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EDITORIALEDITORIAL

importância de uma experiência como manager no mercado brasileiro já foi mais 
do que decantada por executivos estrangeiros. Mas Domingos Bulus, CEO da White 
Martins e Praxair América do Sul desde 2003, seguiu um caminho diferente. O 
Personal Case desta edição de Case Studies passou nove anos na América do Sul e 
Ásia, conciliando as mais diversas culturas e agregando valor ao negócio do grupo. 
De volta à empresa onde entrou como estagiário, quase 20 anos antes, aplicou os 
ensinamentos. Resultado: hoje a White vive a maior expansão dos seus 95 anos de 
história.

E a série de cases desta edição começa com o da Energias do Brasil e mostra as 
realizações, em 2006, desta holding de um grupo de empresas de geração, distribui-
ção e comercialização de energia elétrica. Foi um ano em que o grupo, entre outras 
conquistas, duplicou a capacidade de geração.

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), criada em 1950 como ins-
tituição filantrópica especializada no tratamento de deficientes físicos, desde 1998 
buscou outras fontes de receita através do Teleton, uma maratona televisiva. Com 
excelentes resultados, como mostra o case desta edição. 

O case da Nova América Alimentos retrata a constituição e fortalecimento do 
braço social do grupo, a Fundação Nova América, que está completando 12 anos 
de existência.

A Wittmann, grupo de origem austríaca que é um dos líderes mundiais em equipa-
mentos periféricos para a indústria plástica, instalou-se no mercado brasileiro em 
2000. E expandiu rapidamente a operação, oferecendo robôs como soluções.

O Banco PanAmericano colheu, em 2006, os frutos de uma ousada estratégia para 
ampliar sua carteira de clientes em investimentos. Foi o Projeto Colméia, que é deta-
lhado nesta edição.

No trabalho sobre a Compera o leitor verá a história de uma empresa que saltou de 
uma sala de aula para tornar-se, em menos de dez anos, uma das empresas líderes 
no mercado de internet móvel brasileiro.

A Simon Brasil, um player mundial do segmento de materiais elétricos, foi outro 
grupo internacional que nos anos recentes decidiu apostar no mercado brasileiro. E 
com excelentes resultados, como mostra o case publicado nesta edição.

E nos Cases & Causos de Marketing, Décio Clemente conta como uma tentativa de 
negócio imobiliário quase pode resultar em cadeia...

A
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O  P AT R I M Ô N I O  É  L Í Q U I D O  E  A  M A R C A  É  S Ó L I D A .  O BMG a lcançou a  impor tante 
marca  de  R$ 1  b i lhão de  pat r imôn io  l íqu ido.  Um número que consagra  o  t raba lho 
pro f iss iona l  e  competente  de  todos os  co laboradores  do BMG.  E  prova  que,  com 
a  conf iança dos  c l ien tes ,  é  poss íve l  const ru i r  uma empresa  só l ida  e  duradoura .
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FORMAÇÃO
“Dois de meus irmãos se diplomaram como enge-

nheiros. Um fez engenharia elétrica, e o outro a civil. 
Eu já tinha uma grande aptidão para a matemática, um 
raciocínio mais cartesiano. Com essa influência de casa só 
poderia seguir o mesmo caminho, e era um diploma que 
depois me abriria mais opções na carreira. Me formei em 
engenharia mecânica pela Universidade Gama Filho, no 
Rio. Na época o vestibular era até mais concorrido que 
o de medicina, o que para mim, longe de ser um motivo 
de receio, era uma provocação positiva. Minha formação 
também recebeu uma importante influência de minha 
mãe, que ficou viúva muito cedo, aos 37 anos, cuidou de 

oito filhos sozinha e sempre os estimulou a trabalharem 
duro, com muito empenho.”

A ENTRADA NA WHITE
“Meu primeiro emprego foi no IBGE. Comecei muito 

cedo, porque precisava de renda para financiar meus estu-
dos de engenharia. Mas no oitavo período da faculdade, em 
1984, saí do emprego fixo para fazer estágios, pela manhã 
na Shell e à tarde na White Martins. Meses depois optei pelo 
horário integral na White, onde ingressei no Departamento 
de Produção, e comecei a gostar da companhia. Costumo 
dizer que tive sorte: entrei em uma área que realmente me 
motivava, e tive supervisores que me orientaram bastante. 

Em 2003, quase 20 anos depois de ter ingressado na companhia, 
o executivo Domingos Bulus recebeu o desafio de comandar as 
operações da White Martins e da Praxair América do Sul. Aplicou 
os ensinamentos recebidos em nove anos conduzindo operações 
no exterior, e remodelou a gestão da companhia. Resultado: um 
crescimento na casa dos 15% ao ano e uma expansão sem paralelo 
nos 95 anos de história da White. 
Casado, três filhos - “um carioca, um mineiro e um venezuelano” 
- esse carioca de 45 anos apaixonado por esporte - “além de tudo, 
estimula o trabalho em equipe e a competitividade” – entende que o 
manager deve estar sempre acessível aos colaboradores.
 “Ter as portas abertas é condição número um. E não é só estar 
disponível, mas sim intensamente interessado no que seu colaborador 
tem a dizer. O problema deixado para amanhã só aumenta”, garante.

“TER AS PORTAS 
ABERTAS É FUNDAMENTAL”

D O M I N G O S  B U L U S
CEO da White Ma rtins
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Felizmente, aliás, todos os chefes que tive, sem exceção, 
contribuíram para meu desenvolvimento profissional. Digo 
isto com tranqüilidade, porque mais da metade está hoje 
trabalhando na organização que tenho a honra de presidir. 
Naquela época eu estava para me formar e já convivia com 
a expectativa de  continuar ou não na empresa. Na verdade, 
não existia uma vaga. Mas ela surgiu e fui contratado, em 
1986, como engenheiro de produção, o primeiro cargo na 
hierarquia da White Martins.”

TURNING POINT
“Trabalhávamos na matriz, no Rio, e dávamos suporte 

ao trabalho das regionais. No final de 1986, logo depois de 
ter sido efetivado, a empresa me convidou para ir trabalhar 
em Belo Horizonte. Assumi como supervisor em uma 
área nova para mim, Desenvolvimento de Negócios, e 
encarregada de buscar o aumento de volumes novos em 
clientes existentes e também contas novas. Lembro como 
se fosse hoje. Eu mal conhecia o estado, mas encarei o 
desafio e fiquei em Belo Horizonte até 1991. Esse período 
representou o primeiro turning point de minha carreira. 
Fui promovido a gerente regional, uma responsabilidade 
que, além de Minas, incluía Goiás e passou a englobar mais 
tarde também o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Ou seja, a 
certa altura comandávamos de Minas a operação no estado 
onde ficava a matriz da companhia.”

VENCENDO A CONCORRÊNCIA
“A operação toda incluía cerca de 300 pessoas es-

palhadas em 25 unidades operacionais. Eu tinha apenas 
30 anos de idade, e viajava bastante. E foi importantíssimo 
esse movimento de ir para o campo, conhecer o cliente, 
desenvolver mercados e até algumas praças. A White tinha 
o market share mais elevado no segmento de pequenos 
clientes. Mas em algumas regiões, como o Sul de Minas, era 
o contrário: a concorrência tinha a maior fatia de mercado. 
Conseguimos inverter esse quadro, crescendo muito onde 
outros fornecedores já estavam solidamente estabelecidos 
há anos. Em 1992 regressei ao Rio e logo depois recebi 
a tarefa de trabalhar em São Paulo. Além da operação 
de campo, pude desenvolver bastante, na época, o lado 
estratégico nos dois anos e meio em que estive baseado 
na capital paulista.”

FORÇA NA LOGÍSTICA
“Em 1993, portanto um ano depois de somar-se in-

tegralmente ao grupo norte-americano Praxair, a White 

Martins recebeu a incumbência de desenvolver mercado 
na América do Sul. Tive a grande satisfação de fazer parte 
desse processo, ocupando o cargo de gerente geral na 
Colômbia. Eram três companhias diferentes, e tivemos 
que fazer uma sinergia entre culturas diversas. Foi uma 
experiência extraordinária em um país onde, na época, era 
difícil operar por conta da insegurança. Não tínhamos pro-
dução local e trazíamos os 
produtos de fora, pelos por-
tos de Cartagena, no mar do 
Caribe, ou Buena Aventura, 
no Pacífico. Além do relevo 
muito acidentado, existia o 
problema da guerrilha. Para 
garantir o fornecimento a 
nossos clientes, tínhamos de 
trabalhar com frete dobrado. 
Mas consolidamos a opera-
ção, que cresceu fortemen-
te. No início o faturamento 
anual era de US$ 500 mil, 
e hoje chega aos US$ 55 
milhões.” 

DESAFIO ANDINO
“Em 1996, buscando 

ampliar ainda mais esse 
crescimento na América 
do Sul, foi criada a Praxair Região Andina, englobando 
Venezuela, Colômbia e Peru. Recebi a incumbência de 
liderar a operação, como diretor executivo, e me transferi 
para Caracas. Na Venezuela não havia problemas com 
a geografia do terreno, que é mais plano, mas também 
implicava lidar com uma cultura diferente. Expandimos 
as operações, o mesmo ocorrendo no Peru. Hoje, cerca 
de 18% do faturamento da companhia estão fora do Brasil. 
Todo esse processo expansionista começou do zero.”

A ÁSIA
“Dentro de um processo de expansão e consolidação 

das operações do grupo no mundo, em 2001 fui comandar 
as operações da Praxair Ásia, que incluía ações a partir de 
quatro países-chave: Índia, Tailândia, China e Coréia do Sul. 
Foi outro de meus grandes desafios na companhia. Aos 40 
anos de idade, saí de Caracas e fui para Cingapura respon-
der pelos negócios em países de culturas milenares, e com 
gerentes gerais na faixa dos 60 anos. Foi um aprendizado 

“Aos 40 anos 

de idade, saí de 

Caracas e fui 

para Cingapura 

responder pelos 

negócios em 

países de culturas 

milenares”
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mútuo. Meu trabalho era basicamente de supervisão, o que 
demandava muitas viagens e química de relacionamento em 
países que eu nem conhecia, e ainda com uma necessidade 
imperiosa de fazer resultados. Mas não se muda o curso de 
um navio de uma hora para outra, ainda mais em uma cul-

tura milenar. Tive que 
aliar a nossa cultura, 
de mais foco na exe-
cução, com a deles, 
de planejamento de 
longo prazo e execu-
ção mais cautelosa. Os 
resultados começaram 
a surgir no segundo 
ano. Em 2001 o fatu-
ramento era de US$ 
130 milhões, e nosso 
planejamento estabele-
ceu como meta chegar 
a US$ 500 milhões em 
2005. Isto foi alcança-
do, inclusive com mo-
vimentos estratégicos 
como a transferência 

do escritório central para Xangai, na China, onde estão as 
maiores oportunidades de crescimento.”

A VOLTA
“Depois de oito anos trabalhando no exterior, regres-

sei ao Brasil em 2003 para presidir a White Martins e a 
Praxair América do Sul. A companhia e o mercado, claro, 
haviam mudado. E eu precisava me readaptar, inclusive 
para buscar uma língua comum com as pessoas com quem 
iria trabalhar. Levei cerca de seis meses para me ambientar 
de novo ao Brasil e à cultura da companhia, e definir um 
realinhamento estratégico. A White precisava crescer a 
uma taxa razoável, conquistando as oportunidades que 
estariam aparecendo no período. Naquela época o mercado 
siderúrgico, onde temos uma grande participação, ia crescer 
cerca de 50%. O mercado de papel e celulose também ia 
se expandir. Precisávamos aproveitar oportunidades não 
só no Brasil, mas também em outros países da América 
do Sul, reunindo competitividade em projetos nas áreas de 

siderurgia, petroquímica, papel e celulose e mineração.” 

A GESTÃO
“Promovemos uma profunda mudança no modelo operacio-

nal da companhia, com a criação de Centros de Competência, 
criados de acordo com a gestão de quatro áreas essenciais: 
Serviços, Negócios, Confiabilidade e Estratégia & Planejamento. 
Nossa meta era que cada centro, com mais foco no negócio, 
pudesse ampliar os ganhos tanto em competitividade quando 
em qualidade. Definimos como alavancas de crescimento das 
áreas On-Site, que significa as plantas instaladas e operadas em 
áreas de grandes clientes, e de Gás Natural, com resultados 
extraordinários. Conquistamos oportunidades dentro e fora 
do Brasil. Nos últimos cinco anos, nosso faturamento anual 
mais que dobrou. Saiu de pouco mais de US$ 600 milhões em 
2001 para US$ 1,4 bilhão em 2006, período em que o nosso 
crescimento foi em torno de 15% ao ano. Ou seja, um resultado 
extremamente gratificante. Hoje a White Martins vive o perí-
odo de maior expansão dos seus 95 anos de história. Tenho a 
convicção de que voltei ao Brasil para contribuir, junto com os 
demais colaboradores, para esta nova fase da companhia.”

A RESPONSABILIDADE SOCIAL
“A White Martins sempre desenvolveu um trabalho 

importante na área social, principalmente em educação e 
saúde. A companhia, por exemplo, estimula as práticas 
de inclusão social e de voluntariado. Em Iguatama, Minas 
Gerais, ao invés de expandir uma fábrica que temos no 
local, destinamos uma área de 25 mil hectares para hortas 
comunitárias, no projeto “Cesta Verde”, onde nossos 
funcionários auxiliam na produção de centenas de cestas 
básicas por semana, distribuídas à população local. Outro 
projeto é o “Da rua para o mundo”, realizado no Rio em 
parceria com as ONGs Ação Comunitária do Brasil e Pro-
jeto Social Montreal, e que busca reintegrar à sociedade 
pessoas na faixa de 29 e 40 anos de idade. E desde 2002, 
através da Praxair Foundation, apoiamos a Rede Saúde 
Criança Renascer, formada por 16 instituições. Até hoje 
já foram beneficiadas 495 famílias e 1.485 crianças. Em 
2006 a Rede recebeu um reconhecimento internacional, o 
Prêmio de Empreendedorismo Social concedido pela Skoll 
Foundation. Isto é extremamente gratificante, e estimula 
ainda mais a nossa prática de responsabilidade social.”

“Promovemos uma 

profunda mudança 

no modelo 

operacional da 

companhia, com a 

criação de Centros 

de Competência”
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A Energias do Brasil atua como holding de um grupo de 
empresas de geração, distribuição e comercialização de energia 
elétrica. O grupo está presente nas regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Norte do país, com atividades nos Estados de São Paulo, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Controlada 
pela EDP – Energias de Portugal, uma das maiores operadoras 
européias do setor elétrico, a Energias do Brasil tem suas ações 
negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), segmento que reúne empresas com as melhores 
práticas de governança corporativa.

CAPACIDADE EMPREENDEDORA 
LEVANDO À EXPANSÃO

A N T Ó N I O  M A R T I N S  D A  C O S T A

ENERGIAS DO BRASIL

E
m distribuição a companhia tem o controle 
integral das empresas Bandeirante Energia S.A. 
(Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte do 
estado de São Paulo), Espírito Santo Centrais 

Elétricas S.A. – Escelsa (estado do Espírito Santo) 
e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. 
– Enersul (estado do Mato Grosso do Sul). O con-
junto das empresas atende mais de 3,1 milhões de 
clientes e distribuiu 23,9 mil GWh em 2006.

Em geração, participa de empreendimentos que 
representavam 1.018MW de capacidade instalada 
no final de 2006:

EDP Lajeado Energia S.A. 
Empresa controlada que administra a participa-

ção de 27,65% sobre o capital votante (23,05% do 
capital total) na Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 
Magalhães (Lajeado), no Tocantins.
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ENERGIA

CAPACIDADE EMPREENDEDORA LEVANDO À EXPANSÃO

Enerpeixe S.A. 
Administra a Usina Peixe Angical, no Tocantins, 

concluída em 2006. A construção foi realizada pela 
Energias do Brasil (60% de participação no capital) 
em sociedade com Furnas Centrais Elétricas S.A. 
(40%). 

Energest S.A. 
Subholding da Energias do Brasil que controla 

direta e indiretamente ativos de geração oriundos do 
processo de desverticalização da Escelsa e Enersul, 
detendo 16 usinas com potência total instalada de 
316,8MW.

Em comercialização, controla integralmente a 
Enertrade Comercializadora de Energia S.A., que 
atua no mercado livre de energia e comercializou 6,7 
mil GWh em 2006.

Em 2006, a receita líquida de R$ 4,6 bilhões re-
presentou crescimento de 5,5% comparativamente ao 
ano anterior. O EBITDA (resultado antes de juros, 
impostos, depreciação e a amortização) somou R$ 1,1 
bilhão, evolução de 17,6%, e o lucro líquido totalizou 
R$ 394,1 milhões, 10,3% inferior ao de 2005. No final 
do ano, mantinha 3.010 colaboradores diretos. 

VISÃO

Ser uma das empresas líderes do setor energético 
brasileiro, com foco na criação de valor e na sus-
tentabilidade. 

MISSÃO

Atuar no setor energético brasileiro com padrões 
de excelência no serviço aos clientes, proporcionando 
retorno aos acionistas, valorizando os colaboradores e 
exercendo a responsabilidade social corporativa.

VALORES

Respeito 
Aos clientes, fornecedores, colaboradores, acionis-

tas, comunidades e meio ambiente.

Eficiência 
Aportar valor aos clientes, colaboradores e acio-

nistas, gerando e implementando soluções inovadoras 
e de qualidade.

Transparência 
Tornar a transparência um valor integrado à 

cultura das empresas do grupo, na relação com clien-
tes, colaboradores, acionistas e entidade reguladora, 
autoridades e comunidade em geral.

Rigor 
Adotar o rigor como regra geral de atuação e base 

de decisão.

Ética 
Cumprir os mais altos padrões de ética em todas 

as ações.

AS REALIZAÇÕES

Em um ambiente macroeconômico estável, com a 
significativa redução do risco-país, das taxas de juro e 
da inflação, a par de uma melhor definição do quadro 
regulatório, a Energias do Brasil 
desenvolveu a sua atividade em 
2006 cumprindo integralmente 
com os compromissos que ha-
via assumido para com os seus 
stakeholders.

Neste âmbito e em linha com 
os pilares estratégicos anuncia-
dos no IPO, em julho de 2005, 
a companhia:
• Duplicou a sua capacidade de 
geração para 1.018MW, com a entrada em opera-
ção da usina Peixe Angical (452MW) e o reforço 
da potência de Mascarenhas (passando de 130MW 
para 180MW);
• Implementou um vasto programa de eficiência ope-
racional, culminando com o lançamento do PDV, 
que permitirá a redução do número de efetivos em 
16%, até o final de 2007, e poupanças anuais recor-
rentes de R$ 69 milhões. Neste domínio, intensificou 
também o programa de combate às perdas, com 
base em investimentos em novos equipamentos e 
no reforço de inspeções no terreno (mais de 700.000, 
com detecção de 228.000 fraudes), o que permitiu a 
reversão da tendência anterior de subida das perdas 
comerciais;
• Reforçou a sustentabilidade financeira, continuan-
do a recomposição da estrutura de capitais iniciada 
ainda em 2005, através da emissão de debêntures 
no valor de R$ 851 milhões, o que permitiu alongar 
a estrutura da dívida e reduzir o respectivo custo 
médio, bem como manter elevada a capacidade de 
endividamento para futuros investimentos;
• Intensificou a troca de know-how com o acionista 

A Energias 
do Brasil 

duplicou sua 
capacidade 
de geração 

em 2006
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Expansão da capacidade instalada de geração (em MW)

Figura 1

controlador, em particular no que respeita a políticas 
de gestão de risco, capital humano, TI e suprimentos, 
para além da avaliação técnica e econômica de novas 
oportunidades de investimento em geração.

Mas o fato marcante de 2006 foi, sem dúvida, 
a conclusão e entrada em operação da usina Peixe 
Angical, construída em parceria com Furnas em 
tempo recorde e com desvio orçamental mínimo, cor-
respondente a um investimento de R$ 1,6 bilhão, dos 
quais 13% referentes a meio ambiente.  Neste aspecto, 
destacam-se os programas de proteção da fauna e 
da flora, bem como de apoio e reassentamento das 
populações afetadas e de reforço e melhoramento de 
infra-estruturas.

A constituição de um foro de discussão e nego-
ciação envolvendo os poderes executivo e judiciário, 
as populações afetadas, as ONGs e os promotores e 
construtores da obra, foi um fato inovador a assinalar 
e, sem dúvida, um elemento decisivo no sucesso do 
empreendimento.

Deste modo, o ano de 2006 viu a Energias do Brasil 
aumentar o seu negócio, com mais 43% de energia 
gerada (3.929 GWh), mais 3,8% de energia distribuída 
(23.948 GWh) e mais 5,1% de energia comercializada 
(6.702 GWh), relativamente ao ano anterior. A esta 
evolução correspondeu um crescimento de 5,5% na re-
ceita líquida, que atingiu R$ 4.561 milhões, e de 17,6% 
no EBITDA, que se cifrou em R$ 1.074 milhões.

O lucro líquido alcançado, de R$ 394 milhões, 
embora do ponto de vista contábil seja inferior ao de 
2005, corresponde, na realidade, a um crescimento 
de 34% sobre 2005, se descontados os efeitos extra-
ordinários ocorridos em ambos os anos .

Com um investimento total de R$ 830 milhões, o 
ativo total da companhia atingiu R$ 9,6 bilhões e o 
seu patrimônio líquido, R$ 3,7 bilhões, crescimentos 
de 7,0% e 5,6%, respectivamente, sobre 2005.

Ao mesmo tempo as ações da Energias do Brasil 
apresentaram uma  valorização de 24% durante o 
ano, o que permítiu que a companhia atingisse um 
valor de mercado de cerca de  R$ 5,5 bilhões no 
fecho do exercício.

Não obstante os bons resultados alcançados, há, 
no entanto, que assinalar as dificuldades existentes 
no setor elétrico brasileiro para se crescer em geração, 
embora reconhecidamente o país necessite anual-
mente de cerca de 4.000MW de nova capacidade, 
de acordo com as projeções oficiais.

Por um lado, a dificuldade na obtenção de licenças 
ambientais tem obstado o aparecimento de usinas 
hidrelétricas novas nos leilões, além do fato de os 
mecanismos desses mesmos leilões não terem sido 
os mais atrativos para garantir os investimentos com 
o retorno adequado.

Por outro, a via térmica continua ainda depen-
dente ou da garantia de suprimento de gás natural 
ou de mecanismos de repasse dos custos de aquisição 

ENERGIAS DO BRASIL



Mai.Jun/2007

11

de matérias-primas importadas aos preços de venda 
de energia.

Soluções como eólicas ou biomassa, embora pro-
missoras, estão ainda em estágios de desenvolvimento 
menos avançados.

A Energias do Brasil espera, assim, que o anun-
ciado PAC para 2007 venha a contribuir para a so-
lução desta situação, pelo que continua a prosseguir 
ativamente com seu esforço de crescimento neste 
domínio, trabalhando em diversas frentes:
• Presença em leilões de energia nova e botox;
• Elaboração de estudos de viabilidade para novas 
usinas hidrelétricas;
• Realização de estudos de inventário de bacias hi-
drográficas;
• Construção de PCH’s, estando já previsto para 2007 
o início da obra de Santa Fé, no estado do Espírito 
Santo (29 MW);
• Reforço de potência de usinas já existentes;
• Estudo e construção de usinas térmicas a carvão ou 
a gás natural, se as condições envolventes evoluírem 
favoravelmente;
• Análise de viabilidade de investimento em energia 
eólica e de biomassa;
• Aquisição de ativos já em operação.

Com este cenário, a Energias do Brasil continua 

confiante na concretização da visão que havia apre-
sentado anteriormente, de vir a ser uma empresa de 
referência no setor de energia no Brasil, com aposta 
no crescimento, com risco contido e retorno ade-
quado, baseando-se nas suas principais vantagens 
competitivas:
• Governança corporativa superior (Prêmio IBGC 
2006);
• Aderência aos melhores princípios de sustentabi-
lidade empresarial, nas suas componentes social, 
ambiental e econômica (entrada no ISE da Bovespa 
e adesão ao Global Compact da ONU);
• Solidez financeira e acesso aos mercados de capitais 
e de dívida;
• Sucesso em eficiência operacional;
• Qualidade da sua estrutura acionista, com parti-
cular destaque para o know-how existente no seu 
acionista controlador.

DESTAQUES DE 2006

• Conclusão das obras do aproveitamento hidrelétrico 
Peixe Angical, no Estado de Tocantins. O primeiro 
conjunto gerador da usina entrou em operação no 
mês de junho. A terceira e última turbina começou 
a funcionar em setembro, totalizando 452MW de 

Evolução da captura de poupanças anualizadas acumuladas advindas do PDV (R$milhões/ano)

Figura 2

Obs: Valores de 2006
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capacidade instalada.
• Iniciada em outubro, a operação comercial da 
quarta máquina da Usina Hidrelétrica Mascarenhas, 
no estado do Espírito Santo, adicionou 50MW de 
capacidade instalada à UHE.
• Conclusão das obras da Pequena Central Hidrelé-
trica (PCH) São João, no estado do Espírito Santo, 
com capacidade instalada de 25MW, cuja licença de 
operação foi obtida em fevereiro de 2007.
• Prêmio IBGC de Governança Corporativa na cate-
goria Companhias Abertas. Reconhecimento público 
conferido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa.
• Conquista do Prêmio Abamec de Melhor Com-
panhia Aberta de 2005 e Menção Honrosa da IR 
Magazine Awards 2006.
• Ingresso das ações no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da Bolsa de Valores de São Paulo. 
Os papéis também passaram a integrar importantes 
índices de mercado de capitais, entre eles o Índice 

Brasil (IBr-X), o Índice de Energia Elétrica (IEE) e 
o Índice Valor Bovespa (IVBX-2).
• Implantação de um Programa de Demissão Volun-
tária (PDV). Os desligamentos serão escalonados até 
o final de 2007 e, considerando-se as substituições 
necessárias, implicarão redução de 16% no quadro 
de pessoal. Os custos relativos ao referido programa 
(R$ 51,2 milhões) foram integralmente reconhecidos 
no mês de junho e os benefícios serão integralmente 
capturados a partir de 2008.
• Emissão de R$ 851,5 milhões em debêntures pelas 
distribuidoras Bandeirante, Escelsa e Enersul, com 
a finalidade de alongar o perfil do endividamento e 
reduzir o custo médio dos compromissos.
• Criação, em apoio ao Conselho de Administra-
ção, do Comitê de Sustentabilidade e Governança 
Corporativa, responsável por zelar pela perenidade 
da empresa e assegurar a aplicação dos princípios 
éticos e de desenvolvimento sustentável em todas as 
decisões de negócios.

Bandeirante Escelsa Enersul

Estado São Paulo Espírito Santo Mato Grosso do Sul

Municípios atendidos 28 70 73

Habitantes (milhões) 4,4 3,2 2,1

Clientes (mil) 1.365 1.059 690

Área de concessão (Km2) 9.644 41.241 328.316

Energia distribuída (GWh) 12.763 8.060 3.126

Energia vendida a clientes finais (GWh) 7.861 4.276 2.717

Nº. de colaboradores 1.060 999 732

Produtividade (clientes/colaborador) 1.287 1.060 943

Áreas de negócios - distribuição

Tabela 1

Perdas e diferenças com base com base na média dos últimos 12 meses findos no mês

Figura 3
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• Adesão aos princípios do Pacto Global (Global 
Compact), iniciativa da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que propõe a cidadania corporativa 
como forma de contribuir para o avanço de uma 
economia global mais sustentável e inclusiva.
• Adoção de plano de cargos e salários uniforme para 
todo o Grupo, política de avaliação de desempenho 
e remuneração variável, política de recrutamento 
e seleção e programa de desenvolvimento e treina-
mento.
• Projetos de TI: SitBrasil, que objetiva a unificação 
dos sistemas de informação baseados em geopro-
cessamento, com previsão de término em meados 
dos primeiro semestre de 2007; Integração, que tem 
como objetivo promover melhorias nos processos 

de gestão comercial, com previsão de finalização no 
final de 2007.

ESTRATÉGIA E MODELO DE GESTÃO

A gestão da Energias do Brasil baseia-se em três 
focos estratégicos: 
• Crescimento em geração de energia
• Eficiência operacional 
• Sustentabilidade do negócio

Com esse direcionamento, busca cumprir sua 
visão de tornar-se uma das líderes do setor de energia 
no Brasil, assegurando a criação de valor para os 
acionistas.

Desempenho operacional

Figura 4

Bandeirante Escelsa Enersul Total 2006

Expansão da rede 55.524 42.861 48.481 146.866

Melhoramento da rede 18.894 28.768 14.733 62.395

Universalização (rural + urbano) 21.411 58.842 79.302 159.555

Informática 1.902 23.116 16.842 41.860

Telecom e Outros 51.851 37.746 36.250 125.847

Total 149.582 191.333 195.608 536.523

Investimentos em distribuição (R$ mil)

Tabela 2

CAPACIDADE EMPREENDEDORA LEVANDO À EXPANSÃO
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CRESCIMENTO EM GERAÇÃO

A ênfase em geração de energia reflete a decisão de 
trazer maior equilíbrio ao portfolio de negócios, hoje 
fortemente concentrado na área de distribuição (75% 
da  geração operacional de caixa em 2006), buscando 
maior diversificação do seu risco regulatório. 

O grupo analisa diferentes oportunidades de am-
pliação nessa área, com o objetivo de dobrar mais 
uma vez sua capacidade de geração até 2010, o que 
significa agregar cerca de 1 mil MW. Todos os inves-
timentos, no entanto, são avaliados pelo retorno sobre 
o capital investido, para manter o compromisso de 
criação de valor. A taxa de retorno mínima é calcu-
lada de acordo com as condições macroeconômicas 
e de risco de cada empreendimento. 

Todas as fontes de energia são estudadas para 
identificar as melhores oportunidades: aproveitamen-
to hidráulico – tanto em Usinas Hidrelétrica (UHE) 
como em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) –, 
térmicas a carvão ou a gás, biomassa, energia eólica 
e co-geração.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL – 
PROJETO VANGUARDA

Desde sua reorganização societária, em 2005, a 
Energias do Brasil concentra esforços na busca de 
maior eficiência operacional. Com a nova estrutura 
organizacional, foi possível redesenhar processos, 
redimensionar áreas e adotar um mesmo sistema 
integrado de gestão para otimizar o processo decisório 

interno e reduzir custos.
O principal instrumento tem sido o Projeto 

Vanguarda, que alinha diferentes frentes, com foco 
nas empresas operacionais. O objetivo é padronizar 
processos e plataformas tecnológicas para capturar 
sinergias nas áreas técnicas, comerciais e de supor-
te. 

No início de 2006, foram implantados em todas 
as empresas do Grupo os módulos administrativos e 
financeiros do SAP/R3, já em versão unificada. No 
decorrer do ano foram integrados alguns módulos 
técnicos (redes elétricas, redes próprias de telecomu-
nicações e atendimento técnico a clientes). 

Está em andamento o Projeto Integração, destina-
do a promover melhorias nos sistemas informáticos 
de apoio à Gestão Comercial (faturamento, leitura, 
medição e gestão de clientes). O escopo do projeto 
envolve novas funcionalidades do SAP/R3 para a 
gestão empresarial e do CCS para a área comer-
cial. Esse projeto deverá estar concluído no final de 
2007. 

Outro projeto em andamento é o SitBrasil, para 
unificar os sistemas de informação de gestão de redes 
de distribuição baseados em geoprocessamento, com 
soluções para planejamento, projeto e operações das 
distribuidoras, prevendo-se a conclusão no início 
de 2007.

O Vanguarda incluiu ainda um Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) realizado de forma 
escalonada, de acordo com a evolução dos projetos 
de tecnologia (Integração e SitBrasil). O programa 
recebeu a adesão de 651 pessoas e representará eco-

Programa Luz Para Todos (nº de ligações)

Figura 5
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nomias de R$ 68,4 milhões até sua conclusão. Os 
desligamentos iniciaram-se em julho de 2006 e se 
estenderão até o final de 2007.

SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO

Com a oferta de ações ao mercado que incluiu a 
capitalização de dívida, em julho de 2005, e a ado-
ção de um novo modelo de negócios, a Energias do 
Brasil tornou-se auto-sustentável do ponto de vista 
financeiro, com condições de colocar em prática seus 
planos de crescimento. 

Em 2006 foram colocados no mercado R$ 851,5 
milhões em debêntures pelas distribuidoras Bandei-
rante, Escelsa e Enersul. As emissões destinaram-
se, basicamente, à substituição de dívidas de curto 
prazo. Além do alongamento, obtiveram-se custos 
financeiros inferiores aos da dívida substituída. Em 
dezembro de 2006, a Energias do Brasil apresentava 
confortáveis indicadores de alavancagem financeira 
(Dívida líquida/EBITDA = 1,8x).

O modelo de negócios também incorpora a res-
ponsabilidade social e ambiental como vetores para 
o crescimento sustentável. A partir de 2007, a remu-
neração variável dos executivos será atrelada também 
ao cumprimento de metas econômico-financeiras, 
sociais e ambientais. 

Foi ainda criado um Comitê de Sustentabilidade 
e Governança Corporativa para atuar no apoio ao 
Conselho de Administração e assegurar que o concei-
to de sustentabilidade seja levado em conta, em sua 
plenitude, na tomada de decisão dos negócios.

ÁREAS DE NEGÓCIOS

Distribuição
As três empresas de distribuição controladas pela 

Energias do Brasil atendem a mais de 3,1 milhões 
de clientes, somando uma população de aproxima-
damente 10 milhões de pessoas. As atividades são 
desenvolvidas em regiões com distintas características 
econômicas e padrões de consumo. 

Bandeirante Energia S.A. 
Atua em 28 municípios nas regiões do Alto Tietê, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São 
Paulo, onde residem cerca de 4,4 milhões de habitan-
tes. É uma região que concentra importantes setores 
econômicos – como indústria aeronáutica e de papel 
e celulose – e mantém desenvolvida infra-estrutura 
de transporte, educação, saúde e saneamento.

Escelsa – Espírito Santo Centrais Elétricas 
S.A. 

Atende uma população de 3,2 milhões de ha-
bitantes, em 70 dos 78 municípios do Estado do 
Espírito Santo. As principais atividades econômicas 
são produção de celulose, placas de aço, minério de 
ferro, petróleo, gás, comércio exterior e infra-estrutura 
portuária.

Enersul - Empresa Energética de Mato 
Grosso do Sul S.A. 

Atua em 73 dos 78 municípios do estado do 
Mato Grosso do Sul, que reúnem uma população 
de 2,1 milhões de habitantes. A principal atividade 
econômica é o agronegócio.

UNIFORMIZAÇÃO

O ano foi marcado pelo desenvolvimento dos 
trabalhos de uniformização de processos comerciais 
das três distribuidoras, com base na atualização dos 
sistemas já em uso na Bandeirante, para posterior 
extensão para Escelsa e Enersul. Com a conclusão 
dos trabalhos, no final de 2007, as três empresas irão 
dispor de um sistema comercial moderno e alinhado 
com os demais sistemas empresariais. 

Outra iniciativa foi a unificação dos call centers 
acompanhada da introdução de melhorias para 
acompanhar os padrões de atendimento aos clientes 
estabelecidos pela Aneel. Além disso, foram intro-
duzidas melhorias no atendimento comercial, com 
a adoção de um tratamento mais personalizado aos 
clientes, a partir da sua segmentação em grandes 
clientes, clientes de média tensão e residenciais.

Evolução da energia produzida

Figura 6
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A área de distribuição também está adotando 
sistemas unificados de gestão de rede baseados em ge-
oprocessamento, com efeitos positivos em programas 
de manutenção de rede e preservação ambiental. 

Foi realizada ainda a unificação parcial dos 
Centros de Operação de Sistema (COS) e Centros 
de Operação da Distribuição (COD), com o objetivo 
de conferir mais agilidade, flexibilidade e redução de 
custos. Esses centros permitem acessar à distância 
qualquer usina ou subestação do grupo. Ao final 
do Projeto SitBrasil, as três distribuidoras poderão 
funcionar a partir de um único COS.

PERDAS COMERCIAIS

Uma outra frente de trabalho envolve o combate 
às perdas comerciais graças a um programa intensivo 
de combate a fraudes e ligações clandestinas e de 
modernização do parque de medidores. O objetivo é 
reduzir para 2,8% o percentual consolidado de per-
das comerciais, o que envolve ações de inspeção das 
instalações e eliminação de ligações clandestinas. 

Em 2006 foram realizadas 704 mil inspeções de 
campo, com a retirada de 214 mil instalações irregu-
lares. Desde o início do programa já foram recupe-
rados R$ 50,2 milhões em receitas. Adicionalmente, 
por meio de um adequado dimensionamento da rede, 
estão sendo ampliados os esforços para atenuar o 
aumento das perdas técnicas associadas ao cresci-
mento da demanda. Em 2006 as perdas comerciais 
permaneceram estáveis, fechando o ano em 4,0%. 

DESEMPENHO OPERACIONAL

O volume total de energia distribuída pela Ener-

gias do Brasil cresceu 3,8% em 2006, na comparação  
com 2005. 

A redução observada de 6,4% na energia vendida 
aos clientes finais deveu-se basicamente à migração 
de clientes da classe industrial para o mercado livre. 
Deve-se ressaltar que a queda do consumo relativa 
ao processo de migração dos clientes para a condição 
de livres reduz a receita de fornecimento, mas, em 
contrapartida, reduz também as compras de ener-
gia. O cliente passa a ser faturado pela utilização 
da rede, contribuindo para a margem da atividade 
através da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 
(TUSD).

Como reflexo da migração dos clientes finais do 
segmento industrial para clientes livres, a partici-
pação das classes de consumidores finais no total 
da energia distribuída sofreu redução, passando de 
68,8%, em 2005, para 62,0%, em 2006. Em contra-
partida, os clientes livres passaram a responder por 
36,5% do total da energia distribuída no sistema da 
Energias do Brasil, contra 29,8% apresentados no 
mesmo período do ano anterior.   

Os investimentos realizados pela Energias do 
Brasil em distribuição, ao longo de 2006, superaram 
em 19,7% o montante registrado no ano anterior, 
totalizando R$ 536,5 milhões. Para a expansão de 
redes foram destinados R$ 146,9 milhões, montante 
equivalente a 27,4% do total dos recursos investidos 
no ano e 2,7% inferior ao registrado em 2005. 

Programa Luz Para Todos
As distribuidoras da Energias do Brasil avança-

ram durante o ano de 2006, cumprindo totalmente 
as metas de expansão acordadas no Luz para Todos, 
programa federal de eletrificação rural coordenado 

 Capacidade instalada e evolução projetada (MW) 2004 2005 2006(1) 2007

EDP Lajeado(2)  249,5  249,5  249,5 249,5

Energest  161,1  161,1  210,6 210,6

Cesa  58,5  58,5 58,5 83,5

Costa Rica 16,5  16,5 16,5 16,5 

Enersul (Porto Murtinho) 4,5 4,5 - -

Pantanal Energética  40,8  40,8  31,2 31,20

Enerpeixe - -  452,0 452,0

Total 530,9  530,9 1.018,3 1043,3

Capacidade instalada e evolução projetada (MW)

Tabela 3
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pelo Ministério de Minas e Energia.
Na Bandeirante, o referido programa realizou 

3.842 ligações e investimento de R$ 10,3 milhões, 
em 2006. Com um total de 6.351 ligações realizadas 
no período 2004-2006, a empresa superou a meta de 
6.217 ligações acordadas com o MME e Aneel.

O Programa Luz para Todos da Escelsa realizou 
11.908 ligações e recebeu investimentos de R$ 52,6 
milhões, em 2006. No período 2004-2006, a Escelsa 
realizou um total de 23.126 ligações no âmbito do 
Luz para Todos, tendo cumprido plenamente a meta 
de 23.052 ligações acordadas com o MME e Aneel.

Em relação à Enersul, foram realizadas 9.860 
ligações e investidos R$ 76,49 milhões, sendo R$ 
71,19 milhões em redes novas e R$ 5,3 milhões em 
adequação de redes incorporadas no ano de 2006. 
Com isso, a companhia cumpriu a meta de ligações 
acordadas com o MME e Aneel, com um total de 
19.347 ligações nos anos 2004 a 2006.

GERAÇÃO

O potencial aumento da demanda por energia elé-
trica no mercado brasileiro torna estratégica a área de 
geração para o crescimento da Energias do Brasil. 

Os negócios de geração envolvem três empresas: 
Enerpeixe, que opera a Usina Hidrelétrica Peixe 
Angical e é controlada a 60% pelo grupo; EDP La-
jeado Energia S.A., que administra a participação de 
27,65% do capital votante e 23,05% do capital total 
na Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (La-
jeado); e a Energest, que detém 16 usinas nos Estados 
do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo.

Em junho entrou em operação comercial a 
primeira turbina da Usina Peixe Angical, no Rio 
Tocantins, construída em tempo recorde por meio 
de uma parceria com Furnas Centrais Elétricas. A 
obra foi concluída em setembro, 36 meses depois da 
retomada do empreendimento, em 2003. Com potên-
cia instalada de 452 MW, ela praticamente duplicou 
a capacidade de geração da Energias do Brasil, que 
encerrou 2006 com 1.018 MW.

Outras duas obras destacam-se em 2006, ambas 
no Estado do Espírito Santo: o reforço da potência 
da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas (50MW), no 
Rio Doce, com a instalação de uma quarta máquina, 
cuja operação comercial iniciou-se em outubro de 
2006; e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São 
João (25 MW), no Rio Castelo, cuja Licença de 
Operação foi obtida em fevereiro de 2007.

Está programado para 2007 o início da construção 

da PCH Santa Fé, em Alegre, também no Espírito 
Santo, com capacidade de 29 MW (energia assegu-
rada de 16 MW). O investimento é orçado em R$ 
105 milhões e a obra deverá ser finalizada no segundo 
semestre de 2008.

Os investimentos em geração somaram R$ 292,9 
milhões, em 2006 (R$ 700,8 milhões no ano ante-
rior), o correspondente a 35,3% dos recursos aplicados 
pela  Energias do Brasil no ano.

O volume total de produção em 2006 foi de 3.929 
GWh, crescimento de 42,6% em comparação aos 
2.756 GWh do ano anterior. A receita líquida do 
negócio de geração atingiu R$ 458,2 milhões, 164,6% 
mais do que 2005. Esse desempenho reflete a entrada 
em operação da UHE Peixe Angical.

PEIXE ANGICAL

Localizada entre os municípios de Peixe e São Sal-
vador do Tocantins, no estado do Tocantins, Região 
Norte do Brasil, a Usina Peixe Angical foi o primeiro 
empreendimento realizado em parceria com uma 
empresa controlada pelo governo federal. No ano, a 
produção de energia totalizou 1.881,36 GWh.

Executado pela Enerpeixe, empresa constituída 
pela Energias do Brasil (60% de participação) e 
Furnas Centrais Elétricas (40%), o investimento to-
talizou R$ 1,6 bilhão (moeda de dezembro de 2003) e 
recebeu financiamento de R$ 670 milhões do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e bancos privados. Com três unidades 

Peixe Angical - abertura dos investimentos

Figura 7
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geradoras e potência instalada de 452MW, a usina 
tem uma energia assegurada de 271MW médios, já 
contratada pelas distribuidoras do grupo. 

A implementação dos programas socioambientais 
do empreendimento de Peixe Angical representou 
um novo marco para os investimentos energéticos 
no Brasil graças a uma iniciativa inédita no setor: 
a criação do Foro de Negociação. Nesse espaço, 
representantes da Enerpeixe, do Ministério Públi-
co, das famílias afetadas, dos órgãos ambientais e 
demais organizações negociaram acordos em prol 
da sustentabilidade do empreendimento e sobre as 
compensações das comunidades do entorno.

Os 30 programas socioambientais envolveram 
relocação das populações rurais e urbanas afetadas, 
reconstrução de infra-estrutura viária, centros de saúde 
e escolas, resgate de animais silvestres e domésticos na 

área de formação do reservatório, educação ambiental, 
recomposição de áreas degradadas, entre outros.

LAJEADO

A UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado), loca-
lizada no Rio Tocantins (TO), produziu 4.472 GWh 
em 2006, dos quais 1.236 GWh corresponderam à 
Energias do Brasil pela participação de 27,65% no 
capital votante que sua controlada, a EDP Lajeado, 
possui no empreendimento. A capacidade total insta-
lada é de 902,5MW, com cinco turbinas em operação, 
e os demais parceiros de Lajeado são o Grupo Rede, 
CEB e CMS Energy. A usina entrou em operação em 
2001, atingindo a plena capacidade em 2002.

ENERGEST

Em 2006 a Energest produziu 1.548,0GWh, 0,4% 
mais do que o registrado em 2005. O desempenho 
reflete condição hidrológica desfavorável no primeiro 
trimestre de 2006. Destaque-se a elevação da potência 
da UHE Mascarenhas, com a entrada em operação 
de uma quarta máquina. A energia nova gerada 
por Mascarenhas já foi comercializada no leilão de 
energia nova (A-5) realizado em dezembro de 2005, 
ao preço de R$ 115,98 por MW/hora. O contrato tem 
duração de 30 anos, com início em janeiro de 2008. 
Destaca-se também a conclusão da construção da 

Capacidade
instalada (MW)

Energest 210,60

Suíça 30,06

Mascarenhas 180,50

CESA 58,54

Alegre 2,06

Fruteiras 8,74

Jucu 4,84

Rio Bonito 16,80

Viçosa 4,50

Paraíso 21,60

Pantanal 31,16

Mimoso 29,50

São João I 0,66

São João II 0,60

Coxim 0,40

Costa Rica 16,50

Costa Rica 16,50

Total 316,80

Geração

Tabela 4

Setor de atividade dos clientes

Figura 8
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PCH São João, de 25MW, que obteve a Licença de 
Operação em fevereiro de 2007. Esses investimentos 
totalizaram R$ 46,2 milhões durante o ano. 

A Energest administra 16 usinas, com capacidade 
total instalada de 316,80MW, 49,5MW acima do ano 
anterior. É responsável pela gestão das UHEs Mas-
carenhas e Suíça, das empresas Cesa, Costa Rica e 
Pantanal Energética, além da Linha de Transmissão 
Governador Valadares-Mascarenhas. Esses ativos 
foram integrados em 2005, como parte do processo 
de reestruturação societária da Energias do Brasil e da 
desverticalização determinada pelas regras do Novo 
Modelo do Setor Elétrico.

As térmicas Corumbá e Coxim, da Pantanal 
Energética, foram desativadas no final de 2005.

COMERCIALIZAÇÃO

A atividade de comercialização de energia é 
desenvolvida por meio da Enertrade, uma das 
mais ativas participantes do mercado livre de 
energia elétrica. Em 2006 ela comercializou 6.702 
GWh, volume 4,8% superior ao de 2005 (de 6.379 
GWh). No acumulado desde 2004, o crescimento 
dos negócios chega a 38,4%. O maior crescimento 

de clientes ocorreu com consumidores da área de 
atuação das distribuidoras da Energias do Brasil, o 
que mostra a importância da comercializadora para 
o atendimento a grandes clientes que migram para 
o mercado livre.

A receita líquida de comercialização totalizou R$ 
494,7 milhões, acréscimo de 14,9%, como decorrência 
do maior número de clientes e elevação do preço da 
energia. 

O DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Em 2006, a receita operacional líquida da Ener-
gias do Brasil apresentou crescimento de 5,5%, tota-
lizando R$ 4.561,4 milhões. 

Este desempenho reflete principalmente os efei-
tos advindos de reajustes tarifários aplicados às três 
distribuidoras do grupo nos períodos analisados, no-
tadamente o impacto negativo da redução média de 
8,86% nas tarifas da Bandeirante por ocasião do seu 
reajuste tarifário periódico, em outubro de 2005. 

Também teve grande influência a alteração no 
perfil de mercado de energia, com maior participação 
de clientes livres, parcialmente compensada pelo 
crescimento de 3,8% no mercado de energia. 

2006 2005 %

Distribuição 536,5 448,4 19,7

Bandeirante 149,6 117,2 27,6

Escelsa 191,3 139,4 37,2

Enersul 195,6 191,7 2,0

Geração 292,9 700,8 -58,2

Peixe Angical 243,6 638,6 -61,9

Energest 46,2 57,3 -19,2

Lajeado 3,1 4,9 -37,9

Outros 0,6 1,5 -60,4

Total 830,0 1.150,7 -27,9

Total sem juros capitalizados 751,9 1.071,5 -29,8

Os investimentos (R$ milhões)

Tabela 5
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INVESTIMENTOS TOTAIS DO GRUPO

Os investimentos da Energias do Brasil totali-
zaram, em 2006, R$ 830 milhões, 27,9% inferiores 
aos registrados no mesmo período do ano passado, 
concentrando-se em atividades de geração (35,3%) e 
distribuição (64,6%). Destaca-se o expressivo volu-
me direcionado às obras da Usina Hidrelétrica Peixe 
Angical, no Rio Tocantins, que entrou em plena 
operação em setembro de 2006.

Em geração foram direcionados investimentos 
para a Energest, que administra ativos nos Estados 
do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, com des-
taque para a finalização das obras de ampliação da 
Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, que colocou em 
operação uma quarta turbina em outubro de 2006, 
além da PCH de São João. 

No segmento de distribuição os investimentos somaram 
R$ 536,5 milhões (um aumento de 19,7% em comparação 
a 2005) dirigidos, sobretudo, à expansão e melhoramento 
das redes das empresas Bandeirante, Escelsa e Enersul. Os 
recursos para programas de universalização do acesso à 
energia elétrica, que incluem o Programa Luz para Todos, 
somaram R$ 159,6 milhões em 2006.

 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Bandeirante recebeu, pelo segundo ano con-
secutivo, o Prêmio da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) pelo melhor projeto de 
eficiência energética em processos industriais. 

A Escelsa recebeu o Prêmio Procel 2006, do 
Ministério de Minas e Energia, como a melhor em-
presa no segmento de médio porte, pelo projeto de 
eficiência energética do Shopping Vitória, que gerou 

redução no consumo de 986,13MWh/ano e queda 
de demanda de 267kW. 

A Bandeirante também foi reconhecida com o 
Prêmio Procel 2006, como terceira melhor empresa 
no segmento de grande porte, por seus projetos de 
eficiência energética. 

A Enersul realizou o Enersul na Comunidade, dire-
cionado ao público infanto-juvenil e com o propósito 
de orientar sobre o uso eficiente e seguro da energia 
elétrica. No ano de 2006, foram realizados 16 eventos 
em quatro municípios da área de concessão. 

GESTÃO DO CAPITAL HUMANO

Colaboradores 
O ano de 2006 foi dedicado à introdução de 

programas e projetos destinados a tornar a Energias 
do Brasil uma referência em gestão de pessoas. O 
processo inclui discussão e análise sobre as melhores 
práticas existentes tanto nas operações do Grupo 
como no mercado.

A cada dois anos, a Energias do Brasil realiza 
uma pesquisa de clima organizacional. A última, 
realizada em 2005, apontou 84% de colaboradores 
orgulhosos por pertencer ao grupo. A pesquisa moti-
vou planos de ação para dirimir os fatores destacados 
como passíveis de melhorias. Entre as iniciativas já 
realizadas, destacam-se a prioridade do recrutamento 
interno e projetos para aperfeiçoar a comunicação 
interna no grupo.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Durante o ano foi dado início ao processo de 
reestruturação do plano de cargos e salários. Os 

Abertura dos investimentos

Figura 9
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principais objetivos são dotar a empresa de uma 
estrutura mais harmônica, enxuta e funcional, ga-
rantir a profissionalização da organização, alinhar 
o nível de competitividade em relação ao mercado, 
reter talentos e possibilitar a mobilidade nacional 
dos colaboradores.

Outra prioridade envolveu o mapeamento de 
competências a todo o nível gerencial, com a avalia-
ção de aproximadamente 180 gestores, com vistas a 
identificar, reter e desenvolver os talentos da organi-
zação. Simultaneamente, adotou-se nova sistemática 
de acompanhamento e avaliação do desempenho 
dos colaboradores de todas as empresas do grupo. 
O processo considera os resultados alcançados (pelo 
Grupo, empresas, áreas e individuais) e as competên-
cias demonstradas, com vinculação da remuneração 
variável ao desempenho. 

Também em 2006 foi criada a Enerprev – Previ-
dência Complementar do Grupo Energias do Brasil, 
para a gestão de planos de aposentadoria oferecidos 
a todos os colaboradores. A entidade entra em ope-
ração no primeiro trimestre de 2007. Também foi 
contratada nova operadora de saúde, com a oferta de 
planos de assistência médica, hospitalar e odontológi-
ca compatíveis com o mercado de trabalho, e estabe-
lecida nova modalidade de auxílio-medicamento. Os 
colaboradores têm acesso ainda a outros benefícios, 
como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, auxílio-
creche e seguro de vida. 

No ano, a remuneração dos colaboradores, soma-
da a encargos e benefícios, totalizou R$ 339 milhões, 
dos quais 51 milhões são referentes a custos não 
recorrentes em função do PDV.

TREINAMENTO

Foram investidos R$ 3,3 milhões em programas 
de capacitação que proporcionaram a média de 127 
horas de treinamento por colaborador, 18,35 % acima 
da média do ano anterior. Com o Programa de In-
centivo à Educação Formal o grupo também custeia 
50% dos cursos de graduação e 80% dos cursos de 
pós-graduação. Em 2006, 213 colaboradores foram 
contemplados com o benefício.

Em outra frente é mantido o Programa de Estágio, 
com a finalidade de atrair talentos e complementar 
a formação educacional de estudantes do ensino téc-
nico e superior, que atuam em diversos setores por 
um período de seis a 24 meses. Em 2006, o quadro 
de estagiários do grupo foi de 126 estudantes.

Já o Programa Menor Aprendiz combina inclusão 

social com capacitação. Ele busca habilitar profissio-
nalmente adolescentes entre 16 e 18 anos de idade, 
oriundos de classes sociais menos favorecidas. Em 
2006, participaram do programa 119 adolescentes.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

O Programa de Segurança do Trabalho tem 
por objetivo atuar na prevenção de acidentes, com 
ênfase na capacitação dos colaboradores e adoção 
de medidas preventivas. Em 2006 foram registrados 
38 acidentes de trabalho, em comparação a 23 no 
ano anterior. 

SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

Com a sustentabilidade expressa em sua visão 
e estratégia, a Energias do Brasil assumiu o com-
promisso de combinar crescimento econômico 
com desenvolvimento social e preservação do meio 
ambiente. 

Nesse sentido, tem aperfeiçoado seu relaciona-
mento com colaboradores, clientes, fornecedores e 
comunidades, visando à criação de valor para todos os 
públicos com os quais interage, ao mesmo tempo em 
que avalia e busca minimizar o impacto ambiental 
de suas atividades. 

No ano de 2006, investimos R$ 43,9 milhões 
em atividades relacionadas à preservação do meio 
ambiente.

Ainda durante o ano de 2006, a Energias do Brasil, 
em respeito aos valores universais de preservação da 
natureza e da vida, expressos em seus Princípios de 
Desenvolvimento Sustentável, aprovou a sua Polí-
tica de Meio Ambiente, assumindo explicitamente 
compromissos de proteção do meio ambiente e da 
biodiversidade.

A Energias do Brasil continuou em 2006 um 
ativo programa de desenvolvimento de projetos do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do 
Protocolo de Kyoto, tendo acompanhado de perto das 
negociações internacionais da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. 
Foi finalizada a elaboração de três projetos do MDL: 
da PCH de Paraíso no Mato Grosso do Sul, da PCH 
São João e da quarta máquina da Usina de Masca-
renhas no Espírito Santo, que foram submetidos à 
apreciação e aprovação da Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima (CIMGC). 

Durante o ano de 2006 foi também iniciado um 
projeto inovador no âmbito do MDL, denominado 

ENERGIA

CAPACIDADE EMPREENDEDORA LEVANDO À EXPANSÃO



CASE STUDIES

22

Projeto da Linha de Transmissão de Porto Murtinho 
(primeiro projeto no mundo dentro do escopo de 
distribuição de eletricidade), que se encontra em fase 
de validação, e foi dado início à elaboração do PDD 
da PCH Santa Fé no Espírito Santo que deverá ser 
submetido à CIMGC até julho de 2007. 

No total estes cinco projetos poderão gerar cerca 
de 876.000 toneladas de CO2 durante o primeiro 
período de cumprimento do Protocolo de Kyoto 
(2008-2012) e cerca de 1.470.000 toneladas de CO2 
no total da sua vida útil.

A Energias do Brasil integrou a delegação do Bra-
sil à 12.ª Conferência das Partes Convenção-Quadro 
das Nações Unidas para as Alterações Climáticas 
(COP 12) realizada nos escritórios da ONU em 
Nairoibi, Quênia, em novembro de 2006. 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Os programas realizados em apoio ao desenvol-
vimento comunitário têm como foco iniciativas 
nas áreas da educação e cultura, temas que repre-
sentam uma das principais carências da sociedade 
brasileira. 

Durante o ano de 2006 foram estabelecidas políti-
cas de investimento social e cultural, que estabelecem 
critérios para o apoio a projetos e sistemáticas de 
avaliação, sempre com ênfase na sustentabilidade 
das iniciativas e em seu poder de mobilização e 
transformação das comunidades. 

Os investimentos da Energias do Brasil na parte 
social totalizaram R$ 9 milhões em 2006, com um 
aumento de 40,6% em relação a 2005.

Em suas iniciativas, as distribuidoras contam com 
a participação de colaboradores, que são estimula-
dos pelo Programa de Voluntariado Empresarial. A 
Bandeirante também oferece formação sobre respon-
sabilidade social e mobiliza boa parte de seu corpo 
funcional nas atividades comunitárias.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As três distribuidoras (Bandeirante, Escelsa e 
Enersul) são reconhecidas pela Fundação Abrinq 
com o selo “Empresa Amiga da Criança” por suas 
iniciativas direcionadas à melhoria das condições de 
vida de crianças e adolescentes. 

As empresas destinam 1% do Imposto de Renda 

devido para Fundos da Infância e Adolescência ad-
ministrados por Conselhos Municipais do Direito da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) das localidades 
de sua área de atuação. Os recursos contribuem com 
entidades que promovem ações para o desenvolvi-
mento dessa parcela da população. Além do apoio 
financeiro, há um acompanhamento mensal das 
atividades desenvolvidas.

Com o objetivo de promover a integração dos fi-
lhos dos colaboradores, com idade entre 5 e 14 anos, e 
contribuir para o desenvolvimento social e intelectu-
al, a Enersul promoveu a 7ª Colônia de Férias, com o 
tema “Lazer, Educação e Cultura nas Férias”.  Este 
evento contou com 303 crianças que participaram 
de atividades esportivas, recreativas, culturais, visita 
ao local de trabalho dos pais, palestras educativas 
e outras atividades lúdicas que contribuem para a 
diversão sadia dos participantes.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Ao longo de 2006 a Energias do Brasil estruturou 
a sua política de incentivos em ações culturais. Parte 
integrante das ações de responsabilidade social, a 
promoção de iniciativas culturais passou a ser di-
vidida em três grandes áreas: educação, teatro, artes 
plásticas, que, juntas, absorveram investimentos de 
mais de R$ 4 milhões.

As empresas da Energias do Brasil também for-
mataram, ano passado, as bases do Projeto “Letras 
de Luz”, um programa de incentivo à leitura que, a 
partir de 2007, será implementado em 51 municípios 
dos quatro estados onde o grupo está presente (São 
Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocan-
tins). Criado em parceria com a Fundação Victor 
Civita, o programa contará com dotações anuais de 
R$ 1,6 milhão, parte em recursos próprios, parte em 
incentivo fiscal (Lei Rouanet).

Enquanto o “Letras de Luz” estava a ser estru-
turado para ter início em 2007, as três distribuidoras 
apoiaram, em 2006, a itinerância do “Projeto Ler é 
uma Viagem” pelas suas áreas de concessão, como 
uma prévia do que irá ocorrer em 2007.

Ainda em nível corporativo, a vida cultural das 
cidades do Vale do Paraíba, de Vitória (ES) e de 
Campo Grande (MS) foi enriquecida em virtude dos 
patrocínios a peças de teatro que o grupo Energias 
do Brasil realizou no âmbito da Lei Rouanet.

ENERGIAS DO BRASIL

António Martins da Costa é diretor-presidente da Energias do Brasil.
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD)

A Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD) é uma instituição filantrópica especializada no 
tratamento de deficientes físicos. Mantém um amplo 
serviço de assistência médica, pedagógica e social voltado, 
principalmente, às crianças e adolescentes, promovendo 
a reabilitação e reintegração social dessas pessoas. Hoje, 
96% das pessoas atendidas em consultas e terapias, na 
AACD, nada pagam pelo tratamento.

UMA TRADIÇÃO NA 
PRÁTICA FILANTRÓPICA

S
ão realizados, na instituição, cerca de cinco mil 
atendimentos por dia em suas sete unidades: 
AACD Ibirapuera (SP), AACD Mooca (SP), 
AACD Osasco (SP), AACD Pernambuco, 

AACD Minas Gerais, AACD Rio Grande do Sul, 
AACD Rio de Janeiro e AACD – Santa Catarina.

MISSÃO

“Tratar, reabilitar e reintegrar à sociedade crianças, 
adolescentes e adultos portadores de deficiência física.”

HISTÓRIA

A AACD foi fundada em 1950, pelo médico 
Renato da Costa Bomfim, com o objetivo de tratar 
e reabilitar vítimas de paralisia infantil, doença que 
vitimava grande parcela da população na década de 
50. Com o tempo, a associação se especializou no 
tratamento de deficiências físicas que comprome-
tem o aparelho locomotor. No ano 2000, quando 
completou meio século de vida, a AACD mudou de 
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AÇÃO SOCIAL

UMA TRADIÇÃO NA PRÁTICA FILANTRÓPICA

nome graças a um plebiscito feito entre pacientes, 
que consideraram o nome original – Associação de 
Assistência à Criança Defeituosa - inadequado.

PATOLOGIAS ATENDIDAS

Seqüela de acidente vascular cerebral; traumatis-
mo crânio encefálico; amputações; doenças neuro-
musculares; malformações congênitas; mielomenin-
gocele; lesão medular-paraplegia/tetraplegia; paralisia 
cerebral; síndromes genéticas, que comprometam o 
aparelho locomotor; paralisia infantil.

TERAPIAS REALIZADAS 
NOS CENTROS DE REABILITAÇÃO

Fisioterapia; terapia ocupacional; fonoaudio-
logia; psicologia; pedagogia; natação terapêutica e 
hidroterapia; arte terapia; musicoterapia; programa 
trabalho eficiente.

ESPECIALIDADES 
MÉDICAS DISPONÍVEIS

Fisiatria, Ortopedia, Urologia, Pediatria, Neuroci-
rurgia, Neuropediatria, Dermatologia, Oftalmologia, 
Pneumologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringolo-
gia, Psiquiatria, Cardiologia, Radiologia, Genética, 
Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Plástica.

UNIDADES DA AACD

Sede – AACD São Paulo
A sede é construída em uma área de 25.109m² e 

tem capacidade para 2.430 atendimentos por dia. É 
dividida nas seguintes áreas: 

Centro Diagnóstico
Desde o início das atividades em 1996, o centro 

de diagnóstico da AACD atende pessoas portadoras 
ou não de deficiências físicas que necessitem realizar 
os seguintes exames: eletroneuromiografia; urodi-
nâmica; cardiologia (eletrocardiograma / ergometria 
/ ergoespirometria); raios X digital telecomandado; 
ultra-sonografia; tomografia computadorizada mo-
delo helicoidal; nasofibrolaringoscopia; videodegluto-
grama; e audiometria de respostas elétricas do tronco 
cerebral (BERA).

Centro de Reabilitação
No centro de reabilitação da AACD, certificado 

pelo ISO 9001, o paciente encontra uma equipe 
multidisciplinar especializada, explorando toda sua 
capacidade, a fim de desenvolver habilidades que 
superem suas próprias limitações, sejam elas físicas, 
sociais ou emocionais.

Laboratório de Marcha
Aparelhado para 

atender crianças e adul-
tos, recebe deficientes 
físicos ou pessoas com 
alterações da marcha, 
que necessitem de diag-
nóstico seguro e preci-
so. Por meio de gráficos 
computadorizados e da 
análise de dados de ele-
tromiografia dinâmica, 
o médico especialista 
emite um relatório que 
poderá ser interpretado 
por especialistas em 
ortopedia, fisiatria e neurologia. O preciso diagnóstico 
fornecido pelo laboratório de marcha permite que o 
médico intervenha, clínica ou cirurgicamente, com 
a segurança de estar agindo diretamente sobre a 
musculatura ou articulação afetada.

Laboratório de Bioengenharia
O laboratório de bioengenharia desenvolve pro-

jetos para promover o bem-estar e o conforto dos 
portadores de deficiência física. Dessa forma, os pro-
fissionais do laboratório se empenham em pesquisas 
no sentido de criar novos aparelhos e acessórios de 
reabilitação, baseados nas idéias do seu corpo clínico 
e nas publicações científicas internacionais. Além 
disso, trabalha para melhorar a qualidade dos produ-
tos atuais e dos processos de manufatura interna dos 
componentes das próteses e órteses desenvolvidos.

Ortopedia
A ortopedia da AACD acopla uma moderna 

filosofia de trabalho com técnicas e equipamentos 
da mais alta tecnologia, fazendo com que seja uma 
das maiores da América Latina. É considerada cen-
tro internacional de referência para a formação de 
técnicos em órteses e próteses. Desde sua criação, já 
promoveu 25 cursos, formando mais de 870 profis-
sionais vindos de 72 países. Em uma área de 1.673m² 
trabalham 86 técnicos na fabricação de vários mo-
delos de órteses e próteses para membros superiores 
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e inferiores, coletes para tratamento de deformidades 
ou qualquer outro tipo de acessório para reabilitação. 
Recentemente, iniciou a produção de almofadas da 
clínica de adequação postural e também a produção 
do estimulador eletrônico Dorsi-Flex (palmilha ele-
trônica). Apenas em 2005 foram produzidos 59.096 
aparelhos ortopédicos.

Mais recentemente, o setor tem aplicado a tecno-
logia Six Sigma para reduzir o tempo de confecção, 
adaptação e entrega de cadeiras de rodas com assento 
e encosto modelados conforme a necessidade do pa-
ciente – prática denominada de Célula Seating. Em 
princípio, as cadeiras demoravam, em média, 60 dias 
entre a primeira e última prova. Como resultado da 
implementação do Six Sigma, o prazo de entrega 
das cadeiras de rodas foi reduzido em 50%. O próxi-
mo objetivo é aumentar a produção de 96 para 150 
cadeiras por mês.

AACD Mooca (São Paulo)
Fundada em 17 de fevereiro de 1972, a unidade 

Mooca operava apenas como sede das salas de aula 
do setor escolar da AACD. Com a realização do I 
Teleton foi possível viabilizar sua reestruturação, 

criando o centro 
de reabilitação 
da Mooca para 
atender os mo-
radores da região 
leste da cidade 
de São Paulo. A 
re inauguração 

em 19 de abril de 1999. A unidade 
tem capacidade para realizar 603 atendimentos 
diários, exclusivamente para crianças de 0 a 14 
anos portadoras de deficiência física, em uma área 
de 1.460m². 

As patologias atendidas são: paralisia cerebral; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; e mielomeningocele.

AACD Pernambuco
Inaugurada em 14 de maio de 1999, graças ao 

I Teleton, a AACD Pernambuco tem capacidade 
para realizar 613 atendimentos diários. A unidade, 
localizada em Recife, foi construída em uma área de 
3.175m² e também conta com oficina ortopédica. 

As patologias atendidas são: seqüelas de acidente 
vascular cerebral; traumatismo crânioencefálico; am-
putações; doenças neuromusculares; malformações 
congênitas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Rio Grande do Sul
Inaugurada no dia 10 de agosto de 2000, graças 

ao II Teleton, a AACD Rio Grande do Sul, está 
instalada em uma área de 2.678m², em Porto Alegre. 
Tem capacidade para realizar 643 atendimentos di-
ários, exclusivamente para crianças de 0 a 14 anos 
portadoras de deficiência física.

As patologias atendidas são: acidente vascular 
cerebral /traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Minas Gerais
Inaugurada em 31 de agosto de 2001, graças ao III 

Teleton, a AACD – Minas Gerais, em Uberlândia, 
está instalada em um terreno de 5.000m² e possui 
1.334 metros de área construída, com capacidade 
para realizar 590 atendimentos diários, exclusiva-
mente para crianças de 0 a 16 anos portadoras de 
deficiência física.

As patologias atendidas são: acidente vascular  
cerebral/traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Osasco
Inaugurada em 27 de junho de 2003, graças ao V 

Teleton, a AACD – Osasco, na Grande São Paulo, 
está instalada em um terreno de 14.408m² e possui 
5.978 m² de área construída, com capacidade para 
realizar até 1200 atendimentos diários , quando atin-
gir a capacidade plena. Atualmente realiza cerca de 
500 atendimentos dia.

As patologias atendidas são: acidente vascular  
cerebral/traumatismo crânioencefálico; amputações; 
doenças neuromusculares; malformações congêni-
tas; mielomeningocele; e paralisia cerebral.

AACD Rio de Janeiro 
Inaugurada em 28 de setembro, com os recursos 

do VII Teleton, a unidade da Baixada Fluminense 
da AACD ocupa 1.661m² de um terreno de 7 mil 
m², cedido pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Quando 
atingir sua capacidade plena, a AACD Rio de Janeiro 
estará apta a realizar 650 atendimentos por dia.

As patologias atendidas são: paralisia cerebral, 
doenças neuromusculares, malformações congêni-
tas, mielomeningocele, amputações, lesão encefálica 
adquirida, lesão medular, seqüelas de poliomielite. 
Para isso, conta com atendimentos diários nas áreas: 
fisioterapia; terapia ocupacional; hidroterapia; peda-
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gogia; fonoaudiologia; psicologia; musicoterapia e 
especialidades médicas.

AACD Santa Catarina 
Inaugurada em 10 de novembro de 2006, a uni-

dade Santa Catarina (oitava unidade da instituição 
e quinta fora do Estado de São Paulo) está situada 
no bairro Ademar Garcia na cidade de Joinville. A 
unidade foi construída graças aos recursos do VIII 
Teleton.

A unidade trata pacientes com: paralisia cerebral, 
doenças neuromusculares, malformações congênitas, 
mielomeningocele, amputações, lesão encefálica 
adquirida, lesão medular, seqüelas de poliomielite. 
Para isso, conta com atendimentos diários nas áreas: 
fisioterapia; terapia ocupacional; hidroterapia; psico-
logia; fonoaudiologia; pedagogia; fisiatria; ortopedia; 
urologia; neuropediatria; neurocirurgia e pediatria.

O terreno ocupa aproximadamente 5 mil m², foi 
doado pela Prefeitura de Joinville para a construção 
da unidade. O prédio ocupa cerca de mil metros 
quadrados. O centro de reabilitação tem capacidade 
para realizar 150 atendimentos por dia e conta com 
o apoio de 30 funcionários.

RECURSOS HUMANOS

Funcionários efetivos
A AACD conta com 1500 profissionais especializa-

dos atuando em diversas áreas de suas sete unidades.

Voluntariado
Atualmente a entidade conta com os serviços de 

1.700 voluntários – homens e mulheres, distribuídos 
entre todas as unidades, incluindo as escolas especiais 
(Victor Oliva e Santana). Todos dedicam parte de 
seu tempo (um dia na semana, durante quatro horas 
– das 8h às 12h ou das 13h às 17h) apoiando e dando 
retaguarda aos profissionais da instituição.

O Voluntariado da AACD contribui também 
para as arrecadações e são os responsáveis pelo 
bazar da instituição, aberto diariamente. O bazar 
comercializa os produtos doados sempre com custo 
abaixo do mercado, beneficiando, simultaneamente, 
os pacientes e suas famílias.

O trabalho do voluntariado na AACD segue os 
padrões de exigências dos países de Primeiro Mundo 
e a pessoa que se dispõe a integrar esse grupo deve 
ser maior de 25 anos e não estar movida por um 
apelo emocional momentâneo e sim por uma decisão 
madura e bem pensada.

TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS

O tratamento na AACD é dividido por clínicas. 
Cada uma das clínicas possui um grupo de profissio-
nais habilitados a fornecer um tratamento consistente 
e uniforme ao paciente.

Clínica de Paralisia Cerebral
É a maior clínica na AACD, em número de 

pacientes e atendimentos. Atende crianças que 
sofreram um dano cerebral antes, durante ou após 
o parto, acarretando em seqüelas que acometeram 
vários órgãos e sistemas do 
organismo. O tratamento 
ministrado objetiva esti-
mular o desenvolvimento 
neuromotor e fazer com 
que possa usufruir me-
lhor suas habilidades. A 
criança é acompanhada 
por um período longo e o 
tratamento é oferecido de 
acordo com as necessida-
des de cada um.

Clínica de Lesão Medular
Atende pessoas tetraplégicas ou paraplégicas de-

vido a uma lesão na medula espinhal, cujas causas 
mais freqüentes são: ferimentos por arma de fogo, 
acidentes automobilísticos, mergulho e quedas. 
Dentre as causas não-traumáticas estão as tumorais, 
infecciosas, vasculares e degenerativas. O trabalho 
desta equipe utiliza recursos terapêuticos existentes 
para atingir as metas precisas e realistas para cada 
paciente, num tempo definido. Desta forma, procu-
ra-se atingir a independência e estimula-se reintegra-
ção social e profissional do paciente.

Clínica de Lesão Encefálica Adquirida
Atende pessoas portadoras de seqüela de acidente 

vascular cerebral e seqüelas de traumatismo cra-
niano, anóxias e seqüelas de infecções cerebrais. A 
equipe multidisciplinar faz o diagnóstico das múl-
tiplas incapacidades possíveis, traça o prognóstico e 
realiza o tratamento de reabilitação física, cognitiva 
e emocional.

Clínica de Mielomeningocele 
ou Spina Bífida

Atende pacientes portadores de malformações 
raquimedulares. As patologias atendidas por esta 
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equipe são: mielomeningocele, mielocele, lipome-
ningocele, agenesia da coluna lombo sacra e spina 
bífida oculta. Este grupo de doenças promove alte-
ração da função de vários órgãos e sistemas, sendo 
necessário uma extensa equipe multidisciplinar para 
o tratamento. seqüela de acidente vascular cerebral 
e seqüela

Clínica de Malformação Congênita
Atende pacientes portadores de artrogripose múl-

tipla congênita, osteogênese imperfeita, deficiência 
congênita do fêmur, amelias, hemimelias tibial, 
hemimelias fibular, hemimelias radial, hemimelias 
ulnar e outras síndromes genéticas com acometi-
mento músculo-esquelético.

Clínica de Amputados
Atende pessoas amputadas devido a causas di-

versas, como alterações vasculares, traumatismos, 
infecções, queimaduras e tumores. O trabalho de 
reabilitação visa à adaptação à prótese, buscando 
independência nas atividades da vida diária e rea-
daptação social e profissional.

Clínica de Doenças Neuromusculares
Esta clinica atende doenças que têm origem no 

músculo (miopatias) ou no nervo periférico (neu-
ropatias) adquiridas ou hereditárias. Atende pessoas 
portadoras de distrofias musculares, miopatias con-
gênitas, miotonias, amiotrofias espinhais, neuropatias 
hereditárias, esclerose lateral amiotrófica e ataxias, 
dentre outras.

Clínica de Poliomielite
Atende pacientes portadores de seqüelas de pa-

ralisia infantil. O tratamento oferecido varia desde 
a indicação de órteses (aparelhos ortopédicos) até a 
necessidade de cirurgias ortopédicas corretivas.

ATENDIMENTO POR 
GRUPOS ESPECÍFICOS

Em algumas situações é necessário que os pacien-
tes sejam avaliados por um gru-
po específico de profissionais, 
independentemente da patologia 
de origem deste paciente. Esses 
grupos atendem pessoas oriun-
das de várias clínicas da AACD, 
mas que possuem sintomas em 
comum. São eles: 

Grupo de Escoliose 
Atende e trata pacientes portadores de deformi-

dades vertebrais. 

Grupo de Fixador Externo 
Avalia pacientes portadores de deformidades que 

possam, eventualmente, beneficiar-se com o uso de 
fixadores externos para a correção de deformidades 
complexas.

Grupo de Estimulação Precoce 
Atendem bebês portadores de paralisia cerebral, 

malformações congênitas ou mielomeningocele. O 
objetivo é atender um pequeno número de crianças 
portadoras da mesma doença que possuem atraso no 
desenvolvimento neurológico, que necessita ser esti-
mulado. Com o atendimento em grupos as crianças 
são tratadas por um número maior de profissionais 
ao mesmo tempo, facilitando o atendimento. Nestes 
casos, os familiares também recebem orientação mais 
consistente e de forma continuada.

Grupo de Dor 
Trata pacientes portadores de dores crônicas, 

resistentes a tratamentos convencionais. Atende 
pessoas oriundas das Clínicas de lesão medular, 
lesão encefálica adquirida e amputados. Seguindo 
metodologia moderna e avançada procura conter o 
quadro doloroso dos pacientes, facilitando o trata-
mento global de reabilitação.

Grupo de Orientação de Lesão Medular 
Avalia, orienta e acompanha, periodicamente, o 

paciente e seus familiares até que ele apresente con-
dições físicas e psicológicas para iniciar o programa 
de reabilitação, prevenindo complicações decorrentes 
da doença e dos cuidados inadequados.

Grupo de Disfagia 
Avalia pacientes provenientes das clínicas de 

paralisia cerebral, lesão encefálica adquirida e mie-
lomeningocele, que possuem dificuldades para de-
glutição. Esta dificuldade pode ser acompanhada de 

problemas respiratórios, 
gástricos e nutricionais. 
Com o tratamento ade-
quado o paciente adquire 
uma condição física mais 
adequada para ser sub-
metido ao tratamento de 
reabilitação.
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Grupo de adequação postural 
Avalia, de modo eficiente, a melhor prescrição 

para o paciente dependente de cadeira de rodas, pro-
piciando segurança e conforto.

Grupo de orientação infantil 
Atende crianças portadoras de paralisia cerebral 

gravemente acometidas, que necessitam de orienta-
ção para posicionamento adequado, alimentação e 
higiene básica.

Grupo de pedagogia 
Atende crianças com deficiência física que pos-

suem comprometimento cognitivo e não têm con-
dições iniciais de freqüentar classe escolar comum. 
Estas crianças são estimuladas e preparadas para um 
futuro encaminhamento escolar mais adequado.

SETORES

O tratamento e reabilitação dos pacientes está dividido 
entre os seguintes setores: fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, psicologia, hidroterapia, musicoterapia, artereabilita-
ção, reabilitação desportiva, programa trabalho eficiente, 
odontologia, comissão de ensino e treinamento 

Psicologia
O setor tem como preocupação central a reabili-

tação de seus pacientes, visando à maior integração 
paciente x família x sociedade. Nos departamentos 
de Psicologia o trabalho realizado envolve tanto os 
pacientes como seus familiares. O objetivo deste 
procedimento é trabalhar o indivíduo como um todo, 
seus desejos e suas ações. No departamento de Psico-
logia Infantil as atividades desenvolvidas envolvem 
psicodiagnóstico, orientação familiar, preparação 
psicológica para cirurgia, atendimento hospitalar, 
atendimento escolar, grupos de psicoballet, grupos 
de adolescentes, dentre outros. Já no departamento 
de Psicologia Adulto os pacientes também são orien-
tados para o mercado de trabalho, para solução de 
problemas comportamentais e sexuais.

Reeducação Psicopedagógica
O setor de Reeducação Psicopedagógica atende 

crianças que tenham, no mínimo, 1 ano e meio de 
idade, com a participação da mãe ou responsável. 
Os profissionais que atuam nesse setor têm a pre-
ocupação de orientar paciente e família sobre as 
dificuldades que o deficiente físico encontrará para 
ingressar na escola.

Fisioterapia
A Fisioterapia é uma ciência que se utiliza de 

métodos e técnicas apropriadas, a fim de restaurar, 
desenvolver ou manter a capacidade funcional do 
indivíduo. Tem importante papel para facilitar a 
aquisição do desenvolvimento motor, diminuindo 
ao máximo a interferência de reflexos, bloqueios, 
contraturas e deformidades. É trabalhado o desenvol-
vimento das habilidades da criança estimulando suas 
funções e aumentando o grau de sua independência. 
É importante ressaltar que, quanto mais precoce-
mente se iniciar o trabalho, maiores serão as chances 
de sucesso dos tratamentos. Isto 
porque a plasticidade neural é 
mais eficiente durante os primei-
ros anos de vida.

É de senso comum que pa-
cientes com distúrbios motores, 
se beneficiam de tratamentos 
fisioterapêuticos. Para tanto, é 
necessário compreender a ope-
ração dos sistemas motores num 
sistema nervoso comprometido, 
identificar suas necessidades e 
planejar um tratamento que estimule seu poten-
cial.

Para que essas etapas do programa de tratamen-
to sejam cumpridas com eficiência, é necessária a 
existência de métodos adequados de avaliação. De 
maneira geral esses métodos podem ser classifica-
dos em dois grupos: Medidas discriminativas, que 
buscam definir ou não a presença de determinadas 
características ou funções; e Medidas Avaliativas, 
que medem a magnitude das mudanças ocorridas.

A utilização de um ou de outro método está dire-
tamente relacionada ao seu propósito. Os métodos 
discriminativos são usados para definir normalidade 
ou disfunção, sendo assim ideais para diagnosticar, 
investigar e/ou estabelecer a elegibilidade de um 
paciente para programas de reabilitação, não sendo 
portanto sensíveis às mudanças na evolução do pa-
ciente. Os Métodos Avaliativos utilizam como base a 
presença ou ausência de domínio sobre determinadas 
funções, sendo adequados, portanto, para planejar as 
modificações de conduta ao longo de um tratamento 
e avaliar seus efeitos.

Para a AACD, o método de avaliação ideal consis-
te no misto de medidas Discriminativas e Avaliativas. 
As primeiras são importantes num primeiro mo-
mento, quando se busca a compreensão dos sistemas 
motores operantes, e as segundas são importantes na 
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verificação da aquisição de 
novas possibilidades motoras. 
A AACD utiliza o Método 
Avaliativo GMFM (Men-
suração da Função Motora 
Grossa) sendo esse de caráter 
quantitativo, ou seja, mede 
o quanto uma criança pode 
realizar.

Oftalmologia
O setor de Oftalmologia realiza consultas oftalmo-

lógicas especializadas, com equipamentos completos 
e adaptados para os exames de refração. O objetivo é 
avaliar a necessidade de óculos, mapeando a retina 
para um estudo minucioso.

Além do atendimento oferecido no ambulatório, 
o corpo clínico do setor faz interconsultas no Hospi-
tal da AACD, sempre que necessário, participando 
também das avaliações globais realizadas em outros 
setores e colaborando para o bom encaminhamento 
de todos os pacientes. O setor de Oftalmologia realiza 
semanalmente uma reunião científica conjunta com 
o departamento de Estrabismo da Unifesp - Escola 
Paulista de Medicina, a fim de manter o corpo cli-
nico em constante atualização e discutir com uma 
equipe altamente especializada todos os casos de 
difícil resolução.

Setor Escolar
Oferece estudo para crianças portadoras de defici-

ência física nas séries de Educação Infantil (Jardim ao 
Pré-Escolar) e até a 4ª série do Ensino Fundamental. 
O objetivo do curso, que possui currículo oficial e 
é reconhecido pelo MEC, é preparar os alunos para 
ingressarem nas escolas de padrão convencional a 
partir da 5ª série do Ensino Fundamental.

A proposta pedagógica visa ao aprendizado por 
meio de vivências, desenvolvimento de projetos e 
dramatizações de uma forma contextualizada. Os 
profissionais contratados pela AACD têm nível 
superior e formação especializada para educação de 
portadores de deficiência física.

Na sede da AACD há sete salas de aula com ca-
pacidade para 128 alunos. E por meio de convênios 
com a Secretaria Municipal e Secretaria Estadual 
de Educação, o setor Escolar conta com as unidades 
externas: Centro de Reabilitação da Mooca, com 
capacidade para 61 alunos; Escola Estadual Prof. 
Victor Oliva, na Vila Madalena, com capacidade 
para 37 alunos; Escola Estadual Bueno Aires, em 

Santana, com capacidade 
para 59 alunos; Ibirapuera, 
com capacidade para 125 
alunos e Pinheiros, com ca-
pacidade para 30 alunos.

Os pacientes matricu-
lados na Escola de Educa-
ção Especial da AACD são 

portadores de diversas patologias, sendo 
mais freqüente a Paralisia Cerebral sem compro-
metimento mental. A Informática Educacional faz 
parte da rotina de sala de aula, atuando como mais 
um importante recurso pedagógico. Alunos e profes-
sores navegam pela rede mundial de acordo com as 
necessidades dos trabalhos desenvolvidos em classe. 
O recurso permite também a comunicação interna 
e externa entre os usuários, por meio do correio ele-
trônico: aacd.escola@aacd.org.br.

Como atividades extra-curriculares, além de infor-
mática, os alunos têm Educação Física e Educação 
Musical, conforme conteúdo programático exigido 
pelas Diretrizes Básicas do Curso Fundamental.

ARTE-REABILITAÇÃO 

O trabalho da Arte-Reabilitação tem como prin-
cipal característica a construção da interface que se 
estabelece entre o universo da ciência e da arte. O 
fundamento dessa terapia é promover a reabilitação 
do deficiente utilizando técnicas artísticas como pin-
tar, desenhar, colar, construir, esculpir, dramatizar, 
cortar e criar. 

A Arte-Reabilitação amplia o conhecimento e 
vivência do paciente e aplica-se ao tratamento de 
diversas patologias como mielomeningocele, mal-
formação congênita, traumatismo crânioencefálico, 
acidente vascular cerebral, lesão medular, distrofia 
muscular, amputações e outras.

Não há limitação de idade para tratamento no 
setor de Arte-Reabilitação da AACD. Há atividades 
para crianças, adolescentes e adultos com diferen-
tes diagnósticos, sendo que a maioria das crianças 
é portadora de paralisia cerebral. Anualmente, a 
AACD organiza uma Exposição de Arte em local 
adequado, para a apresentação da produção artística 
dos pacientes do setor.

Musico-reabilitação
Desenvolve um trabalho de reabilitação funda-

mentado na abordagem musical. Essa atividade, além 
de contribuir para o desenvolvimento do paciente, 
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auxilia no processo de integração social. Comple-
mentando o trabalho do setor, são realizadas algumas 
apresentações de recitais e canto coral em eventos 
internos e externos. 

O atendimento pode ser individual ou em gru-
po, com pacientes a partir de 6 anos. O objetivo 
principal é o estímulo lúdico, através de programas 
especialmente desenvolvidos com temas de interes-
se do grupo. A música é o ponto de apoio para a 
atividade que está sendo executada pelo terapeuta e 
o grupo utiliza instrumentos de percussão. Ao final 
do atendimento as crianças elaboram um registro 
da atividade através de desenho próprio, ou atividade 
que reforce o tema desenvolvido.

Odontologia
A AACD possui clínicas especiais de odontologia 

para o atendimento infantil e adulto, são elas: 
Clínica de Bebês: atende crianças entre 0 e 3 anos 

de idade, orienta pais e responsáveis sobre os cuidados 
com a saúde bucal, promove palestras para grupos 
de pais e outros setores da Associação. 
Os procedimentos executados visam 
promover a saúde para crianças na 
fase inicial da dentição decídua. 

Clínica do 1º Molar: objetiva a 
prevenção de problemas bucais em 
crianças na faixa etária entre 6 e 8 
anos de idade. Nesse período dá-se o 
início da dentição mista e irrompem 
os primeiros molares permanentes 
assim como os incisivos, dentes fun-
damentais para função e estética dos 
pacientes em fase de reabilitação. 

Clínica de Rotina: atende crianças 
e adolescentes a partir de 6 anos.

Clínica de Adultos: atendimento para adultos 
portadores de deficiência física em geral, especiali-
zada no atendimento a portadores de lesão medular 
e traumatismo crânioencefálico.

FONOAUDIOLOGIA

A fonoaudiologia é a ciência que lida com os 
distúrbios da comunicação e com as dificuldades 
na alimentação. A maioria dos pacientes adultos 
e crianças que freqüentam o Centro de Reabilita-
ção tem problemas de origem neurológica e, desta 
forma, apresentarão deficiências na esfera fonoau-
diológica.

Os fonoaudiólogos da AACD são especializados 

em diferentes áreas, atendendo, preferencialmente, 
pacientes com patologias dentro de sua especiali-
zação. Eles desenvolvem atividades como: treino de 
alimentação em crianças com paralisia cerebral; 
terapia de fala e linguagem; trabalho de comunicação 
alternativa, método P.C.S. para crianças impossibi-
litadas de falar ou com muita dificuldade para tal 
– individual ou em grupos; terapia de crianças com 
paralisia cerebral e deficiência auditiva associada; 
terapia de crianças e adultos com doenças neuro-
musculares; avaliação de adultos e crianças; terapia 
de adultos – afasias, estimulação cognitiva, paralisias 
faciais e alterações de fala; terapia de fala com o 
auxílio  do computador – Programa Speech Viewer 
– IBM; Programa Hanen, para pais de crianças 
portadores de retardo de linguagem. 

HIDROTERAPIA

A Hidroterapia contribui de maneira significativa 
para a integração dos pacientes no processo de rea-

bilitação. Proporciona sociabilização, 
independência e prazer pela terapia 
em meio líquido.

O setor atua nas áreas de reabili-
tação infantil e adulto, portadores das 
seguintes patologias: encefalopatia 
crônica não progressiva (PC); doenças 
neuromusculares; lesão encefálica 
infantil adquirida (LEIA); acidente 
vascular cerebral (AVC); trauma-
tismo crânio encefálico (TCE); lesão 
medular; malformação congênita; 
amputados; doenças reumatológicas.

O atendimento é feito de forma 
individual ou em grupo, em piscina 

aquecida com temperatura variando entre 31 e 32 
graus. A Hidroterapia desenvolve dois tipos de aten-
dimento: a natação terapêutica e a terapia esportiva. 
A primeira atua na reabilitação do deficiente e o 
trabalho é realizado individualmente ou em duplas, 
com programas estruturados a partir do diagnóstico 
de cada paciente. O segundo é constituído de ativi-
dades que visam preparar os pacientes de melhor 
desempenho para a participação em competições. 

Outra atividade do setor é a natação para bebês, 
desenvolvida pelo Grunab (Grupo de Natação para 
Bebês portadores de deficiência), que conta com a 
participação das mães, durante a terapia.

O setor de Natação, também é responsável pelo 
treinamento e supervisão de uma equipe de compe-
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tição de Tênis de Mesa (treinado na AACD) e Tênis 
de Campo (treinado na Academia de Tênis de Campo 
Seven Set Tênis)  

TERAPIA OCUPACIONAL

A Terapia Ocupacional (TO) objetiva restaurar, 
fortalecer e melhorar o desempenho do paciente, 
facilitando o aprendizado de funções essenciais, 
ao mesmo tempo em que colabora para manter a 
saúde.

A intervenção dessa terapia se concentra nas 
áreas de desempenho funcional, como atividades da 
vida diária, trabalho, atividades produtivas, entrete-
nimento e lazer. 

Na AACD existem dois setores de TO que ofe-
recem atendimento diferenciado para pacientes de 

0 a 15 anos e 
a partir de 15 
anos, adequan-
do espaço físi-
co, abordagens 
e dinâmica de 
atendimento às 
especificidades 
da faixa etária.

O setor TO Infantil atende em 
média 780 pacientes por semana em modalidades que 
incluem: atendimento individual, grupal, orientações 
de órteses para MMSS (membros superiores), AVD’s 
(Atividades da Vida Diária), Adequação Postural 
(indicação de cadeira de rodas e adaptações) entre 
outras. Presta atendimento a crianças e adolescentes 
portadores de Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, 
Malformação Congênita, Lesões Encefálicas Infantis 
Adquiridas, Doenças Neuromusculares e atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor.

O setor de TO Adulto conta com seis profissionais, 
atendendo portadores de Lesão Medular, TCE (Trau-
ma Crânio Encefálico), AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), Amputações de MMSS, Malformações 
Congênitas e Pré e Pós Operatório de cirurgias de 
MMSS envolvendo diversas patologias. São aten-
didos em média 320 pacientes por semana, nas 
modalidades de atendimento individual, orientação, 
confecção de órteses (MMSS) e adaptações, adequa-
ção postural, sistema de mapeamento de pressão-X 
sensor, prescrição de cadeira de rodas e avaliação de 
FES e Biofeedback para MMSS.

Anualmente o setor de TO oferece quatro vagas 
para residência com duração de 1 ano letivo, sendo 

um semestre no setor adulto e outro setor infantil. O 
processo seletivo é realizado em janeiro.

PROGRAMA TRABALHO EFICIENTE

O Programa Trabalho Eficiente desenvolve 
atividades para restaurar e preservar a capacidade 
profissional do paciente em reabilitação. A orienta-
ção profissional é fundamental no desenvolvimento 
global do indivíduo, sendo parte integrante e vital 
do processo de reabilitação. A inclusão do adulto 
portador de deficiência física no mercado de trabalho, 
como etapa final do processo de reabilitação, eleva a 
auto-estima do indivíduo.

Os métodos utilizados são entrevistas individuais 
ou em grupo, orientação educacional, com aplica-
ção de testes específicos, se necessário; contatos com 
instituições e firmas prestadoras de serviços, pes-
quisando vagas existentes no mercado de trabalho; 
encaminhamento; reavaliação dos indivíduos após 
o encaminhamento, para uma efetiva reintegração 
e contatos com os empregadores para avaliação de 
cada caso.

Para contratar um profissional cadastrado no 
programa o telefone é (11) 5576-0627 fax.: (11) 
5576-0871.

RECURSOS FINANCEIROS

Para conseguir atender gratuitamente pacientes 
carentes e manter-se em funcionamento, a AACD 
desenvolve algumas atividades produtivas e realiza 
campanhas de arrecadação de donativos. São elas:
• Hospital Abreu Sodré – de cada duas ou três cirur-
gias realizadas, subsidia uma cirurgia gratuita.
• Oficina Ortopédica – oferece produtos fabricados e 
comercializados no Brasil e em outros países a preços 
acessíveis. O resultado retorna para a instituição 
ajudando a manter o centro de reabilitação.
• Centro de Diagnóstico – realiza exames para convê-
nios e particulares, portadores ou não de deficiência 
física, possibilitando custear tratamento de pacientes 
carentes.
• Cartão de Natal e Brindes –cartões de Natal e brin-
des comerciais, como agendas, chaveiros, canetas e 
outros, são personalizados com o nome do cliente. 
A campanha existe há mais de dez anos. Os cartões 
são famosos pelas gravuras, escolhidas através de 
um concurso que reúne artistas plásticos de todo 
o Brasil.
• Campanha do Cofrinho – são malotes com o logoti-
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po da AACD que ficam expostos ao público em mais 
de 6.800 estabelecimentos cadastrados no Brasil.
• Fundo Pró Infância da AACD – Sem ônus, com 
base na lei de renúncia fiscal, pessoas físicas e ju-
rídicas podem doar parte do seu Imposto de Renda 
para um dos cinco projetos do Fundo Pró-Infância 
da AACD. Por meio dos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, nas esferas Municipal, 
Estadual e Federal as empresas podem deduzir 1% 
do IR devido e as pessoas físicas até 6%. O “Fundo 
Pró-Infância da AACD” é composto 
pelos seguintes projetos: “Redução de 
Fila de espera para cirurgias”, “Re-
dução de fila de espera para aparelho 
ortopédicos” e “Dores não articulares: 
O enigma das dores de crescimento” 
(inscritos e aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA  de São 
Paulo); “Manutenção do Centro de 
Reabilitação” (inscrito no CMDCA 
de Porto Alegre) e “Ampliação em 5% 
no número de atendimentos (inscrito 
no Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Recife). 

Contamos também com a ajuda de Sócios Mante-
nedores que contribuem periodicamente com valores 
espontâneos, através de boleto bancários ou em fatu-
ras de cartões de créditos enviado às suas residências. 
Atualmente contamos com 31.463 mantenedores.

Há outros tipos de fontes de recursos, como: a 
lanchonete, bazar dos voluntários e do Hospital, 
parcerias com empresas, doações diversas vendidas 
nestes estabelecimentos ou utilizadas na própria 
instituição, entre outros. 

HOSPITAL ABREU SODRÉ

Considerado um dos mais modernos e bem equi-
pados hospitais do Brasil, realizou 6.526 internações. 
Destas, 5.694 foram interações cirúrgicas, 152 para 
reabilitação, 410 internações não cirúrgicas. Além de 
apresentar um dos mais baixos índices de infecção 
hospitalar do país e receber do Ministério da Saúde 
uma das melhores avaliações do setor, é um hospital 
acreditado pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). O Abreu Sodré é um dos mais importantes 
centros de artroscopia, cirurgia artroplastia e cirurgia 
da coluna vertebral.

Pertencente ao complexo central da AACD, o 

Hospital Abreu Sodré não se restringe ao atendimento 
de portadores de deficiência física. Aberto, também, a 
pacientes não deficientes, está habilitado para a reali-
zação de várias cirurgias eletivas. Os recursos gerados 
por esses tratamentos são destinados ao atendimento 
gratuito de pacientes carentes.

Anualmente, o Grupo Ativo do Hospital Abreu 
Sodré, que se dedica ao estudo de técnicas aplicadas à 
cirurgia ortopédica, promove o Simpósio Internacio-
nal de Técnicas Minimamente Invasivas Aplicadas 

à Ortopedia e Coluna Vertebral, evento 
que reúne especialistas do Brasil e do 
mundo.

Seu corpo clínico é aberto para mé-
dicos credenciados e conta com mais 
de 500 especialistas. A equipe multi-
profissional é composta por médicos 
de várias especialidades, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, entre 
outros.

Considerado um dos melhores 
hospitais na área de ortopedia, possui 
modernas instalações, oito salas de ci-
rurgia; cinco leitos individualizados da 
Unidade e Terapia Intensiva (UTI) e 

85 leitos somados os setores de enfermaria e de apar-
tamentos. Em 2005, o hospital adquiriu uma caixa 
artroplastia para a realização de cirurgias ortopédicas 
e da coluna.

O alto grau de excelência do Abreu Sodré torna 
confortável a estadia do paciente, em leitos com 
amplo espaço e decoração agradável. Além disso, 
acompanhantes e visitas podem contar com o esta-
cionamento local, loja de conveniência, restaurante 
e lanchonete.

O centro de diagnóstico da AACD oferece, entre 
outros exames, eletroneuromiografia, urodinâmica, 
eletrocardiograma, ergometria, ergoespirometria, ra-
diografia, ultra-sonografia, tomografia computadori-
zada, nasofibrolaringoscopia e videodeglutograma.

RESUMO DAS FONTES DE RECEITA

Oficina Ortopédica; Hospital Abreu Sodré; Con-
tribuição de associados; Donativos em espécie; Cen-
tro de Reabilitação (pacientes pagantes/convênios); 
Cofrinhos; Centro de Diagnósticos (pacientes pagan-
tes/convênios); Ações do voluntariado; Lanchonete; 
Estacionamento; Teleton; Cartões e brindes de Natal; 
Produtos com a marca AACD comercializados em 
quiosques de shopping-centers.
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PROJETO TELETON

O Teleton, uma maratona televisiva que visa 
arrecadar recursos para a causa dos deficientes físi-
cos, é outra importante fonte de recursos da AACD. 
Desde 1998, a AACD – que tem os direitos no Brasil 
sobre a marca Teleton há 25 anos – realiza uma 
parceria mais efetiva com o SBT para a produção 
e veiculação da programação do Teleton. Graças a 
este projeto foi possível viabilizar a construção de 
cinco unidades da AACD.

O Teleton foi criado há 41 anos nos Estados 
Unidos pelo ator Jerry Lewis, que tem um filho de-
ficiente físico. Mais de 20 países da Europa, América 
do Norte e América do Sul também possuem os 
direitos do projeto e realizam suas maratonas televi-
sivas anualmente. A América Latina já possui uma 
organização dos 11 países que realizam o Teleton, a 
Oritel (Organização Internacional dos Teletons). 

No Brasil, a primeira edição do Teleton, arrecadou 
R$ 14.855.000, que foram utilizados para construir 
e equipar o centro de reabilitação da AACD Per-
nambuco, hoje em franco funcionamento. 

O Teleton de 1999 re-
cebeu R$ 10.147.000 que 
foram aplicados na cons-
trução do centro da AACD 
– Rio Grande do Sul, inau-
gurado em agosto de 2000. 
Já a maratona de 2000 
conseguiu arrecadar R$ 
10.226.000 e, graças a es-
ses recursos, foi construída 
a AACD - Minas Gerais. Em 2001 o Teleton 
rendeu R$ 11.847.000, que foram utilizados para 
a manutenção dos centros já existentes, bem como 
para a ampliação do número de atendimentos na 
AACD – sede, em São Paulo, que ganhou mais 11 
mil metros quadrados.

Em 2002 o Teleton foi responsável pela arreca-
dação de R$ 16.015.454,00. Parte destes recursos foi 
utilizada para a construção da AACD - Osasco. Em 
2003 o Teleton alcançou a marca dos R$ 15 milhões, 
sendo o Rio de Janeiro o estado escolhido para sediar 
o sétimo centro de reabilitação. 

Em 2004, o projeto teve receita de R$ 16.616.032,00 
a ser aplicada na manutenção dos sete centros já 
existentes. Além disso, parte do dinheiro arrecadado 
foi aplicado na ampliação, em 1.250m², do Hospital 
Abreu Sodré, em São Paulo, onde foram construídos 
18 apartamentos, em cinco pavimentos. Além disso, 

outra parte do valor foi aplicada na ampliação, em 
40%, dos quartos da Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) do mesmo hospital. 

Em 2005 o programa foi responsável pela arre-
cadação de R$ 16.150.890,00, que estão sendo in-
vestidos na construção da AACD – Santa Catarina, 
instalações e equipamentos da unidade, treinamento 
de pessoal e manutenção dos centros de reabilitação 
já existentes. 

O Teleton 2006 começou como manda a tradição: 
mostrando onde e como foi empregada a arrecadação 
do programa anterior. Com riqueza de detalhes, Silvio 
Santos apresentou ao público a nova unidade da 
AACD-Santa Catarina. A nona edição do programa 
arrecadou 16.162.588,00, que serão investidos na 
manutenção das unidades construídas e na redução 
de filas de espera por cirurgias.  O dinheiro permitirá à 
AACD manter os atendimentos e ampliar o número 
de cirurgias de escoliose realizadas todos os meses, 
ajudando a reduzir drasticamente a fila de espera por 
este tipo de cirurgia.  

A “CORRENTE DO BEM”

A Corrente do Bem é um 
projeto dentro do Teleton, que 
veio envolver e somar ao es-
pírito de solidariedade à causa 
da deficiência física no Brasil 
possibilitando a participação 
direta de crianças de escolas 
públicas e privadas de seus 

familiares e amigos.
Em 1999, ano do segundo Teleton, Felipe, um 

menino de 6 anos ficou muito aflito enquanto assistia 
ao programa com sua família  porque a meta ainda 
não tinha sido  alcançada. Foi para seu quarto, pegou 
seu cofrinho e insistiu que os pais o levassem até o 
programa para entregá-lo ao banco.

Na entrada, foram confundidos com convidados e 
entraram no estúdio. A mãe conta toda a situação a 
uma assistente que se comove e leva o fato a Hebe e 
Silvio. Felipe é chamado no palco para doar ao vivo 
sua economia de R$ 74,00.

Silvio Santos propõe que no próximo ano, Felipe 
doasse o dobro e no ano seguinte ele apresentou R$ 
320,00. Em 2001, R$ 570,00, em 2002, R$ 1.250,00; 
em 2003, R$ 2.750,00; em 2004, R$ 5.570,00; e em 
2005, R$ 7.316,00. Ano após ano ele vem cumprin-
do a promessa, se comprometendo cada vez mais e 
envolvendo mais e mais pessoas no projeto. 
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Hoje com 13 anos, Felipe mobiliza toda a sua 
família e sua escola na participação do Teleton.

Deste gesto de solidariedade surgiu a idéia de 
mobilizar mais escolas a participarem deste projeto. 
A iniciativa ganhou uma identidade própria dentro 
do Teleton: “Corrente do Bem Teleton”.

OBJETIVO

Uma campanha de sensibilização e arrecadação 
dentro do Teleton com a participação de Felipe em 
palestras envolvendo alunos de escolas particulares 
e públicas, bem como a comunidade, através da 
distribuição de um cofrinho.

Envolver o maior número de escolas na partici-
pação da Corrente do Bem. Os recursos obtidos vão 
para o Teleton.

PLANO E EXECUÇÃO

1ª Fase 
Envolvimento de 120 voluntários da AACD com 

o Felipe na elaboração de palestras e contatos com 
escolas da Grande São Paulo, interior e unidades da 
AACD.

2ª Fase 
Realização de 115 palestras de sensibilização nas 

escolas e distribuição de cofrinhos com a autorização 
e apoio dos pais, direção das escolas e professores. 
Foram três meses de campanha, onde distribuímos 
material de apoio: cartazetes, folhetos explicativos da 
campanha e faixas para as escolas participantes.

3ª Fase 
Prestação de contas das escolas nos programas 

do SBT onde cada escola participante depositava o 
resultado da campanha em um grande cofre (réplica 
do pequeno).

RESULTADOS

Um total de 137 escolas foi envolvido nessa 
campanha, e mais de 170 mil cofrinhos foram dis-
tribuídos.

EM 2006, UM MILHÃO DE CRIANÇAS

A Corrente do Bem Teleton 2006, ação que 
acontece nas escolas e empresas com o objetivo de 
incentivar a participação da comunidade em proje-

tos sociais, arrecadou mais de R$ 500 mil.  Projeto 
iniciado em 1999, quando um garoto de 6 anos doou 
seu ‘cofrinho’ de moedas para o programa que não 
havia atingido a meta de arrecadação, o Corrente do 
Bem expandiu sua atuação para todo o país.

Na edição de 2006 foram distribuídos 250 mil 
cofrinhos para que as crianças pudessem levantar 
contribuições para o Teleton 2006, maratona televi-
siva que visa arrecadar recursos para Associação de 
Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Magda de Jesus, coordenadora do Voluntariado 
da AACD, ressalta o empenho da cidade de Barueri 
– primeiro município brasileiro a firmar uma parce-
ria integral com a campanha AACD/Teleton. Pela 
primeira vez, o apoio de uma 
cidade foi geral – empresários, 
escolas, funcionários públi-
cos municipais e comunida-
de. Todos contribuíram com 
doações espontâneas ou por 
meio de  eventos realizados. 
“A importância arrecadada é 
muito importante, uma vez 
que contribui para as muitas missões da AACD, en-
tretanto, ficamos mais recompensados ainda pelo fato 
de mobilizar cerca de 1 milhão de crianças, em razão 
de uma ação solidária”, comenta Magda de Jesus.

O valor arrecadado em 2006 representa um cres-
cimento de três mil vezes em relação do primeiro 
ano.  “A iniciativa tem um importante papel social à 
medida que ensina às crianças que, mesmo com uma 
contribuição mínima, podemos ajudar a transformar 
a vida de muitas pessoas”, afirma. 

O sucesso da ação é atribuído às parcerias com a 
Fundação Bradesco, que conta com 120 mil alunos 
em todo o território nacional, 15 Secretarias Munici-
pais e diversos outros parceiros com a RRJ, empresa 
de transporte de valores.

O Teleton se consolidou como a maior plata-
forma de comunicação social, não só pela grande 
quantidade de horas no ar, mas, principalmente, 
pela mobilização de milhares de pessoas em todas 
as regiões do país em prol de uma causa nobre. “O 
programa já possibilitou o atendimento de 5 milhões 
de crianças portadoras de necessidades especiais”, 
acrescenta Angelo Franzão, vice-presidente volun-
tário da AACD e diretor-geral do Teleton. 

A edição de 2006 do evento, realizado em par-
ceria com o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), 
cumpriu a meta de ultrapassar os R$ 16,2 milhões 
obtidos em 2005 e, os recursos estão sendo usados 
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para a manutenção dos centros de reabilitação da 
AACD e para reduzir a fila de espera de cirurgias 
de escoliose, que já passa de 620 casos. 

Dezessete cidades aderiram ao projeto com apoio 
do poder público municipal, secretarias da educação 
e associações, além de universidades.

Foram arrecadados R$ 250 mil, que contribuíram 
para a construção da oitava unidade de AACD em 

Joinville (SC). 
Mais do que arrecadar o dinheiro, essa campanha 

gera uma mobilização de toda a sociedade em prol 
dos deficientes físicos. Ela traz à tona toda a vontade 
de ajudar inerente aos brasileiros e faz com que cada 
vez mais pessoas, desde crianças participem desta 
grande ação “Corrente do Bem Teleton” como uma 
grande família.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE (AACD)

Angelo Franzão é vice-presidente voluntário da AACD e diretor-
geral do Teleton; 
Philippe Audenhove é diretor executivo voluntário do Teleton; 
Magda de Jesus é coordenadora do voluntariado da AACD.
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A Fundação Nova América, braço social das empresas do 
Grupo Nova América, completou 12 anos de existência em 
abril de 2007. Nascida com um modelo diferente do conceito 
normalmente difundido desse tipo de iniciativa (educacional 
ou organizacional), a Fundação destaca-se por contemplar 
a modernização das relações de trabalho e a atuação 
social como um todo, atendendo as empresas nos serviços 
de recursos humanos – benefícios, segurança do trabalho, 
saúde, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e 
seleção, administração de pessoal, remuneração – e também 
comunicação interna e responsabilidade social.

O FORTALECIMENTO 
DE UM BRAÇO SOCIAL

E
m meados da década de 90, a Nova América 
vivia um momento de reflexão. Por um lado a 
divisão em unidades de negócio que começou  
em 89 impulsionou a ampliação dos negócios, 

reunindo as pessoas do conceito de alta performance 
para atingir as metas estabelecidas no planejamento 
estratégico. Por outro lado, a obrigação de que cada 
empresa obtivesse resultados o mais rapidamente 
possível comprometeu a unidade corporativa. A 
adoção de processos, modelos ou programas de gestão 
diferenciados em cada uma das empresas, sem com-
promisso com a uniformidade afetou principalmente 
o modelo de gestão de recursos humanos. Embora 
o grupo adotasse práticas de vanguarda em admi-
nistração surgiam alguns obstáculos na gestão de 
pessoal. Ao mesmo tempo, a evolução dos conceitos 
relativos ao papel da área de recursos humanos foi 

M A R I O  I B I D E

NOVA AMÉRICA ALIMENTOS
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fundamental para o desenvolvimento de um modelo 
diferenciado de administração. 

De maneira geral identificaram-se algumas ne-
cessidades: 
• Implementar um Plano Diretor de RH, além de um 
plano de metas, ambos instrumentos fundamentais 
para determinar esta transformação.
• Criar indicadores e outros mecanismos de compa-
ração e desempenho dos colaboradores e de equipes 
das diferentes empresas do grupo.
• Fortalecer a política de gestão participativa, com 
maior envolvimento dos colaboradores na definição 
de políticas de recursos humanos
• Desenvolver um plano integrado de responsabilida-
de social, programando as ações  junto às instituições 
da comunidade regional
• Estimular o corpo gerencial a assumir efetivamente 
o papel de gestor de seus recursos humanos, dando-
lhes ferramentas para facilitar seu trabalho

O organograma projetado na época instituiu as 
seguintes áreas: Desenvolvimento de RH (recruta-
mento e seleção, programas de capacitação pessoal 
e profissional); Serviço Social e Benefícios (saúde, 
alimentação, benefícios em geral, projetos sociais 
e comunitários); comunicação social (plano de 
comunicação interna, relacionamento com a mídia 
e a comunidade); administrativo e financeiro (admi-
nistração interna da instituição, assessoria na área 
de cargos e salários).

Em alguns momentos, a Fundação entrou na 
linha de tiro das críticas, e o projeto sobreviveu por 
causa da convicção de seus idealizadores de que aque-
la era a fórmula correta para preparar a companhia 
para os novos tempos.

Um ano após a criação da fundação, nomearam-se 
os primeiros gerentes das áreas Administrativo-finan-
ceira, de Comunicação Social, Serviço Social e Bene-
fícios e de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
Esta definição liberou algumas amarras e, em seguida, 
deu-se início à segunda fase prevista no plano, ou 
seja: o fortalecimento do papel de gestores de pessoas 
aplicado a todos os ocupantes de cargo de comando 
do Grupo. Isso também fez desabrochar a figura do 
profissional de RH, atuando como consultor interno, 
auxiliando na resolução de problemas e orientando a 
formação do novo conceito de liderança. 

OS COLABORADORES NA GESTÃO DE RH

Na estrada a ser percorrida para atingir uma 

gestão de pessoas realmente efetiva, o estatuto da 
organização também criou um órgão deliberativo que 
zela pelos interesses da fundação, a Mesa Regedora, 
composta por acionistas, diretores das unidades e 
nove representantes dos colaboradores, eleitos por 
seus colegas para um período de dois anos através 
de votação secreta. O 
diretor executivo e os 
gerentes da fundação 
participam das reuni-
ões, mas não são re-
presentantes do órgão.
Um dos grandes dife-
renciais  da Fundação 
Nova América é justa-
mente a participação 
dos colaboradores na 
gestão de Recursos 
Humanos. Nas reuni-
ões da Mesa Regedora,  
estes participam  da discussão e votação da políticas 
de RH, Plano de Metas Operacionais, orçamento 
anual e plano de investimentos da Fundação.  No 
dia-a-dia, os colaboradores se reúnem periodicamente 
com a equipe da Fundação para resolver problemas 
diversos, como folha de pagamento, sistema de remu-
neração, administração de benefícios, entre outros.

A GESTÃO DAS AÇÕES E OS 
RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS

A obtenção de resultados foi e é determinante 
na trajetória da Fundação Nova América. Além de 
políticas definidas para seu direcionamento (RH, 
Comunicação, Segurança do Trabalho, Sociais), 
uma das mais importantes ferramentas de gestão 
utilizadas é o Plano de Metas Operacionais(PMO), 
negociado anualmente pelas gerências com a Dire-
toria Executiva da Fundação.  Este plano direciona 
melhorias nos indicadores de RH, utilizando-se 
informações obtidas na pesquisa de clima organiza-
cional, necessidades dos colaboradores identificadas 
nos contatos com seus representantes, inovações na 
gestão de RH e a percepção da diretoria e gerências.  
A existência do plano de metas e também de um or-
çamento operacional, dá autonomia aos profissionais 
de RH, sendo um diferencial entre as empresas do 
setor sucroalcooleiro.

Cada gerência da Fundação conta ainda com fer-
ramentas específicas de gestão de serviços de RH, que 
têm sido vitais para o alcance de resultados conforme 

Um dos grandes 
diferenciais  da 
Fundação Nova 

América é justamente 
a participação dos 
colaboradores na 

gestão de Recursos 
Humanos
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Resultados frente aos objetivos propostos 
inicialmente com a criação da Fundação Nova América

Figura 1

apresentado nos quadros anexos a este sumário. 
Algumas destas ferramentas:

Gerência de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 
• PADD -  Programa de Avaliação de Desempenho 
e Desenvolvimento
• Formação Educacional – Educação Básica, Bolsas 
de Estudo, Inclusão Digital, Biblioteca, programa 
de estágio.
• Assistência Psicológica
• Pesquisa de Clima Organizacional
• Código de Conduta
• Programa de Educação Continuada – PEC
• MBA – Master in Business Administration
• Programa Trainee

Gerência de Serviço Social e Benefícios 
• Programas de Prevenção e Segurança do Traba-
lho
• Medicina Ocupacional e Assistencial
• Alimentação – Alimentos Funcionais, Vida em 
Harmonia
• Programa Dolce Vida – Palestras, Ginástica La-
boral, Datas Comemorativas, Parabéns para Você, 

Pesquisa Sócio-econômica, Talentos Ocultos, Pós-
carreira, Prata da Casa

Gerência de Comunicação e 
Responsabilidade Social
• Programa de Melhoria da Comunicação
• Programas de participação – Caixa de Soluções, 
Café com o Diretor, Canal Direto, CPQ
• Veículos de Comunicação Interna – Jornal Contato, 
TV Você, Murais
• Projeto Futuro – crianças e Jovens em atividades 
sociais, culturais e de formação profissional – sub-
projetos Banda Musical, Coral, Teatro, Educação 
Ambiental, Menor Aprendiz e Dança
• Relações com a Comunidade – Doações e patro-
cínios institucionais
• Balanço Social

Gerência Administrativa e Remuneração
• Administração de Pessoal
• Programa de Cargos e Remuneração
• Programa de Participação nos Resultados - PPR 
• Programa de Excelência em Serviços – PES 
• SIRH – Sistema de Informações de Recursos Hu-
manos.

OBJETIVO PROPOSTO RESULTADOS

- Implementar um Plano Diretor de RH e um plano de me-
tas

- Definição de Políticas de Recursos Humanos
- Plano Diretor de Desenvolvimento
- Plano Diretor de Desenvolvimento
- Plano Diretor de Comunicação
- Plano de Metas Operacionais

- Criar indicadores e outros mecanismos de comparação e 
desempenho dos colaboradores e de equipes das diferentes 
empresas do grupo

- Indicadores de Recursos Humanos/Sistema de Informações 
de Recursos Humanos
- Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento 
– PADD

- Fortalecer a política de gestão participativa, com maior 
envolvimento dos colaboradores na definição de políticas 
de recursos humanos

- Inclusão de colaboradores eleitos entre os colegas na Mesa 
Regedora – órgão gestor da Fundação Nova América
- Programas participativos
- Pesquisa de Clima Organizacional

- Desenvolver plano integrado de responsabilidade social, 
programando as ações junto às instituições e comunidade

- Criação de área específica para a gestão de projetos sociais 
e relacionamento com a comunidade
- Desenvolvimento/fortalecimento do Projeto Futuro 

- Estimular o corpo gerencial a assumir efetivamente o papel 
de gestor de seus recursos humanos, dando-lhes ferramen-
tas para facilitar o seu trabalho

- PEC – Programa de Educação Continuada 
- Manual de Gestão de Pessoas
- Políticas de Comunicação 
- Ferramentas de Comunicação (Contato Gerencial,  Programa 
Cascata)

NOVA AMÉRICA ALIMENTOS
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Resultados frenteàs  Políticas de Recursos Humanos e 
programas implementados pela Fundação Nova América

Figura 2

POLÍTICA/PROJETO/PROGRAMA AÇÕES/RESULTADOS

- Conscientizar e mobilizar todos os colaboradores sobre a 
Visão, Missão e Valores da Empresa

- Programas de Treinamento;
- Integração;
- Código de Conduta;
- Canais de comunicação;

- Contribuir para a qualidade de vida dos colaboradores. - Programa Dolce Vida
- Assistência Psicológica
- Oficinas de Criatividade
- Pesquisa de Clima Organizacional
- Biblioteca
- Medicina Ocupacional e Assistencial
- Programas de Alimentação

- Investir na capacitação dos colaboradores, visando à 
excelência no trabalho.

- Desenvolvimento Pessoal e Profissional – Horas de treina-
mento per capita
- Bolsas de Estudo
- MBA
- Inclusão Digital
- Educação Básica

- Preservar a integridade dos colaboradores, mantendo 
condições adequadas de trabalho e cumprindo a legislação 
de segurança.

Programas de Segurança do Trabalho 

- Compensar os colaboradores de acordo com sua respon-
sabilidade e desempenho e com os resultados obtidos.

Plano de Cargos e Salários (Metodologia Hay)
PPR – Programa de Participação nos Resultados.

- Valorizar o talento interno no preenchimento de vagas. Recrutamento Interno como prioridade

- Programa de Melhoria da Comunicação Credibilidade nas informações da empresa saiu de 32,7% 
para 83,6%
Qualidade do jornal interno passou de 68,5% de satisfação 
para 74,1%

- Programas de Segurança do Trabalho. Acidentes de Trabalho caíram de 299 para 102 

- Educação Básica Aumento do percentual de colaboradores com 1º  e 2º  Graus 
completos 

- Pesquisa de Clima Organizacional Melhoria dos indicadores avaliados

- Recrutamento e Seleção Prazo de contratação caiu de 8,5 dias para 7,4 dias

- Treinamento Horas per capita geral aumentou de 20h20 para 36h01 e a 
Hora per capita gerencial aumentos de 38h57 para 84h31

A Fundação Nova América vêm cumprindo seu 
propósito não perdendo os valores preestabelecidos 
pela cultura original da Nova América de um olhar 
atento aos colaboradores.  Uma base de RH focada 
nas relações com o ser humano e na necessidade 
interna das empresas do grupo. 

Os resultados demonstram as vantagens trazidas 
pela inovação. A tranqüilidade dos líderes com relação 
aos assuntos que envolvem Recursos Humanos, por 
exemplo, tornou-se visível. Além disso, a empresa pas-

sou a ter uma visão mais clara e organizada dos serviços 
de recursos humanos e responsabilidade social.

CONCLUSÃO

A Fundação Nova América possibilitou à em-
presa atingir os objetivos previamente fixados, tais 
como a implantação de um Plano Diretor de RH; 
um plano anual de metas; a criação de indicadores 
e mecanismos de comparação; o fortalecimento da 

SOCIAL

O FORTALECIMENTO DE UM BRAÇO SOCIAL
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gestão participativa com a inclusão de colaboradores 
na definição de políticas de recursos humanos; o 
estímulo ao corpo gerencial para assumir seu papel 
de gestor de pessoas além de uma maior proximidade 
com a comunidade através das ações de responsa-
bilidade social. 

A implantação e utilização de programas de 
ponta e o funcionamento como consultoria interna 
por sua vez, propiciaram a modernização da gestão 
de recursos humanos do Grupo. Uma área de RH 

focada no negócio e que participa das decisões estra-
tégicas da empresa.

Enfim, a Fundação Nova América é um modelo 
diferenciado de gestão de recursos humanos pela sua 
configuração e modelo de trabalho e sobretudo pela 
participação dos colaboradores da empresa em sua 
gestão. Um modelo que deu certo e contribuiu para 
o desenvolvimento de sistemas de gestão de pessoas 
e de responsabilidade social não só para o público 
interno mas também para com o público externo. 

NOVA AMÉRICA ALIMENTOS

Mario Ibide é diretor de Recursos Humanos da Nova América e da 
Fundação Nova América.
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Inovação e qualidade são características fundamentais 
para a Wittmann, empresa reconhecida como uma 
das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos 
periféricos para a indústria plástica. Estes equipamentos 
visam auxiliar os processos de transformação de 
plásticos, em especial a fabricação de injetados, 
permitindo maior aproveitamento da matéria-prima e 
das diversas etapas da produção.

UM PLAYER GLOBAL 
SE FIRMA NO BRASIL

I
nstalada no Brasil desde maio de 2000, em uma 
área de 700m2 em Campinas (SP), com um 
investimento superior a US$ 2 milhões, a Wit-
tmann oferece robôs, sistemas de alimentação, 

rotâmetros, controladores de temperatura, desumidi-
ficadores, moinhos e uma série de equipamentos que 
garantem altíssima qualidade na produção.

HISTÓRIA DE SUCESSO

A história da Wittmann começa a ser contada 
em 1975, na Áustria, quando o engenheiro Werner 
Wittmann, com larga experiência em indústria 
plástica, inicia a produção de Reguladores de Fluxo, 
equipamento essencial para a injeção de termoplás-
ticos e que se tornaria, logo depois, a marca líder em 
reguladores de fluxo de água, utilizados pela maioria 
dos fabricantes europeus. Com o sucesso do equi-
pamento, dois anos depois, a empresa inaugurou a 
produção de Controladores de Temperatura.

A partir de 1983 a Wittmann dá início à sua ex-
pansão mundial, adquirindo e implantando fábricas 

R E I N A L D O  C A R M O  M I L I T O

WITTMANN
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UM PLAYER GLOBAL SE FIRMA NO BRASIL

em diversos países. A primeira aquisição foi a da 
empresa Küffner Technologie, em Nuremberg, na 
Alemanha, fabricante de robôs para a indústria de 
plástico. Dois anos depois, em 1985, começa a pro-
dução dos primeiros robôs da série CNC e, em 1988, 
compra a fábrica de robôs da alemã Colortronic.

Em 1986, a Wittmann se estabelece nos Esta-
dos Unidos e, nos anos seguintes, chega também à 
França e Espanha e, final dos anos 90, a mercados 
mais distantes, como Taiwan e Hungria.

A partir de 1999, a Wittmann amplia sua pre-
sença mundial e faz aquisições importantes, como a 
da canadense Nucon Systems, fabricante de alimen-
tadores para a indústria de plásticos, e a compra da 
CMB, da França, fabricante de moinhos.

É nesse momento, também, que a Wittmann 
volta-se para novos mercados, princi-
palmente na América, com abertura 
de escritórios no México (1999) e no 
Brasil (2000), e Ásia, com o estabe-
lecimento de centrais de vendas na 
China (2000) e Malásia (2001). Em 
2004, foi instalada uma subsidiária da 
empresa na Tailândia, outro merca-
do de grande potencial. Já em 2005, 
entrou em operação a nova unidade 
fabril em Dian-Shan-Hu, cidade próxima a Shangai, 
China e foram iniciadas as obras da nova fábrica em 
Viena (Áustria).

Em 2006 a Wittmann celebra três décadas de ativi-
dades e dá continuidade à sua expansão mundial, com a 
abertura de duas novas filiais: as subsidiárias localizadas 
na Índia (Chennai) e na Turquia (Istambul).

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Ainda durante a década de 90, a Wittmann apre-
sentaria ao mercado uma série de inovações tecnológi-
cas que, mais tarde, seriam estabelecidas como padrão 
para os equipamentos do gênero. Caso do controle de 
robôs CAN-Bus, de 1992, que revolucionou o ma-
nuseio desse tipo de equipamento. Em 1998, foi a vez 
dos robôs lineares com eixo de fibra de carbono para 
altas velocidades e ciclos curtos de retirada. 

Em 2003 e 2004, a empresa iniciou o desenvolvi-
mento de produtos compactos, como a série 7 de robôs, 
destinados a injetoras de pequeno e grande portes, com 
significativa relação custo-benefício. O desenvolvimen-
to desta linha recebe atenção especial da empresa, pelos 
benefícios proporcionados por estes equipamentos e à 
variedade de nichos de mercado atendida por eles.

PARCEIRA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Por conta de seu extenso conhecimento em au-
tomação, a Wittmann Brasil está apta a desenvol-
ver sistemas completos e ainda oferecer o suporte 
necessário a cada aplicação específica. Esse serviço 
é complementado por uma central de treinamento 
e uma oficina para assistência técnica, que realiza 
inspeções e manutenções periódicas.

Além dos treinamentos in company, a empresa 
oferece cursos para pequenos grupos em um centro 
montado dentro da sua sede, em Campinas. Estes 
cursos visam não apenas orientar a operação dos 
equipamentos, mas também aprofundar um pouco 
mais a teoria e a utilidade de cada máquina dentro 
do processo de produção.

A Wittmann tem a preocupação 
de, mais do que privilegiar a qua-
lidade técnica dos seus produtos, 
estender essa excelência à qualidade 
dos serviços. Para isso, suas equipes 
técnica e de atendimento trabalham 
para atender o cliente naquilo que 
ele mais necessita, desde a pré-venda, 
personalizando o produto e oferecen-
do soluções adequadas para otimizar 

a produção. Esse cuidado continua no cumprimento 
rigoroso dos prazos de entrega, na agilidade no atendi-
mento da assistência técnica e na segurança de contar 
com um estoque de peças para reposição, garantindo 
baixo custo após o período de garantia.

Inúmeros segmentos industriais se beneficiam do 
uso dos periféricos fabricados pela Wittmann.  A in-
dústria de autopeças é um importante exemplo, tendo 
em vista a qualidade técnica exigida em seus produtos 
finais e a complexidade com que muitas dessas peças 
são produzidas. Atualmente, a Wittmann se preocupa 
em atender a todos os nichos de mercado, desenvol-
vendo produtos às mais diferentes necessidades, dos 
periféricos compactos aos de maior capacidade.

PRESENÇA MUNDIAL

Áustria
Fábrica de Reguladores de Fluxo de Água, Contro-

ladores de Temperatura, Robôs, Desumidificadores 
de grande porte, Alimentadores Individuais de resinas 
plásticas e Sistemas Centrais de Alimentação;

Hungria
Robôs Pneumáticos, Robôs “Sprue-Pickers” e 

A Wittmann, 
criada em 1975 
na Áustria, é um 

player global 
na área de 
automação
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Desumidificadores de pequeno porte;

Estados Unidos
Robôs;

Canadá
Sistemas Centrais de Alimentação, Desumidifica-

dores e Alimentadores Individuais de resinas plásticas 
(Nucon Wittmann);

França
Moinhos (CMB Wittmann), na cidade de Oyon-

nax; e Sistemas de Automação de “in mold label” 
(IML) e Robôs laterais, em Grenoble;

Espanha
Unidade de projetos de automação.

Alemanha
Unidade de projetos de automação.

Suíça
Vendas e Assistência Técnica.

México
Vendas e Assistência Técnica.

Taiwan
Vendas e Assistência Técnica.

República Tcheca
Vendas e Assistência Técnica.

China
Vendas e Assistência Técnica.

Brasil
Vendas e Assistência Técnica.

Tailândia
Subsidiária.

Índia
Subsidiária.

Turquia
Subsidiária.

PERFIL WITTMANN

Com três décadas de história de sucesso em vá-

rias partes do mundo, 
a austríaca Wittmann 

está no Brasil desde o ano de 2000, 
oferecendo à indústria de transformação de 

plástico nacional o que há de melhor em tecnologia 
de periféricos. Responsável pelo desenvolvimento 
de diversas inovações no segmento, a Wittmann no 
Brasil trabalha para aperfeiçoar cada vez mais os 
processos de produção, atendendo às necessidades de 
seus clientes e personalizando produtos e soluções. 
A empresa possui centros de excelência na Áus-
tria, China, Canadá, Hungria, Alemanha, França 
e EUA, e no Brasil atua em vendas e assistência 
técnica. Atualmente, a Wittmann está presente em 
15 países e emprega 850 funcionários. A empresa 
se destaca na produção de robôs, sendo que no 
ano passado comercializou mais de 3000 unidades 
de seus diversos modelos. Em 2005, registrou um 
faturamento global bruto de 125 milhões de euros 
e, em 2006, 130 milhões de euros, considerado um 
dos melhores faturamentos globais na história da 
empresa. Entre os principais clientes da Wittmann 
no Brasil estão Autometal, BSH, Huhtamaki, Iber-
Oleff, LINPAC Pisani, Mann+Hummel (Filtros 
Mann), Microservice, Pastore da Amazônia, Plastic 
Omnium, Rexam, Tecnoplast, Unipac, Vitopel e 
Weidmann.

EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A 
INDÚSTRIA DE INJEÇÃO PLÁSTICA

Os mais de 30 anos de tradição da Wittmann na 
fabricação de periféricos específicos para a indústria 
plástica fazem da empresa uma referência mundial 
quando se trata de automatizar processos de injeção. 
A Wittmann fornece todos os periféricos necessários, 
seja qual for o ramo de atuação da indústria: automo-
bilística, linha branca, informática, embalagens.

Por conta de seu extenso conhecimento em auto-
mação, a Wittmann do Brasil está apta a desenvolver 
sistemas completos e ainda oferecer o suporte e o 
treinamento necessários a cada aplicação específica. 
Para isso, suas equipes técnica e de atendimento 
trabalham com o cliente desde a pré-venda, perso-
nalizando o produto e oferecendo soluções adequadas 
para otimizar a produção. Esse cuidado continua 
no cumprimento rigoroso dos prazos de entrega, 
na agilidade no serviço de assistência técnica e na 
segurança de contar com um estoque de peças para 
reposição, garantindo baixo custo após o período de 
garantia.
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OS PRODUTOS DIVIDEM-SE EM:

Robôs
ROBÔS CARTESIANOS 

Mundialmente reconhecida pela qualidade e 
performance de seus robôs, são o carro-chefe da Wit-
tmann. Fabricados em uma série de onze modelos, e 
ainda configurados de acordo com a necessidade de 
cada cliente, os Robôs Cartesianos são assim chama-
dos porque trabalham no sistema cartesiano XYZ, 
semelhante ao dos gráficos. Sua principal função é 
retirar a peça diretamente da injetora, seja uma sim-
ples haste de escova de dentes ou o pára-choque de 
um automóvel. Outro importante emprego do robô 
é na colocação de insertos ou rótulos (gravuras) nos 
moldes. Os robôs desenvolvidos pela Wittmann pro-
porcionam excelente desempenho, pois sua utilização 
garante que a peça será retirada sem ser danificada, 
reduzindo ao mínimo o tempo de extração, seja para 
injetoras com força de fechamento de 100 ou até 
4.000 toneladas. Outra grande vantagem é que os 
modelos são livremente programáveis, ou seja, todos 
os movimentos e recursos do equipamento estão à 
disposição do operador, podendo ser utilizados de 
acordo com a necessidade da produção.

PEGADOR DE CANAL DE INJEÇÃO (SPRUE 
PIKERS) 

Derivação do Cartesiano, o robô Sprue Piker fun-
ciona como um pegador de canal de injeção (galho), 
retirando e jogando-o em uma caçamba ou moinho. 
A vantagem desse robô é que, além de ser um equi-
pamento simples e apropriado para máquinas de 
pequeno porte, garante que a máquina não fechará o 
molde com o canal de injeção dentro, evitando sérios 
danos ao mesmo. Além disso, elimina a necessidade 
de separar os galhos cada vez que as peças saem do 
molde, agilizando a produção.

CONTROLADORES DE TEMPERATURA, 
OU TERMOREGULADORES 

Têm exatamente a função de controlar a tempera-
tura do molde, fazendo circular água pelo circuito de 
refrigeração, mantendo-o na temperatura previamen-
te programada. Os Controladores, em seus diversos 
modelos e tamanhos, permitem trabalhar com os 
moldes em temperaturas que vão de 90º a 250º C.

REGULADOR DE FLUXO 
DE ÁGUA, OU ROTÂMETRO 

Trata-se de um equipamento essencial para 

máquinas injetoras, extrusoras 
ou sopradoras de plástico. Pri-
meiro produto fabricado pela 
Wittmann mundial, em 1975, 
é hoje um item de série nas 
principais injetoras européias. 
Sua finalidade é controlar o 
fluxo de água presente no cir-
cuito de refrigeração dos mol-
des, mantendo a temperatura 
estabilizada. A empresa oferece 
o Rotâmetro nas versões com e sem termômetro. 

Desumidificadores e 
Secadores de Resinas Plásticas
DESUMIDIFICADOR A AR SECO 

Sua diferença para o Secador é que o Desumidifi-
cador utiliza o ar seco para eliminar qualquer vestígio 
de umidade existente no “núcleo” do plástico granu-
lado. A regulagem de ar automática permite adequar 
a potência do equipamento às matérias-primas de 
diversas qualidades e às variações da demanda.

Sistemas de Alimentação 
Essenciais para evitar a contaminação da matéria-

prima e automatizar o transporte de resinas, os Ali-
mentadores podem ser autônomos ou centrais, para 
grãos ou pó. Construídos em aço inox, possuem alta 
resistência à corrosão. Os aparelhos Alimentadores 
Individuais funcionam por meio de um motor com 
uma turbina que, gerando pressão negativa, aspira 
a matéria-prima pela mangueira. Já os Centrais fun-
cionam com uma ou mais bombas gerando pressão 
negativa para todo o sistema. 

Moinhos sem peneira 
Desenvolvidos especialmente para operar em bai-

xa rotação (27 rpm) na moagem de materiais duros 
e/ou reforçados, os moinhos favorecem a reciclagem 
de materiais. A baixa velocidade da moagem permite 
obter um moído de alta qualidade com baixíssima 
geração de pó, além de reduzido desgaste e pouca 
exigência de manutenção. A moagem através de 
fresas produz grânulos uniformes e sem palitos.

CASE: AUTOMETAL

A Autometal, que produz e comercializa compo-
nentes e acessórios para a indústria automobilística 
nacional, anteviu uma tendência do setor de auto-
peças e, para manter a competitividade, adquiriu da 

AUTOMAÇÃO

UM PLAYER GLOBAL SE FIRMA NO BRASIL

O grupo 
instalou-se 

no Brasil 
em 2000 e 
expandiu 

rapidamente 
a operação



CASE STUDIES

48

Wittmann três novos ro-
bôs. Em 2005 a Wittmann 
forneceu um robô modelo 
W633, para a Unidade Au-
tometal de Camaçari (BA) 
e outro, modelo W721 à Unidade de São 
Bernardo do Campo (SP). Nesta mesma planta foi 
instalado, em 2006, o último modelo, o W631.

As aquisições dos robôs da Wittmann proporcio-
naram à Autometal não só a automação do processo, 
mas a cadência do ciclo de operações no parque 
fabril. “Para nós, a repetibilidade está associada 
à precisão e esta é uma característica dos equipa-
mentos da Wittmann”, avalia o Engenheiro Luiz 
Carlos A. Oliveira, gerente de engenharia Planta e 
Manutenção da Unidade de Injeção da Autometal, 
localizada em Diadema. “Ainda não exploramos o 
máximo de recursos que os robôs possuem. Para se 
ter uma noção, nossa peça mais sofisticada tem um 
aproveitamento de cerca de 60% da capacidade do 
equipamento”, completa.

CADÊNCIA E 
RACIONALIZAÇÃO NO PROCESSO

Além da cadência do ciclo de injeção das peças – 
que anulou as variáveis causadas pelos operadores -, os 
robôs da Wittmann viabilizaram a racionalização do 
processo de injeção, através da eliminação de operações 
adicionais. “Tínhamos três homens por turno. Um 
deles para tirar a peça de dentro da máquina, outro 
para retirar as rebarbas e canais de injeção (galhos) e 
um terceiro para inserir os insertos metálicos nas peças 
plásticas. Com os robôs, a montagem dos insertos foi 
incorporada à operação de injetar e estes são colocados 
diretamente no molde, o que representou cerca de 30% 
de redução nos custos do processo. Direcionamos os 
funcionários para outra função e valorizamos nossa 
mão-de-obra, que passou a fazer um serviço mais 
nobre, agregando valor ao produto.”

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

Para a aquisição dos robôs, a Autometal realizou 
uma concorrência internacional. “O mercado exige 
padrão de qualidade e baixos custos. Mesmo sendo 
um fornecedor parceiro, a Wittmann concorreu 
e venceu por unir três fatores: qualidade, suporte 
técnico e melhor custo-benefício”, destaca Oliveira. 

“Além disso, superou nossas 
expectativas, pois foi possível 
adequar o robô ao conceito 

do processo, sem eliminar postos de 
trabalho.”

PARCEIRA EM BUSCA DE SOLUÇÕES

A Autometal estabelece metas e objetivos a serem 
alcançados, visando a uma maior eficiência da em-
presa e a redução de custos. O Programa Sugestão 
Premiada envolve a participação de todos os funcio-
nários e estimula quem trabalha diretamente com os 
robôs a encontrar soluções que otimizem a produção. 
“Nossos ferramenteiros já desenvolveram sistemas 
a partir de idéias sugeridas pela equipe técnica da 
Wittmann. Temos preocupações conjuntas e um 
comprometimento de todos na busca de resultados”, 
finaliza Oliveira.

A Wittmann visa, mais do que privilegiar a 
qualidade técnica dos seus produtos, estender essa 
excelência à qualidade dos serviços. Para isso, suas 
equipes técnica e de atendimento trabalham para au-
xiliar o cliente naquilo que ele mais necessita, desde 
a pré-venda, personalizando o produto e oferecendo 
soluções adequadas para otimizar a produção. Esse 
cuidado continua no cumprimento rigoroso dos 
prazos de entrega, na agilidade do atendimento da 
assistência técnica e na segurança de contar com um 
estoque de peças para reposição, garantindo baixo 
custo após o período de garantia.

HISTÓRICO DE AQUISIÇÕES

Logo após sua instalação no Brasil, em maio de 
2000, a Wittmann participou da primeira concorrên-
cia internacional para fornecer robôs ao parque fabril 
da Autometal em Camaçari (BA), que começava a 
ser construído no Complexo Industrial da Ford. Ga-
nhou e em 2002, foram entregues sete robôs, sendo 
cinco unidades modelo W621, um modelo W633 e 
outro W641 (atual W643).

Ainda em 2002, a Autometal, com a necessidade 
de ampliar sua capacidade produtiva da Unidade de 
Diadema, realizou nova concorrência internacional, 
novamente vencida pela Wittmann, que forneceu 
sete modelos W643. Em 2003, Camaçari também 
ganhou uma unidade do modelo W643; em 2004, 
foram mais dois modelos para Bahia (um W621 e 
um W633).

A Unidade de Diadema também ganhou novos 
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robôs em 2004: foram quatro manipuladores (Sprue 
Picker ou Pegador de Canal de Injeção), sendo dois 
modelo W601 e dois modelo W602. Além disso, ao 
adquirir a Maier do Brasil Ltda., a Autometal de São 
Bernardo do Campo ganhou de herança cinco robôs 
da antiga empresa, adquiridos em 2001 (um modelo 
W621, dois W633 e dois W650 – atual W653).

CASE: JOHNSON CONTROLS

Para atender uma necessidade específica da John-
son Controls, fabricante de autopeças, a Wittmann 
aceitou o desafio de desenvolver uma solução para 
melhorar o processo de produção de engrenagens de 
motor de passo – que se caracteriza por uma grande 
exatidão na velocidade de giro –, projeto para o qual 
foi fornecido um robô W711, o primeiro equipa-
mento elétrico em operação no Brasil, instalado na 
planta de Gravataí (RS) da empresa 
automotiva. O resultado demonstra 
que o Brasil, cada vez mais, desenvol-
ve capacitação técnica nos segmentos 
de alta tecnologia.

O projeto realizado em conjunto 
com a Prodromus Automação e a 
Cerne Gerenciamento de Projetos vi-
sava à inserção de 12 pequenos pinos 
no molde de injeção, com diâmetro 
semelhante a um grafite de lapiseira. 
Um mecanismo de automação de-
veria pegar os pinos, alimentar um 
dispositivo rotativo de forma que as peças ficassem 
na posição correta para que fossem pegas pelo robô 
e colocadas no molde. Foi difícil, mas a solução foi 
encontrada. 

Todo o sistema é comandado pelo CLP (Contro-
lador Lógico Programável) do robô, responsável pelos 
movimentos do equipamento de forma integrada. 
“Encontramos uma solução única e com nossas 
competências internas”, ressalta o diretor-geral 
da Wittmann do Brasil, Reinaldo Carmo Milito. 
“Como era um projeto desafiador, o próprio presi-
dente mundial da Wittmann, Michael Wittmann, 
fez questão de acompanhar os resultados e ficou 
satisfeito e admirado com a solução de automação 
criada aqui no Brasil. Este modelo poderá servir como 
case para outros projetos, não só aqui, mas em todo 
o mundo.”

O objetivo da Johnson Controls era aumentar 
a qualidade dos produtos com a elevação da ras-
treabilidade e da reatividade diante de possíveis 

problemas de injeção. Isto porque os robôs são 
preparados para separar as peças por cavidade, o 
que facilita a identificação de incorreções. Outra 
intenção era a redução de funcionários em funções 
com alto grau de lesão por esforço repetitivo (LER) 
e na separação manual de itens defeituosos, fator 
abrandado no projeto.

O fornecimento destes equipamentos demonstra 
o quanto a Wittmann vem se consolidando no 
mercado de transformação de plásticos. “A Wit-
tmann mostrou maior qualidade, melhor relação 
custo benefício, além de grande conhecimento de seu 
corpo técnico e presteza no atendimento”, comenta 
o Advanced Manufacturing Engineer da Johnson 
Controls, engenheiro Edilson Barros. Ele afirma 
ainda que a opção por apenas um fabricante reduz 
a necessidade de treinamento dos operadores, facilita 
a manutenção dos equipamentos além de favorecer 

o relacionamento comercial.

INTEGRAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 

O sucesso deste projeto não seria 
o mesmo se não contasse, em seu 
desenvolvimento, com o trabalho 
da Prodromus e da Cerne, empresas 
que possuem importante bagagem 
técnica. 

A Prodromus ficou com a missão 
de orientar e prover os eixos para a 

extremidade do robô e “empurrá-los” nas cavidades 
do molde de injeção. “Foi um projeto delicado e 
um grande desafio tecnológico”, observa o diretor 
da empresa, João Baptista Teixeira. “Felizmente, 
a integração das empresas levou a bom termo um 
projeto que na Europa teria os suíços e alemães como 
maiores candidatos à execução.”

A Cerne foi responsável pela escolha e integra-
ção dos participantes do projeto, a coordenação da 
construção mecânica, além da instalação do sistema 
e programação dos robôs. “Este projeto foi um desa-
fio pela complexidade técnica e pelos fornecedores, 
geograficamente distantes”, afirma o sócio gerente da 
empresa, Guilherme Santos da Silva. “A Wittmann 
é um dos nossos parceiros mais recomendados”, 
completa.

HISTÓRICO DE PARCERIA

Os negócios entre a Wittmann e a Johnson Con-
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trols iniciaram-se em 2004, para a execução de um 
projeto para a fabricação de cabeça de chave para 
alarme de automóveis. Para a injeção dessas peças, 
a Johnson Controls precisava de um sistema que 
separasse os corpos de chaves extraídos das quatro 
cavidades do molde. A solução foi utilizar um robô 
elétrico W621 com quatro circuitos de vácuo, pro-
gramado para que apresentasse o tempo certo de 
paradas seqüenciais, de forma que as peças fossem 
liberadas cada uma a seu tempo. No ano passado, ou-
tro robô modelo W621 foi adquirido para a produção 
de cabeças de chave, além de três sprue pikers, que 
separam as cavidades de engrenagem intermediária 
(tampa e base do motor).

PERFIL JOHNSON CONTROLS

A Johnson Controls, em ativi-
dade desde 1885, atua mundial-
mente em duas áreas de negócios: 
sistemas automotivos e controles 
prediais. Seu crescimento baseou-
se no princípio de sempre superar 
as expectativas de seus clientes, 
com foco na inovação e melhorias 
contínuas em termos de qualidade, serviço e produ-
tividade. Em 2005, a companhia registrou vendas de 
US$ 27,9 bilhões. Presente em mais de 500 localida-
des, a empresa conta com 120 mil funcionários.

PERFIL PRODROMUS

A Prodromus foi criada em 1991 com o obje-
tivo de distribuir no mercado brasileiro produtos 
importados de alta tecnologia, fabricados por em-
presas especializadas, com indiscutíveis qualidade 
e reputação no mercado internacional. Atualmente 
a Prodromus também conta com linha própria de 
perfis de alumínio e de atuadores lineares e rotativos 
de sua fabricação. Projeta e fabrica estruturas em 
perfis e desenvolve soluções especiais de automação 
para problemas que desafiam a imaginação. Anos 
de dedicado trabalho fizeram da Prodromus um re-
ferencial positivo no mercado brasileiro.

PERFIL CERNE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Com um ano de atividades, a empresa visa não 
apenas identificar oportunidades de melhorias em 
empresas, como executá-las, com a disponibilização 

de mão-de-obra especializada para que os clientes 
possam implementar seu projeto no menor prazo e 
com o menor custo possível.

CASE: STRAWPLAST

A Wittmann é mundialmente reconhecida como 
sinônimo de inovações para a indústria de transfor-
mação de plástico e figura entre as líderes no for-
necimento de equipamentos periféricos. A empresa 
tem seus propósitos voltados a oferecer soluções às 
indústrias de diversos segmentos, que necessitam 
acompanhar as inovações tecnológicas para se 
manter competitiva, com custos reduzidos e com 
total qualidade na cadência do ciclo de operações no 
parque fabril. A mais recente parceria neste sentido 
foi firmada com a Strawplast, indústria com sede 

em São Ludgero, cida-
de do Sul de Santa 
Catarina, que produz 
descartáveis tais como 
canudos, talheres e 
copos.

Criada em 1998, a Strawplast 
procura se diferenciar no mercado e, por isso, bus-
cou uma empresa que tivesse uma solução para 
ser implantada na produção de copos descartáveis 
diferenciados, em poliestireno (PS), que possam ser 
utilizados, por exemplo, nos aviões. Depois de pes-
quisas, a Wittmann foi o fornecedor escolhido devido 
a tríade: tecnologia, apoio técnico e bom atendimento. 
“O mundo globalizado e especializado de hoje exige 
que as empresas tenham competência e tecnologia 
ao seu dispor. A Wittmann, tecnicamente falando, 
acaba se transformando na fonte, que nos é indispen-
sável, e a janela por onde poderemos verificar o estado 
da técnica global. Nossa visão é de que nenhuma 
indústria poderá se manter no mercado sem parcerias 
competentes”, avalia Odair Wessler Ghizoni, gerente 
de produção e manutenção da Strawplast.

ROBÔ ULTRA-RÁPIDO

A Strawplast sabia que para produzir um copo 
descartável mais requintado precisaria de um robô 
capaz de extrair o mesmo do molde após a injeção, 
sem o contato com qualquer parte da máquina. 
Afinal, trata-se de uma peça muito frágil, que, na 
retirada, pode facilmente trincar ou quebrar. 

A Wittmann, diante da tarefa a ser solucionada, 
viu que a melhor saída para atender à necessidade do 
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cliente era o robô W633 Ultra High Speedy (UHS), 
indicado para injetoras de grande porte, com força de 
fechamento de até 650 toneladas, que foi concebido 
para operações em alta velocidade, visando otimizar 
o tempo de retirada das peças do molde e aumentar 
ao máximo o rendimento da injetora. 

Para se ter uma idéia, um ciclo de injeção básico 
leva em torno de 20 a 25 segundos. Com este robô, 
é possível atingir cerca seis segundos.

O robô W633 UHS será dotado de uma garra 
feita especialmente para o projeto, que retirará a peça 
injetada do molde. Isto porque a Wittmann possui 
versatilidade para configurar o robô de  acordo com 
a necessidade de cada cliente. Para nós,  este projeto 
foi um desafio, pois é o primeiro modelo deste tipo 
que comercializamos no Brasil, num segmento que 
não temos tradição, que é o de descartável.

CASE: QUIMIPLAST

Fabricante de periféricos para injeção de plástico, 
a Wittmann não se atém somente ao desenvol-
vimento de tecnologia de ponta, que beneficia os 
mais variados segmentos industriais, mas oferece 
soluções que, para muitos, poderiam ser inviáveis. 
A Wittmann, em conjunto com a empresa Auto-
mação Técnica, encontrou a tecnologia ideal para 
a produção de brincos de identificação de animais 
confeccionados pela Quimiplast. O que a princípio 
pode parecer simples, exigia uma aplicação especial 
para sua execução.

A parceria foi fechada em 2005 e os primeiros 
produtos já estão sendo fabricados na planta fabril 
da Quimiplast, instalada em Dourados (MS). O 
projeto foi uma oportunidade de colocar em prática 
um ponto importante de nossa filosofia de trabalho, 
de oferecer ao cliente a solução mais econômica e 
eficiente possível.

O PROJETO

A Quimiplast – fabricante de peças plásticas 
injetadas e sopradas – precisava de um equipamen-
to que executasse a colocação automática de 16 
insertos metálicos no molde, para posterior injeção 
do produto: um macho fixador com ponta metálica, 
responsável pelo furo na orelha do animal no mo-
mento da aplicação. Os brincos compõem o sistema 
de identificação de animais bovinos, bubalinos, 
suínos, ovinos e caprinos. A atividade seria inviável 
se realizada manualmente. 

Tudo indicava a necessidade de se utilizar um 
robô elétrico. Porém, a união das forças das três em-
presas envolvidas permitiu que o projeto fosse viabi-
lizado com um robô pneumático, o que representou 
ao cliente uma redução de 50% nos investimentos. 
Os custos seriam maiores ainda se fosse utilizado 
um equipamento semi-automático que exigisse a 
colocação manual dos insertos, um a um, o que 
demandaria um tempo enorme e precioso numa 
produção industrial.

O DESAFIO

O destaque e o desafio do projeto foi a utilização de 
um robô com acionamento pneumático em dois eixos 
e servomotorizado em um eixo para a realização desta 
tarefa em questão. Geralmente, esta função é realiza-
da somente com acionamento servomotorizado nos 
três eixos. Os equipamentos que compõem a solução 
são: um robô Wittmann 
modelo W720 M1000; o 
sistema vibratório para 
alimentação de insertos 
e o sistema de garras 
para coleta, transporte e 
colocação no molde, for-
necidos pela Automação 
Técnica. 

Foram necessárias 
adaptações no molde 
para atender às neces-
sidades operacionais do projeto, como a colocação 
de dois pinos de guia no molde e de localizadores 
na injetora para a determinação das coordenadas. O 
robô também sofreu pequenas alterações para maior 
precisão no movimento do curso vertical. 

KNOW-HOW

A superação deste desafio e o desenvolvimento 
da solução abrem um precedente para que outros 
transformadores de plásticos possam se beneficiar da 
predisposição da Wittmann na busca por soluções 
ideais aos seus clientes. 

“A Wittmann foi a empresa que entendeu nossas 
necessidades e encarou o desafio, além de nos prestar 
um ótimo atendimento. Outras companhias não 
quiseram assumir o risco ou não acreditaram que 
este projeto fosse viável”, conta o sócio-administrador 
da Quimiplast, Wilson Marchesin.

Para a Automação Técnica, também foi um 

AUTOMAÇÃO

UM PLAYER GLOBAL SE FIRMA NO BRASIL

O desenvolvimento 
de novas 

tecnologias pela 
Wittmann vem 

viabilizando 
investimentos de 

clientes



CASE STUDIES

52

desafio, já que não fazia parte de 
seu campo de atuação produzir 
periféricos para robôs, mas a 
Wittmann acreditou no potencial 
da empresa e, juntas, colocaram em prática a 
integração entre os robôs Wittmann e a automação 
propriamente dita, numa aplicação jamais utilizada. 

“O mercado é muito exigente e a demanda por 
produtos inovadores com qualidade e custos baixos 
exige a formação de parcerias para o crescimento de 
todos”, garante o gerente industrial da Automação 
Técnica, Gilton Custódio Santana.

SISTEMAS COMPLETOS 
E PERSONALIZADOS

Por conta de seu extenso conhecimento em au-
tomação, a Wittmann do Brasil está apta a desen-
volver sistemas completos e ainda oferecer o suporte 
necessário a cada aplicação específica. Para isso, 
sua equipe técnica trabalha com o cliente desde a 
pré-venda, personalizando o produto e oferecendo 
soluções adequadas para otimizar a produção. 

Esse cuidado continua no cumprimento rigoroso 
dos prazos de entrega, na agilidade no serviço de 
assistência técnica e na segurança de contar com 
peças para reposição.

PERFIL QUIMIPLAST 

Instalada no município de Dourados (MS), desde 
1987, a Quimiplast Indústria e Comércio atua na 
produção de peças plásticas injetadas e sopradas, 
como tampas para garrafas (PET - 28mm) para 
bebidas carbonatadas, entre outras, e frascos soprados 
em resinas de PP e PEAD de 200 ml a 5 mil ml. A 
empresa fabrica também elementos de identificação 
de animais, com gravação a laser, e produtos quími-
cos ligados à construção civil.

PERFIL AUTOMAÇÃO TÉCNICA

Com sede na cidade de Campinas (SP), a Automa-
ção Técnica Ltda. é uma empresa do Grupo Kalatec 
Automação Ltda. – que possui mais de 18 anos de 
atuação no mercado nacional. A Automação Técnica 
é responsável pela interação de importantes linhas de 
produtos de alta tecnologia, voltados à automação em 
indústrias e à fabricação de máquinas especiais.

Instalada numa área própria de 850m2, às mar-
gens da Via Anhanguera, em São Paulo, a Auto-

mação Técnica cumpre 
hoje o trabalho inovador 

de integração de uma variada 
gama de produtos de alta tecnologia. Projeta, monta 
e instala equipamentos e máquinas especiais, nos 
mais variados ramos da indústria brasileira.

A PARTICIPAÇÃO NA BRASILPLAST

A Wittmann, reconhecida como uma das líderes 
mundiais na fabricação de periféricos para a indústria 
de transformação de plásticos, participou mais uma 
vez da Brasilplast 2007 - 11ª Feira Internacional da 
Indústria do Plástico, que aconteceu entre os dias 7 
e 11 de maio de 2007, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo. 

A Brasilplast é a maior e mais importante feira do 
setor de transformação de plástico da América Latina 
e a terceira no ranking mundial. O evento abrange 
os setores de fabricação de produtos plásticos; resinas 
sintéticas; indústria de base e matérias-primas; pro-
dutos químicos diversos; máquinas, equipamentos 
e acessórios; ferramentas; instrumentos, controle e 
automação; serviços e projetos técnicos; publicações 
e serviços.

Nesta edição, a empresa apresentou novidades e 
implementos da série 7 de robôs – com a exposição 
do modelo W 721 com tech box e a nova tela touch 
screen –, entre outros produtos como desumidifica-
dores, rotâmetros, moinho de fresa e controladores 
de temperatura. Além disso, a Wittmann também 
esteve presente com equipamentos em estandes de 
parceiros. 

A participação na feira é também uma oportunidade 
de fazer contatos, receber clientes e trocar informações. 
Teremos uma equipe à disposição dos interessados para 
esclarecimento de dúvidas, discussão de idéias ou de 
projetos. A Wittmann está atenta às novas concepções 
e aumenta cada vez mais sua competitividade no setor, 
tornando os produtos mais acessíveis. 

W 721: ALTA TECNOLOGIA E 
CUSTO ACESSÍVEL

Na Brasilplast 2007, a Wittmann apresentou 
as vantagens do robô W 721 CS3, que estará em 
exposição durante a feira para demonstrar sua ver-
satilidade e velocidade com precisão. O equipamento 
é dotado do já consagrado sistema de controle com 
programação flexível em forma de controle remoto 
CNC 6.2 e tem como opcional o comando R-7 
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Touch Screen (toque na tela). Com esse sistema, 
é possível programar livremente os comandos de 
movimentos, as funções lógicas e de interface entre 
a máquina e periféricos.

O W 721 CS3 possui capacidade de carga de até 
10kg e é indicado para injetoras de até 400 toneladas 
de força de fechamento. Possui três servomotores, que 
permitem movimentos coordenados e de alta velocida-
de. O eixo vertical foi projetado para altas velocidades 
e movimentação livre de vibração, o que proporciona 
menor tempo de remoção dentro do molde. O modelo 
agrega o que há de mais moderno no que diz respeito 
à concepção do equipamento e, ao mesmo tempo, 
propicia ao cliente um custo 20% menor se comparado 
às versões anteriores de robôs. 

Uma maior durabilidade de todo o sistema de guias 
lineares do robô W 721 CS3 é garantida pelo fato 
do eixo longitudinal (X) ser móvel, que visa realizar 
movimento em balanço reduzindo a carga que age 
sobre as mesmas. Esta característica possibilita obter 
um espaço de trabalho ilimitado na frente do braço 
vertical flexibilizando-o para uso com peças longas. 

A série 7 de robôs da Wittmann é considerada a 
mais atualizada em termos tecnológicos. Os equi-
pamentos desta série são indicados para operação 
em injetoras entre 250 e 2.000 toneladas e se carac-
terizam pela construção modular, que proporciona 
a otimização da produção e a conseqüente redução 
de preços de aquisição. Os compactos módulos dos 
servomotores estão instalados no eixo “X”, enquanto 
o restante dos componentes que compõem o siste-
ma de controle está colocado em pequeno gabinete 
fixado ao lado do eixo “Z”, propiciando um valioso 
aproveitamento do espaço ao redor da injetora.

OUTROS DESTAQUES

Equipamentos já empregados nas indústrias 
transformadoras nacionais foram destaque no estan-
de da Wittmann durante a Brasilplast. São eles:

• Controlador de temperatura Tempro Basic C90 
– Tem a função de controlar a temperatura do molde, 
fazendo circular água pelo circuito de refrigeração. O 
novo modelo permite trabalhar com os moldes em 
temperaturas de até 90ºC e apresenta maior poder de 
resfriamento e reservatório de água com capacidade 
40% superior a outras versões.

• Desumidificador Drymax 60/150 PDC - (Por-

table Drying Conveyor - em português, Desumidi-
ficador Portátil com Alimentador). Utiliza o ar seco 
para eliminar qualquer vestígio de umidade existente 
no “núcleo” do plástico granulado e tem capacidade 
para secagem de materiais para duas injetoras ao 
mesmo tempo, de 60 e 150 m3/h.

• Rotâmetros - Equipamento essencial para má-
quinas injetoras, extrusoras ou sopradoras de plás-
tico, controla o fluxo de água presente no circuito 
de refrigeração dos moldes, mantendo a temperatura 
estabilizada. 

• Moinho de fresa Sumo Junior - Indicado para 
canais de injeção médios, foi desenvolvido especial-
mente para operar em baixa rotação (27 rpm) na 
moagem de materiais duros e/ou reforçados; favore-
cem a reciclagem de componentes e permite obter 
um moído de alta qualidade com baixíssima geração 
de pó, além de reduzido desgaste e pouca exigência 
de manutenção. A moagem através de fresas produz 
grânulos uniformes e sem palitos. 

WITTMANN NO ESTANDE DE PARCEIROS

Na feira, outros produtos da Wittmann estiveram 
presentes nos estandes de parceiros. A Arburg, por 
exemplo, apresentou um sistema completo de pro-
dução de potes de paredes fina (embalagem) com a 
tecnologia de aplicação de “In Mold Labeling” (IML). 
Em seu estande, a Arburg produzirá potes pesando 
12,5g e com paredes de 0,5mm de espessura, em molde 
de 4 cavidades - fornecidos pela Wittmann. 

A automação da Wittmann colocou o rótulo 
Lable no lado fixo do molde, retirará os produtos 
injetados do lado móvel e empilhará os potes na área 
de depósito, tudo em aproximadamente 4 segundos. 
A parceria entre as duas empresas permitirá forne-
cer sistemas completos com In Mold Labeling, a 
partir do projeto do molde, para o mercado brasileiro 
- similares aos que as empresas apresentaram nas 
feiras da Alemanha, Rússia e no Open House da 
Wittmann, na Áustria.

A Wiittmann também esteve presente no estande 
da Romi expondo equipamentos em um projeto de 
transformação de resina biodegradável, realizado 
em conjunto com as empresas Máquinas Agrícolas 
Jacto S/A –  Divisão Ferramentaria, BASF (indústria 
química) e Corn Products (fabricante de ingredientes 
derivados de milho). 

AUTOMAÇÃO

UM PLAYER GLOBAL SE FIRMA NO BRASIL

Reinaldo Carmo Milito é diretor geral da Wittmann do Brasil.
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Uma das maiores instituições financeiras com atuação em 
empréstimos no mercado de varejo, o Banco PanAmericano 
decidiu ampliar sua base de investidores,  aproveitando sua 
vasta rede de lojas, contratando gerentes de captação de 
recursos financeiros  em cidades estratégicas.

OUSADIA PARA AMPLIAR
A CARTEIRA DE CLIENTES

E 
m 21 de fevereiro em 1969, o Grupo Silvio 
Santos assumiu o controle acionário da Real 
Sul S/A - Crédito, Financiamento e Investi-
mento, uma empresa que atuava no mercado 

desde 1963 em São Caetano do Sul, e mudou a 
razão social para Baú Financeira S/A - Crédito, 
Financiamento e Investimento. 

Em 1990, autorizado para atuar como banco 
múltiplo, iniciou operação com as carteiras co-
merciais de crédito, financiamento e investimento, 
passando a ser denominado Banco PanAmericano 
S/A.

Desde então Banco PanAmericano ampliou 
significativamente sua atuação, com presença 
marcante em todo o território nacional. 

O PROJETO COLMÉIA

O crédito direto ao consumidor sempre foi o 
grande foco do Banco PanAmericano, o que tornou 
a instituição conhecida no mercado. A ponto de 
um grande número de pessoas não ter a percepção 
de que a instituição também oferece produtos de 
investimentos, tais como: CDB, fundos de direitos 
creditórios e debêntures.

J O S É  C A R L O S  M O R E I R A

BANCO PANAMERICANO
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FINAÇAS

OUSADIA PARA AMPLIAR A CARTEIRA DE CLIENTES

E como o maior negócio do PanAmericano é o 
empréstimo pessoal, a melhor forma de se manter 
no mercado é captando mais recursos financei-
ros  para poder satisfazer as necessidades de seus 
clientes.

O grande problema é a forma concentrada com 
que os recursos financeiros entram na instituição. 
A maior parte vem em grandes volumes de recur-
sos financeiros de poucas fontes. O desafio, então, 
estava em atrair um número maior de investidores, 
focando os clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas 
não financeiras.

O importante para o PanAmericano era a capi-
larização do produto nos canais de venda e a conse-
qüente expansão da base de investidores, obtendo-se 
com isso a fidelização dos clientes aplicadores de 
recursos financeiros. 

Foi a partir dessas constatações que os execu-
tivos do banco tiveram a idéia de utilizar sua rede 
de pontos-de-venda em todo o Brasil para captar 
recursos financeiros.

O PanAmericano possui atualmente 168 lojas 
espalhadas por todas as regiões do país, boa parte 
delas em cidades ou bairros onde não se encontra 
número razoável de  pessoas, potenciais doadores de 
recursos financeiros, que possam contribuir como 
investidores. 

Dessa forma, no início de 2005 o Banco Pan-
Americano, após criteriosa análise mercadológica, 
decidiu que em algumas regiões estratégicas deveria 
contratar um gerente para fazer esse trabalho de 
captação. 

Esse profissional passou a ser denominado 
“gerente-colméia”, nome tirado do próprio projeto, 
batizado de Colméia. Os gerentes representariam as 
abelhas responsáveis por trazer o mel para a casa.

Essa, porém, não era uma tarefa fácil, já que uma 
coisa é emprestar dinheiro, o que gera um grande 
volume de clientes, especialmente entre as classes 
C, D e E. Boa parte das pessoas dessas classes, 
incluindo-se aí um pequeno contingente da Classe 
B, precisa de ajuda para pagar suas contas.

A dificuldade era captar clientes de melhor si-
tuação financeira, que pudessem contribuir com 
investimentos, clientes esses que se encontram nas 
classes A e B, um publico diferente do target pre-
ponderante do Banco PanAmericano.

Outra dificuldade era chegar em uma cidade e 
convencer o seu gerente a captar recursos finan-
ceiros de potenciais investidores. O PanAmericano 
estaria concorrendo com outros bancos de varejo 

(Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, etc.), que possuem 
benefícios que atraem estes clientes investidores. 
Para tornar-se competitivo os gerentes deveriam res-
saltar os dois grandes diferenciais do PanAmericano: 
a rentabilidade e o atendimento personalizado. 

Tudo começou a ser colocado em prática no iní-
cio do ano passado após um estudo mercadológico 
que avaliou as principais praças em que a estraté-
gia de captação de recursos financeiros deveria ser 
colocada em prática. 

Este estudo, realiza-
do em conjunto com a 
área de Expansão do 
banco, revelou inclu-
sive quantas pessoas 
em cada classe há nas 
cidades em que o Pa-
nAmericano possui 
suas lojas, bem como 
a renda per capita de 
cada município. 

A partir daí come-
çou a execução do 
Projeto Colméia. Os 
gerentes foram recru-
tados em áreas privates 
de outras instituições 
financeiras. Além de-
les, foram chamados, 
também, profissionais 
de bom relacionamen-
to nas cidades em que 
iriam atuar. 

Isso se explica pelo fato de que, em cidades me-
nores, um bom relacionamento e conhecimento do 
mercado e da população local vale tanto quanto a 
parte técnica de qualquer produto, pois a credibi-
lidade e o atendimento personalizado nesses locais 
apresentam um diferencial muito importante para 
atingir os investidores. 

Os gerentes-colméia foram treinados e motivados 
por meio de campanhas de incentivo. Eles recebe-
ram um material de vendas bem estruturado para 
mostrar aos clientes o perfil do Banco PanAmerica-
no e as vantagens de cada produto de investimento 
a ser comercializado. 

Na metade de 2005 eles iniciaram efetivamente 
seu trabalho através de um atendimento persona-
lizado, cliente a cliente. Outra ação foi penetrar 
em determinados setores da economia por meio de 
associações de classes.

O importante para 
o PanAmericano 

era a capilarização 
do produto nos 

canais de venda 
e a conseqüente 

expansão da base 
de investidores, 
obtendo-se com 

isso a fidelização 
dos clientes 
aplicadores 
de recursos 
financeiros
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”Ser  bem 
atendido rende 
sempre mais”, 
fo i  o s logan 
escolhido para c o m a n d a r  a 
campanha publicitária criada pela agência Art-
plan. Protagonizada pela apresentadora do SBT 
Adriane Galisteu, a campanha em principio não 
divulgava o Projeto Colméia. Tratava-se apenas de 
uma ação institucional, mas reforçando a tese de 
que o banco não atuava só como uma financeira, 
mas que também tinha produtos de investimentos 
com rentabilidade atrativa e um atendimento per-
sonalizado. 

O resultado é que até o final do último mês de 
julho, cerca R$ 60 milhões foram captados, um 
volume bastante positivo considerando-se que a 
instituição tem como meta captar um total de R$ 
100 milhões até o final de 2006.

O PROBLEMA

Pulverizar a carteira de clientes 
oferecendo produtos de investimento

Assim como a maioria das instituições finan-
ceiras, o Banco PanAmericano também sentiu 
a necessidade de ampliar sua base de  clientes, 
especificamente em relação aos investidores, mas 
sem perder sua base tradicional, ou seja, a quem 
ele empresta dinheiro.

O Banco PanAmericano, empresa do Grupo 
Silvio Santos, sempre foi reconhecido como uma 
das maiores financeiras do mercado. 

Com patrimônio líquido de R$ 426 milhões, 
possui 4.000 funcionários distribuídos por suas 
168 filiais, que atendem mais de 1,3 milhão de 
clientes. 

Trata-se de uma instituição cujo principal 
negócio é ganhar dinheiro justamente por meio de 
empréstimos para pessoas físicas das classes B (em 
sua minoria), C, D e E. A empresa atua há 37 anos 
nesse segmento de crédito direto ao consumidor.

Obviamente, uma instituição que tem como 
pilar o empréstimo de dinheiro tem necessariamente 
na moeda a matéria-prima de sua existência. 

Dessa forma, o banco precisa captar recursos 
financeiros, quer no mercado interno ou no mer-
cado externo.

E onde conseguir esse recurso financeiro? Um 
estudo realizado exatamente para mapear a origem 
de onde vêm os recursos que a instituição utiliza 

na gestão de crédito ao 
consumidor mostrou 

que 46% dos recursos são originados 
nas instituições financeiras, (entenda-se: Fundos, 
Fundações, Fundo de Pensão e Instituições Finan-
ceiras), 26% nas Pessoas Jurídicas Não Financeiras 
e 28% nas Pessoas Físicas. 

Esse quadro não mostra números desejáveis, 
pois há uma concentração elevada num segmento, 
o ideal seria a obtenção de recursos financeiros em 
partes iguais entre esses três pilares.

Por que não é bom estar muito concentrado nas 
instituições financeiras? Porque são poucos clientes 
com grandes volumes investidos, formado por um 
grupo que tem acesso a todo tipo de informação 
do mercado. Qualquer turbulência na economia 
os deixa apreensivos, fazendo com que precipitem 
a retirada dos seus recursos.

Assim, quanto mais pulverizada e capilarizada 
estiver a sua captação, melhor. Mais clientes, mes-
mo que investindo valores menores, significa uma 
carteira mais estável.

Aliás, esta falta de pulverização não é um pro-
blema específico do PanAmericano, mas sim do 
segmento do mercado financeiro em que atua.

Bancos médios e pequenos não têm redes de 
agências muito grandes, não possuem um quadro 
considerável de correntistas e não conseguem ter 
dinheiro a custo baixo. 

Com isso é obrigado a conquistar clientes maio-
res, aqueles capazes de trazer um grande volume de 
dinheiro, porém a um custo mais elevado.

Eis o grande problema: como mudar este quadro, 
mas sem perder os clientes tradicionais, já que eles 
proporcionam a base para que o Banco PanAme-
ricano possa emprestar dinheiro? Até porque são 
justamente os institucionais que possuem mais 
recursos no mercado. 

O DIAGNÓSTICO

Utilizar seus pontos-de-venda para 
Introduzir produtos de investimento

Com o objetivo de desconcentrar a captação de 
recursos financeiros, até então originada em gran-
des investidores, o Banco PanAmericano deveria 
atrair um número maior de pessoas oferecendo 
seus produtos de investimento com rentabilidade 
competitiva em relação aos concorrentes e com um 
atendimento personalizado.

A conclusão a que os executivos do Banco 
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PanAmericano chegaram é que as Instituições Fi-
nanceiras que não pulverizarem mais a entrada dos 
recursos financeiros, irão trabalhar com o risco  de 
perder volumes elevados de captação, tanto maior 
quanto maior for o nível de concentração da mesma, 
o que no final poderia acarretar numa parada de 
crescimento da carteira de empréstimos.  

Assim, o banco que estiver nessa situação terá 
a difícil missão de repor um grande investidor. Ao 
contrário, se esses investimentos forem pulverizados, 
a reposição de uma pequena parte será uma tarefa 
bem mais fácil de ser cumprida.

Esse problema sempre existiu. A grande con-
centração de doadores de recursos em um único 
segmento é um caso antigo. Mas como resolvê-lo? 
Há alguns anos o Banco PanAmericano tentou por 
meio de um projeto corrigir estes números e pul-
verizar mais a sua captação. Mas não foi possível, 
porque não houve a contratação de profissionais  
especializados  em captação para atuar em suas 
lojas e, também,  não se deu tempo hábil para 
obtenção dos resultados.  

Assim, em agosto de 2005, 
surgiu a idéia de reativar o projeto 
e batizá-lo de Projeto Colméia. A 
idéia era espalhar as “abelhas’ pela 
vasta rede do Banco PanAmerica-
no, numa metáfora ao trabalho 
coletivo de coletar o mel. 

As “abelhas” deveriam se 
concentrar em captar dinheiro 
com as pessoas físicas, até porque 
era visível que as pessoas jurídi-
cas não trariam um crescimento 
muito acima do que a instituição 
já captava com eles.

A estratégia de utilizar os pon-
tos-de-venda do Banco PanAmeri-
cano era a ideal. São 168 lojas no 
Brasil inteiro, da Região Norte a Sul do país, em 
uma abrangência de 80% do território nacional. 

Embora nem todos fossem potenciais arrecada-
dores de recursos, também deveriam ser analisados 
quais os pontos-de-venda seriam ideais para a ins-
talação do Projeto Colméia.

Seriam escolhidas inicialmente cidades maiores, 
onde a possibilidade de captação de dinheiro era 
proporcionalmente maior, analisando-se, também, 
a condição da região. 

Não seria viável estender o projeto para pequenos 
municípios habitados por pessoas de menor condi-

ção financeira, por exemplo, onde o PanAmericano 
só empresta dinheiro. 

Mas, por outro lado, o estudo mostrou que a 
instituição deveria implantar seu projeto em grandes 
cidades do Interior de São Paulo, como Campinas, 
Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, e 
outras, além de cidades desenvolvidas de outros esta-
dos, onde há uma grande concentração de doadores 
de recursos financeiros.

A idéia também era contratar gerentes que 
ganhassem um salário fixo mais remuneração va-
riável em razão do volume de recursos financeiros 
captados, e que viriam a ser os responsáveis por este 
processo de capilaridade da captação de recursos 
financeiros do Banco PanAmericano.

O PLANO

Remuneração variável para atrair 
gerentes com bom relacionamento 

Os gerentes contratados deveriam, acima de 
tudo, ter um excelente relacionamento na locali-

dade onde atuaria, pois a técnica 
e o conhecimento dos produtos 
seriam passados pela equipe 
de apoio com treinamentos na 
matriz. Esses profissionais foram 
atraídos por um salário fixo mais 
remuneração variável de acordo 
com o volume de captação que 
conseguissem.

Após detectar que para as 
“abelhas” voarem e produzirem 
mel a grande jogada era utilizar 
os pontos-de-venda com alto 
potencial da rede, o projeto do 
Banco PanAmericano começou 
a ser traçado. 

Realizou-se uma avaliação ini-
cial das praças com maior potencial, já se prevendo 
uma reavaliação, pois nem sempre uma região 
corresponde às expectativas iniciais.

Existe dentro da instituição uma área chamada 
Expansão da Rede, onde há um estudo mercado-
lógico que mostra quantas pessoas em cada classe 
há nas cidades em que o PanAmericano possui 
suas lojas, bem como a renda per capita de cada 
município. 

Isso porque diferentemente do ativo, onde o 
banco realiza empréstimos e visa diretamente às 
classes C, D e E e um pouco da B, na captação de 
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recursos financeiros  o principal público é formado 
por pessoas da classe A.

São vários os fatores que farão esse projeto ter 
sucesso em determinadas cidades. Um deles é de-
finir a dimensão exata do que se quer atingir em 
cada uma. 

Além disso, a escolha da pessoa correta para 
atuar como gerente-colméia, que tenha acima de 
tudo um excelente relacionamento na localidade, 
também é fator determinante para o sucesso do 
projeto. 

Outro detalhe da operação foi entender que o 
investidor não vai até o ponto-de-venda do banco. 
Lá normalmente se encontram pessoas das classes 
C, D e E em busca de um empréstimo capaz de 
sanar suas dívidas, ou  clientes que vão pagar suas 
prestações.

Cabe ao gerente-colméia contratado fa-

zer o 
trabalho de prospecção 

do cliente doador de recursos, visitando-o 
devidamente preparado para responder as perguntas 
de sempre, demonstrando conhecimento e acima de 
tudo passando credibilidade ao cliente em potencial.  
As perguntas são mais menos assim: 
• Por que vocês querem meu dinheiro?
• De onde vocês vieram?
• Tudo bem, eu até invisto, mas para onde vai este 
dinheiro?
• Como ele será rentabilizado e quanto eu irei ga-
nhar no futuro? 
• Quando irei vê-lo de volta? 
• Quais as condições que eu tenho para acreditar 
que você irá devolvê-lo rentabilizado?
• Você não é Bradesco, Itaú, Citibank...é do 
PanAmericano, banco que só empresta dinheiro. Por 
que está pedindo? 
• O PanAmericano não é do Silvio Santos? E por 
que o Silvio Santos precisa de dinheiro, se ele já é 
tão rico? 

O banco estava ciente que deveria mudar sua 
imagem de só emprestar dinheiro e mostrar que 
o PanAmericano também cuida dos produtos de 
investimento. 

Aí entra a área de marketing, que decidiu con-

tratar a Adriane Galisteu para protagonizar uma 
campanha institucional, através da qual deveria 
mostrar que “o PanAmericano também capta o 
seu dinheiro”.

A EXECUÇÃO

Campanha com Adriane Galisteu 
empresta credibilidade ao projeto

O trabalho sério dos novos gerentes-colméia teve 
apoio e sustentação da campanha publicitária que 
contou com a apresentadora Adriane Galisteu, do 
SBT, como garota-propaganda. Credibilidade do 
testemunhal garantiu a imagem da instituição e de 
seus produtos.

O início da execução do Projeto Colméia passou 
pela chegada dos gerentes que foram selecionados  

considerando dois tipos de perfis. Um com 
ênfase no relacionamento  e outro mais téc-
nico, com vasta experiência bancária.

Isso porque o relacionamento com os 
clientes em cidades menores pesa muito 
na conquista. Nas cidades pequenas todos 

se conhecem e se preza muito uma relação mais 
estreita e cordial. 

Em cidades maiores, especialmente capitais, o 
contato técnico e impessoal acaba superando a 
importância da confiança proporcionada por um 
relacionamento mais estreito.

A equipe foi formada, treinada e motivada por 
meio de campanhas de incentivo, com apoio da área 
de marketing do Banco PanAmericano. 

Após esse treinamento, os gerentes já estavam 
preparados para detectar os clientes em potenciais 
e aplicar a maneira mais conveniente de abordá-
los, oferecendo produtos que geram rentabilidade a 
curto, médio e longo prazo. 

Todo o contingente de gerentes prepara seus re-
latórios com as conquistas locais e trabalha também 
sob metas preestabelecidas.

Um material de vendas bem estruturado foi 
montado para mostrar ao cliente o perfil do Banco 
PanAmericano. Até porque, como já foi dito, a 
instituição era mais conhecida apenas como uma 
empresa que atuava no varejo de financiamento de 
crédito pessoal.

Também foi estabelecida uma política de inves-
timentos para oferecer ao público-alvo, buscando 
atingir alguns nichos específicos e setores da econo-
mia seletivos, por meio de suas entidades de classes 
e associações.

BANCO PANAMERICANO
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A idéia inicial era trabalhar no corpo-a-corpo, vi-
sitando cliente a cliente com base no relacionamento 
do gerente, e também utilizar como estratégia o varejo 
por atacado, que consiste justamente em conquistar 
entidades de classes, que poderiam ajudar o banco a 
vender seus produtos.

Para convencer às entidades a apoiar o Projeto 
Colméia e divulgá-la entre seus representados, a 
instituição utilizou-se de três argumentos. O primeiro 
é a confiança e a credibilidade do Banco PanAmeri-
cano, apoiada no nome de Silvio Santos, que já abre 
portas para conversações. A segunda é a questão 
da rentabilidade, diferenciada em relação a outros 
bancos. Como o PanAmericano não tem tantos 
produtos para oferecer, seu foco é na rentabilidade 
melhor . Também há o atendimento personalizado 
do gerente-colméia, que atende a qualquer hora. 
Inclusive, no material fornecido ao investidor, há o 
nome e telefone celular do gerente, que estará sempre 
disposto a atendê-lo. 

E, o último argumento é a questão da segurança 
que o banco passa ao cliente. Um grande apoio a 
todas essas ações foi o desenvolvimento e o tema da 
campanha publicitária. 

Em nenhum momento a ação divulga o Projeto 
Colméia. Ao contrário, concentra sua mensagem na 
área institucional, lembrando que o Banco PanA-
mericano não é apenas uma instituição de crédito 
pessoal. 

Todas as ações criadas pela agência de publici-
dade Artplan foram baseadas no slogan “Ser bem 
atendido rende sempre mais”.

A protagonista, a apresentadora Adriane Galis-
teu, além de ser uma mulher bonita, que chama 
atenção em qualquer anúncio, também é uma 
pessoa do perfil que o banco procura como in-
vestidor. E é contratada do SBT, assim como do 
Banco PanAmericano, uma empresa do Grupo 
Silvio Santos.

Os anúncios também mostram que a empresa 
atua com Produtos de Investimento  e que o dinheiro 
do cliente poderá ser bem rentabilizado. 

O texto de um dos anúncios diz: “Um grupo 
com mais de 40 anos de solidez. Um banco com 
37 anos de rentabilidade. Um gerente 24 horas 
pensando em você”. Logo abaixo, um texto maior 
explica: “Investir no PanAmericano é poder contar 
com a segurança do Grupo Silvio Santos. É ter um 
gerente exclusivo, experiente, pronto a atender você 
a qualquer hora, e ter uma variedade de opções de 

aplicação com a certeza de encontrar uma que seja 
adequada ao seu perfil. Esse é o nosso investimento, 
para o seu sempre render mais”. Como em todas as 
peças, vem a assinatura “Ser bem atendido rende 
sempre mais”.

A campanha, que ainda está sendo veiculada 
na mídia, foi divulgada nos jornais DCI, Gazeta 
Mercantil e Valor Econômico, O Estado de S.Paulo. 
Folha de S.Paulo e Diário 
do Commercio, e nas revis-
tas Investidor Institucional, 
TAM, Conjuntura Econô-
mica e IstoÉ Dinheiro. 

Já as ações de mídia ele-
trônica contam com spot 
na rádio Jovem Pan e co-
merciais no SBT, na TV 
Cultura, na Globonews, na 
BandNews, Bloomberg e 
ESPN Brasil. 

As praças contempladas foram as cidades de São 
Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Santos, 
São José dos Campos, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Curitiba, Fortaleza, Salvador e Recife. 

O RESULTADO

Captações mostram 
números acima da meta

A meta prevista para 2006 era chegar a pelo 
menos R$ 100 milhões em captações de recursos 
financeiros através dos produtos de investimentos 
do BancoPanamericano.

Mas entre janeiro e dezembro do ano passado 
foram registrados R$ 172,4 milhões pelo Banco 
PanAmericano por meio do Projeto Colméia. Estes 
números foram arrecadados pelos 1.194 clientes 
obtidos no período, sendo 1.074  pessoas físicas - o 
principal público-alvo do projeto - e 120  pessoas 
jurídicas. 

São R$ 124,1 milhões vindos das pessoas físicas 
e R$ 48,3 milhões das jurídicas, o que corresponde 
a uma média de investimento de pouco mais de R$ 
115 mil por pessoa física e R$ 402 mil por pessoa 
jurídica. 

A maior parte dos clientes conquistados está situ-
ada no estado de São Paulo. São 58,3%. Somando-se 
mais 6,4% dos outros estados da região, o Sudeste 
lidera com 61,5%. Em seguida vem o Nordeste, com 
31,39%. Centro-Oeste, com 4,8% e Sul, com 2,3%.

FINANÇAS

OUSADIA PARA AMPLIAR A CARTEIRA DE CLIENTES

Em 2006 foram 
registrados 

R$ 172,4 milhões 
pelo Banco 

PanAmericano 
por meio do 

Projeto Colméia
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ANEXO

LUCRO DO PANAMERICANO CRESCE 32,5%
E ATINGE R$ 95,5 MILHÕES EM 2006

 
Instituição supera média de crescimento do mer-

cado com o lançamento de produtos inovadores, 
emissão de títulos no exterior, expansão das carteiras 
de crédito consignado e financiamento de veículos.

O Banco PanAmericano fechou o balanço de 
2006 com um lucro de R$ 95,5 milhões, 32,5% a 
mais que em 2005, quando obteve o resultado de R$ 
72,1 milhões. Isso representa uma rentabilidade patri-
monial de 24,2% (a.a.), contra um índice de 22,4% do 
período anterior. Em dezembro de 2006, o patrimônio 
líquido atingiu R$ 473,2 milhões, crescimento de 20% 
em relação ao mesmo período de 2005. 

“O ano passado foi marcado pela expansão do 
mercado de crédito no Brasil e uma intensa con-
corrência entre as instituições financeiras. Neste 
contexto, o PanAmericano se posicionou bem, 
apresentando um crescimento acima da média de 
mercado e ampliando seu market-share”, afirma 
Rafael Palladino, vice-presidente do Banco. 

A carteira total de crédito da instituição somou, 
em dezembro de 2006, R$ 4,9 bilhões, crescimento de 
43% em relação a dezembro anterior. Este resultado 
deveu-se principalmente à expansão das carteiras de 
Crédito Consignado e Financiamento de Veículos. 
“Em 2006, continuamos a investir na estratégia 
de pulverização de nossa rede de atendimento, que 
atingiu 191 lojas em todo o país, o que se refletiu po-
sitivamente em nossas vendas”, explica Palladino. 

Além disso, ao longo do ano passado, foram 
intensificados os credenciamentos de novos pontos 
de vendas para veículos, que passaram de 17,3 mil 
para 19,6 mil, e incentivou-se o fluxo de clientes nas 
lojas do PanAmericano com o lançamento do Pague 
Pan (serviço para pagamento de boletos bancários e 
contas de luz, água, telefone e outros).

Em 2006, o Banco PanAmericano promoveu 
sua primeira emissão de títulos no exterior, emitindo 
dois tipos de papéis em três rodadas. Em fevereiro, 
foi lançado um programa de Médium Term Notes 
(MTNs) de US$ 300 milhões, com duração de até 
3 anos. Em duas ofertas, a instituição captou US$ 
60 milhões, com taxa indicativa de 8,5% ao ano. Em 

outra operação, finalizada em agosto, emitiu US$ 125 
milhões em Subordinated Notes, títulos cujo prazo 
é de 10 anos e que podem ser inclusos no cálculo 
do patrimônio líquido do banco. Por meio de sua 
empresa de leasing, o PanAmericano concluiu, em 
março, a colocação primária de debêntures, no valor 
de R$ 250 milhões.

A instituição acentuou também seus esforços 
para ampliar e diversificar a sua base de captação 
tradicional (CDB’s e Fundos de Investimentos em 
Direitos Creditórios). O projeto Colméia (captação 
pulverizada de CDB’s em algumas filiais), iniciado 
no final de 2005, vem ganhando consistência e par-
ticipação na estrutura de captação e em dezembro 
passado respondia por cerca de 9% dos CDB’s emi-
tidos. Tal desempenho rendeu ao projeto o prêmio 
Marketing Best da FGV.

Para proporcionar ao cliente agilidade no aten-
dimento e aprimorar os controles internos, o Pa-
nAmericano investiu R$ 20 milhões em sistemas 
de hardware e software. Destaque para a criação de 
um circuito fechado de televisão (TV PAN), que se 
consolidou como instrumento de treinamento a dis-
tância de colaboradores na rede de 191 lojas. Além da 
área tecnológica, a instituição investiu fortemente na 
qualificação de seus funcionários, por meio de treina-
mentos intensivos em todos os níveis da organização, 
como o MBA em Gestão Empresarial, em parceria 
com a FGV, direcionado a cerca de 100 pessoas. 

O PanAmericano lançou no exercício passado 
vários produtos inovadores. Destaque para o Imóvel 
Pan (empréstimo que toma como garantia um imó-
vel não-domiciliar), o Pan Protege (pacote de seguros 
e serviços com benefícios para toda a família) e o 
Cartão do Baú (private label para os clientes das Lojas 
do Baú). “Estes produtos deverão alavancar nossos 
resultados em 2007, que ainda serão favorecidos pela 
incorporação na carteira de ativos da dívida subor-
dinada advinda das emissões de títulos no exterior”, 
afirma Rafael Palladino. 

Em 2007, a intituição manterá sua política de 
ampliação de market share, focando-se nos segmen-
tos de veículos, empréstimos consignados e cartões 
de crédito. A capilarização da captação de recursos 
também é um dos objetivos do Banco Panamericano 
e será reforçado com o crescimento de sua rede de 
pontos-de-venda.

José Carlos Moreira  é gerente de Captação do Banco 
PanAmericano.
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A Compera é uma das empresas líderes no mercado de 
internet móvel brasileiro, fornecendo soluções tecnológicas 
para corporações, possibilita a mobilidade necessária através 
de qualquer dispositivo - desde um terminal internet até um 
telefone celular - para o acesso a seus sistemas de informação. 

DESTAQUE NO MERCADO 
DE INTERNET MÓVEL

A
s soluções de mobile business da empresa 
são utilizadas para força de vendas, equipes 
de campo, executivos e clientes finais. A 
Compera também atua na área de telecom 

através de serviços de entretenimento e informações 
no celular, como download de imagens e ringtones, 
portais de notícias e Blog móvel através das diversas 
tecnologias de mobilidade (WAP, SMS e MMS). A 
Compera atua junto a operadoras de telefonia celular 
do Brasil e da América Latina. 

No mercado desde 1998, a empresa recebeu aporte 
de capital do grupo Rio Bravo Investimentos entre 
2000 e 2001. Fundada em janeiro de 2000 como uma 
administradora de capital de risco no Brasil, a Rio Bravo 
converteu-se em uma empresa de serviços financeiro 
diversificada, atuando em vários produtos e regiões.

Desde então, a Compera conquistou clientes e parcei-
ros na área corporativa e de telefonia celular, firmando-se 
como forte nome nacional em soluções que integram 
internet e internet móvel, apostando em sua capacidade 
de entrega de soluções altamente inovadoras.

DA SALA DE AULA 
PARA O MUNDO MOBILE 

No início havia uma sala com seis metros qua-

F Á B I O  P Ó V O A

COMPERA
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drados e um computador. Os primeiros passos da 
Compera no mercado de tecnologia foram durante a 
universidade, fazendo parte do movimento Empresa 
Júnior. Fabrício Bloisi, aos 20 anos, foi gestor da 
Conpec, empresa júnior de informática da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp). Eu tinha 
21 anos, era colega de classe de Bloisi e também 
participava do movimento. Em 1998 nos associamos 
e criamos a Compera.

A empresa é focada na criação de soluções tec-
nológicas para grandes cor-
porações e desenvolvedora de 
conteúdo móbile..Compera 
vem do latim comperium, 
que significa descobrir. É 
uma neologia, para mostrar 
que inovar é sua marca. 

Hoje a Compera se desta-
ca por fornecer soluções em 
Internet móvel que garantem 
inovação às premissas: trans-
missão de dados em tempo 
real, de qualquer lugar, de 
forma simples e rápida. 

Além de se consolidar 
como líder no mercado de 
Internet móvel, a Compera 
investe em duas áreas de ne-
gócios: a de entretenimento 

com conteúdos multimídias (VAS) e a de mobilidade 
corporativa (Dispara). Empresa cem por cento na-
cional, é exportadora de tecnologia para a América 
Latina, atuando junto às operadoras de telefonia 
móvel e provedoras de conteúdo.

O DISPARA

É uma aplicação líder no mercado nacional de 
internet móvel para o setor corporativo. Compatível 
com as principais operadoras de telefonia celular do 
país, o sistema é uma aplicação sem-fio que visa 
a otimização de processos de comunicação entre a 
empresa e seus colaboradores em campo, permitin-
do o despacho e monitoramento, em tempo real, de 
ordens de serviço. 

Desenvolvido para a comunicação com equipes 
de venda, entrega, suporte técnico, logística, trans-
porte ou serviços em geral, o sistema permite que 
os funcionários em campo tenham as informações 
necessárias para a realização do trabalho. 

A empresa também passa a ter o total controle 

da operação, desde a visualização dos trabalhos em 
execução até o monitoramento detalhado de cada 
etapa a ser cumprida. 

O Dispara permite integração direta com siste-
mas da companhia, como call center, Enterprise 
Resource Planning (ERP) e Customer Relationship 
Management (CRM), e oferece o registro online de 
cada etapa de trabalho realizada pelo colaborador 
de campo.

Com baixo investimento de implantação e manu-
tenção, o sistema atende empresas de diversos portes 
no Brasil, totalizando mais de 3.000 usuários.

A APLICAÇÃO DO SISTEMA (MONTAR 
QUADRO, ANTES AO LADO DE DEPOIS)

Antes
• Improdutividade no despacho e falhas na comuni-
cação (papel e/ou voz)
• Status imprecisos ao final do dia
• Ineficiência no controle e monitoramento da ope-
ração

Depois
• Disparo integrado e automatizado, sem interme-
diação humana, de forma digital, com quantidade 
ilimitada de caracteres.
• Status costumizado, nas etapas inicial, intermediá-
rias e final, e entrada de dados adicionais para baixa 
da ordem de serviço.
• Monitoramento online, com filtros e disparos de 
alertas para intervenção na hora certa.

CLIENTES

Assistência técnica
• LoJack
• Sky
• TecBan

Farmácias
• Vita Net
• Farmácia em casa

Entregas expressas
• Tam Express
• Wrofast Speedpak

Segurança patrimonial
• Grupo GR
• Império

A Compera se 
destaca por 
fornecer soluções 
em Internet móvel 
que garantem 
inovação às 
premissas: 
transmissão de 
dados em tempo 
real, de qualquer 
lugar, de forma 
simples e rápida

COMPERA



Mai.Jun/2007

63

Café
• Dab Coffee Machine
• Mix Machine
• Italian Coffee

Logística
• Camilo dos Santos
• Luft Logistics
• DVA Transporte Aéreo e Rodoviário
• Gefco
• Mira Transportes

Emergência
• Bandeirante Emergências Médicas (BEM)
• Vida UTI-Móvel
• MedCall
• Global Rescue Emergências Médicas

Elevadores
• Thyssen Krupp
• Atlas Schindler
• Otis

Varejo
• Ponto Frio.com

Transporte de valores
• Transbank
• Brinks
• Prosegur

Gás
• SHV Gás
• Liquigás
• Ultragaz

 e-procurement
• Webb

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O Dispara leva a um aumento comprovado da 
eficiência e da produtividade das equipes em cam-
po.

Permite uma diminuição de custos operacionais, 
como equipe de escritório (na base), pontos de aten-
dimento em call center, impressão de papel, ligações 
para celular, logística e combustível.

Leva a um controle preciso do tempo de atendi-
mento, com maior satisfação do cliente final.

E contribui para a melhoria contínua do ne-

gócio, ao disponibilizar uma avaliação 
quantitativa e quantitativa da operação, 
com dados estatísticos fidedignos, para 
auxílio à tomada da decisão.

CASES

DVA Express
EMPRESA 

A DVA Express, localizada em São Paulo, 
foi fundada em março de 1989 e é referência em 
transporte de cargas. Possui mais de 210 veículos 
(entre leves, médios e pesados) e conta com aproxi-
madamente 400 colaboradores (diretos e indiretos) 
espalhados em oito filiais nas regiões Sul e Sudeste 
do país.

 
DESAFIO 

Na atividade de transporte de mercadorias, o 
fator comunicação entre os setores da empresa, é 
de relevância fundamental. Dessa forma, o grande 
desafio da DVA Express foi promover a integração 
entre o sistema legado da empresa e a plataforma 
Dispara. Com a implantação da plataforma, a 
DVA contabilizou o aumento da disponibilização de 
informações entre suas diversas áreas, como monito-
ramento, atuação, informes prévios e programação e 
de transporte de cargas, apresentando produtividade 
e eficiência visíveis. Todas essas ações possibilitaram 
uma melhora benéfica no modus operandi de toda a 
empresa, aderindo assim a um cenário de mobilidade 
com aumento da produtividade e velocidade na coleta 
e na entrega de mercadoria. 

 
SOLUÇÃO 

O aplicativo Dispara solucionou problemas de ru-
ídos e não-entendimento de informações, observados 
na empresa, que passou a ter maior controle sobre 
as atividades externas, aumento da produtividade das 
operações, facilitando o acesso sobre o andamento 
das OS - ordens de serviço - em execução. Na DVA 
Express é usado o recurso de rádios Nextel, que visa 
otimizar processos de troca de informação entre 
a empresa e seus colaboradores em campo. Esse 
aumento de performance permitiu uma economia 
estimada em seis mil reais para a DVA Express, após 
a implantação do Dispara. 

ThyssenKrupp
EMPRESA 

A ThyssenKrupp Elevadores é um dos maiores 

TECNOLOGIA

DESTAQUE NO MERCADO DE INTERNET MÓVEL
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grupos de tecnologia no mundo. Trata-
se de uma multinacional alemã com 
faturamento anual de 40 bilhões de 
Euros, que conta com aproximadamente 
200 mil funcionários. A ThyssenKrupp 
trabalha na indústria, comércio, expor-
tação, modernização e conservação de 
elevadores. A empresa atua em todo o território na-
cional, representada por suas unidades de negócios e 
em 510 postos, em 22 estados brasileiros. Também 
está presente em 15 países da América Latina, en-
tre os quais, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, 
México, Porto Rico, Peru, Costa Rica, Equador e 
Colômbia. 

 
DESAFIO

A ThyssenKrupp Elevadores tem por objetivo 
encurtar distâncias e oferecer comodidade e bem-
estar. Possui uma equipe técnica preparada e em 
constante processo de treinamento, para garantir o 
funcionamento seguro e ininterrupto de seus equi-
pamentos. Para otimizar o tempo das atividades, a 
ThyssenKrupp faz uso do Dispara.

SOLUÇÃO 
Tecnologia e agilidade são palavras-chave da 

ThyssenKrupp para fornecer soluções aos seus 
clientes. Visando modernizar o seu método de traba-
lho, a ThyssenKrupp Elevadores aderiu ao sistema 
Dispara. Antes, a empresa alemã não conseguia 
disponibilizar informações entre as equipes de campo 
e administrador em um tempo de envio favorável e 
atual. Com o Dispara, a ThyssenKrupp melhorou 
a troca de comunicados. Agora é possível informar 
as equipes e central de atendimento de forma on 
line e rápida, além de integrar os sistemas utilizados 
e estender o envolvimento do pessoal de Tecnologia 
de Informação da empresa.

Transbank
EMPRESA

A Transbank, uma das quatro maiores empresas 
do mercado brasileiro de transporte de valores, adotou 
o sistema Dispara. Além da diminuição dos custos de 
gerenciamento das informações, mais de 75% de erros 
de digitação foram eliminados e conseqüentemente 
o risco de fraudes por furto de senha.

DESAFIO 
Antes da implementação do Dispara os segredos 

dos caixas eletrônicos eram manuseados em papel e 

as senhas eram controladas em planilha 
Excel. Além de problemas de fraudes e 
sinistros, ocorriam cerca de 600 erros por 
mês na digitação das senhas, o que causa-
va problemas operacionais, de segurança 
e de custos.

SOLUÇÃO

O sistema Dispara foi implantado em outubro 
de 2005. Em oito meses a Transbank realizou 70 
mil operações, uma média de 12 mil por mês, abas-
tecendo 1,6 mil caixas eletrônicos. Com relação ao 
custo/benefício do investimento, a eficácia no geren-
ciamento da operação, a partir do monitoramento 
das equipes de campo e o controle das operações, 
as fraudes e sinistros chegaram praticamente a zero 
com previsão de eliminação total. 

Brinks
EMPRESA

Fundada na cidade de Chicago no ano de 1859, 
a Brinks foi a primeira empresa de transporte de 
valores do mundo. Hoje, está presente em 56 países. 
No Brasil, a Brinks se instalou a partir de 1966. 
A Brinks está presente em quase todo o território 
nacional, em mais de 1100 municípios, distribuídos 
em 44 filiais. A matriz da empresa no Brasil fica 
localizada em São Paulo.

DESAFIO

A Brinks é especialista no transporte de valores 
e gestão de caixas eletrônicos. O grande desafio da 
empresa foi agilizar a disponibilização de informações 
entre a plataforma de automação de equipes de cam-
po, eliminando ruídos na comunicação que, antes, 
dificultavam o entendimento de mensagens. Para 
iniciar a implantação, a empresa deu preferência pela 
área de manutenção de caixas eletrônicos, deixando o 
transporte de valores para uma segunda fase.

SOLUÇÃO

Com a implantação do Dispara, a Brinks con-
seguiu melhorar a qualidade da comunicação da 
empresa. Agora, as equipes de campo da Brinks 
recebem uma ligação da central (via voz) informando 
o serviço requerido pelo cliente. .Com a adoção do 
sistema, a Brinks reduziu 50% do tempo gasto em 
serviços rotineiros, como por exemplo, troca de bobi-
nas, papéis e formulários de cheques. Atualmente a 
empresa tem, em média, 37.000 contatos de voz por 
mês, com duração aproximada de 1 minuto  e 40 se-

A Compera 
crsceu 55% em 
2006 e prevê 

nova expansão 
em 2007

COMPERA
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gundos cada, o que significa um consumo de 60.000 
minutos/mês. A previsão é reduzir o número de 
contatos de voz em cerca de 70%, Isso irá representar 
uma redução de cerca de 30.000 minutos/mês ou 50% 
da quantidade atual. Num um primeiro momento, 
foram investidos R$100 mil, para implantação do 
sistema Dispara em todo o país. 

RESULTADOS

Compera cresce 55% em 2006 
e projeta faturar R$10 milhões em 2007

Líder no mercado de Internet móvel, empresa investe 
em duas áreas de negócios: a de entretenimento com con-
teúdos multimídias e a de mobilidade corporativa

A Compera faturou R$ 6 milhões em 2006 e 
comemora um crescimento de 55%. De acordo com 
o CEO, Fabrício Bloisi, a empresa atingiu sua expec-
tativa de crescimento, confirmando sua visão de que 
o mercado de serviços de dados está em expansão e 
de que o posicionamento da Compera, oferecendo o 
outsourcing de todo o processo de serviço no merca-
do corporativo e de entretenimento, está sendo bem 
recebido pelos clientes. 

No mercado há oito anos, a Compera se destaca 
por fornecer soluções em Internet móvel que garan-
tem inovação às premissas: transmissão de dados em 
tempo real, de qualquer lugar, de forma simples e 
rápida.  “Acreditamos que continuaremos crescendo 
nessa velocidade e esperamos atingir R$ 10 milhões 
de faturamento em 2007”, revela Bloisi. 

Segundo a Anatel, há mais de 100 milhões de 
linhas telefônicas móveis ativas no país, das quais 
cerca de 50 milhões possuem terminais com acesso 
a conteúdo WAP. Para compensar a desaceleração 
gradual no crescimento de sua base de usuários e a 
redução nos preços dos serviços de voz, as operadoras 
de celular apostam nos chamados serviços de valor 
adicionado (VAS). 

Elas também precisam de eficácia nessa estratégia 
já que esses serviços ainda têm participação pequena 

na receita total, cerca de 8% em 2006. Em sintonia 
com este contexto, as soluções da Compera propor-
cionam um diferencial para a oferta desse segmento 
com a integração de diversas aplicações. A empresa 
já oferece conteúdo multimídia para usuários de 
telefone celular do Brasil, Uruguai, Colômbia, Peru 
e Paraguai. 

O lançamento de novos conteúdos também faz 
parte dos planos de sucesso da Compera. Em 2006, 
os últimos lançamentos foram: o primeiro serviço 
de podcast móvel da América Latina, em funciona-
mento em duas operadoras no Brasil e o Portal Wap, 
que já conta com cerca de 10 parceiros de conteúdo 
ao mundo Wap. 

O crescimento dos serviços de VAS no Brasil, de 
acordo com o Desempenho Econômico Financeiros 
das Operadoras de Celular divulgado no site Tele-
co, passou de 5,5% no primeiro trimestre de 2005 
para 7% no primeiro trimestre de 2006 e continua 
crescendo. 

“A Compera se posicionou recentemente como 
provedor completo de serviço – incluindo o conte-
údo, o software, a gestão do produto e a operação 
do serviço – e esta área está crescendo muito rapi-
damente. Tivemos um crescimento de 170% sobre 
o faturamento de 2005 e projetamos para 2007 a 
mesma taxa de crescimento. A Compera espera ser 
uma das três maiores empresas de VAS do Brasil até 
2008”, revela Bloisi. 

No mercado de mobilidade corporativa, a Compe-
ra comemora ainda a conquista de 10 novos clientes 
no ano passado, entre eles a Webb, Atlas Schindler, 
Brinks, Medcall e Global Rescue. 

A empresa também registrou um crescimento de 
21,2 % de licenças, ou seja, possui agora 4 mil aparelhos 
celulares em operação utilizando o Dispara, a solução 
para comunicação entre empresas e seus colaboradores 
em campo, utilizando dispositivos wireless. 

Para 2007 nossa expectativa é consolidar nossa 
liderança nas verticais de Gás, Elevadores e Logística & 
Transportes, atendendo também operações de clientes 
corporativos nos demais países da América Latina. 

Fábio Póvoa é vice-presidente de Negócios da Compera.

TECNOLOGIA

DESTAQUE NO MERCADO DE INTERNET MÓVEL
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Design e inovação estão entre as principais estratégias e 
referências da Simon Holding para o mercado internacional e 
espanhol – onde é líder no segmento de materiais elétricos. Este 
grupo industrial, que completa 91 anos em 2007, é formado 
por mais de 20 empresas, que ocupam posição de destaque 
nos mercados de Material Elétrico, Automação Residencial, 
Iluminação, Conexões para Voz, Dados e Imagens, Disjuntores, 
toda a linha de Cabeamento Estruturado e Eletrônica. Possui 
presença ativa, com fábricas e filiais em mais de 50 países, além 
de representantes nos cinco continentes.

CONVERTENDO TECNOLOGIA
EM CONFORTO E SEGURANÇA

N
o biênio 2005 e 2006, a matriz aplicou 
recursos na ordem de R$ 20 milhões para 
implantar sua unidade fabril no Brasil, no 
município de Diadema (SP), onde são pro-

duzidos interruptores e tomadas para instalações 
prediais para o mercado nacional e, posteriormente, 
para a América Latina. Após toda estruturação da 
filial brasileira, iniciou suas operações (produção e 
vendas) no primeiro semestre de 2006. 

A abertura da empresa no Brasil fez parte de um 
plano de investimentos da Simon Holding, com um 
volume total de 46 milhões de euros, diluídos no 
biênio e distribuídos basicamente em infra-estrutu-
ras produtivas, aquisições de novas companhias e 
lançamentos de novos produtos. Na última década, 
a empresa adquiriu e abriu diversas unidades fora 
de seu país de origem, graças ao seu investimento 
sustentado, que permitiu atingir os mais altos níveis 
de qualidade e competitividade e proporcionou, além 

B E N E D I T O  A U G U S T O  A R R U D A
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da evolução tecnológica e de design, a evolução da 
marca no mundo todo.

UM EMPREENDEDOR CHAMADO SIMON

A história da Simon Holding começa no ano de 
1916, em Olot, uma próspera localidade no interior 
da Catalunha, na Espanha. O seu desenvolvimento 
industrial ocorre paralelamente à 1ª Guerra Mun-
dial, quando houve uma interrupção 
do fornecimento de suportes para 
lâmpadas, causando uma escassez 
que afetou todos os estabelecimentos 
comerciais do setor. Foi numa pe-
quena oficina situada na Rua San 
Esteban que o empreendedor Arturo 
Simon começou a fabricar suportes 
para lâmpadas de baionetas e ou-
tros instrumentos para iluminação 
doméstica.

Ao final da guerra, os produtos 
Simon já tinham conquistado uma 
posição no mercado. A antiga e 
pequena oficina foi transformada 
numa fábrica de porcelana e, na seqüência, foi 
construído o primeiro centro Simon  na locali-
dade de Olot. A aventura empresarial representa 
um desafio enfrentado primeiramente por Arturo, 
posteriormente pelos seus filhos Pedro e Ricardo, e 
que atualmente está em sua quarta geração. Todos 
os membros deram à empresa familiar o grande 
impulso que resultou na holding, hoje referência no 
mercado espanhol e internacional.

EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADES

Para se transformar na Simon  Holding, o gru-
po percorreu um caminho sólido e de crescimento 
contínuo. Em 1957, iniciou sua expansão, ainda 
na Espanha, com a criação de três novos centros 
de produção em Barcelona. Nos anos 60, já líder no 
mercado de pequeno material elétrico, diversificou 
suas atividades e entra no setor de iluminação, com 
a IEP Iluminação. Na década de 70, realizou impor-
tantes investimentos para ampliar sua capacidade 
produtiva e chegou aos anos 80 com seis novas 
implantações, entre as quais, a criação da Major 
Mecânica, para a fabricação de seus próprios mol-
des e maquinário. Em 1988, construiu um armazém 
central robotizado em Canovelles, que otimizou sua 

capacidade de serviço para o mercado.
Nos anos 90, a Simon Holding empreendeu 

estratégias de diversificação de produtos e de ex-
pansão geográfica, que assentaram as bases de 
seu atual modelo de negócio. Neste período, além 
de abrir as primeiras filiais comerciais no exterior, 
ingressou no mercado de eletrônica com a compra 
da Sociedad Electrónica Del Vallés – Elva. Em 
1998, adquiriu a maioria do capital da CIMABOX 

2000, marca especializada em cone-
xões para instalações em escritórios, 
complementada posteriormente com 
a aquisição de uma participação da 
MM Datalectric, do mesmo setor, 
e da absorção da Electro Systems, 
fabricante de canaletas.

Ao final da década de 90, a 
Simon Holding contava com 10 
centros produtivos na Espanha e 
com uma gama diversificada de 
atividades líderes em seus setores. 
Neste momento, deu um salto 
qualitativo que resultou em quatro 
implantações produtivas no exterior, 

que permitiram adquirir uma dimensão internacio-
nal chave para seu crescimento futuro: Marrocos, 
China, Argentina e Brasil. No território brasileiro, 
sua atuação iniciou-se com a Tecnowatt (1999), 
empresa com sede em Belo Horizonte (MG), que 
ocupa posição de destaque no segmento de ilumi-
nação e controle fotoelétrico.

Nos últimos anos, a expansão continuou: na 
Espanha, com a aquisição da Gilma; no setor de 
material elétrico não especializado, com a criação 
da divisão Simon Metalics; além da compra de uma 
participação da Engenharia E2S. 

Em âmbito internacional realizou: as implanta-
ções da Simon no México, Rússia e Turquia, bem 
como a compra da fabricante de canaletas Electro-
Liaison, na França. Em 2005, ampliou sua atuação 
no Brasil, com a abertura de uma unidade para 
a fabricação de interruptores e tomadas da linha 
residencial e, na Polônia, realiza uma joint-venture 
com a Kontakt, fabricante de material elétrico para 
instalações.

PRODUÇÃO E EXPECTATIVAS

A Simon Brasil ocupa uma área construída de 
5 mil m2, em Diadema (SP), que abriga o setor  
administrativo, de laboratório de testes e ensaios, 

A história da 
Simon Holding 
começa no ano 

de 1916, em Olot, 
uma próspera 
localidade no 

interior da 
Catalunha, na 

Espanha
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de produção, monta-
gem e expedição, entre 
outros. Seu moderno 
parque fabril conta com 
equipamentos de últi-
ma geração, nacionais e 
importados, para a pro-
dução de interruptores e 
tomadas para instalações prediais, que devem 
processar cerca de 110 toneladas de termoplásticos 
e 34 toneladas de produtos metálicos até o final de 
junho de 2007, quando completa seu primeiro ano 
de atividades. 

O setor de injeção conta com máquinas inje-
toras robotizadas com abastecimento automático, 
interligadas a desumidificadores, termoreguladores 
e moinhos próprios para a moagem dos galhos 
(canais de injeção), visando garantir a qualidade 
do produto e a cadência do processo. Funcionários 
acompanham todo o processo, que é limpo e sem 
resíduos. O máximo respeito ao meio ambiente é 
um compromisso permanente da Simon Holding 
em todas as suas instalações industriais.

Até o final do primeiro semestre de 2007, a fi-
lial brasileira tem como meta um faturamento de 
cerca de R$ 8 milhões. Para os dois anos seguintes, 
motivados pela ampliação do número de pontos-
de-venda e de suas linhas de produtos no mercado 
nacional, projeta um faturamento 70% superior 
ao atingido em 2006 e 40% do total alcançado em 
2007. 

Todas as ações da Simon Brasil estão focadas 
para torná-la uma das líderes do segmento e para 
oferecer o melhor produto a toda América Latina. 
Isso se dará com total respeito às leis locais, aos 
fornecedores, aos concorrentes e principalmente aos 
clientes diretos e consumidores finais. A expectati-
va é de que o ponto de equilíbrio seja atingido em 
três anos. Depois, os lucros serão revertidos para a 
ampliação dos negócios no mercado brasileiro, prio-
rizando o crescimento sustentado da indústria.

PRODUTOS QUE NÃO AMARELAM

No Brasil, a Simon comercializa uma gama de 
tomadas, placas e interruptores, além de produtos 
eletrônicos, que são Sensor de Presença, Minuteria 
(dispositivo eletrônico que permite manter a ilumi-
nação acesa, por um período de tempo) e Variador 
de Luminosidade (também conhecido como dim-
mer, próprio para regular a quantidade de luz num 

ambiente). 
Para se des-

tacar no setor, 
aposta numa tec-
nologia exclusiva, 
até então não utili-

zada pelos fabricantes nacionais 
de seu segmento. A matéria-prima, que constitui 
aproximadamente 76% de um conjunto completo 
(formado por placa e interruptor) é o termoplástico 
policarbonato, que além de sua extrema qualida-
de é considerado um excelente isolante elétrico e 
térmico, com elevada resistência a impactos e ao 
envelhecimento – o conhecido amarelamento. O 
policarbonato é empregado pela Simon Holding no 
mundo todo e tornou-se o diferencial dos produtos 
da marca, pois evita a distorção de cor ocasionada 
pela exposição e tempo de uso.

Os componentes metálicos formam os outros 
24% do conjunto. São compostos basicamente por 
liga de cobre, contatos de prata e parafusos bicro-
matizados. A Simon Brasil utiliza liga de prata, um 
dos melhores condutores de energia existentes, que 
proporciona baixo aquecimento do interruptor e, 
conseqüentemente, uma economia no consumo 
de energia. 

Sem custos adicionais, todas as tomadas têm 
internamente uma trava de proteção, que é libe-
rada somente quando pressionada dos dois lados 
simultaneamente. Esse sistema antichoque tem o 
objetivo de proporcionar maior segurança e impedir 
que crianças e adultos atinjam as partes vivas das 
tomadas com seus dedos ou objetos metálicos.

O design dos interruptores e tomadas – composto 
por cores, formas e texturas -, foi coordenado por 
profissionais do Brasil, que pesquisaram as peculia-
ridades e o gosto do consumidor nacional. As peças, 
no entanto, foram projetadas pelo Departamento de 
Engenharia e Projetos da Espanha, com base nas 
normas técnicas vigentes no Brasil, definidas pela 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
e no padrão de qualidade que diferenciam a marca 
em todos os seus mercados de atuação. A parceria 
permitiu criar uma linha específica para atender o 
mercado brasileiro.

QUALIDADE ASSEGURADA

Os produtos da Simon atendem as normas 
brasileiras vigentes para interruptores e tomadas 
de uso doméstico e análogo: a NBR 14136 (refe-
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Com 70 
representantes 
em todo o país, 
a Simon Brasil 

comercializa seus 
produtos em cerca 
de 600 pontos-de-

venda

rente à padronização) e as Normas Mercosul NM 
60884 (fixa as condições exigíveis para plugues e 
tomadas) e NM 60669 (fixa as condições exigíveis 
para interruptores). Além disso, a empresa possui 
a certificação ISO 9000:2000 e tanto o desempenho 
dos produtos como o sistema de gestão da qualidade 
são certificados pela UL do Brasil (Underwriters 
Laboratories) – fundada nos Estados Unidos há 
110 anos e com atuação no território brasileiro 
desde 1999, como um organismo de certificação 
credenciado pelo Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Indus-
trial).

Do montante total de investimentos, cerca de 
R$ 800 mil foram direcionados para equipar o 
laboratório de testes e ensaios, que atende todos 
os requisitos especificados nas normas técnicas. 
Profissionais capacitados realizam dezenas de en-
saios contínuos, tais como Resistência à Umidade, 
Resistência de Isolamento e Tensão Suportável, e 
Resistência ao Calor, visando garantir a qualidade 
e a durabilidade dos produtos. Boa parte dos equi-
pamentos foi importada.

COMERCIAL

Com aproximadamente 80 funcionários e 70 
representantes em todo o país, a Simon Brasil 
comercializa seus produtos em cerca de 600 pon-
tos-de-venda. No segundo ano de atividades, estão 
previstas 1.500 lojas, mas a meta é ultrapassar 2.500 
revendas de materiais de construção e de materiais 
elétricos – 100% da sua produção será escoada para 
o canal revendedor e distribuidor.

Além dos representantes, os clientes de todo o 
Brasil têm à sua disposição um site interativo, com 
área restrita aos revendedores, e uma equipe quali-
ficada a prestar atendimento personalizado através 
do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
– em São Paulo, telefone: (11) 3437.8116; demais 
localidades: 0800.727 8107 – e do e-mail: vendas@
Simon-brasil.com.br. 

A Simon Brasil dispõe ainda de material promo-
cional composto por catálogos, folders, expositores, 
painéis (com produtos expostos para que os consu-
midores possam tocá-los), testeiras, entre outros. A 
responsabilidade do apoio à exposição dos produtos 
no ponto-de-venda está a cargo do Departamento 
Comercial. Os representantes da empresa são en-
carregados de detectar as necessidades de cada loja e 
disponibilizar o fornecimento dos itens de apoio às 

vendas. A empresa promove ainda ações pontuais, 
em parceria com os lojistas.

CAPACITAÇÃO EM VÁRIAS FRENTES

No próprio parque 
fabril, a Simon Brasil 
possui um showroom e 
uma sala de treinamen-
to. Nestes ambientes, 
a empresa recebe as 
pessoas que queiram 
conhecer seus produtos 
e ministra palestras, que 
são divididas por módu-
los, com comunicação 
diferenciada para cada 
público: lojistas, projetis-
tas, arquitetos, decorado-
res, eletricistas e equipe de representantes.

Para lojistas e balconistas, a empresa oferece o 
treinamento na sua sede, na própria revenda ou 
num espaço locado, desde que adequado para re-
ceber os participantes. As aulas são intermediadas 
pelos promotores de vendas ou pelos representantes 
e a empresa dispõe de todo o equipamento necessário 
para palestras externas, como notebook, datashow, 
filme institucional, apostilas, etc.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

A Simon Brasil, além de oferecer o melhor 
produto do segmento ao mercado brasileiro, quer 
manter um bom relacionamento com seus consu-
midores. O Serviço de Atendimento ao Consumidor 
é o canal direto de comunicação entre o usuário 
final de seus produtos e a empresa. 

O SAC conta com profissionais aptos a prestarem 
qualquer tipo de orientação e todas as manifestações são 
atendidas com rapidez e eficiência, sejam elas opiniões, 
elogios, críticas ou sugestões sobre produtos e serviços 
da empresa. O telefone do SAC atende consumidores 
de segunda à sexta-feira, das 8 às 16h30min.

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

Na sua trajetória, a Simon Holding obteve di-
versos reconhecimentos empresariais. Entre eles, 
destaca-se o Prêmio Príncipe Felipe pela Excelência 
Empresarial, concedido pelo Ministério da Econo-
mia, Ciência e Tecnologia de Madri, Espanha. A 
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empresa foi contemplada pela sua Competitividade 
Empresarial - Grande Empresa, na categoria Inter-
nacionalização, em 2003.

SIMON EDUCATION FOUND

A Simon Holding destina parte de sua receita à 
formação de países do Terceiro Mundo. Para isto, 
constituiu em 2001 o Simon Education Found, que 
canaliza recursos para Organizações Não Gover-
namentais (ONG’s). Atualmente, mantém quatro 
projetos: uma escola de formação profissional em 
Oromia, na Etiópia; o programa de formação em-
presarial com concessão de microcréditos em Cusco, 
no Peru; um centro técnico superior, em Trinidad, 
na Bolívia; e um centro-piloto de educação tecno-
lógica, em Cocaraya, também na Bolívia. 

Dois novos projetos estão em fase de implan-
tação, sendo que um deles, contempla o Brasil: o 
centro integrado de promoção, defesa e controle 
social de crianças e adolescentes, com sede em Per-
nambuco; e o centro de reabilitação agroecológica 
e de segurança da alimentação, em comunidades 
camponesas de Condega, na Nicarágua. As ações 
mostram o respeito por determinados valores e a ca-
pacidade se conjugar com o mundo empresarial.

OS PRODUTOS

A Simon Brasil oferece uma escala de produtos 
que incorporam a evolução dos avanços tecnológi-
cos. A sua estratégia de produtos baseia-se em três 
fatores principais: design, inovação e qualidade. Para 
converter a tecnologia em soluções de conforto e se-

gurança, 
q u e  s e 
harmo-
n i z e m 
com as 

novas ten-
dências de decoração de ambientes, a 

empresa respeita as características e a cultura local 
de cada país onde atua.

O design dos interruptores e tomadas – composto 
por cores, formas e texturas - produzidos no Brasil, 
foi coordenado por profissionais brasileiros, que pes-
quisaram as peculiaridades e o gosto do consumidor 
nacional. As peças, no entanto, foram projetadas 
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da 
Espanha, que levou em conta as normas técnicas 
vigentes, definidas pela ABNT (Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas) e o padrão de qualidade 
que diferenciam a marca em todos os seus mercados 
de atuação.

MATÉRIA-PRIMA RESISTENTE 
AO AMARELAMENTO

Para se destacar no setor, a Simon Brasil apos-
ta numa tecnologia exclusiva em injeção, até 
então não utilizada pelos fabricantes nacionais 
de seu segmento. A matéria-prima, que constitui 
aproximadamente 76% de um conjunto completo 
(formado por placa e interruptor) é o termoplástico 
policarbonato, que além de sua extrema qualidade é 
considerado um excelente isolante elétrico, térmico 
e à propagação de chamas, resistente a impactos e 
com ótima estabilidade às radiações UV e ao enve-
lhecimento – o conhecido amarelamento.

O Policarbonato (PC) surgiu na Europa, no final 
da década de 50, e vem sendo cada vez mais utili-
zado por modernas indústrias, por ser transparente 
como o vidro e resistente como o aço. Além de ser 
aplicado em componentes elétricos e eletrônicos, é 
empregado na confecção de CDs, óculos, painéis, 
letreiros, luminárias, lanternas, faróis, capacetes, 
equipamentos médicos, embalagens alimentícias e 
até mamadeiras. 

No mercado mundial, a Simon Holding utiliza 
este termoplástico de engenharia e tornou-se o dife-
rencial dos produtos da marca, pois evita a distorção 
de cor, ocasionada pela exposição e tempo de uso, e 
reúne, num só produto, um processo produtivo in-
teligente, qualidade superior e preço competitivo.

COMPONENTES METÁLICOS: 
CONTROLE RIGOROSO

Os outros 24% do conjunto representam os com-
ponentes metálicos, compostos basicamente por liga 
de cobre, contatos de prata e parafusos bicromati-
zados. A fabricação destes itens conta com a mais 
moderna tecnologia e com um rigoroso controle dos 
materiais - fundamental para a segurança elétrica do 
produto. Para os componentes metálicos, precisão, 
produtividade e controle de qualidade asseguram o 
bom funcionamento e durabilidade.

A Simon utiliza liga de prata, considerado um dos 
melhores condutores de energia existentes, que propor-
ciona baixo aquecimento do interruptor e, conseqüen-
temente, uma economia no consumo de energia. Parte 
desses componentes é produzida no Brasil, mas dois 
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As tomadas 
da Simon são 
muito mais 
seguras que 

as tradicionais 
encontradas até 
hoje no mercado

itens vêm de centros de excelência da Simon no Mar-
rocos e Índia - até que a empresa implante seu centro 
de excelência em território brasileiro. A posterior mon-
tagem da peça completa é feita em Diadema (SP).

SISTEMA ANTICHOQUE: 
MAIS SEGURANÇA

As tomadas da Simon são muito mais seguras 
que as tradicionais encontradas até hoje no mercado. 
Sem custos adicionais para o consumidor, todas 
possuem internamente uma trava de proteção, que é 
liberada somente quando pressionada 
simultaneamente pelos dois contatos 
de um plugue. Se qualquer pessoa 
tentar introduzir um objeto em ape-
nas um dos orifícios da tomada, o 
sistema interno bloqueia a entrada 
e não permite o contato direto com 
as partes energizadas da instalação 
elétrica. Esse sistema antichoque tem 
o objetivo de impedir que crianças e 
adultos atinjam as partes vivas das 
tomadas com seus dedos ou peque-
nos objetos metálicos.

PRODUTOS

No Brasil, a Simon produz uma gama de tomadas 
fixas para embutir e interruptores, além de módulos 
eletrônicos (Sensores de Presença, Variadores de 
Luminosidade rotativos e digitais, e Minuteria). Os 
bornes – peça na qual o fio ou cabo condutor (rígido 
ou flexível) é introduzido para que haja a conexão 
elétrica – possuem parafusos de fixação com o siste-
ma imperdível, o que permite a entrega dos parafusos 
apenas encaixados para facilitar a instalação.

Tomadas e Complementos
Disponíveis nas cores branco, marfim e grafite, 

as tomadas fixas para embutir produzidas pela 
SIMON, bem como seus complementos, seguem 
a Norma Mercosul NM 60884-1:2004 e a NBR 
14136. As configurações das tomadas produzidas 
pela Simon são:

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO

• Tomada 2P+T 10A 250V~ e 1 Módulo (tomada 2 
Pólos + Terra; 10 amperes de capacidade de corrente 
elétrica; 250 Volts)
• Tomada 2P+T 20A 250V~ e 1 Módulo (tomada 2 

Pólos + Terra; 20 amperes de capacidade de corrente 
elétrica; 250 Volts)

TOMADA 2P
• Tomada 2 Pólos Universal - 10A/15A 250V~ 
- 1 módulo (10 ou 15 amperes de capacidade de 
corrente elétrica e 250 Volts)
• Tomada 2 Pólos Universal - 10A/15A 250V~ 
- Módulo Duplo (10 ou 15 amperes de capacidade 
de corrente elétrica; 250 Volts)

TOMADA 2P+T
• Tomada 2P+T para Computador 
- 15A 250V~ - 1 módulo (2 Pólos + 
Terra; 15 amperes de capacidade de 
corrente elétrica; 250 Volts)
• Tomada 2P+T Universal - 10A/15A 
250V~ - 1 Módulo (2 Pólos Universal 
+ Terra; 10 ou 15 amperes de capaci-
dade de corrente elétrica; 250 Volts)
• Tomada 2P+T Universal - 10A/15A 
250V~ - Módulo Duplo (2 Pólos 
Universal + Terra; 10 ou 15 amperes 
de capacidade de corrente elétrica; 

250 Volts)

TOMADA 3P
• Tomada 3 Pólos - 20A 250V~ - Módulo Duplo 
(20 amperes de capacidade de corrente elétrica; 250 
Volts)

TOMADA PARA TV
• Tomada Coaxial para TV - 75 ohms - 1 Mó-
dulo

TOMADA PARA TELEFONE

• Tomada Telebrás – Módulo Duplo
• Tomada Telebrás com RJ 11 4 fios - Módulo 
duplo
• Tomada RJ 11 4 Fios - 1 Módulo

TOMADA PARA REDE DE INFORMÁTICA

• Tomada RJ45 CAT.5E - 1 Módulo

Módulos Complementos
• Cego - 1 Módulo
• Cego - Módulo triplo
• Saída de Fio - 1 Módulo

Interruptores e Pulsadores
Disponíveis nas cores branco, marfim e grafite, 
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os módulos interruptores fa-
bricados pela SIMON Brasil 
seguem a Norma Mercosul 
NM 60669-1:2004:

INTERRUPTOR SIMPLES 
Possui dois bornes e é concebido para circular 

ou interromper a corrente elétrica de um ponto de 
energia - ou seja, um ponto de comando para um 
ponto de luz. Descrição técnica:
• Interruptor Simples - 10A 250V~ - 1 Módulo
• Interruptor Simples com Luz (LED) - 10A 250V~ 
- 1 Módulo
• Interruptor Simples - 10A 250V~ - Módulo 
duplo

INTERRUPTOR PARALELO 
Possui três bornes e é concebido para circular 

ou interromper a corrente elétrica de dois pontos de 
energia  - ou seja, dois pontos de comando para um 
ponto de luz. Descrição técnica:
• Interruptor Paralelo - 10A 250V~ - 1 Módulo
• Interruptor Paralelo com Luz (LED) - 10A 250V~ 
- 1 Módulo
• Interruptor Paralelo - 10A 250V~ - Módulo 
duplo

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 
Possui quatro bornes e serve para atuar em 

conjunto com o interruptor paralelo, quando há 
necessidade de um terceiro ou mais pontos de co-
mando para um mesmo ponto de energia. A venda 
é unitária e o usuário pode instalar quantos forem 
necessários. Descrição técnica:
• Interruptor Intermediário - 10A 250V~ - 1 Mó-
dulo

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 
Possui quatro bornes e tem a mesma função do 

interruptor simples, porém, na instalação, receberá 
outros condutores para comandar um ponto de 
energia. A vantagem está na questão segurança: 
quando desligado, garante que o equipamento está 
sem corrente elétrica. Descrição técnica:
• Interruptor Bipolar Simples - 10A 250V~ - 1 
Módulo

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 
Possui seis bornes e tem a mesma função do 

interruptor paralelo, porém, na instalação, recebe-
rá outros condutores para comandar um ponto de 

energia. A van-
tagem está na questão 

segurança: quando desligado, garante que o 
equipamento está sem corrente elétrica. Descrição 
técnica:
• Interruptor Bipolar Paralelo - 10A 250V~ - 1 
Módulo

Pulsadores 
Possui dois bornes e é adequado para o aciona-

mento de campainhas e minuterias. O interruptor 
retorna automaticamente, ao seu estado inicial, após 
a manobra. Descrição técnica:
• Pulsador de Campainha – 10A 250V~ - 1 Mó-
dulo
• Pulsador de Campainha com Luz (LED) – 10A 
250V~ - 1 Módulo
• Pulsador de Minuteria – 10A 250V~ - 1 Módu-
lo
• Pulsador de Minuteria com Luz (LED) – 10A 
250V~ - 1 Módulo

Módulos Eletrônicos
Disponíveis nas cores branco, marfim e grafite, 

estes produtos são também chamados de Interrupto-
res Eletrônicos. A venda de cada item é individual e, 
para que não haja enganos na instalação, possuem 
um manual de instrução. Os itens produzidos pela 
SIMON Brasil são:

Campainha
• Cigarra - Bivolt Automático - 127V~ 220V~ - 1 
Módulo

Variador de Luminosidade 
Também conhecido como Dimmer, possui o 

sistema rotativo ou de toque. São próprios para 
regular a quantidade de luz num ambiente. O Va-
riador de Luminosidade de Toque possui uma luz 
interna vermelha (LED) - que auxilia na localiza-
ção do usuário num espaço escuro ou com baixa 
incidência de luz. Descrição técnica:
• Variador de Luminosidade Rotativo - 127V~ 
300W - 1 Módulo
• Variador de Luminosidade Rotativo - 127V~ 
300W - Módulo Duplo
• Variador de Luminosidade Rotativo - 220V~ 
500W - Módulo Duplo
• Variador de Luminosidade de Toque Bivolt Au-
tomático - 127V~ 200W e 220V~ 400W - Módulo 
Duplo
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A Simon é 
pioneira ao 

utilizar 100% LED 
em interruptores, 
como sinalizador 

de localização 
num ambiente

Sensor de Presença 
Comanda automaticamente o circuito de ilu-

minação ao detectar alterações térmicas num 
ambiente. Traz economia de energia elétrica, pois 
só é acionado quando há movimento de pessoas 
no recinto onde o produto encontra-se instalado. 
Mantém as luzes acesas enquanto houver o mo-
vimento e a variação de temperatura – é possível 
ajustar o período de tempo. É indicado para locais 
de passagem ou de grande movimentação, entre 
eles, corredores, hall, garagens, cozinhas e depósitos. 
Descrição Técnica:
• Sensor de Presença Bivolt Automático - 127V~ 
220V~ - 1000VA - 3 Módulos (com ajuste de 
tempo)
• Sensor de Presença Bivolt Articulado - 127V~ 
220V~ - 1000VA - 3 Módulos (com ajuste de tempo 
e de luminosidade) – Somente na cor branco
• Sensor de Presença Bivolt de Teto - 127V~ 220V~ 
- 1000VA - 3 Módulos (com ajuste de tempo e de 
luminosidade) – Somente na cor branco
• Sensor de Presença Bivolt de Teto de Gesso - 
127V~ 220V~ - 1000VA - 3 Módulos (com ajuste 
de tempo) – Somente na cor branco

Minuteria 
Dispositivo eletrônico que permite manter a 

iluminação acesa, por um período de tempo. O 
ponto de luz é acionado através de um interruptor 
eletrônico temporizado – atrás dele, há um comando 
que permite ajustes programáveis de segundos ou 
até minutos. Descrição Técnica:
• Minuteria Bivolt Automático - 127V~ 220V~ 
1000VA - Módulo Duplo

O USO DO LED

Sigla em inglês para Light Emitting Diode (Diodo 
Emissor de Luz), o LED é um dispositivo semicondutor 
que, através de uma pequena corrente elétrica, transfor-
ma energia elétrica num emissor de luz. Sua vida útil é 
muito maior do que as lâmpadas convencionais e a sua 
durabilidade está em torno de 50 mil horas de vida útil, 
o que proporciona excelente custo-benefício. A Simon é 
pioneira ao utilizar 100% LED em interruptores, como 
sinalizador de localização num ambiente. 

PLACAS E SUPORTES

Estes itens possuem variedade de cores e as 
medidas utilizadas na construção civil, que são: 

4’’x2’’ (polegadas) e 4’’x4’’ (polegadas). Os itens são 
comercializados separadamente ou com suportes 
montados:

Placas separadas 4’’X 2’’ 
Disponíveis nos modelos e cores:

• Placa 4x2 Cega - Branco e Marfim
• Placa 4x2 com 2 Módulos - Branco e Marfim
• Placa 4x2 com 2 Módulos Separados - Branco 
e Marfim
• Placa 4x2 para Saída de Fio - Branco e Marfim
• Placa 4x2 com 1 Mó-
dulo Horizontal – Bran-
co, Marfim, Verde Erva-
Doce, Azul, Grafite Fos-
co, Grafite Metalizado, 
Champagne, e Alumínio
• Placa 4x2 com 3 Mó-
dulos – Branco, Marfim, 
Verde Erva-Doce, Azul, 
Grafite Fosco, Grafite 
Metalizado, Champagne, 
e Alumínio

Placas separadas 4’’X4’’ 
Disponíveis nos modelos e cores:

• Placa 4x4 com 2 Módulos - Branco e Marfim
• Placa 4x4 com 4 Módulos - Branco e Marfim
• Placa 4x4 com 4 Módulos Separados - Branco 
e Marfim
• Placa 4x4 Cega – Branco, Marfim, Verde Erva-
Doce, Azul, Grafite Fosco, Grafite Metalizado, 
Champagne, e Alumínio
• Placa 4x4 com 6 Módulos – Branco, Marfim, 
Verde Erva-Doce, Azul, Grafite Fosco, Grafite 
Metalizado, Champagne, e Alumínio

Placas + Suportes Montados 4’’X2’’ 
Disponíveis nos modelos e cores:

• Placa 4x2, com 1 Módulo Horizontal + Suporte 
– Branca, Marfim, Verde Erva-Doce, Azul, Grafite 
Fosco, Grafite Metalizado, Champagne, e Alumí-
nio
• Placa 4x2 com 3 Módulos + Suporte – Branco, 
Marfim, Verde Erva-Doce, Azul, Grafite Fosco, 
Grafite Metalizado, Champagne, e Alumínio
• Placa 4x2 Cega + Suporte - Branca e Marfim
• Placa 4x2 com 2 Módulos + Suporte - Branco e 
Marfim
• Placa 4x2 com Saída de Fio + Suporte - Branco 
e Marfim
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• Placa 4x2 com 1 Módulo Vertical + Suporte - 
Branco e Marfim
• Placa 4x2 com 2 Módulos Separados + Suporte 
- Branco e Marfim

Placas + Suportes Montados 4’’X4’’ – Disponí-
veis nos modelos e cores:
• Placa 4x4 Cega + Suporte – Branco, Marfim, 
Verde Erva-Doce, Azul, Grafite Fosco, Grafite 
Metalizado, Champagne, e Alumínio
• Placa 4x4 com 6 Módulos + Suporte – Branco, 
Marfim, Verde Erva-Doce, Azul, Grafite Fosco, 
Grafite Metalizado, Champagne, e Alumínio
• Placa 4x4 com 4 Módulos + Suporte - Branco e 
Marfim
• Placa 4x4 com 4 Módulos Separados + Suporte 
- Branco e Marfim
• Placa 4x4 com 2 Módulos + Suporte - Branco e 
Marfim

CONJUNTOS MONTADOS

D i s -
poníveis 
somente 
nas cores 

branco e marfim, 
os conjuntos montados (placa + suporte + 

módulo) comercializados pela SIMON possuem a 
medida de 4’’x2’’ (polegadas):

Interruptor Simples
• Interruptor Simples 4x2 – 10A 250V~ - Hori-
zontal
• Interruptor Simples 4x2 – 10A 250V~ - Verti-
cal

Interruptor Paralelo
• Interruptor Paralelo 4x2 – 10A 250V~ - Hori-
zontal
• Interruptor Paralelo 4x2 – 10A 250V~ - Vertical

Tomada 2P Universal
• Tomada 2 Pólos Universal 4x2 – 10A/15A 250V~ 
- 1 Módulo Horizontal
• Tomada 2 Pólos Universal 4x2 – 10A/15A 250V~ 
- 1 Módulo Vertical

Tomada 2P + T
• Tomada 2P+T e Universal 4x2 – 10A/15A 250V~ 
- 1 Módulo Horizontal

• Tomada 2P+T e Universal 4x2 – 10A/15A 250V~ 
- 1 Módulo Vertical

SUPORTES
• Suporte 4x2 Horizontal
• Suporte 4x4

SIMON30

A primeira linha produzida pela Simon Brasil 
possui soluções criadas para atender ambientes de 
casas, escritórios, hospitais, entre outros. A série – 
composta por oito cores de placas para interruptores 
e tomadas (Branco, Marfim, Grafite Fosco, Grafite 
Metalizado, Champagne, Alumínio, Azul e Verde 
Erva-Doce) e três cores de módulo (Branco, Marfim 
e Grafite) - está alinhada às novas tendências de 
arquitetura, decoração, cores e texturas, pois possui 
linhas suaves e formas que se harmonizam perfeita-
mente com todos os espaços e estéticas. Conta com 
cerca de 230 itens, tais como interruptores, tomadas 
(universais, para telefonia e para antenas de TV 
- cabo coaxial), pulsadores, módulos eletrônicos 
(sensores de presença, variadores de luminosidade 
rotativos e digitais, e minuteria) e elementos que 
incorporam a tecnologia com LED.

Os produtos são comercializados individualmen-
te ou em conjuntos. Isto porque todas as peças que 
compõem a Simon30 são modulares e permitem a 
configuração desejada pelo cliente e a troca de cores 
a qualquer tempo. As dimensões das placas ajudam 
a encobrir possíveis imperfeições das paredes. A 
instalação do produto é muito simples e rápida, pois 
a montagem das placas, mecanismos e conjuntos 
são garantidos através da fixação por pressão. 

A SIMON ressalta que tanto a instalação como 
manutenção dos produtos devem ser feitas por um 
profissional competente e conforme as orientações 
contidas nas embalagens de cada item.

QUALIDADE ASSEGURADA

Os produtos da Simon atendem as normas 
brasileiras vigentes para interruptores e tomadas 
de uso doméstico e análogo: a NBR 14136 (refe-
rente à padronização) e as Normas Mercosul NM 
60884 (fixa as condições exigíveis para plugues e 
tomadas) e NM 60669 (fixa as condições exigíveis 
para interruptores). 

A empresa também possui a certificação ISO 
9000:2000 e tanto o desempenho dos produtos como 
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Os produtos da 
Simon atendem 

as normas 
brasileiras 

vigentes para 
interruptores 
e tomadas de 

uso doméstico e 
análogo

o sistema de gestão da qualidade são certificados pela 
UL do Brasil (Underwriters Laboratories) – fundada 
nos Estados Unidos há 110 anos e com atuação no 
território brasileiro desde 1999, como um organismo 
de certificação credenciado pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial).

Cerca de R$ 800 mil foram direcionados para 
equipar o laboratório de testes e ensaios, que fica 
em sua sede, localizada em Diadema (SP). São 
equipamentos modernos, próprios para executar 
todos os requisitos especificados nas normas vigen-
tes, definidas pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). 

Profissionais capacitados realizam dezenas de 
ensaios contínuos, tais como Resistência ao Calor 
e ao Fogo, Proteção Contra Choques Elétricos, 
Aquecimento, Funcionamento Normal, Resistência 
à Umidade, Resistência de Isolamento e Tensão 
Suportável, visando garantir a qualidade e a dura-
bilidade dos produtos. Boa parte dos 
equipamentos foi importada.

A PRESENÇA NA FEICON

A Simon teve uma presença ex-
pressiva em sua segunda participação 
na maior feira do setor de construção 
da América Latina, a Feicon Batimat 
2007 - 15ª Feira Internacional da In-
dústria da Construção, realizada em 
março deste ano em São Paulo. 

Nesta edição da feira, a Simon 
Brasil focou suas ações em segurança 
e automação residencial com o lança-
mento do Simon Vox. No estande de 75 m2, além do 
lançamento, esteve presente toda a linha Simon30 
- com cerca de 230 itens - composta por tomadas, 
interruptores e pulsadores, placas e suportes, mó-
dulos eletrônicos (Sensores de Presença, Variadores 
de Luminosidade rotativos e digitais, Minuteria), 
e os interruptores com o dispositivo LED, para 
sinalização de localização no ambiente. 

Todos os produtos foram instalados em painéis 
interativos para os visitantes testarem o funciona-
mento de cada um, visando estreitar o relaciona-
mento com o público do evento, tais como lojistas, 
construtores, projetistas, instaladores, arquitetos, 
decoradores e consumidores finais. 

As ações de marketing da empresa na feira vi-
saram ao fortalecimento da marca e à exposição do 

variado mix de produtos. 
Segundo Mozarte Almeida, Diretor Comercial 

da Simon Brasil, as expectativas são excelentes e 
o evento possibilitará grandes contatos com futu-
ros parceiros. “Começamos agora um trabalho de 
crescimento e ampliação de mercado. Preparamos 
uma grande estrutura para receber os visitantes, 
que foram convidados a conhecer os diferenciais dos 
nossos produtos, a nossa forma de comercialização 
e estratégias para os pontos-de-venda”, destaca. 

O SIMON VOX: SEGURANÇA 
E TECNOLOGIA DE PONTA

Lançado na Feicon Batimat 2007, o Simon 
Vox é um sistema de segurança e telecontrole, que 
possibilita o monitoramento de vários pontos de 
um imóvel utilizando, inclusive, radiofreqüência. Já 
consolidado na Europa, o produto surge no Brasil 
para atender uma necessidade do mercado em solu-

ções de automação residencial. 
O equipamento é composto por 

uma central de dados, embutida na 
parede, onde ficam armazenadas 
todas as programações do sistema; 
display externo digital (opcional) 
para ativação das funções; e senso-
res específicos para detectar fumaça, 
gás, água, falta de energia elétrica e 
intrusão (presença de pessoas). 

No Simon Vox há, ainda, um 
sistema que permite o controle da 
alimentação elétrica de dois pontos 
da residência, através de telefone 
(fixo ou celular) e também é possível 

acoplar um sistema de câmeras de vigilância, que 
possibilita ao usuário acompanhar pela internet, 
por meio de senha, as imagens captadas pelo 
equipamento.  

Com o objetivo de trazer tranqüilidade e pratici-
dade ao usuário, todo o controle do sistema é feito 
por meio de um telefone fixo ou celular. Assim que 
os sensores detectam qualquer incidência, é enviado 
um sinal para a central do Simon Vox, que entrará 
em contato com o usuário discando para o núme-
ro de telefone memorizado no sistema – podendo 
ser armazenado até quatro números. Ao atender a 
chamada, o usuário ouve uma mensagem de voz 
pré-programada relativa à emergência ocorrida no 
imóvel, para assim identificar qual a melhor pro-
vidência a ser tomada. 
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SIMON BRASIL

Benedito Augusto Arruda é Diretor Geral da Simon Brasil.

SENSORES EXCLUSIVOS 
PARA DIVERSAS FUNÇÕES

O Simon Vox possui diversos sensores, sendo 
que cada um atende uma necessidade especifica: 
• Sensor de Intrusão: detecta toda e qualquer movi-
mentação no ambiente. Nele podem ser adicionados 
até dez sensores de presença sem fio, a serem espa-
lhados pelos cômodos;
• Sensor de Inundação: detecta qualquer tipo de 
vazamento no imóvel. Tem como acessório uma 
válvula a ser instalada junto à alimentação da água, 
que suspende o fornecimento e evita a inundação;
• Sensor de Fumaça: detecta qualquer sinal de fumaça 
no ambiente, provocada por possíveis incêndios;
• Sensor de Gás: detecta qualquer possibilidade de 
vazamento e também pode atuar em conjunto com 
uma válvula que fecha a entrada do gás.
• Sensor de Energia: detecta a falta de transmissão 
de energia elétrica no imóvel. A central – que passa 
a funcionar pelo módulo de bateria – é acionada 
e envia um alerta para o telefone programado, 
para que o usuário saiba que apenas os sensores 
de intrusão permanecem ligados e que os demais 
pararam de funcionar.

SEGURANÇA E CONFORTO A DISTÂNCIA

O Simon Vox conta ainda com um dispositivo de 
segurança chamado Pulsador de Pânico. Trata-se de 
um pequeno aparelho móvel ideal para pessoas en-
fermas ou idosas que, em caso de emergência, basta 
apertar o botão que a central é acionada e enviará 
uma mensagem para um dos telefones agendados.

Há ainda a possibilidade de controlar dois pontos 
de energia da casa – por exemplo, desde acionar a 
luz da varanda ou o ar-condicionado até encher a 
banheira, tudo a distância. O usuário apenas precisa 

digitar um código no telefone para ativar e desativar 
a transmissão de energia naquele local. 

Como o Simon Vox pode ser instalado também em 
estabelecimentos comerciais e caso o ponto a ser ati-
vado ou desativado necessitar de muita potência – por 
exemplo, uma sala de máquinas ou motores – basta 
instalar no circuito um contator, que é uma chave 
eletromagnética ideal para grandes cargas elétricas. 

O produto lançado com o apoio, pela Simon, de 
profissionais especializados para a instalação,  além 
da garantia de um ano, terá, também, assistência 
permanente.

CRESCIMENTO E NOVAS PARCERIAS

O lançamento do Simon Vox faz parte do pri-
meiro investimento da filial brasileira em automa-
ção residencial no país, e atende a meta mundial 
da empresa que é converter tecnologia em conforto 
e segurança. Com o fortalecimento da marca no 
setor, a Simon Brasil amplia a oferta de produtos e 
conquista importantes parcerias, entre elas, a Leroy 
Merlin, uma das principais redes do mercado de 
material de construção do país.

Os índices atuais apontam para a concretização 
das metas estabelecidas para o primeiro ano de comer-
cialização no Brasil – que se completa em meados de 
2007 –, com o faturamento de cerca de R$ 8 milhões 
e a conquista de 600 revendas de materiais de cons-
trução e de materiais elétricos. Para o segundo ano de 
atividades, são previstos 1500 pontos-de-venda, mas 
a meta é ultrapassar 2.500 revendas de materiais de 
construção e de materiais elétricos. Com a ampliação 
do número de pontos-de-venda e de suas linhas de 
produtos projeta um faturamento 70% superior ao 
atingido em 2006. Somente para os home centers a 
SIMON Brasil antevê ainda este ano um crescimento 
de 25% do faturamento voltado a esse segmento.
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Um grande amigo meu, publicitário de renome, passou por alguns momentos de 
grande constrangimento. Mas como é meu grande amigo, vou contar a história sem dar o 
nome do santo. Só o apelido: “Pasta D’água”. Ele recebeu este apelido pela particularidade de, 
dois minutos após comer qualquer coisa, correr para o banheiro. Não tem jeito, é pá, pum... 

O Pasta D’água estava procurando um apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo. 
Como tem muita grana, queria um imóvel de trezentos a quatrocentos metros quadrados. Um outro amigo em comum, 
presidente de um banco multinacional, havia comprado um imóvel gigantesco na Vila Olímpia, outro bairro nobre de 
São Paulo, e colocou seu apartamento do Morumbi à venda. Fiquei sabendo e disse ao Pasta (só para os íntimos), que 
ficou animado e resolveu ver o imóvel.

O presidente do banco quis ser muito gentil e combinou que, no dia da visita, sua esposa também estaria lá para 
mostrar pessoalmente o imóvel com todos os detalhes. Marcaram em uma tarde de quarta-feira, às 15 horas. Acontece 
que nesse dia o Pasta D’agua fez um almoço de negócios no Restaurante do Bolinha, especializado em feijoada. Antes 
de sair para ver o apartamento foi ao banheiro do restaurante mesmo, para não dar vexame na frente da madame 
esposa do banqueiro. 

O Pasta chegou uns 45 minutos antes, falou com o porteiro e perguntou se a madame já havia chegado. O porteiro 
disse que ainda não, mas que ele poderia subir, porque fora muito bem recomendado. E assim foi feito: o Pasta D’agua 
pegou a chave e foi ao décimo andar para ver o imóvel antes da chegada da proprietária, aliás uma distinta senhora de 
uns 50 anos. 

Acontece que em pleno elevador o Pasta começou a sentir aquelas cólicas malditas. O elevador foi subindo, as cólicas 
aumentando, ele com a chave na mão e as pernas já presas uma na outra, andando pra lá e pra cá igual a um pingüim. O 
Pasta já começava a suar, e o elevador parecia que não chegava nunca. Ele desceu, abriu a porta do apartamento e entrou 
no primeiro banheiro que viu, sentou no vaso e fez o serviço.

Só que esse banheiro estava sem a porta, que tinha sido retirada para pintura. O chão estava com pedaços de saco de 
cimento, por conta da reforma que estava sendo realizada no imóvel. Então ele ouviu a porta da sala se abrir. Pasta 
ficou apavorado: estava sentado no vaso sem as calças. Procurou o papel higiênico, não tinha. Pegou o pedaço de um 
dos sacos de cimento, limpou o que dava, jogou o papel no vaso sanitário, apertou a válvula de descarga e.... surpresa! 
Nada. Ele abriu o reservatório, que estava cheio d’água, mexeu no tampão e conseguiu fazer a água escoar. Mas, para 
completar, o papel do saco de cimento entupiu o vaso e a água ameaçou transbordar.

No seu desespero, Pasta tirou a cueca para vedar a saída de água. Assim foi feito, mas com o todo o nervosismo ele não 
percebeu que a dona do imóvel já estava se aproximando. Quando ela chegou à frente do banheiro lá estava o Pasta 
D’agua, de camisa social com gravata, sem calça, só de sapato e meias.

A madame não sabia se chamava a segurança ou se saía correndo do apartamento. Resolveu sair. O Pasta vestiu as calças 
e saiu atrás, não sem antes jogar pela janela a cueca toda molhada, que caiu no play perto de várias babás e criancinhas. 
Quando ele chegou ao térreo o porteiro já estava esperando para colocá-lo dali para fora. Quase chamou a policia. É claro 
que o negócio não saiu, e o Pasta nunca mais passou perto daquele prédio.

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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AOS AUTORES E COLABORADORES
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