavras.

Além do estudo do material didático, o aluno rea-
liza atividades como a leitura em voz alta e exercícios 
com os CD’s (ouvir e repetir os textos do manual) 

em todas as aulas. 
Dessa forma, ele tem 
a oportunidade de:
• melhorar a pronún-
cia, a entonação e a 
dicção;
• melhorar o entendi-
mento;

• fixar melhor o vocabulário;
• perder o medo de se expressar;
• acostumar-se com os sons das palavras etc.

Conforme o aluno vai progredindo, o orientador 
do Kumon usa cada vez mais o japonês para se 
comunicar com ele na sala de aula, fazendo que ele 
use o que aprendeu. Além de não precisar esperar 
pela “aula” de conversação, ele pode treinar de forma 
individualizada, usando o vocabulário e o conteúdo 
de acordo com as lições estudadas e o nível de co-
nhecimento dele. Uma outra atividade que oferece é 
a produção de frases/textos para:
• complementar a leitura;
• colocar as idéias de maneira simples no papel;
• perder o medo de escrever;
• mostrar que está absorvendo o conteúdo estudado etc.

Assim, pode-se concluir que o sistema de estudo 
do Kumon (estudo do material didático, leitura em 
voz alta, exercícios com os CD’s e produção de textos) 
“reproduz”, na unidade e fora dela, um ambiente 
propício para que o aluno possa ler, escrever, ouvir 
e falar e, com o tempo, possa elaborar o seu próprio 
discurso, responder às questões, solicitar e/ou forne-
cer informações, ou seja, ele estará preparado para a 
verdadeira “conversação”.

INGLÊS

Desde 2005, o método japonês de ensino indi-
vidualizado Kumon agora também fala Inglês. 
Tradicionalmente conhecida pelo ensino das 
disciplinas Matemática, Japonês e Português, 
a rede comemora o sucesso do curso de Inglês, 
que já conta com mais de seis mil alunos em 
todo o país.

REDE KUMON
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O material didático exclusivo é desenvolvido pelo 
Kumon Institute of Education, que tem mais de 40 
anos de experiência na elaboração de todo o conteúdo 
de ensino do Kumon. Os alunos recebem material 
de áudio para o exercício diário da compreensão 
auditiva e para a aquisição de uma boa pronúncia. 
Através dos blocos, do CD e do manual do CD, eles 
aprendem Inglês naturalmente da mesma forma 
como aprenderam o Português.

De acordo com Sônia Mayumi, responsável pela 
orientação na unidade Moema-Jurupis, muitos dos 
alunos de Inglês do Kumon já tiveram experiências 
em outros cursos de idiomas, seguindo um conteú-
do programático que deve ser cumprido em todas 
as aulas. Muitas vezes os alunos não conseguem 
acompanhar o ritmo com que estes conteúdos são 
apresentados, daí então surgem dúvidas que não são 
esclarecidas, ele ficam desmotivados e abandonam 
o curso.

“Gosto de estudar pelo método Kumon, pois 
sigo meu ritmo, aprendo melhor e consigo evoluir 
bastante. Faço dois cursos, o Japonês, porque sou 
descendente, e Inglês, porque se eu não fizer, não vou 
ter muitas oportunidades de me destacar na carreira. 
Por enquanto não é complicado fazer duas disci-
plinas. Já estudei Inglês em outra escola, mas não 
aprendi tanto quanto aprendo aqui. No Kumon, se 
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eu não souber alguma coisa, vou receber orientação e 
avançarei somente quando assimilar completamente 
o conteúdo”, conta Danielle Kawamura, 11 anos, 
aluna da unidade Kumon Moema-Jurupis.

OPÇÃO PELO CRESCIMENTO

Mas o professor Toru Kumon queria mais. O seu 
desejo era que o método Kumon ficasse conhecido 
entre as crianças de todo o mundo e, por meio desse 
método, formar pessoas com condições de contribuir 
para termos uma sociedade ainda melhor. 

A forma encontrada para expandir e levar o 
método ao maior número de pessoas foi o sistema 
de franchising. Atualmente, o Kumon está presente 
em diversos países, como: Japão, Estados Unidos, 
Espanha, Canadá, África do Sul, Tailândia, Indo-
nésia, Hong Kong, México, Inglaterra, Alemanha, 
Cingapura, Malásia, Filipinas, Chile, Argentina, 
Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil.

Desde sua chegada no Brasil o Kumon já formou 
dezenas de milhares de alunos em suas disciplinas. 
Tradicional no ensino da Matemática, a rede conta 
com um grande número de participantes em Olim-
píadas de Matemática, sempre obtendo excelentes 
resultados, com muitos premiados com medalhas 
nas mais diferentes modalidades.

Investimento inicial R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00

Taxa de franquia R$ 1.050,00 (para o Grupo 1*) que inclui:
• Treinamento de 44 horas e estágios nas unidades
• Manual de Treinamento
• Kit de inauguração (impressos)
• Material Didático
•Manual de orientação e gabaritos.

Capital de giro R$ 4.000

Royalties Matrícula: de 50%
Mensalidade: de 45%

Taxa de publicidade Não é cobrada

Área mínima para o ponto 30 a 40m2

Número de funcionários por unidade 1 (o próprio dono da franquia) *até 30 alunos

Faturamento mensal estimado R$ 3.200 (Base de cálculo: 58 alunos do grupo G1*)

Lucro líquido estimado R$ 2.700

Prazo de retorno 8 a 9 meses

Prazo de contrato 2 anos, com renovação automática desde que não 
haja nenhuma notificação de fechamento

Os números do Kumon

Tabela 1
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Giane B. Nunes é coordenadora de Comunicação da Rede Kumon.

EXPANSÃO

Após um período de aproximadamente dois 
anos sem abrir novas unidades, a rede retoma o 
processo de recrutamento de candidatos a fran-
queados em todo o país. Neste período, todo o 
processo de expansão, inclusive treinamento, foi 
reestruturado.

A franquia Kumon tem sido uma grande opor-
tunidade para desenvolver um trabalho na área 
de educação e obter retorno financeiro satisfatório. 
Além disso, o investimento inicial é muito acessível 
e o franqueado conta com um suporte sólido desde 
a fase do treinamento.

Um fator que contribuiu para esse crescimento 
é a lucratividade que o investimento proporciona: 
o Kumon figura como a quinta maior franquia 
por lucro no Brasil, o que, sem dúvida, estimula 
os novos franqueados. Só nos últimos cinco anos 
houve um crescimento de 24,6% no número de 
escolas.

Para 2007 a previsão é de crescer de 4 a 5%, com 
a expectativa de abrir aproximadamente 80 novas 
franquias no território nacional. As cidades de inte-
resse são: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Londrina, 
Presidente Prudente, Campinas, Ribeirão Preto, Bra-
sília, Salvador, Fortaleza e Belém.
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SIL FIOS E CABOS

O 
conjunto de ações mercadológicas, a seriedade 
na política de atuação e na relação com seus 
parceiros e fornecedores, com metas e dire-
trizes honestas, somadas às iniciativas como 

avanços tecnológicos, rigoroso controle de qualidade, 
valorização profissional e respeito ao consumidor, 
fazem com que a SIL seja reconhecida como uma 
das principais empresas brasileiras na área de fios e 
cabos para fins elétricos. Este modelo de gestão em-
presarial começou num sonho de um empreendedor 
chamado Silvio Barone.

COMO TUDO COMEÇOU

Filho de imigrantes italianos, Silvio Barone 
nasceu em Mococa (SP). Desde pequeno, teve de 
ir à luta para ajudar no orçamento familiar. E já 
gostava de vender. Começou vendendo seus serviços 
de engraxate, passou por remédios e brinquedos e, 
em 1951, montou uma estamparia de latas de vase-
lina. O negócio não vingou e um dia, no bairro da 
Aclimação (SP), Barone ouviu uma conversa num 
bar, que tempos depois mudaria toda sua vida. O 

S I L V I O  B A R O N E  J U N I O R

Como diferenciar uma indústria de fios e cabos para fins 
elétricos? A dúvida paira somente na mente de quem ainda não 
conhece a marca SIL Fios e Cabos Elétricos, empresa sólida, 
100% nacional, bem estruturada, que há mais de 30 anos 
fornece produtos seguros e duráveis, com preço competitivo 
e adequado à realidade do segmento, e qualidade certificada 
conforme as normas técnicas vigentes.

UMA EMPRESA COM 
ESPÍRITO EMPREENDEDOR
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INDÚSTRIA

UMA EMPRESA COM ESPÍRITO EMPREENDEDOR

sempre será lembrado por sua ética, confiabilidade e 
seriedade, qualidades incorporadas à marca SIL.

PRODUÇÃO

A SIL Fios e Cabos Elétricos está instalada em 
um terreno de 27.000 m2, com área construída 
equivalente a 13.000 m2, localizado em Guarulhos 
(SP). Nos últimos anos, a empresa tem vivido um 
período de franco crescimento. Proporcionalmente, 
cresceu cerca de 5 vezes sua capacidade instalada: 
de 1.440 toneladas/ano em 1993, 
passou para 8.000 toneladas/ano 
em 2004, mantendo-se entre os 
cinco maiores fabricantes do 
mercado nacional.

Em 2006, produziu cerca de 8 
mil toneladas/ano de fios e cabos 
para fins elétricos. A expectativa 
para 2007 é de que a empresa 
registre um crescimento 15% 
superior ao atingido em 2006. 
A SIL prioriza o desenvolvimento sustentável da 
empresa e emprega recursos com capital próprio. 

Para 2007 estão previstos investimentos em 
estratégias de marketing; na informatização e inau-
guração da ampliação do parque fabril; na aquisição 
de máquinas, equipamentos e novas tecnologias; 
na abertura de outros nichos de mercado, com o 
crescimento da linha de produtos; e na ampliação 
do laboratório de testes e ensaios.

TECNOLOGIA

A SIL possui equipamentos de última geração, 
entre eles a Trefila Multifilar, que processa até 14 
fios simultaneamente a 35m/segundo, várias linhas 
de extrusão (90 e 120mm) e coextrusão (dupla ca-
mada), e controladores ópticos de diâmetro em 100% 
da linha de extrusão. Em 2006, três novos equipa-
mentos foram acrescidos às demais máquinas de alta 
tecnologia: uma Trefila Multifilar, uma Buncher 
de Dupla Torção e uma Extrusora 90/60mm, todas 
para serem utilizadas na fabricação de cabos flexíveis 
e cabos multipolares de baixa tensão.

A matéria-prima é adquirida de fornecedores 
especializados e a transformação do cobre - com 
alto grau de pureza - e do PVC - próprio para fins 
elétricos - faz com que a SIL produza fios e cabos 
com qualidade, para utilização em instalações com 
tensões de até 1kV.

interlocutor disse para o dono do bar que já tinha 
faturado uma “perninha”. Curioso, Barone ques-
tionou o que era aquilo e descobriu que se tratava 
de 50 contos de réis, uma fortuna para a época. 
Ambicioso, perguntou o que ele fazia para ganhar 
a tal “perninha”. O rapaz era vendedor de uma loja 
chamada Elétrica Paulista.

DE CAIXEIRO VIAJANTE 
A DONO DE LOJA

Mesmo sem experiência, Barone seguiu no mes-
mo instante para a Elétrica Paulista e ofereceu-se 
para trabalhar. Os proprietários desdenharam, mas 
deram a ele uma chance. Barone ganhou a confiança 
dos comerciantes, virou caixeiro viajante e vendedor 
de material elétrico em todo Brasil. Quatro anos 
depois, abriu uma pequena loja, mas continuou a 
trabalhar na Elétrica Paulista. Seu empreendimento 
foi progredindo e surgiu a oportunidade de comprar 
um ponto na Avenida Prestes Maia, no Centro de São 
Paulo. Tempos depois, ele arrendou o prédio ao lado 
e ampliou seu comércio. Nasceu, assim, a Elétrica 
Danúbio, que, aos poucos, foi ganhando suas filiais: 
Álvaro Ramos, Ibirapuera, Santana, Jabaquara, 
Água Rasa, São Caetano do Sul e Ribeirão Preto.

DE LOJISTA À SIL FIOS E CABOS

Em 1970, Barone já era um grande revendedor de 
fios e cabos. Naquele ano, foi para a Copa do Mundo 
no México e voltou de lá com um sonho: ter uma 
fábrica de fios. A oportunidade veio em 1974, com 
a aquisição da Marisfio, no Tatuapé (SP), com duas 
extrusoras antigas e inúmeros furos no telhado. Co-
meçou produzindo fios e cabos somente para atender 
a demanda de suas lojas.

O velho galpão ficou pequeno para quem pen-
sava grande. Pouco tempo depois, Barone transferiu 
a fábrica para o tradicional distrito industrial da 
Mooca e, com o aumento da produtividade, contratou 
representantes que passaram a vender o excedente 
produzido para outros comércios, já com a marca 
SIL Fios e Cabos Elétricos.

Na década de 90, Barone decide encerrar progres-
sivamente as atividades de suas revendas e, em 1995, 
fecha a última loja Elétrica Danúbio. No mesmo ano, 
começam as obras do novo parque fabril, na região 
de Guarulhos (SP). Em 2001, a empresa muda-se 
para o novo endereço, com melhor infra-estrutura 
e tecnologia. Silvio Barone faleceu em 2004, mas 

A Sil 
ampliou sua 
capacidade 

instalada em 
cinco vezes, 
desde 1993
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Seu Departamento de Engenharia Industrial 
possui profissionais atualizados, os quais acompa-
nham as novas tendências nacionais e internacionais. 
Esta equipe projeta e constrói soluções para atender 
as necessidades da SIL, numa busca constante da 
melhoria dos resultados em processos.

TESTES E ENSAIOS

Na SIL, em 100% dos materiais isolados, é reali-
zado um teste contínuo de alta tensão, chamado de 
Ensaio de Centelhamento, com o intuito de com-
provar a qualidade, a durabilidade e a segurança 
dos fios e cabos produzidos pela empresa e assegurar 
uma isolação isenta de falhas. Todos os ensaios 
como Medida de Resistência Elétrica, Resistência 
de Isolamento, Dimensional e Tensão Aplicada são 
feitos por técnicos capacitados e de acordo com as 
normas vigentes. Os aparelhos para realização dos 
testes, entre eles projetor de perfil, microhmímetros, 
megohmímetros, maquina de tração e alongamento, 
são calibrados por empresa especializada.

QUALIDADE

A SIL é certificada 
pela Norma do Sistema 
de Gestão de Qualidade, 
a ISO 9001, versão 
2000 e seus produ-
tos possuem todos 
os Certificados da 

Marca de Conformida-
de do Inmetro (Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 
para fios e cabos – emitidos pela União Certificadora 
(UC). 

Seus produtos possuem uma etiqueta com três 
cores: branco para fio, cordão paralelo e torcido, PP 
e cabo chumbo; azul para cabo rígido e amarelo 
para cabo flexível. Este é um diferencial da SIL 
para o revendedor, visando facilitar a organização do 
produto na loja.  A etiqueta possui dois códigos de 
barras: um para ser utilizado no ponto-de-venda e o 
outro para dar rastreabilidade ao produto.

A SIL entende que a qualidade de seus produtos 
depende diretamente da qualidade de vida de seus 
colaboradores e, por isso, investe em treinamento, 
reciclagem e aperfeiçoamento profissional de seu 
quadro funcional, composto por cerca de 220 fun-
cionários.

PRODUTOS

É através da transformação do cobre com alto 
grau de pureza e do PVC (cloreto de polivinila) que 
a SIL produz fios e cabos elétricos para utilização 
em instalações elétricas com tensões de até 1kV 
(baixa tensão). Desta forma, a SIL está apta a aten-
der projetos de residências, construtoras, indústrias, 
condomínios, entre outras. Sua linha de produtos é 
composta por Fio Sólido SIL 450/750 V, Cabo Rígido 
SIL 450/750 V, Cabo Flexível SIL 450/750 V, Cabo 
Rígido Silnax 0,6/1kV, Cabo Flexível Silnax 0,6/1kV 
(singelo e multipolar), Cabo Silflex PP 750 V (com 
2, 3 e 4 veias), Cordão Flexível Paralelo e Torcido 
SIL 300 V e Cabo Chumbo SIL. Além disso, a SIL 
produz Cabo e Fio de cobre nu.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Os produtos da SIL são comercializados em 
aproximadamente 6.300 pontos de venda em todo 
o Brasil, negociados através de 60 representantes. 
Sua política comercial diferenciada tem chamado a 
atenção de revendedores, como os home centers: além 
da agilidade, a empresa garante a entrega do pedido 
na sua totalidade e dentro do prazo contratado.

É de responsabilidade do Departamento Comercial 
o apoio à exposição dos produtos no ponto-de-venda. 
Os representantes da empresa são encarregados de 
detectar as necessidades de cada loja e, a partir daí, 
caso haja interesse do cliente, solicitar o fornecimento 
de expositores e material de apoio às vendas, como 
banners, folders e catálogos. 

Entre os materiais específicos para favorecer as 
vendas nas revendas e fazer o produto girar ainda 
mais estão: adesivos de piso (para frente e/ou corredor 
de gôndola e de porta de entrada de loja); banners; 
bandeirolas; expositores com gancheira para os 
produtos encartelados; expositores de carretéis com 
conta metro; testeiras de gôndolas informativas, 
com orientações que ajudam o cliente a distinguir o 
produto e a sua aplicação, com informações básicas 
sobre a Norma 5410 - referente à instalação elétrica 
de baixa tensão (até 1kV); e um mostruário de fios 
e cabos comercializados pela SIL para que o con-
sumidor possa tocá-lo.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para a SIL, tão importante quanto cuidar da 
qualidade de seus produtos é manter um bom re-
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lacionamento com seus consumidores. O Serviço 
de Atendimento ao Consumidor, tem como missão 
estabelecer um canal direto de comunicação entre o 
usuário final de seus produtos e a empresa. O SAC 
possui profissionais aptos a prestar qualquer tipo 
de orientação quanto às características, diferenciais 
e aplicação dos fios e cabos elétricos. Todas as ma-
nifestações recebidas são atendidas com rapidez e 
eficiência, sejam elas opiniões, elogios, críticas ou 
sugestões sobre produtos e serviços da empresa. Os 
revendedores de todo o país também são orientados 
pela SIL a fornecerem o telefone gratuito do SAC 
(0800 55 0008), que atende consumidores de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

TREINAMENTO PARA REVENDAS

Acreditando na importância de estreitar o relacio-
namento com as revendas, a SIL investe em treina-
mentos destinados a profissionais como eletricistas, 
promotoras, representantes e clientes das áreas de 
construção civil e de materiais elétricos, que podem 
ser no próprio local de trabalho para incentivar a 
participação, ou na sua unidade fabril. Lojistas dos 
Estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia, além do 
Distrito Federal já se beneficiaram com as aulas, 
sempre intermediadas pelos representantes locais, 
cujo tema central aborda a introdução a “Condutores 
Elétricos”.

AÇÃO SOCIAL

A SIL entende que não basta produzir bens e 
serviços de alta qualidade. É preciso também bus-
car o bem-estar social através da preocupação com 
a valorização do homem, do meio ambiente e da 
cultura. Esses elementos são fatores determinantes 
do sucesso real de uma empresa. Entre as atividades 
sociais praticadas pela SIL, destaca-se o apoio a 
AACC - Associação de Apoio à Criança com Câncer, 
participando do programa “Empresa Solidária”. A 
AACC atende crianças e adolescentes de 0 a 20 anos 
de ambos os sexos, cada qual acompanhada por um 
responsável, proporcionando pelo tempo que for 
necessário: alojamento; alimentação e cestas básicas; 
vestuário; medicação; transporte e vales-transporte; 
próteses; suporte educacional e material escolar; 
tratamento psicopedagógico e social; lazer; amor, 
carinho e atenção.

QUALIDADE, TECNOLOGIA, 
FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA

Há mais de 30 anos, a SIL investe em equipa-
mentos modernos e velozes para produzir fios e 
cabos elétricos seguros e duráveis, com preços com-
petitivos e adequados à realidade do segmento. Sua 
postura empresarial está engajada na excelência em 
produção, tendo a qualidade total como prioridade 
absoluta e a agilidade nas entregas como garantia de 
interatividade com o cliente. 

Adquire matéria-prima de fornecedores especiali-
zados e é através da transformação do cobre com alto 
grau de pureza e do PVC (cloreto de polivinila) que 
produz produtos para utilização em instalações elétri-
cas com tensões de até 
1kV (baixa tensão). A 
SIL é certificada pela 
Norma do Sistema de 
Gestão de Qualidade, 
a ISO 9001, versão 
2000 e possui todos os 
Certificados da Marca 
de Conformidade do 
Inmetro para fios e 
cabos (emitidos pela 
União Certificadora 
– UC). 

Na SIL, em 100% 
dos materiais isola-
dos, é realizado um teste contínuo de alta tensão, 
chamado de Ensaio de Centelhamento, com o in-
tuito de comprovar a qualidade, a durabilidade e a 
segurança dos fios e cabos produzidos pela empresa 
e assegurar uma isolação isenta de falhas. Ensaios 
como Medida de Resistência Elétrica, Resistência 
de Isolamento, Dimensional, Tensão Aplicada e 
Centelhamento são feitos por técnicos capacitados 
e de acordo com as normas vigentes. Os aparelhos 
para realização dos testes, entre eles projetor de per-
fil, microhmímetros, megohmímetros, máquina de 
tração e alongamento, são calibrados por empresa 
especializada no assunto. 

DUPLA CAMADA

Um dos processos realizados pela SIL em seus 
produtos é a Coextrusão, conhecido como isolação em 
dupla camada. Neste processo, a isolação é composta 
por duas camadas, sendo a interna com excelente 
qualidade de isolação e a externa com excelente qua-
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Figura 2lidade mecânica. Isto porque a parte externa recebe 
um PVC muito liso e brilhante - chamado de PVC 
Cristal -, que desliza mais facilmente nos eletrodutos 
e agiliza a instalação. O brilho da matéria-prima 
aguça os olhos do consumidor e auxilia a venda no 
ponto-de-venda. Na SIL, o processo é aplicado no 
Fio Sólido SIL 450/750 V e no Cabo Flexível SIL 
450/750 V, nas seções nominais 1,5mm2 a 6mm2, 
em rolos, carretéis e encartelados.

RIGOR NOS TESTES

A SIL Fios e Cabos Elétricos tem como filo-
sofia de trabalho atender bem às necessidades dos 
consumidores com toda segurança, confiabilidade, 
qualidade e garantia. Há mais de 30 anos, produz 
produtos duráveis, com preço competitivo e adequa-
do à realidade do segmento, aptos a atender projetos 
de residências, construtoras, indústrias, condomínios, 
entre outros.

Os fios e cabos da marca SIL são utilizados em 
instalações elétricas de circuitos, quadros e padrões 
de entrada de energia com tensões de até 1kV (baixa 
tensão) e todos são certificados conforme as rigorosas 
normas técnicas vigentes no mercado brasileiro. Em 
sua unidade fabril, localizada em Guarulhos (SP), foi 
montado um laboratório, onde técnicos capacitados 
realizam dezenas de ensaios com o intuito de garantir 
a qualidade e a durabilidade de seus produtos.

ENSAIOS

A empresa adquire matéria-prima de fornecedores 
especializados. Após a transformação do cobre com 
alto grau de pureza e do PVC (cloreto de polivinila), 
100% dos materiais isolados, passam por um teste 
contínuo de alta tensão, chamado de Ensaio de Cen-
telhamento, com o intuito de comprovar a qualidade, 
a durabilidade e a segurança dos fios e cabos produ-
zidos pela empresa e assegurar uma isolação isenta 
de falhas. Os aparelhos para realização dos testes, 
entre eles Projetor de Perfil, Microhmímetros, Me-
gohmímetros, Máquina de Tração e Alongamento, 
entre outros, são calibrados por empresa especializada 
periodicamente. Em seus produtos, a SIL aplica 
os seguintes ensaios:

Ensaio de Medida de 
Resistência Elétrica 

Com a utilização do micro-
hmímetro é garantida a seção 

nominal do condutor, ou seja, é medida a resistência 
elétrica diretamente no cobre. Isso confirma que o 
produto está dentro dos parâmetros estabelecidos 
pelas normas técnicas vigentes.

Ensaio de Resistência de Isolamento 
Realizado no aparelho megohmímetro, mede-se 

a resistência de isolamento do PVC. Quanto maior 
a resistência do isolamento, melhor é a qualidade da 
isolação.

Ensaio Dimensional 
O micrômetro mede o dimensional do condutor; 

e o projetor de perfil mede a espessura da isolação de 
PVC. Com essas medidas é verificado se os produtos 
estão dentro das normas exigidas e de acordo com o 
projeto da SIL.

Ensaio de Tensão Aplicada 
Os rolos, após descansarem por duas horas sub-

mersos em água, recebem uma tensão de 2.000 a 
3.000 Volts, dependendo do tipo de cabo. Assim, é 
possível verificar se há qualquer defeito ou contami-
nação da isolação (PVC).

Ensaio de Centelhamento 
Com o aparelho Spark-test é possível verificar 

a isolação dos condutores em 100% da linha. É 
um teste contínuo de alta tensão, sendo este entre 
5.000 e 17.500V, dependendo da seção nominal do 
produto.

Ensaio de Envelhecimento 
Neste ensaio, o PVC – que pode trabalhar até 

70ºC – fica numa estufa durante sete dias a 100ºC. 
Isto para garantir que o produto não se altere ao 
longo dos anos.

Ensaio de Alongamento do PVC 
Antes e depois do envelhecimento do PVC, o 

mesmo passa pela máquina de tração, onde é esticado 
com o objetivo de garantir a qualidade de elasticidade 
do material.

Ensaio de Flexibilidade 
Neste ensaio, os cabos para 

instalação móvel (Silflex PP 
e Cordões Flexíveis Paralelo 
e Torcido) têm de superar 
mais de 15 mil movi-
mentos.
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Ensaio de Alongamento do Cobre 
Após a deformação de um metal a frio, que no 

caso é o cobre, ele endurece e aumenta a resistência 
elétrica. Para fazer com que ele volte à sua estrutura 
normal, ou seja, têmpera mole e baixa resistência 
elétrica, é necessário recozer o cobre. E é o ensaio de 
alongamento que verifica o perfeito recozimento.

Outros ensaios 
Existem outros ensaios feitos periodicamente, 

também de acordo com as normas técnicas vigentes, 
como o Ensaio de Deformação a Frio e a Quente 
(PVC).

TECNOLOGIA

A SIL possui equipamentos de última geração, 
entre eles a Trefila Multifilar, que processa até 14 
fios simultaneamente a 35m/segundo, várias linhas 
de extrusão (90 e 120 mm) e coextru-
são (dupla camada), e controladores 
ópticos de diâmetro em 100% da linha 
de extrusão. A transformação do cobre 
- com alto grau de pureza - e do PVC 
- próprio para fins elétricos - faz com 
que a SIL produza fios e cabos seguros 
e com qualidade. Em 2006, três novos 
equipamentos foram acrescidos às 
demais máquinas de alta tecnologia, 
para serem utilizados na fabricação de cabos flexíveis 
e cabos multipolares de baixa tensão.

Sua linha de produtos é composta por Fio Só-
lido SIL 450/750 V, Cabo Rígido SIL 450/750 V, 
Cabo Flexível SIL 450/750 V, Cabo Rígido Silnax 
0,6/1 kV, Cabo Flexível Silnax 0,6/1 kV (singelo e 
multipolar), Cabo Silflex PP 750 V (com 2, 3 e 4 
veias), Cordão Flexível Paralelo e Torcido SIL 300 
V e Cabo Chumbo SIL. Além disso, a SIL produz 
também Cabo e Fio de cobre nu.

QUALIDADE

A SIL é certificada pela Norma do Sistema de 
Gestão de Qualidade, a ISO 9001, versão 2000 e seus 
produtos possuem todos os Certificados da Marca de 
Conformidade do Inmetro para fios e cabos – emitidos 
pela União Certificadora (UC). A SIL entende que a 
qualidade de seus produtos depende diretamente da 
qualidade de vida de seus colaboradores e, por isso, 
investe em treinamento, reciclagem e aperfeiçoamen-
to profissional de seu quadro funcional, composto 

por cerca de 220 funcionários.

EMPRESA AMPLIA O PORTFOLIO

A gestão empresarial da SIL é pautada pelo cres-
cimento sustentado da indústria. Nos últimos anos, 
a empresa cresceu significativamente. Para se ter 
uma idéia, em 2005, obteve uma elevação de 20% 
na produção e no volume de vendas, em relação ao 
ano anterior, atingindo um total de 6 mil toneladas 
de matéria-prima transformada e um faturamento 
bruto de R$ 120 milhões. A empresa expandiu a 
comercialização de seus produtos em todo o Brasil, 
fechou novas parcerias e conquistou novos nichos 
de mercado, entre eles, os home centers. Neste ano, os 
produtos da marca SIL passaram a ocupar a pra-
teleira de mais de 6 mil pontos-de-venda em todo o 
país – antes eram 5600 revendas.

Alguns fatores foram primordiais para atingir 
estes números e para estabelecer a 
meta de, no mínimo, 10% de cresci-
mento para 2006: a política comercial 
atrativa para as revendas, que inclui 
agilidade e entrega nos prazos acor-
dados, preços competitivos, além do 
respeito pelo parceiro e consumidores; 
e os investimentos em marketing, que 
deram maior visibilidade e fortalece-
ram a marca no âmbito nacional. 

A resposta desta estratégia foi a crescente de-
manda de mercado - principalmente em relação a 
cabos flexíveis. E para atender o volume de pedidos, 
ampliar seu portfólio de fios e cabos e a sua par-
ticipação no mercado brasileiro, a empresa acaba 
de investir cerca de R$ 2,5 milhões na aquisição de 
novos equipamentos. O montante representa parte 
do total de R$ 6 milhões de investimentos previstos 
para biênio 2005 e 2006.

Foram adquiridos três novos equipamentos, que 
serão somados às atuais máquinas de alta tecnologia 
que compõem a estrutura do parque fabril: uma 
Trefila Multifilar que processará 14 fios simulta-
neamente a 35m/segundo; uma Buncher de Dupla 
Torção, própria para fabricação de cabos flexíveis; 
e uma Extrusora 120mm Dupla, para encapar fios 
e cabos em geral. 

Os equipamentos são nacionais com tecnologia 
alemã e as aquisições irão proporcionar a fabrica-
ção de cabos flexíveis e cabos multipolares de baixa 
tensão. “Equipamentos com alta tecnologia permi-
tem alta produtividade. Com estes equipamentos, 

A gestão 
empresarial da 
SIL é pautada 

pelo crescimento 
sustentado da 

indústria
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vamos aumentar a produtividade em 30%”, declara 
o diretor presidente da companhia, Silvio Barone 
Jr. “A capacidade instalada, que atualmente é de 
8.000 toneladas/ano de cobre, passará para 10.400 
toneladas/ano”, revela.

EM OBRAS: O NOVO PARQUE FABRIL

Ainda em 2007 a SIL concluirá as obras estru-
turais da ampliação do parque fabril, localizado no 
município de Guarulhos (SP). O novo prédio terá 6 
mil m2 acrescidos aos 7 mil m2 de área construída. 
Quando da inauguração da unidade, em operação 
desde 2001, a empresa já projetava ampliações futu-
ras. As novas instalações – fixadas numa área total 
de 27 mil m2 – oferecem não apenas mais espaço 
físico como permitem a duplicação da capacidade 
instalada da empresa.

O novo prédio, pre-
visto para estar con-
cluído no início de 
2007, abrigará as 
áreas de medição e 
estoque e contará 
com doca em des-

nível e capacidade 
de carregamento simultâneo de 

sete caminhões, fato que permitirá ainda mais 
agilidade nas atividades de despachos e entregas de 
mercadorias.

A ampliação da unidade fabril acarretará ainda o 
aumento do número de funcionários em 15%, além 
da expansão da rede de energia, treinamento de pes-
soal e informatização das instalações e de processos. 
Para um maior conforto térmico, a unidade será 
dotada de ventilação natural e terá como diferencial 
o sistema de reuso e reciclagem de água, e captação 
e reserva de 3,6 milhões de litros de águas pluviais. 

INFORMATIZAÇÃO DA 
GESTÃO DE PRODUÇÃO

Do total de R$ 6 milhões de investimentos para 
o biênio 2005 e 2006, a SIL destinou também cerca 
de R$ 150 mil para a Informatização da Gestão 
de Produção, com implantação de um software 
desenvolvido internamente pelo Departamento de 
Informática da SIL, sob medida às necessidades da 
empresa. O investimento foi feito com o objetivo de 
desburocratizar e gerar controles mais rápidos tanto 
na produção como no estoque, proporcionando 

maior rastreabilidade e segurança ao produto. Para 
a implantação do sistema, foram adquiridos micro-
terminais, impressoras e leitores de código de barras, 
entre outros equipamentos. Além disso, todos os 
funcionários receberam treinamentos e se adequaram 
rapidamente à nova gestão.

O valor inclui também a implantação do SilOn-
Line, portal exclusivo para acesso dos representantes 
da empresa em todo o Brasil. Nele, é possível inserir 
os pedidos dos clientes, acompanhar o andamento 
das solicitações já feitas, realizar cotações, reservas de 
produtos e até checar o tipo de produto, cor e seção 
nominal disponível no estoque. Tudo para oferecer 
respostas rápidas ao revendedor, seja ele do ramo de 
materiais para construção ou de materiais elétricos.

BENEFÍCIOS PARA 
LOJISTA E CONSUMIDOR

As mudanças internas somam-se às ações para 
o ponto-de-venda, que visam melhor atender os 
parceiros revendedores da SIL. Neste ano, a empresa 
investiu em materiais promocionais e em treinamen-
to, que beneficiam lojistas de material de construção e 
de material elétrico. As informações são importantes 
para melhor atender os consumidores e colaboram 
para reduzir a devolução e a troca de mercadorias 
devido a falhas de comunicação entre vendedores e 
consumidores e a falta de conhecimento do reven-
dedor sobre o produto e suas indicações.

Os novos materiais promocionais, que seguem o 
slogan “Pra melhor jogada diga SIL”, favorecem as 
vendas nas revendas e fazem o produto girar ainda 
mais. Entre eles estão: adesivos de piso (para frente 
e/ou corredor de gôndola e de porta de entrada de loja); 
banners; bandeirolas; expositores com gancheira 
para os produtos encartelados; expositores de carretéis 
com conta metro; testeiras de gôndolas informativas, 
com orientações que ajudam o cliente a distinguir o 
produto e a sua aplicação, com informações básicas 
sobre a Norma 5410 - referente à instalação elétrica 
de baixa-tensão (até 1kV); e um mostruário de fios 
e cabos comercializados pela SIL para que o con-
sumidor possa tocá-lo.

Acreditando na importância de estreitar o rela-
cionamento com as revendas, a SIL intensificou os 
treinamentos destinados a profissionais como eletri-
cistas, promotoras, representantes e clientes das áreas 
de construção civil e de materiais elétricos, que podem 
ser no próprio local de trabalho para incentivar a 
participação, ou na sua unidade fabril. 
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Lojistas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio 
Grande do Sul e Distrito Federal já se beneficiaram 
com as aulas, sempre intermediadas pelos represen-
tantes locais, cujo tema central aborda a introdução 
a “Condutores Elétricos”.

O INVESTIMENTO EM TREINAMENTO

A SIL Fios e Cabos Elétricos sempre se preocu-
pou em estreitar o relacionamento com as revendas, 
mas nos últimos dois anos intensificou suas ações 
em treinamentos técnicos destinados a profissionais 
e lojistas das áreas de construção civil e de materiais 
elétricos. Cerca de 1500 pessoas por ano, entre repre-
sentantes, promotoras, clientes e eletricistas, recebem 
o benefício, cujo tema central aborda a introdução a 
“Condutores Elétricos”.

Segundo Nelson Volyk, Gerente 
de Engenharia e Qualidade da SIL 
Fios e Cabos Elétricos e responsável 
por ministrar o treinamento, há uma 
carência de informações técnicas no 
setor de fios e cabos elétricos, sem 
que haja a preocupação de fazer o 
marketing e vender o produto.

“Treinamento é fundamental 
para haver uma equipe de vendas 
melhor preparada para fazer boas 
vendas. Conhecer os produtos, suas 
aplicações e seus fabricantes é o 
básico para uma equipe vencedora. 
Com o treinamento é reduzido o 
risco do balconista informar algo 
errado para o consumidor, podendo 
reduzir o índice de devoluções, e 
demonstrar aos clientes preparo técnico dos vende-
dores”, afirma.

A SIL VAI ATÉ O CLIENTE

Para incentivar a participação, os treinamentos 
podem ser no próprio local de trabalho ou no parque 
fabril da SIL Fios e Cabos Elétricos, localizado em 
Guarulhos (SP). Para obter o benefício, basta soli-
citar ao representante comercial. Este, por sua vez, 
verificará com a SIL a melhor forma de viabilizar o 
mesmo. “Se for na sede do cliente, é importante que 
haja um local adequado e uma quantidade mínima 
de pessoas. Fora de São Paulo, é preciso um mínimo 
de 20 pessoas e, dentro do estado, cada caso é estu-

dado”, informa Volyk. Os treinamentos, sendo nas 
instalações dos lojistas, podem ser estendidos a outras 
pessoas, como os próprios clientes da loja.

Revendas de materiais para construção e de mate-
riais elétricos dos Estados de São Paulo, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia, 
além do Distrito Federal já receberam o treinamento 
proposto pela SIL. “Percebemos que todos ficam 
satisfeitos com a presença da indústria fornecendo 
treinamento a seus funcionários, e principalmente 
pelo nosso enfoque nos treinamentos, que não visa 
vender nosso produto, e sim mostrar os produtos, di-
zer como são produzidos, ensaiados e suas aplicações 
corretas”, informa Volyk.

PRODUTOS E SUA UTILIZAÇÃO

Nos treinamentos, a SIL Fios e 
Cabos Elétricos utiliza dois equipa-
mentos básicos: Laptop e um pro-
jetor multimídia. Para os ouvintes 
são fornecidos apostila e catálogo. 
Antes de entrar na parte técnica, é 
feita uma introdução que traz um 
pouco da história da empresa. Em 
seguida, são abordados assuntos 
como: fabricação de condutores 
elétricos; equipamentos de inspeção 
e ensaios; diferenças de fio, cabo e 
cabo flexível; o que é seção nomi-
nal e como é medido; isolação e 
cobertura; utilização dos produtos; 
e a Norma NBR 5410 - instalações 
elétricas de baixa tensão.

O treinamento possui cerca de 
30 slides, mas uma seleção é feita de acordo com o 
público que será treinado. “Há variação entre uma 
apresentação e outra, dependendo do público. Por 
exemplo, se o treinamento acontecer num Home 
Center ou loja de material de construção, com pes-
soas sem experiência, nossa preocupação é mostrar 
detalhadamente as diferenças entre fio e cabo, suas 
seções nominais, entre outros. Quando reúne pessoas 
com mais experiência ou eletricistas, mostramos que 
o diâmetro do cobre não é tudo na hora de definir 
a seção nominal, mas sim a resistência elétrica do 
material. Ressaltamos a importância de se conhecer 
a resistência elétrica do material para a correta es-
pecificação do produto e isso, geralmente, ninguém 
sabe”, conclui Volyk.

A SIL intensificou 
os treinamentos 

destinados a 
profissionais 

como eletricistas, 
promotoras, 

representantes e 
clientes das áreas 
de construção civil 

e de materiais 
elétricos
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AS AÇÕES INSTITUCIONAIS EM 2006

“Pra melhor jogada diga SIL”. Este foi o slogan 
da campanha publicitária da SIL em 2006, quando 
a empresa destinou cerca de 1,5% de seu faturamento 
anual em marketing com o objetivo de manter o 
ritmo de crescimento significativo alcançado nos 
últimos anos.

“Do segundo semestre de 2003 para cá, reali-
zamos diversas ações que mudaram a imagem da 
empresa. A inserção da SIL nas principais mídias 
nacionais fortaleceu a marca e possibilitou novas 
parcerias. Ao implantar estratégias de marketing, 
também ampliamos a nossa participação no ponto-
de-venda. Atualmente, os produtos da marca SIL 
estão nas prateleiras de mais de 6 mil revendas em 
todo o país. No início de 2005 eram 5600”, revela 
Paulo Alessandro Delgado, responsável pelo marke-

ting da empresa.
Para a campanha 

de 2006 a empresa 
fechou com a agên-
cia de publicida-
de MP2 & Criativ 
Comunicação, de 
Pedro Morelli e 

Mariza de Almeida. A parce-
ria, iniciada em outubro de 2005, permitiu 

o desenvolvimento de uma ampla campanha para 
o ano da Copa do Mundo, com novos materiais 
promocionais focados no tema futebol. A silhueta 
de um jogador contornada com fios da marca SIL, 
feito em 3D, retrata jogadas marcantes do esporte: 
um goleiro no momento da defesa, uma bicicleta e 
um chute a gol. A criação é assinada por Alberto 
Rodrigues e Lílian Sene. 

“Nós pensamos numa campanha com comu-
nicação integrada, que reúne várias peças para as 
mídias impressa, exterior, eletrônica e de massa. 
Usamos o perfil de jogadores no momento do lance 
para dar continuidade ao que a SIL já vinha fazendo, 
e também porque não há dúvidas de que o futebol 
é esporte predileto do público-alvo dos produtos da 
empresa, predominantemente masculino e com-
posto por profissionais como eletricistas, arquitetos, 
projetistas, engenheiros, entre outros”, explica Pedro 
Morelli, sócio-diretor da MP2&Criativ. 

INTENSIFICAÇÃO DURANTE A COPA

A campanha incluiu banners, cartazes, painéis de 

rua (front light), veiculação de anúncios em revistas 
segmentadas, jornais e sites. Além disso, a marca 
SIL esteve presente em duas das principais rádios 
de São Paulo, com veiculação de spots e jingles: a 
Rádio Bandeirantes (840 AM e 90,9 FM) e a Rede 
Transamérica FM. Em ambas foram feitas inserções 
durante toda a programação e também nas trans-
missões das partidas de futebol. Nos meses de junho 
e julho as ações foram intensificadas, já que a SIL 
foi uma das patrocinadoras das rádios na cobertura 
da Copa do Mundo.

Na televisão, a SIL continuou com as ações de 
merchandising no programa “Terceiro Tempo”, 
apresentado pelo jornalista Milton Neves, na Rede 
Record. Ainda na modalidade futebol, a SIL manteve 
painéis estáticos posicionados estrategicamente nos 
estádios durante todo o Campeonato Paulista 2006, 
o que proporcionou maior visibilidade à marca. Para 
dar continuidade a esta ação, placas de campo foram 
afixadas em todos os jogos do Campeonato Brasileiro 
- Série B 2006.

ESTRÉIA DE CAMPANHA NO PDV

Paralelamente à campanha publicitária, a SIL 
lançou também sua primeira campanha promo-
cional focada no ponto-de-venda, com materiais 
também desenvolvidos pela MP2&Criativ. De acordo 
com Delgado, foi a aproximação com seus parceiros 
revendedores que deu o norte desta campanha. 

“Em 2006, a SIL quer interagir com o consumi-
dor via ponto-de-venda. Estudamos as necessidades 
dos clientes de todo o Brasil para oferecer os mate-
riais adequados às revendas de todos os portes. Os 
materiais promocionais da SIL vão além de levar 
o consumidor à ação da compra. Nosso objetivo é 
oferecer bens e serviços de alta qualidade”, informa 
o responsável pelo Departamento de Marketing da 
SIL.

Para favorecer as vendas nas revendas e fazer 
o produto girar ainda foram elaborados: adesivos 
de piso (para frente/corredor de gôndola e porta de 
entrada); banners; bandeirolas; expositores com gan-
cheira para os produtos encartelados; expositores de 
carretéis com conta metro – é um tipo de máquina 
que acondicionará carretéis para cortar a metragem 
exata ao cliente, atualmente em fase de homologa-
ção pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial); testeiras de 
gôndolas informativas, com orientações que ajudam 
o cliente a distinguir o produto e a sua aplicação, com 
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informações básicas sobre a Norma 5410 - referente 
à instalação elétrica de baixa tensão (até 1 kV); e um 
mostruário de fios e cabos comercializados pela SIL 
para que o consumidor verifique as cores, as seções 
nominais existentes e possa tocá-lo. A idéia deste 
item é evitar a violação de embalagens, que causa 
prejuízo ao revendedor. 

Ações pontuais realizadas em 
2005 em parceria com as revendas - 
com bexigas nas cores de sua marca, 
azul e laranja, e a presença de seu 
carrinho de pipocas para distribuição 
gratuita aos clientes – foram manti-
das. Além disso, a SIL intensificou os 
treinamentos destinados aos lojistas 
das áreas de construção civil e de 
materiais elétricos – que podem ser 
no próprio local de trabalho para 
incentivar a participação, ou na sua 
unidade fabril, localizada em Gua-
rulhos, São Paulo. 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO QUE DEU CERTO

A necessidade de se investir em campanhas pu-
blicitárias e promocionais fez parte do planejamento 
de expansão da SIL, que começou a ser estabelecido 
em 2001, logo após a mudança da empresa para 
sua atual sede, em Guarulhos (SP). As ações foram 
direcionadas para incrementar a participação da 
marca nas revendas e conquistar novos nichos em 
todo o Brasil, entre eles os home centers. A realização 
de novas parcerias com distribuidores e varejistas 
permitiu a expansão mercadológica da empresa, 
nas pequenas, médias e grandes revendas de mate-
rial de construção e de material elétrico, e todos os 
investimentos foram e continuam sendo feitos com 
recursos próprios, pois a SIL prioriza o crescimento 
sustentado.

O planejamento de marketing, iniciado em 2003, 
começou timidamente, com a alteração da logotipia 
da empresa, seguida pela nova caracterização do 
catálogo de produtos e do site. Em 2004 e 2005, era 
chegada a hora de fortalecer a marca no mercado 
nacional. Para isto, a empresa realizou inserções 
em painéis estáticos em campeonatos de futebol, 
painéis de rua, veiculação de anúncios em revistas 
segmentadas, jornais, sites, TVs e rádio e participação 
de feiras de negócios como Feicon (Feira Internacio-
nal da Construção) e FIEE (Feira Internacional da 

Indústria Elétrica, Energia e Automação), em São 
Paulo, e Construir, no Rio de Janeiro. Em 2005, a 
campanha com o slogan “SIL ou Não” caiu no gosto 
popular, gerou maior lembrança entre os consumi-
dores, projetou a marca ainda mais e colaborou para 
aumentar a sua participação no mercado.

Ainda no ano passado, o site foi completamente 
reformulado, com o objetivo de dis-
ponibilizar novas informações sobre 
a empresa e seus produtos e facilitar 
a navegação e consultas de clientes, 
revendedores e especificadores, como 
eletricistas, instaladores elétricos e 
engenheiros. E dentro da área espor-
tiva, a empresa co-patrocinou uma 
equipe competidora do Campeonato 
Brasileiro de Stock Car V8 – tradi-
cional categoria do automobilismo 
nacional, caracterizada pelo alto 
grau de competitividade, regulamen-

to consistente e excelente nível de profissionalismo 
dos envolvidos.

Com isso, no ano passado, a SIL obteve uma 
elevação de 20% no volume de vendas e na produ-
ção, em relação ao ano anterior, atingindo um total 
de 6 mil toneladas de matéria-prima transformada 
e um faturamento bruto de R$ 120 milhões. Para 
2006, a expectativa é de que os resultados sejam, no 
mínimo, 10% superiores aos índices alcançados em 
2005. Todas as ações demonstram a opção da SIL 
em apostar no mercado nacional. 

“Todos os investimentos são feitos com recursos 
próprios, pois priorizamos o crescimento sustentado 
da empresa. Somos genuinamente brasileiros, não 
exportamos e viemos crescendo ao longo dos anos 
graças a estratégias de desenvolvimento local calca-
das em investimentos direcionados exatamente para 
onde queremos chegar”, enfatiza o diretor-presidente 
da companhia, Silvio Barone Jr.

ELETRICISTA É 
PERSONAGEM NA CAMPANHA 2007

Com o slogan da campanha publicitária, “Fio 
é SIL. Tá ligado?”, a SIL quer enfatizar a qualida-
de de seus produtos e apresentar a marca como a 
primeira opção na escolha de fios e cabos elétricos. 
Para a campanha 2007, foi destinado cerca de 1,6% 
do faturamento anual em marketing, com o obje-
tivo de manter o ritmo de crescimento significativo 
alcançado nos últimos anos. 

A necessidade 
de se investir 

em campanhas 
publicitárias e 
promocionais 
fez parte do 

planejamento de 
expansão da SIL
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“As ações reali-
zadas em 2006, com 
inserções da SIL nas 
principais mídias na-
cionais, contribuíram 
para o fortalecimento 
da imagem da empre-
sa. Sabemos que o su- c e s s o 
e o crescimento de qualquer marca são 
favorecidos quando há um bom relacionamento com 
seus consumidores, que no nosso caso, inclui eletri-
cistas, engenheiros e demais especificadores. Traba-
lhamos esse conceito também  com os revendedores 
e com a implantação de estratégias de marketing 
ampliamos a nossa participação no ponto-de-venda 
e fechamos parcerias importantes, principalmente 
em home centers, que hoje absorvem cerca de 60% da 
nossa produção”, revela Paulo Alessandro Delgado, 
responsável pelo marketing da empresa. 

O desenvolvimento da campanha 2007 ficou a 
cargo da agência de publicidade MP2&Criativ Co-
municação, de Pedro Morelli e Mariza de Almeida. 
Nessa nova fase, a criação foi assinada pelo diretor 
de arte Alberto Rodrigues e pela redatora Lilian 
Nastari Sene, que, juntos, elaboraram os materiais 
promocionais com foco nos profissionais do setor 
de construção. 

A linguagem e o aspecto visual foram direciona-
dos para o contexto popular e jovem do consumidor, 
seguindo a tendência de humanizar a comunicação 
do produto. Utilizando-se da simpatia e de bom 
humor, a campanha apresentará um personagem 
caracterizado como um profissional eletricista que 
irá trabalhar a gíria popular “Tá ligado?”, que tam-
bém remete à principal finalidade do produto - fazer 
ligações elétricas. 

“Esta campanha mostra a evolução de todas as 
anteriores, pois está em sintonia com o crescimento 
da SIL e seu posicionamento no mercado. Optamos 
pela linguagem comum ao público-alvo visando 
elevar a empatia e a lembrança da marca, para 
enfatizar que escolher a SIL, significa usar o que 
há de melhor em termos de fios e cabos elétricos”, 
explica Pedro Morelli, sócio-diretor da MP2&Criativ 
Comunicação.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

A atual campanha inclui a divulgação em mídia 
exterior com banners, cartazes, painéis de rua (fron-
tlight), e veiculação de anúncios na mídia impressa, 

incluindo revistas segmentadas, jornais 
de grande circulação e sites. Além disso, 
a marca SIL está presente em duas das 
principais rádios de São Paulo, onde 
veicula spots e jingles com ritmo 
animado, que contagiam e divertem 

os ouvintes: a Rádio Bandeirantes (840 AM e 
90,9 FM) e a Rede Transamérica FM. Em ambas 
são feitas inserções durante toda a programação e 
também nas transmissões das partidas de futebol. 

Em 2007 a SIL prosseguirá com a tradição nos 
eventos esportivos, principalmente no futebol - um 
grande sucesso na visibilidade da marca - e mantém 
os painéis estáticos posicionados estrategicamente 
nos estádios durante o campeonato paulista. Ainda 
na modalidade futebol, as ações de merchandising 
em tevê continuam no programa “Terceiro Tem-
po”, apresentado pelo jornalista Milton Neves, na 
Rede Record. Para este ano, também estão previstas 
ações pontuais, relacionadas ao tema da campanha, 
no ponto-de-venda, com o objetivo de envolver os 
revendedores, profissionais especificadores e o con-
sumidor final.

NOVAS AÇÕES NO PDV

Lançada no ano passado, a SIL prossegue com a 
campanha promocional focada no ponto-de-venda 
- que ocorre paralelamente à campanha publicitária. 
Com o propósito de interagir com o consumidor, 
são estudadas as necessidades dos clientes de todo o 
Brasil para oferecer materiais adequados às revendas 
de todos os portes. As ações pontuais realizadas em 
anos anteriores também serão mantidas, além de 
intensificar os treinamentos destinados aos lojistas 
das áreas de construção civil e de materiais elétricos 
– que podem ser no próprio local de trabalho para 
incentivar a participação, ou na sua unidade fabril, 
localizada em Guarulhos, São Paulo. 

Para favorecer as vendas e fazer o produto girar, 
a SIL dispõe de materiais como: adesivos de piso 
(para frente e/ou corredor de gôndola e de porta de 
entrada de loja); banners; bandeirolas; expositores 
com gancheira para os produtos encartelados; ex-
positores de carretéis com conta metro; testeiras de 
gôndolas informativas, com orientações que ajudam 
o cliente a distinguir o produto e a sua aplicação, com 
informações básicas sobre a Norma 5410 - referente 
à instalação elétrica de baixa-tensão (até 1kV); e um 
mostruário de fios e cabos comercializados pela SIL 
para que o consumidor possa tocá-lo.
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NOVO PRODUTO NA FEICON 2007

A SIL marcou, mais uma vez, sua presença na 
maior feira do setor de construção da América Latina, 
a Feicon Batimat 2007 - 15ª Feira Internacional da 
Indústria da Construção, realizada entre 13 e 17 de 
março em São Paulo. Além de apresentar o Cabo 
Flexível Silnax Multipolar 0,6/1kV, as ações da 
empresa tiveram foco no relacionamento e a intera-
ção com o público visitante, tais como eletricistas, 
engenheiros e especificadores. 

O estande teve uma área de 
atendimento com uma equipe 
treinada para dar todo suporte téc-
nico necessário, materiais destina-
dos para o ponto-de-venda, com 
fios e cabos expostos para serem 
tocados, e um espaço próprio para 
gincana, que colocará à prova a 
agilidade dos participantes sobre a 
forma de utilização dos produtos 
da marca, em obstáculos a serem 
vencidos. 

O estande, com 240 m2, teve o visual alinhado à 
nova campanha publicitária, com o slogan “Fio é 
SIL, tá ligado?”. As ações de marketing para 2007, 
que incluem a participação da empresa na Feicon 
Batimat, têm o objetivo de ampliar a visibilidade da 
marca SIL no mercado nacional e, conseqüentemen-
te, garantir as metas de crescimento previstas para 
2007: 15% superior ao volume atingido em 2006. 

“A feira foi uma excelente oportunidade para 
divulgarmos a empresa e seus produtos. Este será 
um ano em que trabalharemos mais próximo dos 
especificadores e, na Feicon, fortalecemos a nossa 
marca e estreitamos o relacionamento com os visitan-
tes, com o objetivo de valorizar o trabalho dos nossos 
revendedores e distribuidores de material elétrico”, 
informa Paulo Alessandro Delgado, responsável pelo 
departamento de marketing da SIL.

“Com o lançamento do Cabo Flexível Silnax 
Multipolar, a SIL amplia seu portifólio de opções 
e se posiciona ainda mais como uma empresa apta 
a atender projetos residenciais, comerciais, de cons-
trutoras, condomínios, hotéis, hospitais e indústrias”, 
completa.

SILNAX MULTIPOLAR: INSTALAÇÃO 
MENOS COMPLEXA E MAIS SEGURA

Lançamento na Feicon Batimat, o Cabo Fle-

xível Silnax Multipolar 0,6/1kV é indicado para 
instalações industriais, comerciais e residenciais de 
força nos circuitos alimentadores de subestações 
transformadoras e em redes subterrâneas de distri-
buição de energia elétrica. É próprio para instalações 
elétricas onde se busca levar a energia com apenas 
um único cabo e também para aquelas que exijam 
maior confiabilidade, pois trata-se de um cabo com 
isolação e capa.

“O Silnax garante maior segurança à instalação 
devido a isolação sólida extrudada de cloreto de poli-
vinila (PVC), próprio para tensões de 1kV. O PVC 
aplicado tanto na isolação das veias quando na capa 
tem a característica antichama, ou seja, não propaga 
e auto-extingue o fogo”, explica o engenheiro Nelson 
Volyk, gerente de engenharia e qualidade da SIL. 

O Silnax Multipolar é próprio para instalações 
fixas e pode ser instalado em bandejas, canaletas, 
eletrodutos ou dutos subterrâneos. É composto por 
2, 3 ou 4 condutores, também chamados de veias, o 
que confere menor quantidade de condutores neces-
sários para conduzir a energia até o equipamento. 
“Essa característica proporciona uma instalação 
menos complexa, mais limpa (clean) e segura”, 
informa Volyk. 

A capa de cobertura é sempre na cor preta. Já 
os condutores internos possuem as cores: branca e 
azul claro (2 condutores); branco, vermelho e azul 
claro (3 condutores); branco, vermelho, preto e azul 
claro (4 condutores). Todos estão disponíveis nas 
seções nominais 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2 
e 10mm2, em rolo de 100 metros e bobina (metra-
gem sob consulta). O produto possui o certificado 
de conformidade concedido pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial), de acordo com a norma NBR 7288, e 
deve ser instalado conforme a norma NBR 5410 
– Instalações Elétricas de Baixa-Tensão.

INVESTIMENTOS 
AMPLIAM PRODUTIVIDADE

O lançamento da SIL atende a uma solicitação de 
mercado, que tomou força desde que a empresa ado-
tou sua atual postura comercial - que inclui agilidade 
e entrega nos prazos acordados, preços competitivos, 
além do respeito pelo parceiro e consumidores. Os 
investimentos em marketing, que deram maior visi-
bilidade e fortaleceram a marca no âmbito nacional, 
resultaram na crescente demanda de pedidos - prin-
cipalmente em relação a cabos flexíveis. 

A SIL marcou, 
mais uma vez, 
sua presença 
na maior feira 
do setor de 
construção da 
América Latina
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Para atender o volume de solicitações, ampliar seu 
portifólio de fios e cabos e a sua participação no mer-
cado brasileiro, a empresa investiu, em 2006, cerca de 
R$ 2,5 milhões na aquisição de novos equipamentos, 
entre eles, uma Trefila Multifilar, capaz de proces-
sar 14 fios simultaneamente a 35m/segundo, uma 
Buncher de Dupla Torção, própria para fabricação 
de cabos flexíveis, e uma Extrusora 90/60mm, para 
encapar fios e cabos com dupla camada. 

Os equipamentos nacionais com tecnologia alemã 
proporcionaram a ampliação da fabricação de cabos 
flexíveis e cabos multipolares de baixa-tensão. Com 
os equipamentos, a empresa aumentou a produti-
vidade em 30%. A capacidade instalada, que era de 
8.000 toneladas/ano de cobre, saltou para 10.400 

toneladas/ano em 2007.
A SIL cresceu como um todo desde que mudou 

suas instalações para Guarulhos (SP), fixadas numa 
área total de 27 mil m2. Quando da inauguração 
da unidade, em operação desde 2001, a empresa já 
projetava a ampliação do portifólio de produtos e 
também do espaço físico. Tanto que, nos próximos 
meses, concluirá as obras estruturais da ampliação 
do parque fabril, que terão 6 mil m2 acrescidos aos 
7 mil m2 de área construída. O novo prédio abrigará 
as áreas de medição, estoque e expedição e contará 
com docas em desnível e capacidade de carregamento 
simultâneo de seis caminhões, fato que permitirá 
ainda mais agilidade nas atividades de despachos e 
entregas de mercadorias.

Silvio Barone Junior é Diretor Presidente da SIL Fios e Cabos 
Elétricos.

INDÚSTRIA
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A Gestum, empresa especializada em tecnologia educacional e 
pioneira no desenvolvimento de jogos sérios no Brasil, foi criada 
no princípio de 2000, tendo como objetivos a elaboração e o 
desenvolvimento de metodologias e sistemas para geração de 
conhecimento competitivo em uma corporação. E colheu em 
2006 os frutos de uma estratégia de expansão que, com a oferta 
de novos produtos e ampliação da infra-estrutura, conduziu a 
um elevado crescimento.

A EXCELÊNCIA EM
CONHECIMENTO COMPETITIVO

C
ontando desde o princípio com uma equipe 
multidisciplinar, com analistas de sistemas, 
cientistas da computação, pedagogos e de-
signers, a Gestum percorreu uma trajetória 

marcada principalmente pela inovação, sendo uma 
das primeiras empresas a desenvolver no país um 
LMS com recursos inteligentes para aproveitamento 
de banda/link. Desenvolveu também um dos primei-
ros softwares de autoria brasileira compatível com os 
padrões SCORM e AICC, denominado Auctor. 

Através do Ludus a Gestum posicionou-se como 
pioneira em projetos de jogos e simuladores não-linea-
res, sendo atualmente o único player brasileiro a deter 
tecnologia própria para o desenvolvimento rápido e 
com custo acessível de projetos que envolvam jogos 
educacionais ou simuladores situacionais.

Outra solução de destaque da Gestum é o Dialo-
gus, um robô de conversação, que, a partir de uma 
base específica de conhecimento, torna-se inteligente 
e capaz de auxiliar os colaboradores no esclarecimen-
to de dúvidas durante o processo de treinamento.

A Gestum posiciona-se como uma empresa de 

C E S A R  B R A G A
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Educação Produtiva gerando Conhecimento Competitivo

Figura 1

Conhecimento Competitivo, embasada em dois pi-
lares fundamentais: profundo conhecimento sobre 
Recursos Humanos Corporativo e amplo domínio 
da tecnologia educacional.

A sede da Gestum está localizada na cidade de 
Pelotas (RS), onde funcionam as áreas administra-
tivas e de produção, e possui também um escritório 
comercial em São Paulo. Além destas unidades, a 
Gestum tem canais nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. A equipe é formada atualmente 
por 41 colaboradores. 

ATUAÇÃO 

Com a visão de ser líder no seu segmento, nas re-
giões de atuação, a Gestum concentrou seus esforços 
inicialmente na Região Sul do país, expandindo após 
sua atuação para todo o território nacional. Hoje a 
empresa atende clientes em todo o país, incluindo 
setores como varejo, governo, educação, indústria 
automobilística, eletro-eletrônica e financeiro.

CONCEITO

A extensiva experiência da Gestum e seu conhe-
cimento sobre a psicologia da aprendizagem, motiva-
ção e mudança, proporcionou o desenvolvimento do 
conceito Conhecimento Competitivo. A partir dele se 
pode vislumbrar uma nova direção para a Educação 
Corporativa, onde se insere a educação online, voltada 

para a aprendizagem e tendo a tecnologia como o 
meio de transformá-la em um motor de mudança 
organizacional.

O QUE É CONHECIMENTO COMPETITIVO?  

O foco da Gestum direciona-se à prospecção e 
viabilização do conhecimento que esteja diretamente 
vinculado ao negócio. Neste sentido, o conceito de 
Conhecimento Competitivo visa determinar, em meio 
a necessidades ilimitadas de formação do ser humano, 
quais são aqueles que podem ser transformados em 
Educação Produtiva, aderente às necessidades do 
negócio do qual se faz parte. Desta forma, geram-se 
resultados que podem ser mensuráveis e, portanto, 
promotores de rentabilidade e valorização do elemen-
to humano na organização, posto que seu contributo 
fica evidenciado. 

Com o advento de novas tecnologias e, principal-
mente, a partir do surgimento do modelo de Educação 
Baseada na Web (EBW), o processo de educação 
colaborativa atinge proporções jamais alcançadas por 
outros meios. Baseia-se nos recursos proporcionados 
pela internet e pelas Intranets, às quais caminham 
rapidamente para se tornar o grande repositório que 
armazenará toda a informação a ser tornada pública, 
de forma dinâmica e interativa.

Além disso, a competitividade cada vez mais acen-
tuada no mercado obriga as organizações a buscarem 
soluções ágeis e eficazes de manter seus colaboradores 
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atualizados e constantemente treinados, conciliando 
tudo isso com orçamentos limitados.  

A Gestum é uma empresa dedicada a arquitetar 
e implementar projetos de educação on-line sob 
medida. Possui um portfolio completo de produtos 
e serviços cuja combinação e personalização poderá 
produzir uma solução única para sua organização. 
Tem, virtualmente, a capacidade de desenvolver 
qualquer projeto na área de educação on-line, in-
dependentemente de seu tamanho, abrangência ou 
complexidade. Desta forma, tanto organizações já 
familiarizadas com esta tecnologia quanto aquelas 
totalmente inexperientes podem ser beneficiadas 
pelos produtos e serviços da Gestum.

COMO A GESTUM ATINGE 
AS METAS DE NEGÓCIO E DE 
APRENDIZAGEM CORPORATIVA?

A excelência em projetos de educação on-line é 
o resultado da combinação de uma série de ingre-
dientes, tais como, experiência, liderança tecnológica, 
disciplina gerencial e metodológica, inovação. A 
exata medida desta combinação proporcionará o en-
gajamento da organização e os conseqüentes ganhos 

em performance e eficiência.

PRODUTOS E SERVIÇOS

Mapeamentum
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Para a tomada de decisão sobre a implantação 
de um projeto de educação online, o principal 
foco de análise das organizações é com relação ao 
retorno obtido com esta nova modalidade de treina-
mento. Mas muitas vezes existe uma dificuldade da 
organização em elaborar internamente esta análise, 
por falta de uma equipe multidisciplinar que con-
temple o expertise, tanto nas questões de recursos 
humanos, quanto nas questões financeiras, com 
foco nas premissas de treinamento e desenvol-
vimento. Outra questão está relacionada com o 
alinhamento do projeto aos objetivos estratégicos 
da organização, de forma a poder colaborar defi-
nitivamente para o atingimento destes objetivos. 
Este alinhamento em geral passa por uma análise 
das competências atuais e das competências a 
serem adquiridas a cada período de tempo, além 
da identificação das opções que a organização tem 
para adquiri-las.

GESTUM

Equações do Mercado

Figura 1
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ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
O Mapeamentum Gestum analisa a viabilidade 

da implantação de projetos de educação on-line 
nas organizações. Avalia questões fundamentais de 
RH, como o LNT (Levantamento das Necessidades 
de Treinamento) da organização, passando pelos 
componentes tecnológicos da infra-estrutura orga-
nizacional, culminando em planos financeiros que 
indicarão os melhores caminhos para a implantação 
do projeto.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
É essencial que o negócio seja profundamente 

conhecido para que um plano de implantação possa 
ser estabelecido. Esta é, portanto, a primeira fase do 
Mapeamentum Gestum. São aplicados questioná-
rios e realizadas entrevistas em cada setor, para que 
possam ser desenhados os principais processos. Com 
base neste desenho, serão levantadas as necessidades 
futuras de treinamentos, levando também em consi-
deração os anteriormente realizados. Assim, pode-se 
determinar quais treinamentos seriam viáveis através 
da metodologia on-line. O Mapeamentum Gestum 
utiliza a simulação de cenários para avaliar o incre-
mento de resultados pela óptica dos investimentos, 
a partir da abordagem da educação on-line.

Motivatio
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Cultura. Esta é certamente uma das principais 
barreiras na implantação da educação on-line em 
uma organização. Ainda hoje, muitos colaboradores 
não têm o hábito de realizar cursos on-line. Sabemos 
que este processo de aculturamento é apenas uma 
questão de tempo. Mas o mercado competitivo exige 
das organizações a adoção imediata de alternativas 
ao modelo único embasado no presencial. E, desta 
forma, surge a necessidade de abordagens criativas 
para que os colaboradores tenham a correta percep-
ção sobre a educação on-line.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
O Motivatio Gestum trabalha de forma lúdica, 

inteligente e transparente, todas as questões que en-
volvem esta nova forma de aprender. A implantação 
do processo de educação on-line gera uma mudança 
bastante significativa na forma como o treinamento 
é realizado. Para que esta adaptação ocorra de manei-
ra suave, o Motivatio Gestum utiliza estratégias de 
endomarketing para realizar uma verdadeira venda 
interna desta nova forma de treinamento, para que 

a idéia seja disseminada por toda a organização.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Dividido em três etapas que contemplam o pré-

lançamento, o lançamento e a fase permanente de 
motivação. De acordo com o perfil da organização e 
dos colaboradores, são definidas as estratégias para a 
criação de ações que terão 
o papel de comunicar e 
motivar os colaboradores. 
Para colaboradores que se 
envolvem pela primeira 
vez com um projeto de 
educação online, o Moti-
vatio Gestum disponibi-
liza o curso Aprendendo 
On-line, que aborda as principais diferenças entre 
a forma tradicional e o modelo on-line de treina-
mento.

Fabricatio
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

O ponto fundamental para o sucesso de um curso 
online é o seu projeto. Saber identificar o público-alvo 
e seu perfil cognitivo. Escolher a melhor abordagem 
andragógica e as mídias mais adequadas para o con-
teúdo. Estabelecer verdadeiros links de identificação 
para que os alunos mantenham interesse durante 
todo o curso. Determinar quais os indicadores de 
avaliação, e principalmente, como medir o Conhe-
cimento Tácito dos alunos. Tudo isso envolto por 
muita criatividade.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
Através de uma equipe multidisciplinar, que 

contempla as áreas de pedagogia, design, jornalismo 
e computação, a Gestum desenvolve projetos para 
cursos online, através de sua fábrica de conteúdo, 
denominada Fabricatio Gestum. Nossa linha de 
desenvolvimento é baseada no conceito taylor made, 
ou seja, os cursos são criados segundo a exclusiva 
necessidade do cliente. 

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Criatividade somada à produtividade. Este binô-

mio é o grande diferencial da Fabricatio Gestum. 
O curso é planejado nos mínimos detalhes, levando 
em consideração: perfil dos colaboradores, distribui-
ção de turmas, carga horária de estudo, conteúdo 
programático, avaliações, interações, práticas, entre 
outros. O objetivo principal dos cursos estruturados 
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através da Fabricatio Gestum é apresentar um alto 
grau de criatividade e organização na adequação dos 
conteúdos, facilitando assim o envolvimento efetivo 
do público-alvo com o treinamento. 

Auctor
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Em muitas oportunidades, sua organização neces-
sitará desenvolver alguns cursos online internamente, 
seja por estratégia, por especialidade do conteúdo ou 
por questão de segurança. Nestas situações, é fun-
damental ter disponível um software de autoria que 
seja extremamente amigável e, ao mesmo tempo, 
profissional, respeitando os padrões de mercado.

ENDEREÇAMENTO DAS 
NECESSIDADES 

O Auctor Gestum é um sof-
tware de autoria que aumenta a 
produtividade e garante a padro-
nização dos conteúdos de cursos 
on-line desenvolvidos interna-
mente na sua organização, sem 
depender de especialistas em 
tecnologia para tanto. Mas, além 
destes conteúdos denominados 

formativos, o Auctor Gestum é uma ferramenta 
de grande valor para a manipulação dos conteúdos 
informativos, como breves apresentações, lançamen-
to de produtos, ajustes de normas e procedimentos, 
entre outros. Tudo com o dinamismo que a Web 
oferece.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
O Auctor Gestum é um software extremamente 

amigável. É desenvolvido para um público que não 
requer sólidos conhecimentos em tecnologia. Em seu 
conteúdo podem ser inseridos vários objetos como 
ilustrações, vídeos, animações, apresentações, entre 
outros. Possui formato próprio, garantindo segurança 
sobre a propriedade do conteúdo. É totalmente com-
patível com o padrão SCORM.

Ludus
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Por que os colaboradores de uma organização co-
metem falhas no dia-a-dia de trabalho, mesmo após 
terem realizado um treinamento no qual tiveram 
excelente aproveitamento? O conhecimento gerado 
por estes colaboradores no referido curso denomi-
na-se Explícito, que facilmente pode ser expresso, 

através de vários meios teóricos. O conhecimento 
que as organizações buscam chama-se Tácito, e só 
é gerado pelo indivíduo através da prática em um 
ambiente contextualizado, o que geralmente só ocorre 
após o encerramento de um curso ou treinamento. 
Pois como as organizações podem transformar em 
perdas virtuais, as perdas reais derivadas de falhas 
e dificuldades que colaboradores têm na hora da 
aplicação prática?

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
O Ludus Gestum é uma solução baseada em 

inteligência artificial, que aplica o conceito de 
G&S (Games and Simulations). Tem como foco 
principal a simulação de ambientes que retratem a 
realidade que os colaboradores encontrarão quando 
da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos 
durante o treinamento. Além disso, os simuladores, 
desenvolvidos através do Ludus Gestum, buscam 
o conceito de Entretenimento Educacional, o que 
torna os treinamentos mais atrativos e desafiadores, 
contribuindo de forma crucial para a constante 
motivação dos colaboradores. 

DIFERENCIAIS CRIADOS 
O Ludus Gestum implementa simuladores não-

lineares, nos quais as decisões tomadas derivam 
para caminhos diversos, que provavelmente não se 
cruzam mais. Este modelo retrata as derivações das 
decisões que escolhemos na vida, pois estas também 
não são lineares. O simulador utiliza cenários que 
procuram representar a realidade. Utiliza o conceito 
de agentes inteligentes. O colaborador, através de seu 
personagem, poderá interagir com outros persona-
gens, que possuem inteligência artificial para agir 
de diversas formas. 

Dialogus
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Um dos principais desafios de um projeto de 
educação online é dar respostas a absolutamente 
todas as necessidades dos colaboradores durante o 
processo de treinamento. Por mais estruturado que 
esteja o curso e, mesmo utilizando-se de recursos 
inteligentes para torná-lo atrativo e estimulante, o 
apoio aos colaboradores para as principais dúvidas 
e questionamentos é um tema de suma importân-
cia. Por isso o papel de dinamização ou tutoria tem 
bastante relevância. Porém, muitas vezes torna-se 
dispendioso a montagem de uma estrutura comple-
ta de dinamização, o que deriva em respostas não 
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imediatas às demandas dos colaboradores durante 
o treinamento.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
Dialogus Gestum é um robô de conversação que, 

a partir de uma base específica de conhecimento, 
torna-se inteligente e capaz de auxiliar os colabo-
radores no esclarecimento de dúvidas.  Interação 
entre o colaborador e o Dialogus Gestum dá-se por 
meio de linguagem natural, o que facilita bastante a 
comunicação e compreensão. Mas, além de ser um 
importante apoio aos colaboradores durante o pro-
cesso de treinamento, o Dialogus Gestum colabora 
também após o encerramento do curso. Durante a 
execução de alguma tarefa no dia-a-dia de trabalho, 
o colaborador pode usar o recurso para auxiliá-lo no 
correto desempenho das suas funções.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Totalmente desenvolvido com base em inteligên-

cia artificial. Sua base de conhecimento é ilimitada. 
De acordo com a demanda da organização, pode-se 
facilmente tornar a solução mais inteligente. É uma 
excelente ferramenta de mapeamento do conheci-
mento. Na grande maioria das organizações, a base de 
conhecimento está dispersa através dos colaboradores 
especialistas. Com o Dialogus Gestum, esta base fica 
cada vez mais centralizada e organizada.

Alumni
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

É de suma importância que o projeto de educação 
on-line da sua organização tenha como base um ade-
quado sistema de gerenciamento de aprendizagem. 
Do ponto de vista dos alunos, são relevantes questões 
como a facilidade de navegação, a disponibilização 
de várias ferramentas de interatividade, o acesso a 
informações precisas e objetivas, entre outras. Do 
ponto de vista da administração, é fundamental a 
garantia de performance quando de um alto vo-
lume de acesso, a liberdade de utilização de todos 
os recursos multimídia disponíveis sem restrições 
tecnológicas, o controle total dos eventos ocorridos 
no processo através de inúmeros gráficos e relatórios, 
entre outros.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
O software Alumni Gestum é o LMS (Learning 

Management System) desenvolvido pela Gestum e 
responsável por gerenciar todo o projeto de educação 
on-line de uma organização. Baseado no modelo IUI 

(Inductive User Interface), o Alumni 
Gestum apresenta um alto grau de 
amigabilidade, ao mesmo tempo em 
que apresenta uma gama completa 
de recursos. Sendo uma plataforma 
abrangente, suporta todas as necessi-
dades de alunos, professores/instruto-
res e administradores do projeto.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Possui o exclusivo recurso TO-

TAL MEDIA, que permite o uso de qualquer mídia 
nos cursos on-line, incluindo vídeos, sem depender de 
limitações da banda de transmissão. Contempla uma 
estrutura tecnológica robusta unida a uma grande 
facilidade de uso. Formado por diversos módulos 
como Comunicação, Aprendizagem, Gerenciamento, 
entre outros. Cada módulo é composto por várias 
ferramentas. É multiplataforma e totalmente com-
patível com o padrão SCORM.

Distributio
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

O fato de muitos projetos de educação online serem 
entregues via Intranet, passa a idéia que a largura 
de banda não é uma barreira. E isto não é verdade 
em muitas situações. Vários programas corporativos 
compartilham a mesma banda de rede, o que acaba 
limitando o espaço para os treinamentos virtuais. 
Com isso, os cursos apresentam restrição no conte-
údo, impossibilitando o uso de vídeos, animações e 
outros objetos pesados.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
O Distributio Gestum é um módulo inteligente 

integrado ao LMS e que permite o delivery de con-
teúdos independentemente do seu peso, sem com-
prometer a banda da intranet e mantendo o controle 
total sobre acessos e desempenho.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Baixo investimento de implantação e manuten-

ção; absolutamente integrado ao LMS, preservando 
assim todo o acompanhamento das atividades reali-
zadas nos treinamentos; e diferentes formas de dis-
ponibilizar o conteúdo: CD, DVD, Servidor Intranet 
e Servidor Extranet. 

Velox
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Uma das principais dificuldades tecnológicas da 
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atual internet é a visualização de vídeos online, pois 
estes apresentam demora e interrupções por causa da 
limitação de banda. Por outro lado, a alternativa de 
disponibilizar os vídeos para download esbarra no as-
pecto de segurança. Ou seja, este cenário combinado 
inviabiliza para muitos o uso de vídeo na Internet.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
Com o Velox Gestum, o vídeo é disponibilizado 

diretamente pela internet, sendo que o usuário aguar-
da apenas um instante e após visualiza todo o vídeo, 
sem interrupções. 

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Permite a determinação dos pontos exatos nos 

quais o vídeo aguardará carga, caso isso aconteça em 
cenários de pouca disponibilidade de banda. Para ví-
deos educacionais, isto é muito importante. A menor 
área de visualização do vídeo oferecida pelo Velox é 
o dobro das áreas geralmente disponibilizadas pelos 
principais sites de vídeo na web. 

Protegere
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Distribuir material dos cursos através de CDs/
DVDs ou outra forma de entrega, e garantir que 
concorrentes não tenham a possibilidade de visua-
lizar; proteger conteúdos: textos, imagens, áudios e, 
principalmente, vídeos contra acessos não autoriza-

dos. Essas são ações possíveis com 
esta tecnologia desenvolvida pela 
Gestum. 

ENDEREÇAMENTO DAS 
NECESSIDADES 

Idealizado, projetado e de-
senvolvido pela Gestum, o 
Protegere é uma tecnologia 
que garante o sigilo das infor-
mações do material protegido 
usando algoritmos de última 

geração para bloqueio e liberação da visualização do 
conteúdo acessado de acordo com a identificação do 
usuário que está de posse do conteúdo.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Criado para ser prático e eficiente, o Protegere 

fornece, através de um processo simples de uso e 
aplicação, toda a garantia e segurança de que as in-
formações protegidas por ele não serão visualizadas 
por pessoas não autorizadas, seja qual for a forma 

de distribuição do conteúdo.

Mercatus
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Com o crescimento da www e a avalanche de 
tecnologias que a alimentam, um atrativo se destaca 
nesse meio, o comércio eletrônico. Através da neces-
sidade de alguns clientes e pesquisas de mercado, a 
Gestum identificou que nos últimos anos o comércio 
eletrônico atingiu a incrível marca de 355% de cres-
cimento. Só este ano foram 56%. Com tudo isso, a 
comercialização de cursos online também torna-se 
realidade. 

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
Nessa onda surgiu o Mercatus, produto que vem 

atender as expectativas daqueles que procuram 
um sistema de e-commerce de alto nível somado 
às questões educacionais. Utilizando o Mercatus, 
abre-se uma nova porta para comercialização de 
cursos online. 

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Todos os produtos disponibilizados para comer-

cialização são gerenciados através de um conjunto 
de ferramentas que possibilitam inúmeras ações. 
Há, também, o analisador de vendas, que comuni-
ca-se com o sistema bancário, buscando status das 
compras realizadas; e o gerenciador de produtos, 
que dentro das diversas ações possibilita a criação 
de produtos conjuntos, categorias, tipos, entre ou-
tros. Também possui forte integração com o LMS, 
possibilitando a disponibilização de produtos, como 
cursos e pacotes de cursos. 

Provimentum
DEMANDAS IDENTIFICADAS 

Onde hospedar o projeto de educação online? In-
fra-estrutura, desempenho e segurança. Determinar 
os melhores hardwares e softwares, identificar os 
melhores casamentos de tecnologias para desempe-
nho e segurança. Essas são interrogações-chaves que 
devem ser muito bem esclarecidas e projetadas em 
uma implantação de um programa de e-learning.

ENDEREÇAMENTO DAS NECESSIDADES 
Um significativo investimento feito pela Gestum 

confere ao Provimentum um alto grau de confiabi-
lidade para a hospedagem de projetos de educação 
online. Preservando a identidade visual do cliente no 
LMS, a Gestum possui total infra-estrutura para 
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hospedar qualquer tipo de projeto, independente-
mente do seu porte.

DIFERENCIAIS CRIADOS 
Conectividade de alto padrão; segurança de in-

formações, software e hardware; monitoramento e 
gerenciamento 24x7; uptime total dos serviços ofere-
cidos de 99,0%; e alto desempenho no gerenciamento 
de incidente, operações e mudanças. 

PRINCIPAIS CLIENTES

General Motors 
A General Motors do Brasil é a maior subsidiária 

da corporação na América do Sul e a segunda maior 
operação fora dos Estados Unidos,

HP 
A HP é lider global no fornecimento de produtos, 

tecnologias, soluções e serviços a clientes e negócios. 
A HP completou a união com a Compaq Computer 
Corp. em 3 de maio de 2002. Tem atualmente mais 
de 85.000 funcionários.

Ipiranga 
A Ipiranga atua no segmento de distribuição de 

combustíveis em operação integrada entre as em-
presas Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga 
(CBPI) e Distribuidora de Produtos de Petróleo 
Ipiranga S.A. (DPPI). 

CVC 
A CVC é a maior empresa de turismo da América 

Latina, tendo atendido mais de 15 milhões de passa-
geiros nos seus 33 anos de existência. Atualmente seu 
faturamento fica em torno de R$ 1,5 bilhão, gerando 
aproximadamente 2.000 empregos.

Lojas Colombo 
A Colombo é uma das principais empresas de 

comércio varejista do Brasil. Atualmente é a  terceira 
colocada no ranking nacional no segmento de ele-
trodomésticos, com mais de 360 lojas. Possui mais 
de  7.000 funcionários.

O Boticário 
Foi uma das primeiras empresas a apostar nesse 

sistema e a franqueadora que mais cresceu. É mar-
ca notória, premiada internacionalmente, e possui 
a maior rede particular de lojas franqueadas no 
país e a maior do mundo no setor de perfumaria e 

cosméticos.

Lojas Renner 
A Lojas Renner, uma das maiores redes de lojas 

de departamentos do país, possui atualmente 64 lojas 
no Brasil e 5.500 colaboradores.

FGV Online 
Desenvolvido como um programa de ensino a 

distância, via internet, o FGV Online oferece cursos 
de extensão complementares ao Programa FGV 
Management e treinamentos corporativos de alto 
nível.

Randon 
O Grupo Randon é um conglomerado de sete 

empresas e mais de 5.000 funcionários. A principal 
empresa do Grupo, Randon S/A Implementos e 
Sistemas Automotivos, com matriz em Caxias do 
Sul (RS) e unidade industrial em Guarulhos (SP), 
é líder no mercado nacional em seu segmento e 
maior fabricante de implementos para o transporte 
da América Latina.

Organização Nacional de Acreditação 
Reconhecida pelo Ministério da Saúde como o 

órgão oficial do governo para o 
desenvolvimento e coordenação 
do Sistema Nacional de Acredi-
tação de Serviços de Saúde no 
país, certificando a qualidade 
das organizações prestadoras de 
serviços de saúde. 

Unesco 
A Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura tem 
suas atividades no Brasil relacionadas aos setores de 
Educação, Ciências Naturais, Humanas e Sociais, 
Cultura, Comunicação e Informação.

Anvisa 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é 

uma agência reguladora vinculada ao Ministério 
da Saúde do governo federal. Atua na segurança 
sanitária de produtos e serviços que são ofertados à 
população brasileira.

Asbace 
A Associação de Bancos Públicos e privados 

(Asbace) é também controladora da ATP S/A, es-
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pecializada em criar soluções sob medida 
para mais de uma centena de instituições 
financeiras e de empresas, sendo referência 
no mercado de prestação de serviços para 
a área financeira.

Banco da Amazônia S. A. (Basa) 
O Basa tem como missão agregar 

a função especial de agente financeiro 
da política do governo federal para o 
desenvolvimento da Amazônia Legal, 
área geoeconômica constituída pela Região Norte, 
pelo Estado do Mato Grosso e parcela do estado do 
Maranhão. Atua em uma área que compreende 
59% do território nacional, onde opera como banco 
comercial e de fomento.

BRB 
O BRB, sociedade de economia mista, cujo 

acionista majoritário é o governo do Distrito 
Federal, é um banco múltiplo com as seguintes 
carteiras: Comercial, Câmbio, Desenvolvimento 
e Imobiliária.

Universidade Federal de Pelotas 
Criada em 1969, a universidade conta hoje com 

21 unidades acadêmicas que desenvolvem atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em cinco áreas do 
conhecimento: Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas 
e Tecnologia, Humanas e Letras e Artes. Atualmen-
te 12.000 alunos estudam nesta que é uma das 27 
universidades federais do país.

ABRH-RS 
Fundada em 1972, a Associação Brasileira de 

Recursos Humanos – seccional Rio Grande do Sul 
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, membro 
efetivo da ABRH Nacional, respeitando as especifica-
ções locais e cultivando políticas e diretrizes próprias. 
A ABRH-RS elabora e executa programas regulares 
de cursos, seminários, congressos, palestras e encon-
tros de caráter experimental, canalizando esforços 
para a valorização do capital humano.

IESDE 
Instituição especializada em educação que busca, 

através do conceito de Inteligência Educacional, de-
senvolver Sistemas de Ensino altamente qualificados. 
O Iesde dispõe de uma equipe docente, selecionada 
das melhores instituições de todo o país. Possui atu-
almente mais de 25 mil alunos formados e 40 mil 

em fase de formação.

Metrô 
A Companhia do Metropo-

litano de São Paulo (Metrô) 
é responsável pela operação 
e expansão do transporte 
metroviário, sistema de alta 
capacidade e articulador do 
transporte público na Região 
Metropolitana. Operando 

desde o dia 14 de setembro de 1974, o Metrô possui 
60,5km de extensão em quatro linhas e 54 esta-
ções.

UniRitter 
Uma das principais universidades do RS, possui 

aproximadamente 10.000 alunos atualmente. O 
Uniritter Virtual é um dos principais programas de 
EAD entre as universidades brasileiras, pois mais de 
50% do total de alunos da instituição desenvolvem 
pelo menos uma disciplina online.

ISD Brasil 
Com sede em São Paulo e subsidiária da empresa 

norte-americana Integrated System Diagnostics In-
corporated (ISD) Inc, a ISD Brasil é hoje a primeira 
e única consultoria internacional, com atuação direta 
na América do Sul, focada exclusivamente em qua-
lidade de processos baseada em modelos reconhecidos 
internacionalmente. É também a única no Brasil que 
conta com as credenciais do Software Engineering 
Institute (SEI), para efetuar avaliações oficiais.

iVirtua Solutions 
É uma empresa brasileira provedora de soluções 

voltadas para o Gerenciamento de Serviços de TI, 
que proporcionam a corporações de variados portes 
e setores uma gestão pró-ativa e integral dos recursos 
tecnológicos alinhados aos seus objetivos de negó-
cio, em conformidade com as melhores práticas do 
mercado (ITIL, IT Governance, CMMi, COBit e 
BS7799).

Prefeitura de Porto Alegre 
A cidade de Porto Alegre tem atualmente uma 

população de aproximadamente 1,5 milhão de pes-
soas, um PIB de R$ 14 bilhões e uma densidade de 
29 habitantes/hectare. A qualidade de vida é uma 
das mais altas entre as capitais do Brasil, tendo um 
índice de alfabetização de 96,7%.

GESTUM
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Fiesc 
A Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina, através da Rede de Fidelidade Empresarial, 
criou o IndusPlace , que objetiva ofertar ao mercado 
catarinense, de uma forma integrada, as principais 
soluções nacionais de base tecnológica.

Qualidade RS 
O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtivida-

de reúne atualmente mais de seis mil organizações, 
com a participação de mais de 1 milhão de pessoas 
e 76 comitês setoriais e regionais. 

VideoClick 
Licenciadora de centros presenciais de capacitação 

profissional. Utilizando metodologia inovadora, que 
mescla a estrutura presencial com a utilização da 
solução de e-Learning, possui atualmente 34 unidades 
licenciadas em cinco estados do país.

Embrapa 
A Gestum foi a empresa escolhida pela Embrapa 

para o desenvolvimento do seu primeiro curso on-
line, ”Cultura do Pessegueiro”, cujo modelo serviu 
de base para o acordo mais amplo que prevê a mon-
tagem e publicação de mais onze cursos diferentes a 
serem realizados nos próximos meses.

RESULTADOS:
GESTUM CRESCE 60% EM 2006

A Gestum fechou o ano de 2006 com um fatura-
mento 60% maior em relação ao ano anterior, além 
de aumentar sua infra-estrutura em cerca de 70%.

O crescimento deve-se à consolidação da per-
cepção do mercado sobre a qualidade das soluções 
da Gestum, o que atraiu novos clientes, além da 
ampliação da fábrica de conteúdo e à inclusão 
de novos produtos no portfólio, como o Dialogus 
Gestum. 

Entre as empresas que entraram para a carteira de 
clientes da Gestum estão Unesco, General Motors, Gru-
po Ipiranga, O Boticário, Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Fundação Getúlio Vargas e CVC Turismo.

A previsão para 2007 é que a Gestum aumente 
seu faturamento em cerca de 50%. Acreditamos que 
a utilização de jogos e simuladores deverá crescer este 
ano, principalmente no mercado corporativo. Outro 
fator que deve aquecer o setor de educação on-line 
é a busca por melhorias no processo de tutoria aos 
alunos de organizações envolvidas com e-Learning.

Dois novos produtos devem ser lançados pela 
Gestum este ano, completando o leque de soluções 
em treinamento online oferecido para empresas e 
instituições de ensino em todo o Brasil.

TECNOLOGIA
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PROPAY

Fundada em 1999, a ProPay é a maior empresa do Brasil 
voltada exclusivamente para a terceirização dos processos 
de negócios que envolvem Administração de Pessoal, Folha 
de Pagamento e Gestão de Benefícios. Reconhecida pelo 
alto grau de especialização em seus processos, por sua 
infra-estrutura tecnológica, flexibilidade das soluções e 
qualidade diferenciada no atendimento ao cliente, a ProPay 
atua no mercado de médias e grandes empresas que 
tenham processos complexos e sofisticados.

DESTAQUE NO MERCADO 
DE TERCEIRIZAÇÃO

A  
empresa tem como parceira global a com-
panhia norte-americana Ceridian (www.
ceridian.com), uma das maiores provedoras 
de serviços de Recursos Humanos do mundo. 

Além disso, faz parte do grupo de empresas listadas 
pelo Instituto Empreender Endeavor como Empre-
endedor Endeavor.

Atuando nacionalmente, a ProPay está sediada 
em São Paulo (SP) e mantém filiais no Rio de Janeiro 
(RJ) e em Campinas (SP). Sua carteira de clientes 
soma mais de 130 empresas, entre as quais, Kodak, 
Net, Submarino, Sky, Shell, Schering Plough, Ban-
co Mercedes Benz, InfoGlobo, Marítima Seguros, 
Varig Log, Hospital Samaritano e Atos Origin. No 
total, a Propay é responsável pelo processamento 
da folha de pagamento de aproximadamente 84 mil 
trabalhadores em todo país.

Tem 280 colaboradores e administração total-
mente profissionalizada. 

A L E X A N D R E  D E  B O T T O N
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DESTAQUE NO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO

O INVESTIMENTO EM MELHORIA 
CONTÍNUA DE PROCESSOS

O objetivo da empresa é eliminar 
retrabalhos e criar um padrão para os 
processos internos

Para oferecer melhores produtos e serviços a seus 
clientes, a ProPay desenvolveu um projeto que visa 
a eliminar retrabalhos e padronizar os processos 
internos.

Chamado de Programa de Excelência em Gestão 
(PEG), o projeto envolve toda a área de operações da 
ProPay e utiliza metodologias e conceitos do MIT 
(Massachusetts Institute of Techonology), com o 
objetivo de monitorar, avaliar, medir e alterar proces-
sos. A iniciativa tem permitido a ProPay estruturar 
a gestão de processos, por meio da padronização de 
métodos. Com isso atrelamos conceitos de Responsa-
bilidade, Transparência e Qualidade, no atendimento 
dos nossos clientes.

Processamentos ano a ano

Figura 1

Funcionários ano a ano

Figura 2



CASE STUDIES

64

PROPAY

De acordo com Miriam Martins, gerente de 
operações da ProPay e coordenadora do projeto, os 
benefícios podem ser contabilizados dentro e fora 
da empresa. “O trabalho ficou mais organizado, 
com critérios mais definidos, evitando retrabalhos 
e gargalos no processo de fechamento da folha de 
pagamento. Isso tudo porque o PEG estabelece 
procedimentos como “o que fazer”, “como fazer”, 
“responsável”, “prazo” etc.”, explica ela.

A melhoria dos processos teve um impacto po-
sitivo nos funcionários. A produtividade aumentou 
de forma significativa e alguns processos foram re-
duzidos em até oito horas, o que diminuiu o banco 
de horas. Além disso, os funcionários passaram a 
interagir melhor entre eles e a comunicação entre as 
equipes de trabalho está mais eficiente. 

Todo este desempenho vem se refletindo também 
na satisfação dos clientes. “Anteriormente, quando 
ocorriam problemas para processar a Folha de Pa-
gamento, tínhamos dificuldade em negociar com o 
cliente o prazo no processamento e no pagamento 
das diferenças salariais. Com o PEG, constatamos 
que essas negociações ficaram mais simples, pois 
os clientes passaram a interagir e a colaborar mais 

conosco”, comemora Miriam Martins.
A ProPay já estuda os próximos passos do projeto, 

que consistem na expansão do PEG para toda a sua 
base de clientes até o final de 2007,

UM PORTAL DE OCORRÊNCIAS 
VOLTADO PARA OS CLIENTES

A ProPay pôs à disposição de sua base de clientes 
um portal de ocorrências que permite aos usuários 
solicitar serviços, tirar dúvidas e encaminhar deman-
das de forma totalmente automática. O projeto, que 
teve início no ano passado, deve atender todos os 130 
clientes da ProPay até o final de 2006.

Segundo explica Vânia Tavares, gerente de 
Qualidade da empresa, o projeto reflete o trabalho 
de qualidade que a ProPay vem implementando nos 
últimos anos, quando teve início a implantação de 
um sistema de CRM (Customer Relationship Ma-
nagement). “Percebemos que, além do atendimento 
pessoal que oferecemos aos clientes por meio de 
reuniões mensais presenciais, a criação de um portal 
de ocorrências facilitaria bastante o processo”, diz 
ela, acrescentando que o portal teve como primeiro 

Nosso entendimento

Figura 3
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usuário o portal Submarino.
A partir de uma solicitação de um cliente via por-

tal de ocorrências, a área de Qualidade 
da ProPay remete a questão para a área 
competente da empresa, retornando 
com uma posição ao cliente em até 
quatro horas. “É uma mudança de 
cultura importante que mostra nosso 
foco no atendimento aos clientes”, 
destaca Vânia.

Uma das empresas que vem perce-
bendo as vantagens do portal de ocor-
rências da ProPay é a Kodak - líder no 
mercado de impressão e visualização de 
imagens, para recordação, informação ou entreteni-
mento. De acordo com Andréa Mascarenhas, diretora 
de Recursos Humanos da companhia, “o portal tem 
sido uma ferramenta muito útil, pois é uma forma de 
documentar o que estamos exigindo do fornecedor e 
monitorar o que ele efetivamente está fazendo”. Ela 
acrescenta: “Além disso, temos acesso a um histórico 
do andamento das ocorrências, como quando ela foi 
encaminhada, se foi concluída ou não. Isso traz ainda 
mais agilidade ao atendimento”, finaliza.

PROPAY PARTICIPA DO CONARH 2006

Empresa destaca soluções em Terceirização de 
Folha de Pagamento, Administração de Pessoal e 
Benefícios

A ProPay teve participação destracada no 32º 
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (Conarh 
2006), realizado no Expo Transamérica, em São 
Paulo. No evento a ProPay esteve presente na Expo 
ABRH, espaço que reúne fornecedores de produtos 
e serviços para este segmento.

O Conarh é o maior e mais importante congresso 
brasileiro deste setor. Realizado anualmente, o evento 
reúne organizações e profissionais interessados em se 
aprofundar num dos temas mais ricos, complexos e 
desafiantes da atualidade: a Gestão de Pessoas. Além 
de palestras ministradas por especialistas nacionais e 
internacionais, o Congresso também possui espaços 
de discussão, como a Sala de Casos de Sucesso, as 
Oficinas de Gestão e a Sala de Inovação.

O evento representou uma boa ocasião para re-
forçar nossa presença no mercado. Além de ser uma 
referência na discussão dos temas mais importantes 
do setor de Recursos Humanos, o Conarh também 
vem se consolidando como uma plataforma para 
a geração de negócios. É um espaço onde surgem 

oportunidades de negócio e onde podemos mostrar 
como a ProPay agrega valor aos seus clientes.

Para aproveitar o perfil cada vez 
mais elevado do evento, a ProPay des-
tacou no Conarh 2006 suas soluções de 
processos de RH, como Terceirização 
de Administração de Pessoal e Folha de 
Pagamento e Gestão de Benefícios.  A 
empresa há é responsável pelo paga-
mento de mais de 84 mil trabalhadores 
em 130 empresas de médio e grande 
porte.

A ProPay vem investindo na am-
pliação de seus negócios e na melho-

ria dos serviços aos clientes. Recentemente fomos 
certificados pela KPMG como aptos à atender aos 
requerimentos da norma norte-americana SAS 70, 
que estabelece padrões e controles para as informa-
ções das empresas, visando a garantir preceitos de 
governança corporativa também na área de RH. 
Além disso, estamos investindo na melhoria contínua 
de nossos processos, em especial no atendimento às 
demandas dos clientes, por meio de um portal de 
relacionamento.

PROPAY CONQUISTA 
A CERTIFICAÇÃO SAS 70

O certificado atesta a ProPay como uma 
opção segura, que disponibiliza aos seus 
clientes processos e serviços auditados

Antecipando-se às necessidades de seus clientes, a 
ProPay conquistou a certificação SAS 70 (Statement 
on Audit Standards nº 70), em Folha de Pagamento. 
A SAS 70 é uma normativa que atende os reque-
rimentos de governança em TI da Sarbanes-Oxley 
– lei americana que busca garantir a criação de 
mecanismos de auditoria e segurança confiáveis nas 
empresas Para receber o certificado, a ProPay passou 
por um processo de auditoria feito pela KPMG, que 
revisou toda a terceirização de processos e a infra-
estrutura de TI, oferecida pela empresa.

Aliada à Lei Sarbanes 404 de 2002 e ao CobiT 
(Control Objectives for Information and Related 
Technology), a norma demonstra o nível de riscos, 
qualidade, procedimento e controle das iniciativas 
das empresas, assegurando aos clientes um reconhe-
cimento mundial no que se refere à maturidade dos 
processos administrativos. A SAS 70 está se tornando 
referência mundial para agências governamentais e 
empresas privadas que buscam meios de atestar a 

A ProPay vem 
investindo na 
ampliação de 
seus negócios 
e na melhoria 
dos serviços 
aos clientes

PROPAY
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efetividade dos controles dos seus processos.
De acordo com Daniel Moutte, gerente de TI da 

ProPay, para ganhar o mercado, a base de TI de uma 
empresa deve ser sólida e transmitir segurança em 
todas as etapas dos processos. “A conquista do cer-
tificado é uma prova de que a ProPay está apta para 
atender às necessidades de negócios de seus clientes, 
oferecendo serviços de qualidade com total controle 
dos procedimentos internos e externos que agregam 
valor à cadeia produtiva das empresas”, enfatiza.

Moutte ressalta ainda que a partir da SAS 70, a 
ProPay passa a ser uma opção segura, que dispo-
nibiliza ao mercado processos e serviços auditados. 
“A certificação garante que a ProPay segue as mais 
rígidas normas de qualidade impostas pelo mercado 
mundial, que visam a garantir as melhores práticas 
de governança corporativa”, finaliza.

O INVESTIMENTO NA 
UNIDADE EM CAMPINAS

Em 2006 a ProPay inaugurou uma filial em 
Campinas. A iniciativa faz parte da estratégia da 
empresa para expandir sua atuação por todos os 
principais mercados do País. Além de Campinas, a 
ProPay conta com uma unidade no Rio de Janeiro, 
além da matriz em São Paulo.

A região de Campinas, hoje um dos maiores PIB´s 
do Brasil, apresenta grande potencial de negócios. O 
alvo da ProPay serão as médias e grandes empresas 
instaladas na região. Campinas tem hoje um dos prin-
cipais pólos industriais do país, com cerca de três mil 
indústrias. A ProPay também está direcionando sua 
atenção para empresas do segmento de serviços.

A terceirização de processos operacionais de RH 
vem se consolidando no mercado brasileiro, deixando 
de ser somente uma alternativa para a redução de 
custos. As empresas vêm percebendo as vantagens 
estratégicas da terceirização, como foco nos negócios, 
incorporação de melhores práticas, flexibilidade, 
melhorias na produtividade e maior atenção às es-
tratégias de RH.

A expectativa da unidade da ProPay em Cam-
pinas é conquistar cerca de 15 clientes até o final 
de 2007.

INTERVET CONTRATA PROPAY PARA 
TERCEIRIZAR SEUS PROCESSOS DE RH

Empresa vai transferir a ProPay todas as 
informações relacionadas à administração 
de pessoas e folha de pagamento dos seus 
330 colaboradores

Conhecida mundialmente no mercado de saúde 

O que fazemos

Figura 4
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animal, a Intervet do Brasil Veterinária Ltda., acaba 
de investir em um projeto de outsourcing dos processos 
de Recursos Humanos desenvolvido pela ProPay 
– maior empresa voltada exclusivamente para a 
terceirização dos processos de negócios que envolvem 

Administração de Pessoal, 
Folha de Pagamento, e 
Gestão de Benefícios.

A empresa está trans-
ferindo à ProPay todas as 
informações relacionadas 
à administração de pessoas 
e folha de pagamento dos 
seus 330 colaboradores. A 
expectativa da Intervet é 
ter uma gestão de serviços 
conduzida por especialistas 
na área de Administração 
de Pessoal e Folha de Pa-
gamento, que ofereça um 

sistema integrado a outros subprocessos de Recursos 
Humanos, além de obter relatórios gerenciais e, desta 
maneira, agilizar a tomada de decisão tornando o RH 
mais estratégico para a companhia.

Além disso, a Intervet contratou o módulo de 
Treinamento do sistema utilizado pela ProPay, para 
auxiliar na gestão de desenvolvimento do “capital 
humano”. Por meio dessa funcionalidade, será pos-
sível programar os cursos internos e externos que são 
subsidiados pela empresa, gerenciar o plano anual 
de treinamento, levantar as necessidades, além de 
criar um banco de dados com informações cadastrais 
dos funcionários, que organiza todo um histórico 
de cursos feitos na empresa. Com isso, também 
será possível avaliar a necessidade de atualização e 
reciclagem.

De acordo com Sueli López Mora, gerente de RH 
da empresa, um dos motivos que levou a escolha pela 
ProPay foi a possibilidade de agregar novos serviços 
no decorrer do projeto. “A ProPay tem o diferencial de 
oferecer mais opções que seus concorrentes. Podemos 
acrescentar novas funcionalidades como gestão de 
benefícios, controle eletrônico de ponto e integração 
com a folha, de acordo com a nossa necessidade”, 
diz a executiva.

A certificação Statement on Audit Standards nº 
70 (SAS 70) - normativa que atende aos requerimen-
tos de governança em TI da lei Sarbannes-Oxley, que 
busca garantir a criação de mecanismos de audito-
ria e segurança confiáveis nas empresas-, também 
influenciou na contratação da ProPay. “Como a 

ProPay já é homologada, ficará mais fácil levantar 
as informações necessárias durante as auditorias 
realizadas na Intervet”, finaliza Sueli Mora. A nor-
ma SAS 70 demonstra o nível de riscos, qualidade, 
procedimento e controle da ProPay, assegurando aos 
clientes um reconhecimento mundial no que se refere 
à maturidade dos processos. 

Com atuação em mais de 60 países, a Intervet 
dispõe de uma extensa linha de produtos farma-
cêuticos e biológicos para uso veterinário (vacinas, 
antígenos para diagnóstico, antibióticos, antiparasi-
tários, antiinflamatórios, dentre outros). No Brasil, a 
matriz da Intervet fica localizada em São Paulo/SP. 
Além disso, possui duas fábricas: em Fortaleza /CE 
(produção de vacina contra Febre Aftosa e produtos 
estéreis injetáveis, tais como antibióticos e endectoci-
das) e em Cruzeiro/SP (produção de antiparasitários 
e antibióticos), onde também abriga uma unidade 
de Pesquisa e Desenvolvimento. É uma empresa 
do grupo Akzo Nobel, que atua com destaque em 
segmentos de tintas industriais e domésticas, fibras, 
farmacêutica humana e produção de matérias-pri-
mas a partir da química final.

COMMCENTER INICIA PROJETO DE 
OUTSOURCING DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL COM A PROPAY

A necessidade de tornar os processos do Depar-
tamento Pessoal mais flexíveis, atendendo melhor 
às necessidades de seus funcionários, fez com que 
a Commcenter - maior rede de lojas de produtos de 
telecomunicações do Brasil -, contratasse os serviços 
de terceirização de Departamento Pessoal da ProPay, 
maior empresa do Brasil voltada exclusivamente para 
a terceirização dos processos de negócios que envol-
vem Administração de Pessoal, Folha de Pagamento 
e Gestão de Benefícios.

O projeto, ainda em fase de implantação, deve 
entrar em produção no início de 2007 e a expecta-
tiva é grande. Ao delegar os processos operacionais 
para a ProPay, a empresa vai otimizar o trabalho 
dos cinco funcionários do DP, aproveitando-os em 
outras funções. Segundo informa a diretoria, é uma 
importante mudança para a Commcenter, que pode 
agora voltar sua atenção para ações mais estratégicas 
nesta área.

Além disso, a Commcenter espera agilizar o 
atendimento aos seus 700 funcionários. A compa-
nhia quer atender os colaboradores disponibilizando 
terminais, onde todos poderão ter acesso fácil e a 

Para 2007, a 
expectativa é 
conquistar 30 
clientes e crescer 
cerca de 45% com 
iniciativas como 
ampliaçlão dos 
negócios no Rio e 
em Campinas
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qualquer hora do dia a in-
formações como férias, 13º 
terceiro salário, benefícios e 
dados cadastrais.

Um dos motivos que le-
vou a Commcenter a optar 
pelos serviços da ProPay foi 
a opção de delegar o relacio-
namento do Departamento Pessoal com 
a Caixa Econômica Federal. Assim a ProPay fica 
responsável por “alimentar” o sistema do Banco 
com informações sobre cálculo de rescisão, seguro 
desemprego e recolhimento do FGTS. Isso vai elimi-
nar uma grande dificuldade enfrentada pela empresa, 
pois para qualquer problema com o Sistema da 
Caixa, era preciso disponibilizar um funcionário por 
horas e até mesmo dias para resolver a questão.

Antes do projeto, a Commcenter utilizava seu 
sistema de gestão empresarial para controlar todos 
os processos de recursos humanos. Mas o sistema 
anterior não estava mais correspondendo às ne-
cessidades. Não havia flexibilidade. Ele trabalhava 
com datas fixas, ou seja, não era possível contratar 
ou desligar um funcionário antes do fechamento da 
folha de pagamento. Com a ProPay essa operação 
ganhará mais flexibilidade.

As empresas de bandeira Commcenter possuem 
parcerias com a Vivo e Telemig, cobrindo os esta-
dos de SP, RJ, ES, BA, MG e RS. Estas parcerias 
garantem a seus consumidores a melhor relação 
custo/benefício e as melhores coberturas do mercado. 
A empresa conta com produtos e serviços formatados 
de acordo com as necessidades individuais de seus 
clientes: celulares e acessórios, telefones fixos, rádio 
comunicadores, PDAs e notebooks. 

WEATHERFORD FECHA CONTRATO 
COM A PROPAY PARA 
TERCEIRIZAR PROCESSOS DE RH

Todas as informações relacionadas à 
administração de pessoas e folha de 
pagamento dos seus 900 funcionários 
serão transferidas à ProPay

A Weatherford, uma das maiores empresas do 
mundo, fornecedora de equipamentos e serviços para 
os ramos de petróleo e gás, assinou com a ProPay 
um contrato para transferir todas as informações 
relacionadas à administração de pessoas e folha de 
pagamento dos seus 900 colaboradores, distribuídos 
em pontos estratégicos do país. 

Com escritório central 
localizado no Rio de Janeiro, 
a Weatherford necessitava de 
mudanças em seu sistema de 
gestão de pessoal e folha de 
pagamento, que vinha apre-

sentando problemas como relatórios 
gerenciais deficientes e práticas desatualizadas em ter-
mos de software de gestão de folha, além de imprecisão 
de cálculos, que criava a necessidade de retrabalho.

“Com a ProPay, pretendemos tornar a Folha de 
Pagamento intangível e precisa. Isso significa dizer 
que nenhuma alteração será implementada sem an-
tes passar pelo rigoroso crivo do nosso RH e da pró-
pria Propay”, diz Marcus Ponce, gerente de RH da 
empresa.O gerente também destaca a qualidade das 
informações enviadas pelo sistema da ProPay, além 
de justificar a experiência da empresa como fator 
determinante para sua escolha. “Com a terceirização 
da Folha de Pagamento pela Propay, pretendemos 
atingir um elevado índice de segurança e exatidão de 
dados, evitando assim o retrabalho. Eles representam 
também um grande suporte legal para assuntos rela-
cionados ao processamento da folha, pois têm larga 
experiência nesse ramo”, analisa Marcus.

OS RESULTADOS

ProPay fatura R$ 19 milhões em 2006 e 
projeta crescimento de 45% em 2007

O exercício da ProPay em 2006  foi encerrado 
com um faturamento de R$ 19 milhões. Ao todo 
foram conquistados 20 novos clientes, entre eles 
InfoGlobo, VarigLog, Marítima Seguros, Sodexho 
Pass e Livraria Cultura.

Os bons resultados são reflexo dos constantes in-
vestimentos da empresa na melhoria de seus produtos 
e serviços, e na evolução cultural do mercado no 
que se refere à terceirização de processos. O mercado 
está mais maduro. Cada vez mais as empresas têm 
apostado em um RH com perfil mais estratégico do 
que operacional.

A conquista do certificado Statement on Audit 
Standards nº 70 (SAS 70) foi uma das importantes 
iniciativas em 2006. A SAS 70 demonstra o nível de 
riscos, qualidade, procedimento e controle da ProPay, 
assegurando aos clientes um reconhecimento mun-
dial no que se refere à maturidade dos processos. E o 
excelente desempenho da empresa em 2006 pode ser 
atribuído principalmente ao Programa de Excelência 
em Gestão (PEG), que está sendo desenvolvido na 
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Alexandre de Botton é sócio-diretor da ProPay.

área de operações. O projeto tem permitido a ProPay 
estruturar a gestão de processos, por meio da padro-
nização de métodos. Com isso, atrelamos conceitos 
de Responsabilidade, Transparência e Qualidade, no 
atendimento dos nossos clientes.

OS PLANOS PARA 2007

Para 2007, a expectativa é conquistar 30 clientes 
e crescer cerca de 45%, com um faturamento de R$ 
27 milhões. Entre as estratégias da empresa para 
atingir essa meta está a ampliação da sua atuação 
no Rio de Janeiro e em Campinas, locais que con-
centram potencial de negócios com grandes pólos 
industriais. 

De olho no potencial do mercado carioca, uma 
das novas estratégias para ampliar as vendas é a 
expansão de sua equipe comercial.

A empresa, que mantém uma filial no Rio de 

Janeiro desde 2001, prevê para o próximo ano, um 
crescimento de 100%, neste estado, mantendo o 
ritmo de expansão alcançado em 2006, quando a 
companhia faturou mais de R$ 1,5 milhão na região. 
A expectativa positiva para o mercado local está 
baseada no aumento da demanda por terceirização 
nos processos de RH.

Já se encontra em andamento a contratação de 
novos executivos para a equipe comercial. Estamos 
nos preparando para atender a demanda, e por isso 
iremos dobrar o número de funcionários. A filial 
dará especial atenção para os setores químico e 
petroquímico.

Com dez clientes e uma equipe de 15 profissionais, a 
filial Rio de Janeiro, é hoje responsável por cerca de 10% 
do faturamento nacional da empresa, que foi de R$ 19 
milhões em 2006. Sempre tivemos grande presença no 
mercado carioca, onde a empresa possui clientes como 
VariLog, Power Well e Grupo Lachmann.

DESTAQUE NO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO
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PREMIER PET

A Premier Pet, uma empresa genuinamente brasileira, é líder 
no segmento premium de pet food para cães e gatos. Foi a 
primeira empresa, na América do Sul, a adotar a filosofia de 
“Nutrição Ótima”, nascida no início dos anos 80 nos Estados 
Unidos e na Europa, que tem como principal objetivo a 
valorização da saúde e da longevidade. 

QUALIDADE, A 
FILOSOFIA DO NEGÓCIO

P
ara tanto, a qualidade dos ingredientes utili-
zados na confecção dos alimentos é um dos 
pilares da empresa, que trabalha com níveis 
de exigência acima dos recomendados no 

Brasil e acima dos estabelecidos pela Association 
of American Food Control Officials (Aafco), órgão 
que regulamenta os alimentos pet nos Estados 
Unidos. 

Ingredientes como o milho e o arroz, por exem-
plo, são de primeira qualidade, só sendo adquiridos 
de fornecedores idôneos, devidamente cadastrados. O 
ovo é de padrão humano, o mesmo utilizado em pa-
darias. O óleo e a farinha de salmão são importados, 
garantindo a qualidade de nutrientes importantes 
como os ácidos graxos ômega 3. 

A preocupação nutricional é tanta que todos 
os alimentos da empresa são suplementados com 
vitaminas e minerais orgânicos. Um diferencial 
importante, uma vez que nessa forma minerais 
como o zinco e o selênio são melhor absorvidos e 
aproveitados.

Para melhorar ainda mais a qualidade de seus 

R E G I A N E  P E R E S
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NUTRIÇÃO ANIMAL

QUALIDADE, A FILOSOFIA DO NEGÓCIO

produtos, a Premier utiliza em seus alimentos ingre-
dientes ricos em proteínas como o frango, os ovos e 
o salmão, ao invés da soja, fonte de proteína adotada 
por muitos fabricantes. “Cães e gatos, por serem 
animais carnívoros, aproveitam 
melhor proteínas de origem animal. 
Além de terem um perfil nutricional 
mais adequado para essas espécies, 
o frango, os ovos e o salmão são 
muito bem digeridos e absorvidos. 
Isso resulta em animais saudáveis, 
satisfeitos e com volume e odor das 
fezes reduzidos”, explica Cristiana 
Fonseca Ferreira, nutricionista da 
empresa.

Com um dos maiores centros de 
pesquisas do país, a Premier Pet, 
além de acompanhar de perto todo 
processo de desenvolvimento de um 
novo produto, monitora constan-
temente os já presentes no mercado. Um cuidado 
que garante a qualidade superior dos produtos da 
empresa, que tem orgulho de ser brasileira. 

A Premier Pet vem acompanhando os avanços 
nutricionais mais recentes e as modernas tecno-
logias de produção, o que resulta num alimento 
com ingredientes especiais para os diversos estilos 
de vida dos animais. Os itens de sua linha são 
vendidos exclusivamente em canais especializa-
dos, como clínicas veterinárias, pet shops e casas 
agropecuárias. 

QUALIDADE E RESPEITO
PELO ESTILO DE VIDA DO ANIMAL

A resposta do homem à fidelidade dos cães vem 
gerando negócios voltados a esse segmento e que se ex-
pandem mais do que os dedicados ao mercado humano. 
De olho nessa tendência, a Premier Pet foi a primeira 
indústria da América Latina a produzir alimentos de 
alta qualidade, denominados Super Premium. 

Para atuar nessa ramificação do chamado pet 
business, a Premier dedicou anos pesquisando 
ingredientes que garantissem saúde aos animais, 
principalmente para melhorar a capacidade imu-
nológica e reprodutiva.  

Instalada na cidade de Dourado, interior do esta-
do de São Paulo, a indústria mantém um dos mais 
avançados centros de pesquisas do Brasil, canil e 
gatil com cerca de 15 raças diferentes e uma área de 
recreação para os mais de 50 animais. Os cães e os 

gatos passam a maior parte do tempo se divertindo 
na fábrica. “Cada funcionário adota um animal 
para poder dar a ele mais atenção. Essa é a nossa 
conduta. Produzimos alimentos porque gostamos, 

entendemos e queremos cuidar bem 
dos cães e gatos”, afirma José Eurico 
Selmi, diretor da empresa. 

A estratégia de agregar qualidade 
ao produto para gerar o máximo em 
saúde fez com que a empresa optasse 
pela venda em canais especializados, 
ou seja, clínicas veterinárias, pet 
shops e casas de rações. Seguindo 
a mesma linha, a Premier Pet é a 
primeira empresa a garantir 100% 
de satisfação ou 110% do dinheiro de 
volta. Se o cão não gostar do alimen-
to, e houver 50% do conteúdo total da 
embalagem, a empresa devolve todo 
o valor gasto acrescido de 10%. 

Após lançar essa campanha, as constantes pes-
quisas com seu público registraram uma aceitação 
de 96% entre seus consumidores. A explicação está 
no fato de os produtos da Premier serem os únicos 
desenvolvidos com alto índice de proteína animal, 
que é o nutriente fundamental dos carnívoros na 
natureza.

PREMIER PET AMPLIA PRODUÇÃO 
DA FÁBRICA EM DOURADO

Tendo em vista os investimentos da Premier Pet, 

A Premier tem 
um dos maiores 

centros de 
pesquisas 

do país e está 
ampliando 

sua fábrica, no 
interior de 
São Paulo

Cães
• Linha Premier Raças Específicas 
• Linha Premier Fórmula
• Linha Premier Ambientes Internos
• Linha Golden Fórmula – Premium Especial
• Linha Golden Power 
• Linha Golden Mega

Gatos
• Linha Premier Ambientes Internos Gatos

O que fazemos

Figura 4
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a região de Dourado tem muito a comemorar com as 
boas expectativas de desenvolvimento. A fábrica de 
alimentos para animais domésticos vem ampliando 
sua capacidade de produção. Com os investimentos 
já programados, o capacitivo nominal vai alcançar 
60 mil toneladas ao final de 2007. O aumento marca 
a estratégia da empresa em expandir a atuação no 
segmento de pet food com produtos variados, como 
snacks e uma linha destinada às aves.

A pioneira na fabricação de alimentos Super 
Premium para cães e gatos no Brasil já conclui 
neste ano a primeira etapa da ampliação, chegando 
à capacidade nominal de 40 mil toneladas, pratica-
mente o dobro da inicial. De acordo com o diretor 
da companhia, Flavio Maluf, a expansão sinaliza 
o fortalecimento da marca e uma necessidade do 
segmento. “O mercado brasileiro de pet food está 
maduro para produtos como o que desenvolvemos, 
focados em qualidade nutricional superior, e aberto 
às novidades para outros animais”.

Presente em Dourado há nove anos, na Rodovia 
SP 215, a fábrica da Premier Pet é equipada com 
modernos equipamentos. Atualmente, ocupa uma 
área de seis mil metros quadrados e, em 2007, se-
rão construídos mais dois mil. No local, a empresa 
mantém um dos maiores e mais avançados centros 
de pesquisas do país, onde acompanha de perto todo 
processo de desenvolvimento de um novo produto, 
trabalhando para garantir a qualidade superior dos 
produtos comercializados.

O aumento da capacidade produtiva da Premier 
Pet tem efeito direto no desenvolvimento de Doura-
do. Estima-se que a empresa seja responsável por 
20% dos impostos arrecadados no município, seja 
da cota parte do ICMS ou dos tributos federais. 

Até mesmo as obras de ampliação movimentam 
a economia da região, já que cada expansão gera 
aproximadamente 100 novos empregos, diretos 
e indiretos. Com isso, contratam-se profissionais 
de Dourado, Trabiju, Boa Esperança e Ribeirão 
Bonito. “Certamente, é motivo de muito orgulho 

ajudar no desenvolvimento de Dourado e região”, 
resume Maluf. 

A empresa tem como política promover o 
desenvolvimento de seus funcionários, por isso 
dispõe de um estruturado departamento de recursos 
humanos. Através de uma parceria com o Senai, 
oferece aos colaboradores interessados estudo téc-
nico, profissional e do Ensino Fundamental. Eles 
ainda contam com convênios médico e odontoló-
gico, cestas básicas e refeições durante o período 
de trabalho.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Premier Pet preocupa-se cada vez mais em 
exercer o papel de empresa socialmente responsável 
através do desenvolvimento de ações em parcerias 
com o Pró-Carnívoros e o Cão-Guia de Cego.

A empresa é a única no Brasil, dentro do seu 
segmento, a firmar parceria com a Pró-Carnívoros 
e a ter o selo da entidade nas embalagens de seus 
produtos. Parte de suas vendas é revertida para 
essa ONG, que desenvolve pesquisas para a pre-
servação de carnívoros como a onça-pintada e o 
lobo-guará. 

Já com o Projeto Cão-Guia de Cego, a fabrican-
te de alimentos garante a alimentação de todos os 
cães do Projeto Cão-Guia de Cego, desenvolvido 
pela ONG Integra de Brasília, que treina cães 
para servirem de guias aos deficientes visuais. O 
trabalho conjunto envolve todos os estágios, desde 
a permanência dos cães-guias na entidade, com a 
família hospedeira, quando passam pelo processo 
de treinamento, até o momento em que passam a 
viver com o deficiente. Atualmente a instituição, 
localizada em Brasília, beneficia cerca de dez cegos, 
que não pagam nada – nem a alimentação canina 
– para obter o cão.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Alinhada com os modernos métodos de 
gestão ambiental, a Premier Pet investiu em 
uma nova caldeira para geração de vapor, que 
utiliza cavaco e resíduo de madeira, concebida 
dentro dos padrões do Protocolo de Kyoto.

“Dessa forma, cumprimos com nosso 
dever empreendedor de preservar o meio am-
biente e vamos obter certificados de crédito de 
carbono a serem comercializados no futuro”, 
acrescenta o diretor da empresa.

PREMIER PET
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Todos os resíduos usados na caldeira são ob-
tidos por fornecedores certificados ou diretamente 
de produtores de madeira renovável. “Já iniciamos 
também o plantio de eucaliptos em áreas reservadas 

para abastecer a caldeira de forma contínua daqui 
a seis anos”, conclui Maluf. 

NUTRIÇÃO ANIMAL

QUALIDADE, A FILOSOFIA DO NEGÓCIO

Regiane Peres é gerente de marketing da Premier Pet.
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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

Uma das coisas que mais me encantam  e mais me divertem é uma boa partida de 
futebol. Na verdade sou fanático por futebol, e acho que até entendo um pouco. Tanto que 
quando vejo debates esportivos fico achando que os comentaristas não sabem nada. Isso, na 
verdade, é um pouco de inveja. Sempre sonhei em participar de uma mesa redonda de futebol. 
Mas não uma mesa redonda qualquer: um bom debate, daqueles de um xingar o outro e sair 
aos tapas para manter a opinião.

Por isso quando eu estava realizando um torneio de futebol beneficente entre empresários, recebi um e-mail para participar 
de um debate em uma conhecida e bem popular emissora de rádio de São Paulo. Nem li o e-mail direito. O programa 
era ao meio dia, eu estava no meio de um torneio de futebol e o assunto para mim seria imperdível. Pensei: “finalmente 
alguém pensou em mim, achou que entendo de futebol”. Na data marcada fui correndo para a emissora. Antes de 
chegar lá, passei em uma banca de jornais e no táxi fui lendo todos os cadernos esportivos. O importante era estar bem 
preparado para o meu primeiro debate esportivo. 

Quando cheguei, embora cinco minutos antes do combinado, fui informado de que todos os outros debatedores já 
estavam no estúdio em companhia do apresentador do programa. O produtor me encaminhou até o local, abri a porta 
e o apresentador me apresentou aos outros debatedores: um travesti dono de agência de viagens para gays, uma ex-
prostituta recém-formada em psicologia e um conhecido ex-deputado de São Paulo que foi acusado de corrupção, na 
verdade era um larápio de dar inveja ao Ali Babá. 

Confesso que estranhei muito aquele grupo. Afinal de contas, o que uma tremenda bichona, uma ex-prostituta e um ex-
deputado ladrão estavam fazendo lá num debate sobre futebol? É claro que pressenti que devia ser algum engano. E que 
eu, com minha mania de não ler mais de quatro linhas de um e-mail, havia cometido um grande equivoco. 

O simpático comunicador começou o programa convidando o publico a participar. O tema era “solidão e sexo alternativo”. 
Quando ele disse isso lembrei que um ex-seminarista, com o nome quase igual ao meu, era muito conhecido por defender 
o combate à solidão de qualquer forma, nem que fosse fazendo sexo com animais de estimação. Era evidente que a 
produção do programa convidou o Décio errado. 

E aí veio a primeira pergunta do debate: “a solidão sexual compensa ou é doença?” .A ex-prostituta e atual psicóloga 
disse, com um ar de inteligência travestida, que “quem é solidário sexualmente nunca é solitário”. Uma frase linda, que não 
queria dizer absolutamente nada, mas de uma intelectualidade impressionante. O travesti dono da agência de casais gays 
completou que concordava com sua colega de debates; para ele “a solidariedade deveria ser compartilhada com pessoas 
do mesmo sexo”. Aí esfriei e imaginei que milhares de pessoas deviam estar ouvindo o programa naquela hora, entre eles 
todos os meus amigos, a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe, e todos aguardando a minha resposta. Mas antes 
falou o ex-deputado ladrão. Ele disse que, após ser acusado “injustamente” de ter roubado uma avenida inteirinha que não 
foi construída, e ficar três meses na cadeia, foi abandonado pelos amigos, pela imprensa e sofreu muito. Mas o importante 
era “estar bem consigo mesmo”, que fez muito sexo solitário e isso o salvou da solidão total. 

O apresentador me olhou, eu esfriei, fiz que engasguei, pensei em explicar que tinham convidado o cara errado. Mas 
antes da pergunta entrou o primeiro intervalo comercial. Foi a minha salvação. Pedi para ir ao banheiro, entrei no hall dos 
elevadores e desci correndo pelas escadas os 18 andares do prédio. Só depois de alguns dias descobri que a emissora 
estava esculhambando o ex-seminarista que tem quase o mesmo nome que o meu, chamando-o de indelicado e antiético 
por abandonar o programa ao vivo...

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.
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