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EDITORIALEDITORIAL

economia brasileira vai bem, obrigado, em que pesem as nuvens no horizonte por con-

ta da oferta de energia. Mas nos tempos mais tenebrosos de nosso mercado muitos 

managers conquistaram a experiência que levou ao crescimento sustentável nos anos 

seguintes.

Um bom exemplo está em Marcelo Cherto, presidente do Grupo Cherto, pioneiro em 

consultoria de franchising no Brasil. Em 1990, quando a empresa tinha apenas quatro anos 

de atividade, veio o Plano Collor e com o bloqueio de dinheiro. Cherto isolou-se por uma 

semana, repensou o negócio e deu início ao caminho que o levaria à atual liderança.

O case da Novozymes Latin América, que abre esta edição, mostra o desenvolvimento 

de negócios da operação brasileira daquele que é um dos grandes players mundiais 

do mercado de biotecnologia. E que, agora, prepara também a entrada no pujante 

mercado de etanol.

A Bradesco Capitalização, maior empresa privada do setor no país, investiu no lança-

mento de uma nova série de produtos e de conceito inovador. Colheu os expressivos 

resultados que estão descritos neste número de Case Studies.

A Leader, uma das mais tradicionais empresas do varejo, reestruturou a operação em 

2005 para montar as bases de uma importante estratégia de expansão que já está em 

andamento, com foco em ampliar a atuação em nível nacional.

O case da Vivo detalha como foi a estratégia de reposicionamento da marca que mu-

dou a comunicação da companhia com seus clientes, no que a operadora de telefonia 

vem colhendo excelentes resultados.

A Celulose Irani, a partir de um projeto de co-geração, tornou-se a primeira empresa 

do setor no Brasil, e a segunda no mundo, a ter créditos de carbono emitidos pelo 

Protocolo de Kyoto. Processo está detalhado nas páginas desta edição.

A Crivo, empresa de software de automação para análise de crédito e risco, foi criada 

em 2000 e vem crescendo 100% ao ano, atendendo às oportunidades que sugiram 

com o aumento do mercado de consumo.

A marca illycafè é mundialmente conhecida. No Brasil há quase 20 anos, o grupo 

montou uma bem-sucedida estratégia para identificar uma rede de fornecedores que 

produzissem grãos de alta qualidade. 

E o case da Olympikus mostra como a empresa ampliou a visibilidade da marca ao se 

tornar patrocinadora oficial dos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro.

Fechando a edição com seu tradicional brilhantismo, Décio Clemente conta nos seus 

Cases & Causos até que ponto alguém pode ser enganar com um letreiro de cinema...

A

SÉRGIO COSTA



Banco BMG. Pela 7ª vez consecutiva, eleito  
“O melhor conglomerado financeiro” pela Fundação Getúlio Vargas,  

no segmento Financiamento ao Consumo.
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ADVOCACIA NO DNA
“Represento a sexta geração de advogados de minha 

família. Exerci a profissão em tempo integral durante 
muito tempo, trabalhando em um grande escritório de 
advocacia e atendendo a clientes de porte, inclusive em-
presas internacionais. Mas também sempre li muito sobre 
marketing, e tinha a convicção de que precisava encontrar 
um nicho de mercado. Afinal, meu registro na OAB de 
São Paulo era acima do número 50.000. Ou seja, antes 
de mim já existiam mais de 50 mil advogados atuando 
somente no meu estado. Em 1977 fui fazer mestrado na 
Universidade de Nova York. Eu precisava cursar maté-

rias eletivas, e as escolhi pelo critério do horário. Mais 
precisamente, por aquelas que me permitiam dormir uma 
hora a mais... Na época, eu tinha apenas 23 anos e via a 
vida de outra forma. Entre essas matérias eletivas havia 
uma sobre contratos atípicos, ou coisa que o valha. E o 
professor era um apaixonado pelo tema franquias, ao qual 
dedicou mais da metade do curso. Foi quando acendeu 
uma luz. Decidi que, quando voltasse ao Brasil, seria o 
primeiro advogado do país especializado em franquias. 
Mas isto era no final de 1978, e as empresas pioneiras 
nesse negócio, como Boticário e Ellus, estavam dando 
seus primeiros passos. Então, eu não tinha clientes que 

No início de 1990, o advogado Marcelo Cherto tinha acabado de deixar 
o dia-a-dia jurídico para se dedicar integralmente à sua consultoria em 
franchising, criada quatro anos antes. O bloqueio de dinheiro do Plano 
Collor transformou o sonho do negócio em pesadelo. A saída? Investir 
os minguados cruzeiros que restaram, e que não eram suficientes para 
pagar a folha de funcionários e o aluguel, e isolar-se durante uma semana 
em um hotel de Nova York para pensar em uma solução. Na volta foi 
empregada uma nova estratégia, a empresa saiu da crise e acompanhou o 
boom do mercado de franquias no Brasil, nos anos seguintes. 
“Foi o que os americanos chamam de tipping point. Parece 
algo pequeno, só que o tempo encaminha você para uma rota 
completamente diferente”, comenta o presidente do Grupo Cherto. 
“Desde então sempre procuramos nos isolar pelo menos uma vez por 
ano, para pensar o futuro. Afinal, é preciso inovar o tempo todo”, 
completa.

OUSADIA, A ARMA 
NA HORA DA CRISE

M A R C E L O  C H E R T O
presidente do Grupo Cherto
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precisam de contratos de franquias. Redigi meu primeiro 
contrato em 1979 e o segundo só em 1983. Se fosse viver 
apenas disso, estaria perdido...”

O AUTOR
“Acabei optando por outros rumos, e sem querer des-

cobri outro nicho. Como eu gostava de Marketing e era 
advogado, me transformei em um profissional especializado 
em questões legais que envolviam Marketing, Publicidade 
e Vendas. Fui diretor jurídico da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) e lá tive a oportunidade de trabalhar 
com pessoas que trabalhavam com franquias, como 
Gregory Ryan, que estava implantando o McDonalds em 
São Paulo. Outro diretor da ABA era Marcos Cobra, hoje 
meu colega na Academia Brasileira de Marketing, que foi 
contratado pela McGraw-Hill para lançar uma coleção de 
livros de Marketing escrita por brasileiros para brasileiros. 
Em 1986, ele me contratou para escrever um livro sobre 
os Aspectos Jurídicos do Marketing. Como o editor, Milton 
Mira, não me conhecia, pediu que eu escrevesse um capítu-
lo para ver meu estilo. Evidentemente, escolhi como tema 
o Franchising. Mira, que hoje tem uma editora chamada 
M.Books e também é meu companheiro de Academia 
Brasileira de Marketing, gostou e pediu que eu escrevesse 
o restante do livro sobre aspectos jurídicos do marketing. 
Mas eu consegui convencê-lo a me deixar escrever um 
livro sobre Franchising. Mostrei a ele estatísticas interna-
cionais e disse que o mercado de franquias em breve ia 
explodir também aqui. E o mercado realmente explodiu, 
tanto que já em 1987 fundei, com outros profissionais, a 
Associação Brasileira de Franchising. O livro foi lançado 
em 1988. E foi o primeiro livro sobre franquias publicado 
no Brasil.”

DISSEMINANDO O FRANCHISING
“Pouco antes, em 1987, procurei várias vezes o diretor 

da Fundação Getulio Vargas em São Paulo, Marcos Cintra, 
depois deputado federal, sugerindo a criação da cadeira de 
Franchising no curso de Graduação da Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Paulo (EAESP). Ele argumentava 
que não podia implantar uma disciplina para a qual sequer 
existia um livro de referência. Um ano depois, voltei com 
meu livro e disse: ‘Agora temos a obra de referência’. Não 
só a cadeira foi criada em 1989, como fui convidado para 
ser o professor titular. Dei aulas durante 11 anos, até 2000, 
quando o aumento de compromissos em minha empresa 
me obrigou a abrir mão dessa atividade.”

O CONSULTOR
“Criei minha empresa de consultoria em 1986, como 

meio de gerar clientes para meu escritório de advocacia. Eu 
não tinha clientes para fazer os contratos porque não existiam 
projetos de franquias em andamento. Era necessário esti-
mular esse mercado. A rigor, o plano deu errado: acabei me 
apaixonando muito mais pelo lado de Marketing, Operações 
e Processos de um negócio de franquia e fui aos poucos me 
afastando do lado puramente Jurídico. No início de 1990, 
passei a me dedicar quase 
que exclusivamente à ativi-
dade de consultor. Mas em 
março veio o Plano Collor e 
a empresa quase quebrou. 
Foi um verdadeiro desespe-
ro. A Cherto tinha quatro 
anos de atividades, e grande 
parte das pequenas e mé-
dias empresas brasileiras 
quebram antes do terceiro 
ano. Como existiam vários 
boatos sobre a aplicação de 
um plano econômico pelo 
novo governo, havíamos 
tomado uma série de medi-
das como precaução, como 
o depósito de recursos em 
uma caderneta de poupan-
ça. Só que foram inócuas, 
porque ninguém esperava 
que viesse, por exemplo, 
o bloqueio de dinheiro. Os 
clientes também estavam 
sem dinheiro. De um fabricante de cerâmicas, chegamos a 
receber o pagamento em ladrilhos.”

TIPPING POINT
“Um belo dia nos demos conta de que o dinheiro que 

nos restava não era suficiente nem para pagar a folha de 
funcionários e o aluguel do mês seguinte. Eu e meu então 
sócio concluímos que não podíamos permanecer  apenas 
voltados para o dia-a-dia e falando só de problemas. Era como 
estar em um buraco e olhar apenas para baixo: tudo o que 
se vê é buraco. E tomamos uma decisão que poderia até 
soar como irresponsável: pegamos nossas últimas reservas 
de dinheiro, compramos passagens com um enorme parce-
lamento e aproveitamos uma promoção no hotel Plaza, de 

“Optei pelo lado 

de marketing, 

operações, 

processos de 

um negócio de 

franquia e fui 

aos poucos me 

afastando do 

aspecto jurídico”
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Nova York. Passamos ali uma semana, isolados dos proble-
mas, para pensar em uma solução. Afinal, quebrar em mais 
quinze dias ou naquele momento, por conta da viagem, dava 
no mesmo. Mas foi a melhor decisão. Abrimos a cabeça 

para coisas diferentes, pensamos 
em outras iniciativas e na volta 
implantamos uma nova estratégia 
que deu certo. Mudamos o leque 
de produtos e a precificação de 
nossos serviços, alteramos por 
completo nossa forma de aborda-
gem de clientes e prospects. Foi 
o que os americanos chamam de 
tipping point, ou ponto de infle-
xão. Um desvio de alguns graus 
na rota que parece pequeno, só 
que com o tempo leva você a um 
destino completamente diferente. 
Quando o problema é grande, é 
preciso ousar, mudar a forma de 
ver o problema. Se você continu-
ar agindo da forma como sempre 

agiu, vai ter o resultado que sempre obteve. De lá para cá, eu 
e meus sócios nos isolamos do dia-a-dia, pelo menos uma vez 
por ano, para pensar o futuro e traçar novos rumos. Afinal, 
é preciso inovar o tempo todo, até porque a velocidade do 
mundo e da concorrência aumentou muito.” 

APRENDENDO COM OS ERROS
“Na minha trajetória profissional nem tudo saiu como 

eu desejei. Em 1989, me associei ao Ricardo Semler, que 
estava no auge por conta do seu livro “Virando a própria 
mesa”, que virou best-seller em 1988. Na época ainda não 
era tão comum a figura do guru corporativo. Montamos uma 
empresa com o objetivo de trazer para o Brasil a Body Shop, 
a empresa de cosméticos criada em 1976 por Anita Roddick, 
recentemente falecida, e que trabalha apenas com produtos 
ecologicamente corretos. A sociedade não concretizou seu 
objetivo. Tudo o que produzimos em quase 18 meses de 
existência legal, foram inúmeras reuniões. Mas na época 
assimilei novos conceitos como a ecologia e a responsabilidade 
social das empresas, que eram novidade no Brasil. No início 
dos anos 90 criei, com mais dois sócios, uma revista chamada 
Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Em nossas mãos, 
ela só deu dor de cabeça. Me rendeu boa parte dos cabelos 
brancos que tenho hoje. Vendi minha parte para um dos 
sócios, que depois vendeu a revista para a Editora Globo, 

que a transformou em um sucesso. Mas foi extremamente 
gratificante criar a revista e ampliar meu conhecimento sobre 
um segmento tão importante de nossa economia.”

O BOOM  DAS FRANQUIAS
“Quando criamos a Associação Brasileira de Franchi-

sing, em meados de 1987, mostramos ao mercado que a 
franquia podia ser a saída para a crise que afetava toda a 
economia brasileira na época. Uma rede de franquias cons-
titui um canal de vendas fantástico, que permite um grau 
de controle maior e, além disso, sempre garantiu algo que 
hoje virou moda: experiências positivas para o consumi-
dor, que não quer só o produto, mas também adquiri-lo no 
ambiente adequado e com o atendimento certo. Um ponto 
de venda nada mais é do que um cenário. Mas quando o 
produto chega ao consumidor através, por exemplo, da 
prateleira de um supermercado, é o supermercadista que 
vai decidir como isto vai ser feito. Numa rede de franquias, 
isso é diferente. A receita caiu bem. O Franchising cres-
ceu de forma alucinante, até 30% ao ano. As empresas 
tiveram de se adaptar a um novo cenário de abertura da 
economia, maior concorrência etc., e perceberam que 
nessa estratégia precisavam mudar a forma de chegar ao 
mercado, de distribuir seus produtos, de interagir com o 
consumidor. A franquia foi uma importante alternativa, 
até por representar um custo baixo. O Boticário começou 
com uma pequena farmácia de manipulação, em Curitiba, 
criada por meu amigo Miguel Krigsner, e hoje tem mais de 
900 franqueados e 2.400 lojas, apenas no Brasil. Se depen-
desse de recursos próprios ou de empréstimos bancários, 
Miguel não teria chegado aonde chegou. Quem financiou 
o crescimento foram os próprios franqueados, que além 
dos recursos próprios ainda injetaram no negócio dois in-
gredientes fundamentais: seu trabalho e o relacionamento 
com a comunidade onde atuam.” 

A SEGUNDA VIRADA
“A partir de 1996 tivemos um segundo tipping point 

em nosso negócio. Com o tempo fomos percebendo que os 
princípios, ferramentas e técnicas que fazem da franquia 
um sucesso poderiam ser aplicados em outros tipos de 
canais de vendas. E passamos a utilizá-los, com sucesso, 
para aprimorar e extrair mais resultados de redes de re-
presentantes comerciais, de distribuidores, de assistências 
técnicas e outras. Ou seja, qualquer rede que tenha de agir 
de forma “orquestrada” pode adotar certas ferramentas 
típicas da franquia. Até então o perfil de nossa carteira era 

Quando o 

problema 

é grande é 

necessário uma 

iniciativa ousada, 

mudar a forma 

de olhar
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formado, no geral, por empresas do varejo, que viam no 
Franchising um mecanismo de expansão. E também por 
pequenos prestadores de serviços, escolas de idiomas, 
redes de fast food. E com a ampliação do foco de nossa 
consultoria, passamos a trabalhar também para clientes que 
demandam soluções mais amplas e mais complexas, como 
grandes multinacionais, bancos e seguradoras. Passamos 
trabalhar para empresas como Johnson & Johnson, Xerox, 
Gol, Unilever, General Motors, Bradesco Seguros, Bovespa 
e outras. Hoje, os projetos de franquia representam cerca 
de 45% do nosso negócio. Na verdade, nossa consultoria é 
diferente. As tradicionais, de forma geral, param na primeira 
etapa, que envolve a definição do modelo de negócio e da 
estratégia. Nós vamos até a implantação. Temos uma atua-
ção muito mais tática e prática do que estratégica. Tanto que 
adotamos o slogan “Planejamos e fazemos acontecer”. 

 
FOCO EM GENTE

“Somos uma empresa de gente. Temos como princípio 
o bom tratamento às pessoas, o estímulo à capacitação, à 
motivação, à reciclagem, e adotamos uma política de partici-
pação nos resultados, para todos. Mas também entendo que 
além de tudo, e principalmente, cada pessoa deve ser feliz 
no que faz. Fazemos muito uso de uma ferramenta chamada 
Predictive Index, ou PI. No Brasil ela é aplicada por uma 
empresa chamada Arquitetura Humana, que nos ajuda a 
definir quais os perfis ideais para cada função em nossa 
estrutura de quase 50 pessoas. O PI parte do pressuposto 
que qualquer pessoa faz as coisas por aptidão, com menos 
desgaste; ou por atitude, onde pode até ser muito bem 
feito, mas haverá um preço a pagar, geralmente na forma 
de algum problema de saúde. Aqui na Cherto evitamos 
isto. Se alguém é bom em vendas e o obrigarmos a traba-
lhar com estratégia, essa pessoa pode até fazer bem o seu 
trabalho durante um tempo, mas será infeliz. Procurarmos 
fazer com que as pessoas trabalhem com aquilo para que 
têm aptidão. Partimos do pressuposto de que toda pessoa 
foi feita para brilhar, algumas aqui dentro e outras não. 
Quando temos de dispensar alguém, entendo que fazemos 
um favor, tanto para nós mesmos, como para a pessoa 
dispensada, porque ela tem uma chance de encontrar a 
atividade em que terá condições de brilhar. Aliás, não são 
poucos os casos de pessoas que saíram daqui e continuam 
freqüentando nossa festa de final de ano, porque foram para 
outro lugar onde se tornaram mais felizes e realizadas. Um 
deles, quando chegou a CEO de uma empresa internacional, 
ligou primeiro para a esposa e, em seguida, para mim, para 

dar a notícia e dizer que devia o novo emprego ao que 
aprendeu no Grupo Cherto.”

PELO EMPREENDEDORISMO
“Há quase sete anos, me tornei voluntário da ONG 

internacional Endeavor. Fui chamado por uma ex-aluna do 
curso da FGV, Marília Rocca, uma pessoa brilhante, que 
esteve envolvida desde o início com a vinda da iniciativa 
para o Brasil, em 2000. A Endeavor nasceu em Nova York 
e tem como objetivo disseminar exemplos inspiradores 
de empreendedores de sucesso, que ela seleciona e apóia. 
Atua apenas em economias emergentes. Um Conselho 
Consultivo Global foi criado, anos atrás, como forma de 
integrar todos os países onde a Endeavor atua. E fui con-
vidado a integrá-lo. O grupo se reúne todos os anos para 
discutir atividades conjuntas, promover a transferência de 
conhecimento, etc. O Brasil é um pólo de excelência para 
a Endeavor. E, sinceramente, além de ser extremamente 
gratificante contribuir para a disseminação de experiências 
bem-sucedidas, aprendo muito com os jovens empreende-
dores de quem sou mentor ou que ajudo a selecionar nos 
Painéis Internacionais de Seleção. Inúmeras vezes me de-
parei com jovens brilhantes com idéias geniais. Certamente, 
eu aprendo mais com eles do que eles comigo.”

 
O SOCIAL

“Anos atrás fui procurado por Stephen Kanitz, criador do 
prêmio “Bem Eficiente”, que sugeriu que o Grupo Cherto pas-
sasse a utilizar seus conhecimentos de franquia para replicar 
e disseminar entidades beneficentes que resolvem problemas 
sociais com eficiência e métodos inovadores. Ficou provado 
que, empregando-se basicamente as mesmas técnicas e ferra-
mentas utilizadas para replicar uma loja, um restaurante, uma 
escola de idiomas, uma locadora de vídeo ou uma lavanderia, 
é viável replicar, com sucesso, uma creche para crianças 
carentes, um centro de ensino de informática para jovens em 
situação de risco, uma escola profissionalizante, uma unidade 
de alfabetização de adultos ou qualquer outra atividade sem 
fins lucrativos que seja bem-sucedida. O Grupo Cherto, desde 
então, se envolveu na estruturação e implementação de mais 
de 30 operações de Franquia Social. Uma delas resultou na 
rede Formare, da Fundação Iochpe, que a partir de parcerias 
com empresas de grande e médio portes oferece cursos de 
educação profissional para jovens de famílias de baixa renda 
com idade entre 15 e 17 anos. É uma de nossas contribuições 
para um país que precisa estimular cada vez mais os projetos 
de cunho social que gerem resultados verdadeiros.”
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A Novozymes é uma das maiores empresas de biotecnologia 
do mundo e líder mundial em biotecnologia de enzimas 
industriais. Desde 1989 produz enzimas no Brasil, em 
sua unidade em Araucária (PR). E nos últimos anos vem 
expandindo sua presença no mercado.

UM GIGANTE DA BIOTECNOLOGIA
CAMINHA PARA O ETANOL

V I C T O R  B A R B O S A

NOVOZYMES LATIN AMERICA

A 
Novozymes integra a holding Novo A/S, ao 
lado da Novo Nordisk A/S, empresa produtora 
de produtos para saúde.

A origem da Novo A/S está vinculada à 
Novo Nordisk, que, por sua vez, foi resultado da 
união das duas mais tradicionais Indústrias de bio-
tecnologia e farmácia da Dinamarca: a Novo Industri 
A/S (1923) e a Nordisk Gentolffe A/S (1925).

Através dos tempos, com centros industriais em 
vários países e sede na Dinamarca, a Novo Nordisk 
evoluiu a ponto de tornar-se a maior fabricante de 
insulina e enzimas industriais do mundo.

Sua chegada ao Brasil, no entanto, é mais recente. 
Em 1975, a Novo Industri do Brasil instalava-se em 
São Paulo com escritório de representação e assis-
tência técnica.

Em 1989, após vários estudos de mercado, a Novo 
Nordisk inaugurava sua unidade industrial em Arau-
cária, no Paraná. Com atuação destacada e rápido cres-
cimento, no Brasil, a Novo Nordisk, em pouco tempo, 
alcançou resultados considerados expressivos.

A Novo Nordisk era então composta por duas 
unidades: uma produtora de enzimas e outra produ-
tora de insulina e hormônio de crescimento.

Em 13 de novembro de 2000 a corporação foi rees-
truturada, sendo composta pela holding Novo A/S.
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UMA MARCA DE LIDERANÇA

A Novozymes ocupa posições de liderança em 
cada um dos três principais segmentos do mercado 
industrial de enzimas, com uma fatia de aproxima-
damente 50% do mercado de enzimas técnicas, 30% 
do mercado de enzimas para alimentos e 35% do 
mercado para enzimas para rações animais.

A empresa faz uso de tecnologias avançadas, 
desde a descoberta e desenvolvimento até a produção. 
Com um comprovado currículo na área de Pesquisa 
e Desenvolvimento e com a comercialização cons-
tante de novas enzimas, a Novozymes é amplamente 
reconhecida como um produtor inovador. Mundial-
mente, emprega aproximadamente 3.500 pessoas. 
Cerca de 650 funcionários trabalham em Pesquisa 
e Desenvolvimento dos quais 280 são cientistas.

No Brasil, sob a razão social de Novozymes Latin 
America Limitada, está instalada em Araucária (PR), 
e emprega 160 pessoas, entre operadores, técnicos 
e profissionais graduados nos mais altos níveis de 
especialização.

A Novozymes conta com uma rede de distribuição 
mundial e uma forte presença nos 
mercados emergentes, possibilitando 
a extensão dos ciclos de vida dos 
produtos.

A estratégia da corporação é 
reforçar ainda mais a sua posição 
no mercado, expandindo sua ação 
a novas áreas geográficas e a novas 
aplicações para as atuais enzimas 
bem como para produtos inteira-
mente novos que criarão os seus 
próprios mercados.

AFINAL, O QUE SÃO ENZIMAS?

Os homens, as plantas, os animais, todas as maté-
rias vivas necessitam de um tipo especial de proteína 
para viver, respirar e crescer. Estas proteínas são as 
enzimas, substâncias microscópicas que aceleram 
reações químicas.

Por exemplo: no aparelho digestivo, as enzimas 
decompõem carboidratos, gorduras e proteínas de 
alimentos em partes menores, facilitando a absor-
ção pela corrente sanguínea. Mas sua utilidade vai 
além do organismo humano. As enzimas podem ser 
produzidas para uso comercial através da fermen-
tação, processo pelo qual uma substância natural é 
convertida em outra.

Pense nos detergentes. As proteínas funcionam 
como agente aglutinante atraindo manchas e sujei-
ras. As enzimas decompõem as proteínas. Por isso, 
um detergente enzimático remove melhor sujeiras e 
manchas que outros não enzimáticos.

Hoje em dia, as enzimas produzidas industrial-
mente são usadas não só em detergentes mas tam-
bém na produção de bebidas alcoólicas destiladas, 
ração animal, panificação, cerveja, gordura e óleos, 
combustíveis (álcool), couro, papel, xarope, têxteis, 
vinho e suco.

As enzimas são proteínas biodegradáveis que 
tornam os processos de produção mais eficientes e 
menos dispendiosos e resultam em produtos de quali-
dade superior. As enzimas ajudam a proteger o meio 
ambiente, reduzindo a presença de produtos residuais 
e a necessidade do uso de químicos fortes.

POR QUE USAR ENZIMAS?

As enzimas permitem às indústrias usarem pro-
cessos mais econômicos, diminuindo o consumo de 
energia e recursos, mais confiáveis e que poluem 

menos.
As enzimas são espantosamente 

eficientes - muito pouco é necessá-
rio para um grande resultado. Elas 
são muito específicas, o que evita 
resultados indesejáveis.

As altas temperaturas e pressões, 
fortes ácidos ou álcalis e perigosos 
químicos necessários a muitos pro-
cessos industriais significam perigo 
potencial ao ambiente de trabalho 
e ao meio ambiente. Atualmente as 
enzimas podem substituir muitos 
desses químicos e permitir uma 

produção segura e ambientalmente amigável.

ENZIMAS PARA MUITAS APLICAÇÕES

Alimentação animal e meio ambiente 
As enzimas são utilizadas para aumentar a di-

gestibilidade dos alimentos e rações animais o que 
diminui a quantidade de estrume e gases liberados 
ao meio ambiente.

Alimentos 
As enzimas são utilizadas na indústria de laticí-

nios, de gelatina, de levedura, de carne, de pescado, 
de ovos, de nutrição e alimentação infantil visando 
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à geração de uma gama de novos e inovadores pro-
dutos.

Amido 
Utilizadas para extração do açúcar e xaropes de 

amido de outras fontes como o amido de milho, ami-
do de mandioca, sem a utilização de equipamentos 
especiais e ácidos fortes.

Cerveja 
Enzimas para redução da viscosidade do mosto e 

cerveja, liquefação de adjuntos sólidos, aumento do 
FAN, utilização de cevada como adjunto cervejeiro, 
uso de maiores proporções de adjuntos ou maltes 
menos modificados, ajuste da atenuação e eliminação 
do diacetil, resultando em oportunidades de aumento 
de produtividade e redução de custos na produção de 
cerveja, mantendo a qualidade desejada.

Couro 
As enzimas são utilizadas no processo inicial 

de limpeza das peles, reduzem a quantidade neces-
sária de água, bem como substituem e viabilizam 
a substituição de produtos químicos agressivos, 

proporcionando melhora 
na qualidade do produto 
final. Fazem o processo 
industrial ser mais seguro 
para os técnicos, mais rá-
pido, mais eficiente, mais 
barato e ambientalmente 

correto.

Detergentes 
Enzimas são ingredientes poderosos presentes 

nos detergentes industriais e domésticos. As enzimas 
maximizam o valor de seu produto sem adicionar 
custos adicionais à formulação, além de trazer van-
tagens competitivas.

Óleos e gorduras 
Sem aumentar o conteúdo de gorduras trans 

é possível interesterificar bases para margarinas e 
shortenings, evitando o uso de metilato de sódio e 
etapas de pós-refino.

Panificação 
Enzimas são alternativas naturais ao uso de 

aditivos e químicos na indústria de panificação. 
Utilizando-se enzimas o processo de envelhecimento 
pode ser retardado, mantendo o p&atildeo fresco por 

mais tempo. As enzimas melhoram as propriedades 
de manuseio e estabilidade da massa e aumentam 
a tolerância à fermentação. Fortaleça sua massa e 
reduza seus custos.

Papel 
As enzimas podem reduzir drasticamente a quan-

tidade de agentes branqueadores (cloro, peróxido) 
necessária para o branqueamento do papel.

Têxtil 
São utilizadas para dar o efeito “Stonewashed” 

ao jeans, diminuindo os riscos de danos às máqui-
nas e tecidos causados pela utilização de pedras no 
processo de lavagem.

AS ENZIMAS E O MEIO AMBIENTE

A grande preocupação ambiental desencadeou 
uma procura intensa por outras alternativas, as 
chamadas “tecnologias limpas”.

As enzimas são uma dessas tecnologias e irão, 
gradativamente, substituir muitos componentes 
químicos utilizados nos processos industriais atuais. 
Isso demonstra a grande capacidade de minimização 
de problemas ambientais oferecida pelas enzimas e 
que podem ser resumidas em: trabalham em baixas 
temperaturas e condições amenas; podem ser usadas 
para substituir condições e componentes químicos 
perigosos resultando em economia de energia e dimi-
nuição da poluição; como são altamente específicas 
não produzem efeitos inesperados no processo de 
produção; podem ser utilizadas para o tratamento 
de resíduos biológicos e; as enzimas em si são bio-
degradáveis, ou seja, são facilmente absorvidas pela 
natureza.

As indústrias estão diante de um grande desafio. 
Elas precisam proteger o meio ambiente e, ao mesmo 
tempo, oferecer os produtos, os serviços e os empregos 
exigidos pela sociedade.

Com a conservação dos recursos naturais e a 
proteção ao meio ambiente tornando-se cada vez 
mais importantes, o caminho para novas aplicações 
de enzimas está aberto nos mais variados tipos de 
indústrias.

TRABALHANDO PARA 
UM MEIO AMBIENTE LIMPO

Não é suficiente para a Novozymes produzir en-
zimas através das quais outras empresas se utilizam 
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para diminuir seus impactos ambientais negativos. 
É meta constante da Novozymes trabalhar buscando 
a redução do impacto ambiental de suas próprias 
fábricas. Sempre que possível, são empregadas as 
mais recentes tecnologias, permitindo o melhor apro-
veitamento dos recursos e prestando grande respeito 
ao meio ambiente.

O SIGNIFICADO DA NOSSA MARCA

A nossa identidade corporativa é simbolizada por 
um trevo de quatro folhas, que significa boa sorte 
e o caráter muito particular das enzimas: produtos 
derivados da natureza. É assim, uma estampa da 
eterna magia da natureza.

O QUE ESTÁ POR 
TRÁS DE NOSSA MARCA

Desvendar a magia da Novozymes é expressar, no 
dia-a-dia dos negócios, as seguintes condutas:

Abertura (Openness)
Nós fazemos o que dizemos e dizemos o que 

fazemos

Paixão (Passion)
Nós amamos o que fazemos e fazemos isto 

acontecer

Centelha (Spark)
Curiosidade, dinamismo, empreendedorismo

Ciência (Science)
Ciência para melhores negócios e uma vida 

melhor

COMPROMISSOS E FUNDAMENTOS

A Novozymes possui uma filosofia empresarial 
baseada em sólidos fundamentos, os quais sustentam 
um estilo de administração altamente profissional.

Possuímos um forte compromisso com o de-
senvolvimento sustentável. Isto significa que pro-
curamos ser financeira, social e ambientalmente 
corretos.

No relatório anual sobre o meio ambiente e o 
campo social, a empresa demonstra a prática desta 
estratégia no dia-a-dia dos negócios. Este relatório pode 
ser acessado através do site www.novozymes.com.

A Carta de Conduta também permite uma com-

preensão maior dos fundamentos e compromissos 
da empresa. Este importante livro traz os princípios 
fundamentais que regem todas as empresas do 
Grupo Novo.

POLÍTICAS

A empresa tem forte comprometimento com a 
qualidade, com a segurança e saúde dos funcioná-
rios, parceiros, visitantes e prestadores de serviços e 
comprometimento com o meio ambiente e bioética, 
através de suas políticas.

Política Ambiental e de Bioética
A Novozymes trabalhará continuamente para 

melhorar o desempenho ambiental, estabelecendo 
objetivos ambiciosos e incorporando considerações 
ambientais e bioéticas ao nosso negócio do dia-a-
dia.

Apoiaremos o desenvolvimento sustentável glo-
bal, criando soluções 
ambientalmente equi-
libradas para substi-
tuir tecnologias exis-
tentes e para atender 
às novas necessidades 
do mercado.

• Somos todos res-
ponsáveis pela identi-
ficação e avaliação de 
áreas onde o nosso de-
sempenho ambiental 
pode ser aprimorado, 
e pela tomada de ação 
nessas questões.

• Nas nossas ope-
rações diárias, todos 
deveremos envidar os 
melhores esforços para reduzir o impacto ambiental 
e observar as melhores práticas. Onde causarmos um 
impacto ambiental significativo, usaremos sistemas 
de gestão documentados para controlar o nosso 
desempenho.

• Iremos cumprir com os requisitos legais apli-
cáveis e compromissos ambientais por nós subs-
critos.

• Estaremos sempre atentos às preocupações bio-
éticas e ambientais dos nossos stakeholders e respon-
deremos com franqueza aos seus questionamentos. 
Manteremos um relacionamento estreito com as 
comunidades onde operarmos.

BIOTECNOLOGIA

UM GIGANTE DA BIOTECNOLOGIA CAMINHA PARA O ETANOL

A grande preocupação 
ambiental 

desencadeou uma 
procura intensa por 
outras alternativas, 

as chamadas 
“tecnologias limpas”.

As enzimas são uma 
dessas tecnologias



CASE STUDIES

14

NOVOZYMES LATIN AMERICA

• Daremos a nossa colaboração 
aos nossos fornecedores, terceirizados, 
autoridades e outros stakeholders, para 
promover um comportamento am-
biental e bioético responsável.

• Buscaremos parceiros que tratem as questões 
ambientais e bioéticas com responsabilidade.

• Ao desenvolvermos novos produtos e processos, 
asseguraremos que o impacto ambiental e as ques-
tões bioéticas sejam focados, desde o uso de matérias-
primas até a aplicação do produto.

Política de Saúde e Segurança Ocupacional
A Novozymes Latin America Ltda. compromete-

se a desenvolver e a proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável e seguro aos seus funcionários, 
parceiros e prestadores de serviços através de diretrizes 
claras e objetivas, buscando o aprimoramento con-
tínuo bem como alcançando padrões superiores de 
Saúde e Segurança Ocupacional aos legislados. 

As diretrizes são:

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

A Novozymes Latin America Ltda. como insti-
tuição juntamente com todos os seus funcionários 
e prestadores de serviços internos têm a responsa-
bilidade de contribuir e assegurar que as condições 
de trabalho sejam propícias para um ambiente de 
trabalho ocupacionalmente saudável e seguro.

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

A Novozymes Latin America Ltda. realizará ações 
educativas para desenvolver a atitude de prevenção 
em cada um dos seus funcionários e prestadores de 
serviços internos. A conscientização de que toda a 
atividade tem riscos e perigos potenciais, promoverá 
um ambiente de trabalho ocupacionalmente mais 
saudável e mais seguro.

PREVENÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A Novozymes Latin America Ltda, funcionários 
e prestadores de serviços internos da Novozymes La-
tin America Ltda. devem estar harmonizados com 
as melhores práticas de gestão da Política de Saúde 
e Segurança Ocupacional, sempre orientados para 
a prevenção de riscos ocupacionais que possam de 
alguma maneira comprometer sua integridade física 
bem como a dos visitantes.

PROMOÇÃO DA SAÚDE

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 

Ocupacional da Novozymes 
Latin America Ltda. deve zelar 
e promover a saúde dos seus 

funcionários através de diagnósticos 
médicos, das análises de perigos e riscos, das análises 
críticas do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional da Novozymes Latin America Ltda. e 
dos programas de saúde e segurança ocupacional.

APRIMORAMENTO CONTÍNUO

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocu-
pacional da Novozymes Latin America Ltda. deve 
ser voltado para o aprimoramento contínuo das suas 
práticas e atividades, com a participação dos seus 
funcionários e dos prestadores de serviços internos. 
Para tanto, serão sempre observadas as evoluções 
das legislações e demais requisitos, os resultados das 
avaliações das análises críticas do Sistema de Gestão 
de Saúde e Segurança Ocupacional da Novozymes 
Latin America Ltda.

OBJETIVOS E METAS

Os Programas de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional da Novozymes Latin America Ltda., 
que consolidam os Objetivos e Metas, são estabele-
cidos com base no levantamento e identificação de 
perigos e riscos significativos, a legislação pertinente 
e demais requisitos e a busca do aprimoramento 
contínuo do desempenho em saúde e segurança 
ocupacional.

Política de Qualidade
A Novozymes quer ser reconhecida como líder em 

Qualidade. Qualidade é quando a nossa capacidade 
de antecipar e entender as expectativas dos nossos 
clientes resultam em ações verdadeiramente factíveis 
que vão ao encontro ou excedem a sua expectativa, 
toda vez!

Qualidade é uma parte integrante de como geren-
ciamos o nosso negócio e nós temos que focalizar 
Qualidade em cada passo que damos.

• Nós somos todos responsáveis por identificar e 
avaliar áreas onde nossa performance em Qualidade 
pode ser melhorada, e agir para isto.

• Nós temos que identificar, prever e influenciar 
as necessidades do cliente e do mercado como a base 
para o desenvolvimento de produtos, processos e 
serviços.

• Nós somos todos responsáveis em gerir o nosso 
negócio e processos comerciais estabelecendo metas 
ambiciosas para a melhoria contínua da Qualidade 
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e da Produtividade.
• Nós temos que manter um diálogo próximo 

com autoridades para, pró-ativamente, influenciar 
as legislações.

• Nós iremos desenvolver novos produtos, pro-
cessos e serviços de qualidade através da estreita 
colaboração com nossos clientes, com universidades, 
instituições de pesquisa e outros parceiros.

• Nós iremos utilizar os Documentos do Sistema 
da Qualidade para assegurar a qualidade dos nossos 
produtos e serviços.

INOVAÇÃO É O NOSSO NEGÓCIO

A base para todas as pesquisas na Novozymes é 
o estudo de processos biológicos.

O conhecimento adquirido desse trabalho é usado 
para refinar as técnicas de produção e desenvolver 
novos produtos. Na Novozymes, as modernas téc-
nicas de biotecnologia, como engenharia genética, 
química protéica avançada e engenharia protéica, 
estão de mãos dadas com as mais tradicionais dis-
ciplinas biológicas para formar o alicerce de nossas 
atividades de pesquisa. 

A BUSCA DE NOVAS ENZIMAS

Atualmente, a Novozymes fornece enzimas para 
várias indústrias. Mas a busca por novas enzimas 
e novas aplicações não termina nunca. O uso de 
enzimas se tornará mais e mais difundido com o 
aumento da consciência global da necessidade de 
preservação dos recursos naturais e respeito por nosso 
meio ambiente.

COLABORAÇÃO COM O CLIENTE

A Novozymes acredita que sua responsabilidade 
com seus clientes não termina com a venda de seus 
produtos.

É seu objetivo não só oferecer os melhores produ-
tos mas, também, prover os melhores serviços. Além 
disso, a Novozymes visa oferecer produtos e serviços 
que satisfaçam requisitos e necessidades especiais de 
cada cliente.

As plantas piloto são capazes de trabalhar em 
cooperação com os clientes no desenvolvimento e 
otimização de processos industriais que utilizam 
enzimas.

Com fábricas estrategicamente espalhadas pelo 
mundo, a Novozymes pode assegurar a seus clientes 

que eles terão, sempre, as enzimas necessárias aos 
seus processos de produção. 

NOS PRÓXIMOS PASSOS, O ETANOL

A Novozymes fechou acordo de desenvolvimento 
com o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, enti-
dade técnica da indústria de cana-de-açúcar do Brasil. 
Com base neste acordo, a Novozymes fornecerá a 
tecnologia de enzimas para o desenvolvimento de 
bioetanol a partir do bagaço da cana. 

O acordo com o CTC é uma colaboração de pes-
quisa que tem por objetivo desenvolver o bioetanol a 
partir do bagaço da cana. As atividades de desenvolvi-
mento serão realizadas em estreita colaboração entre 
o CTC e a Novozymes no Brasil, com o apoio dos 
centros de P&D da Novozymes sediados nos EUA e 
na Dinamarca. Este futuro processo irá proporcionar 
uma maior produção de álcool a partir da cana-
de-açúcar, permitindo desta forma a otimização da 
economia do processo e equilíbrio de energia, além 
de reduzir mais ainda as áreas de plantio e a emissão 
de gases de efeito estufa.

“Estamos na grande expectativa do início da coo-
peração com o CTC, que é um participante impor-
tante e de grande envergadura no mercado brasileiro 
de biocombustíveis. Este acordo de pesquisa faz parte 
de uma série de outros esforços que realizamos para 
identificar processos economicamente rentáveis na 
área de desenvolvimento de biocombustíveis a partir 
de material vegetal e outras biomassas, e, embora 
seja necessário alguns anos até sabermos em que 
dimensão esta cooperação poderá ser comercializada, 
podemos ver nela um potencial considerável”, afirma 
o presidente da Novozymes, Steen Riisgaard.

O acordo foi firmado em Copenhague no dia 
13 de setembro, na presença do Presidente Lula, e 
do primeiro ministro da Dinamarca, Anders Fogh 
Rasmussen. 

Na década de 70, o Brasil já era o primeiro país 
do mundo a utilizar o bioetanol em grande escala e, 
atualmente, é o maior produtor mundial de biocom-
bustível. Ao contrário de Europa, EUA e China, onde 
o bioetanol é produzido predominantemente a partir 
de cereais que contêm amido, como o milho e o trigo, 
a produção brasileira é baseada principalmente na 
cana-de-açúcar. Quase 40% do consumo de gasolina 
do Brasil são atualmente cobertos pelo bioetanol, e 
o país também exporta uma grande proporção de 
sua produção. 

Situado em Piracicaba (SP), o CTC é mantido 
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por 160 unidades nacionais produtoras de açúcar 
e álcool que atualmente prestam serviços a mais 
de 12.000 fornecedores de cana-de-açúcar. O CTC 
possui estações experimentais nos estados de São 
Paulo e Bahia. Recentemente, foram também inau-
guradas unidades regionais em pontos estratégicos 
das regiões do Sudoeste, Sul e Centro-Oeste com 
o objetivo de otimizar os serviços relacionados à 
produção. 

No final deste ano, o mais importante centro 
de pesquisa do Brasil do setor de cana-de-açúcar 
completará sua implementação com instalações 
na Região Nordeste. O centro realiza pesquisas em 
áreas da indústria, logística e agronomia, incluindo 

plantações e colheitas mecânicas, biotecnologia, con-
trole biológico de pragas, sementes de alta qualidade, 
geoprocessamento, imagens de satélite, gráficos do 
ambiente de produção, produção de açúcar e álcool, 
além da geração de energia. 

O CTC está atualmente realizando diversos pro-
gramas de pesquisa, produzindo variedades nacionais 
de cana-de-açúcar que oferecem os melhores índices 
de produtividade e conteúdos de sacarose, a melhor 
brotação de safra, além de resistência a doenças e 
pragas. Cerca de 300 pessoas estão envolvidas nas 
atividades do CTC, trabalhando com o objetivo de 
assegurar a posição do Brasil como líder mundial na 
produção de açúcar e álcool.

Victor Barbosa é CEO da Novozymes Latin America.
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08000 110 197 • www.comgas.com.br

O gás natural da Comgás é amigo do meio ambiente.

É também mais seguro: vem canalizado e se dispersa facilmente no ar.

A gente sempre distribui algo a mais:
respeito ao meio ambiente.

A gente sempre distribui algo a mais:
respeito ao meio ambiente.
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O case aqui apresentado descreve como a empresa enfrentou 
as dificuldades e desafios do mercado e estabeleceu uma 
única estratégia de marketing, com vistas a lançar uma nova 
série de produtos, com conceito inovador, e que revolucionou o 
segmento de títulos de capitalização no país.

REVOLUÇÃO EM UM MERCADO
ALTAMENTE COMPETITIVO

N
o segmento de negócios de capitalização, a 
Bradesco Capitalização é a maior empresa 
privada de capitalização do país. A conquista 
dessa posição é resultado de uma política de 

atuação transparente, caracterizada por adequar os 
seus produtos de acordo com a demanda potencial 
de mercado, refletindo, positivamente, as aspirações 
e necessidades do público.

A expressiva posição conquistada no merca-
do exige da Bradesco Capitalização a atenção em 
manter uma constante superação de metas, uma 
ascensão contínua em seu nível de desempenho e 
reconhecimento junto aos clientes. O que significa 
também manter, em nível elevado, o prestígio e a 
confiabilidade conquistada ao longo dos anos no 
negócio de capitalização.

Os bons resultados obtidos nos negócios, nos últimos 
anos, pela Bradesco Capitalização, no que diz respeito 
às Receitas de Prêmios, não surgiram por acaso. Estes 
se devem, em grande parte, a bem desenvolvidas e 
fundamentadas estratégias e operações de marketing 
que mantiveram em evidência produtos de sucesso, 
verdadeiros “campeões” de vendas. O grande desafio da 
empresa tem sido o de manter esse ritmo vitorioso.

N O R T O N  G L A B E S  L A B E S  /  R I C A R D O  A L A H M A R 

BRADESCO CAPITALIZAÇÃO
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O problema, com o qual 
a empresa se defronta, é o de 
operar num segmento de negó-
cios - mercado de capitalização 
– que é altamente competitivo 
e sensível. Nele, a concorrên-
cia atua de modo agressivo, 
uma vez que a captação de 
novos clientes ou a renovação 
de contratos se torna uma 
constante condição de sobre-
vivência e, desse modo, cada 
um dos players do segmento 
luta para manter e, possivel-
mente, aumentar, sua fatia de 
participação. A conquista de 
novos espaços é uma preocu-
pação diária para aqueles que 
objetivam o sucesso.

A Bradesco Capitalização encara essa situação 
como um desafio e, ao mesmo tempo, uma excelen-
te oportunidade. Por estar atenta às oportunidades 
de mercado, a Bradesco Capitalização adota uma 
atitude ofensiva para ampliação dos seus negó-
cios. Foi assim que a empresa teve a visão de que 
ainda havia espaços que poderiam ser preenchidos 
com a oferta de novos produtos com forte apelo 
popular. Entendeu que esse poderia ser o caminho 
válido para a expansão dos negócios e manter o 
aumento na performance da receita de prêmios e, 
conseqüentemente, garantir a solidez da empresa e 
a confiabilidade dos clientes.

O DIAGNÓSTICO

Apostando sempre na sua vocação de empresa 
competitiva, a Bradesco Capitalização estabeleceu 
como meta para seus negócios fortalecer o conceito 
de produtos melhores  e inovadores, oferecer serviços 
de excelência e, conseqüentemente, solidificar sua 
participação no mercado. 

Uma das características do mercado de capitaliza-
ção é ocorrer, com freqüência, oscilação das empresas 
quanto ao desempenho de vendas de produtos (Recei-
ta de Prêmios). Um dos fatores que influi nessa osci-
lação é o fato de que as empresas operam tanto com 
títulos de pagamento único como mensal. Assim, 
quando a empresa está operando com maior volume 
de títulos de pagamento mensal, tendo, portanto, 
maior número de títulos em carteira, menor será a 
oscilação em sua posição de market share. A even-

tual oscilação não é problema. 
O diferencial importante está 
na capacidade de reação das 
empresas em manter, ao longo 
de um período, o equilíbrio dos 
negócios e de intensificar suas 
ações de vendas em busca de 
maior produtividade.

A Bradesco Capitalização 
opera com uma ampla di-
versidade de produtos dentro 
das categorias de títulos, tanto 
de pagamento único, como 
mensal. Entre os títulos de 
pagamento mensal, existem 
diversos formatos que podem 
ser considerados verdadeiros 
“projetos de economia progra-

mada”, em razão de estipularem parcelas de valor 
reduzido. Mas também existem aqueles que oferecem 
a oportunidade de ganhar prêmios de valor elevado 
e cuja receptividade tem surpreendido pelo interesse 
do público. Essa variedade de produtos permite uma 
ação comercial mais abrangente, atuando em todos 
os níveis socioeconômicos do mercado. O grande 
benefício dos títulos de capitalização é que as pessoas 
nunca perdem – e pelo contrário – ainda se habilitam 
a ganhar ótimos prêmios em dinheiro.

Não obstante atuar num segmento de negócios 
promissor, mas, e por isso mesmo, por estar sempre 
atenta às oportunidades de mercado, a Bradesco 
Capitalização diagnosticou que ainda havia espa-
ços para mais negócios e que, estes, poderiam ser 
preenchidos com a oferta de produtos diferenciados 
e inovadores. Concluiu, também, que esse poderia 
ser o caminho válido para a expansão dos negócios 
e aumento na performance de faturamento. Isso, 
ainda levando em conta o fato de que essa categoria 
de títulos inovadores poderia levar, como vantagem 
importante, um apelo adicional inédito.

O PLANO

A estratégia de desenvolvimento sustentável da 
atividade econômica, conforme é defendida pela 
Organização Bradesco, está em sintonia com as de-
mandas, questões sociais e a utilização consciente dos 
recursos disponíveis no meio ambiente e a observação 
da qualidade de vida das pessoas. Incluída nesse con-
texto, a Bradesco Capitalização, sendo integrante da 
Organização Bradesco, é executora de uma Política 

CAPITALIZAÇÃO

REVOLUÇÃO EM UM MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO

A Bradesco 
Capitalização 

estabeleceu como meta 
para seus negócios 

fortalecer o conceito de 
produtos melhores  e 
inovadores, oferecer 
serviços de excelência 
e, conseqüentemente, 

solidificar sua 
participação no mercado
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Corporativa de Responsabilidade 
Socioambiental, cujo documento 
formaliza um conjunto de Práticas 
de Responsabilidade Socioambiental, 
como, por exemplo, desenvolver ações e iniciativas 
capazes de tornar efetivo o princípio da função socio-
ambiental, seja no âmbito governamental, empresa-
rial ou de entidades não-governamentais, mediante a 
adoção, implementação e gestão de atividades sociais 
e ambientais em benefício de toda a sociedade. 

Rigorosa como, por exemplo, desenvolver ações 
e iniciativas capazes de tornar efetivo o princípio da 
função socioambiental, seja no âmbito governamen-
tal, empresarial ou de entidades não-governamentais, 
mediante a adoção, implementação e gestão de ati-
vidades sociais e ambientais em benefício de toda a 
sociedade. 

O intuito dessas iniciativas é o de proporcionar 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o 
desenvolvimento do ser humano, por meio de ações 
preventivas, educativas, culturais, artísticas, esporti-
vas e assistenciais. Aprimora o sentido da defesa dos 
direitos humanos, do trabalho, do meio ambiente e 
da justiça social, numa busca de satisfação das de-
mandas do presente sem comprometer a possibilidade 
das gerações futuras, de atenderem suas próprias 
necessidades. Dentro da política da empresa, que 
ao mesmo tempo, preconiza a constante evolução 
dos negócios, o Plano Estratégico de Marketing, ao 
contemplar as oportunidades de mercado, decidiu 
lançar novos títulos de capitalização que se adaptam 
perfeitamente ao perfil e ao orçamento dos clientes e, 
sobretudo, teriam como atração uma motivação pio-
neira, verdadeiramente inovadora, refletindo a política 
de responsabilidade socioambiental da Organização. 
Foi assim que, em 2004, foi desenvolvido o projeto 
de lançamento de uma nova categoria de títulos de 
capitalização, dentro da série “Pé Quente Bradesco”, 
os quais, teriam como diferencial de produto, um 
perfil socioambiental, contemplando as áreas da 
Ecologia, Educação e Saúde. Os novos títulos sur-
giram, tendo como conceito básico a característica 
de serem produtos mais aperfeiçoados e completos, 
que deveriam surpreender o mercado e encantar o 
cliente. E, principalmente, oferecer, como diferencial 
estratégico, um forte apelo social agregado.

A inovação dos novos títulos é que as pessoas 
passariam a ter também a oportunidade de partici-
par, de forma direta e expressiva, em ações de grande 
apelo emocional:
• na recuperação e preservação do meio ambiente;

• contribuir para desenvolver 
o potencial das novas gerações 
através da educação;

• permitir que mais pessoas tenham acesso 
ao tratamento do câncer.

O lançamento dos novos produtos de capitali-
zação foi resultado de parcerias importantes entre 
a Bradesco Capitalização e entidades idôneas e de 
grande credibilidade nacional e internacional. Os 
novos produtos, inovadores, que surpreenderam o 
mercado e criaram um novo interesse do público 
para títulos de capitalização, são:

Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlântica 
Parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica

Pé Quente Bradesco GP Ayrton Senna 
Parceria com o Instituto Ayrton Senna

Pé Quente Bradesco 
Parceria com o IBCC – Instituto Brasileiro de

O Câncer de Mama no Alvo da Moda 
Controle do Câncer

Em razão da parceria estabelecida entre a empresa 
e cada uma das entidades, está estabelecido que cada 
título vendido gera repasse de recursos financeiros, os 
quais, são integralmente destinados a implementar 
projetos específicos nos setores de Ecologia, Educação 
e Saúde das respectivas entidades. Por terem imediata 
aceitação popular, o lançamento dos novos títulos 
teve influência decisiva no crescimento dos negócios 
da empresa, nos anos de 2005 e 2006, e continuam 
atraindo cada vez mais compradores.

A Bradesco Capitalização oferece ao mercado, 
na categoria de pagamento mensal, produtos com 
prêmios, os quais, durante a vigência do plano, sor-
teiam prêmios de R$ 4 até R$ 36 milhões. Enquanto, 
na categoria de pagamento único, há títulos que 
sorteiam um total de prêmios de até R$ 11 milhões. 
Atualmente, o leque de produtos ofertados ao merca-
do pode ser visto na página ao lado, na tabela 1.

A EXECUÇÃO

O lançamento dos novos títulos de capitaliza-
ção, da linha de perfil socioambiental, obedeceu a 
uma proposição estratégica básica de marketing 
da empresa que contribui para definir o perfil ca-
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Tabela 1

racterístico do produto, qual seja, o de que para ter 
sucesso sempre é preciso oferecer produtos cada vez 
melhores, assegurar serviços de qualidade e buscar 
evolução permanente. 

A Bradesco Capitalização objetiva e focaliza suas 
atividades nesse princípio de superação contínua, que 
é imutável e vem sendo seguido à risca, há tempos. 
E essa estratégia tem contribuído, decisivamente, 
para os extraordinários resultados alcançados pela 
Bradesco Capitalização nos seus negócios, ano após 
ano. Com essa estratégia de mercado, a Bradesco 
Capitalização objetiva, além de melhorar cada vez 
mais a performance geral da empresa, solidificar e 
manter sua posição de líder, entre as empresas pri-
vadas brasileiras de capitalização. 

A estratégia de marketing aplicada vem dando 
certo, como se verá adiante pelos resultados alcan-
çados, pelo fato de a Bradesco Capitalização atuar 
priorizando estritamente políticas e processos que 
privilegiam o emprego constante de todo o arsenal 
de tecnologias e ferramentas que a inteligência do 
marketing avançado e as metodologias de vendas 
mais aprimoradas põem à disposição do administra-
dor. Mas a empresa vai ainda mais longe, pois tem, 
como meta, aferir continuamente o mercado, ante-
cipar tendências e descobrir ou criar oportunidades 

de negócios com a oferta de produtos atualizados e 
aperfeiçoados constantemente.

Para dar suporte ao lançamento do “Pé Quente 
Bradesco SOS Mata Atlântica”, “Pé Quente Bra-
desco GP Ayrton Senna” e “Pé Quente Bradesco 
O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, não houve 
investimento financeiro com a divulgação publici-
tária, através dos recursos de difusão na mídia. A 
divulgação ficou restrita, de início, aos sites do Banco 
Bradesco (www.bradesco.com.br), da Capitalização 
(www.bradescocapitalizacao.com.br) e demais sites 
internos, por meio de banners, e-mails marketing e 
outras ferramentas internas de divulgação aos clientes 
correntistas e não correntistas. Excepcionalmente, 
houve a publicação de alguns anúncios avulsos na 
imprensa, em razão do aproveitamento de créditos 
existentes nos veículos.

Posteriormente, os títulos – SOS Mata Atlântica 
e GP Ayrton Senna – passaram a ser ofertados nas 
Agências do Banco Bradesco e nos Postos de Aten-
dimento Bancário – PABs. Esses locais foram su-
pridos com material informativo promocional, como 
banners, folhetos take one e proposta de aquisição. 
No entanto, nas vendas, o que valeu mesmo, foi o 
trabalho intensivo das equipes que foram conscien-
tizadas e motivadas para o esforço.

TÍTULOS DE PAGAMENTO MENSAL PRÊMIOS 

R$ - MILHÕES*

Pé Quente Bradesco

Empresa 36

Executivo 36

O Câncer de Mama 26

Independência 19

Clique fácil 18

Premium 16

GP Ayrton Senna 11

Universitário 11

10 7

Fone Fácil 5

SOS Mata Atlântica 4

Fonte: Empresa 
* Prêmios brutos sem descontos dos tributos incidentes
Os valores mencionados dizem respeito ao pagamento de todos os sorteios previstos nos planos, na vigência do título.

TÍTULOS DE PAGAMENTO ÚNICO PRÊMIOS 

R$ - MILHÕES*

Pé Quente Bradesco

SOS Mata Atlântica 11

1000 6

Fone Fácil 50 5

Grande Prêmio 10

100 3,9

SOS Mata Atlântica 

Empresarial

16
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Para o lançamento dos novos produtos, apostou-se 
na constatação de que o povo brasileiro, por ter boa 
índole, gosta de participar quando pressente que a causa 
ou objetivo da ação é nobre ou humanitária e pode 
refletir, com a atitude, seus próprios valores pessoais. 

O tema da campanha do “Pé Quente Bradesco 
SOS Mata Atlântica”, que figurou nas peças pro-
mocionais e transmitiu uma forte credibilidade ao 
produto inovador, foi o seguinte:

“Você concorre a prêmios e ajuda a reflorestar a 
Mata Atlântica. Invista na natureza.”

O lançamento do “Pé Quente Bradesco GP Ayr-
ton Senna” teve, como mensagem do cartaz para 
Agência, folheto “take one” e “email advertising”, 
a seguinte chamada: 

“Faça um Pé Quente Bradesco.Além de con-
correr a prêmios, você ajuda a construir um Brasil 
melhor”.

O último produto da série, o “Pé Quente Brades-
co O Câncer de Mama no Alvo da Moda” teve sua 
comercialização restrita aos sites da Organização 
Bradesco e da Bradesco Capitalização. O tema esco-
lhido para o lançamento foi:

“Acerte no alvo. Ajude o Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer e concorra a prêmios de R$ 100 
mil toda semana”.

O esforço conjugado entre a Bradesco Capita-
lização e as entidades parceiras foi fundamental 
para o sucesso do conceito inovador do projeto 
socioambiental proposto, em razão da credibilidade 
conquistada pelas entidades através de suas ações ao 
longo dos anos.

OS RESULTADOS

Para melhor avaliar a importância que a es-
tratégia de marketing estabelecida pela Bradesco 
Capitalização, para o desenvolvimento de um con-
ceito inovador de produtos, teve na performance da 
empresa, explicitamos o desempenho de cada um 
dos produtos. Dessa forma, fica bem evidenciado o 
acerto da decisão empresarial. 

Pode-se afirmar que a estratégia de marketing 
criada, a partir de um conceito inovador, para o 
lançamento dos títulos de perfil socioambiental, 
dentro da série “Pé Quente Bradesco”, provocou 
forte impacto no mercado, surpreendendo a con-
corrência pela ousadia e o público, pela oportu-
nidade que ele teve de interagir em benefício da 
natureza, da educação e da saúde de um modo 
inteiramente novo.

RECEITA DE PRÊMIOS

A adoção de uma estratégia de marketing ousada, 
com conceito de produto inovador, refletiu-se, em 
2006, na captação de uma Receita de Prêmios da 
ordem de R$ 1,418 bilhão, cujo resultado garantiu 
que a Bradesco Capitalização mantivesse a posição 
de primeira empresa privada do segmento de capita-
lização do país. O ranking do market share, segundo 
dados oficiais da Susep – Superintendência de Segu-
ros Privados, é representado no gráfico 1.

PROVISÕES TÉCNICAS

A Bradesco Capitalização também manteve, nas 
Provisões Técnicas, sua posição de liderança entre 
as empresas privadas do setor, com R$ 2,3 bilhões, 
inclusive, registrando uma evolução de 7,87%, em 
relação ao exercício de 2005. O ranking apresenta 
resultados como mostra o gráfico 2.

LUCRO LÍQUIDO

De conformidade com o balanço encerrado em 
31.12.2006, a empresa apresentou, nas operações 
comerciais, um lucro líquido de R$ 270,783 milhões, 
cujo valor representa uma rentabilidade de 59,20%, 
sobre o Patrimônio Líquido, no final do exercício. 

Ranking do marketing (participação de janeiro 
a dezembro de 2006 - %)

Gráfico 1
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Tabela 2

Desse total, R$ 124,321 milhões foram destinados 
aos acionistas, a título de dividendos.

CLIENTES E TÍTULOS

A Bradesco Capitalização computou, durante 
2006, 2,3 milhões de clientes e manteve, em carteira, 
14,2 milhões de títulos de capitalização. No mesmo 
período, foram sorteados 3.524 títulos, atingindo um 
montante de R$ 40,468 milhões de prêmios distri-
buídos aos clientes.

TÍTULOS DE PERFIL SOCIOAMBIENTAL

A prova do acerto das decisões estratégicas da em-
presa está no fato de que, os títulos de capitalização 
de perfil socioambiental, ao final de 2006, significa-
ram 31,89% do total de títulos comercializados pela 
Bradesco Capitalização, índice que supera o volume 
alcançado em 2005, quando essas vendas correspon-
diam a 17,40%. O resultado apresentado demonstra a 
importância que esses produtos pioneiros assumiram 
no interesse do público e nos negócios da empresa. 

Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlântica
Fruto da parceria entre a Bradesco Capitalização 

e a Fundação SOS Mata Atlântica, o “Pé Quente 
Bradesco SOS Mata Atlântica” foi lançado em 2004, 
com bons resultados. No entanto, o produto se con-
solidou em 2005 e 2006, quando sucessivas metas 
de venda do novo título foram sendo superadas. A 
inclusão de duas variantes do produto, em 2006, 
contribuiu para que se alcançasse, até abril de 2007, 
a venda de 1,8 milhão de títulos da série Pé Quente 
Bradesco, sendo que cada título garante o plantio de 
10 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.

Essa alta performance garantiu o repasse e via-
bilizou recursos à Fundação SOS Mata Atlântica, 
o que permitiu atingir os resultados mostrados na 
tabela 2:

Cada título “Pé Quente Bradesco SOS Mata 
Atlântica”, “Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlân-
tica 300” ou “Pé Quente Bradesco SOS Mata 
Atlântica Empresarial” vendido gera recursos para 
o plantio de mudas nativas, inclusive pelo Progra-
ma “Clickarvore” e se transforma no mais amplo 
e bem-sucedido programa de recuperação de áreas 

Ranking Bradesco Capitalização (participação 
de dezembro de 2006 - %)

Gráfico 1
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1 Mudas de árvores nativas disponíveis 
para reflorestamento

18.000.000

2 Projetos de reflorestamento (número 
estimado)

600 projetos

3 Área de plantio beneficiada com a recu-
peração e a manutenção do equilíbrio 
do ecossistema

10.011 hectares

4 Região geográfica coberta (número 
estimado

350 Municípios / 9 Estados
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Volume de floresta recuperada correspondente à neutralização 
de cerca de 20 milhões de toneladas de carbono (CO2)

Tabela 3
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degradadas e reflorestamento da Mata Atlântica. Os 
recursos são destinados às seguintes atividades:
• Espaços Florestas do Futuro incrementa projetos e 
ações de educação ambiental no ensino médio;
• Programa Costa Atlântica para fomentar o de-
senvolvimento regional e ações para a proteção dos 
ecossistemas marinhos e costeiros;
• Programa de Incentivos às RPPNs da Mata Atlân-
tica, na aplicação de apoio à criação de reservas 
particulares no bioma;
• Viveiro Voluntário, em Piracicaba-SP, na produção 
de 200 mil árvores/ano;
• Centro de Experimentos Florestais SOS Mata 
Atlântica, em Itu-SP, para o plantio de 700 mil 
árvores na Fazenda Schincariol. 

Outros resultados importantes, de ordem quali-
tativa, podem ser observados. Como, por exemplo, 
já é possível identificar o surgimento de dinâmicas 
de interação flora/fauna, por meio da verificação 
de regeneração natural das espécies vegetais, pre-
dação e dispersão de frutos por parte da fauna e, 
segundo relatos dos beneficiários, o reaparecimento 
da fauna em áreas que ainda estão em processo de 
recuperação. 

Outro resultado benéfico do projeto de refloresta-
mento, quando aplicado em áreas de margem de rios, 
é que ele contribui com a conservação da quantidade 
e qualidade da água, por meio da estabilização des-
sas margens, protegendo-os contra a poluição por 
processos erosivos, agrotóxicos e o assoreamento dos 
corpos d’água, bem como, na oferta de alimento e 
condições ambientais favoráveis à proliferação da 
fauna aquática.

O reflorestamento do bioma da Mata Atlântica 
tem contribuído ainda para a formação de corredores 
de biodiversidade, ligando e aproximando fragmentos 
florestais, possibilitando a migração de populações 
da fauna e flora, criando condições favoráveis para 
sua manutenção, recuperação e ampliação.

Pé Quente Bradesco GP Ayrton Senna
O Instituto Ayrton Senna, que atua em todo 

o Brasil por meio de soluções sociais voltadas ao 
desenvolvimento humano na área da Educação, tor-
nou-se parceiro da Bradesco Capitalização. Em razão 
dessa união, a Bradesco Capitalização participa dos 
projetos do Instituto, repassando parte dos recursos 
provenientes da venda do título “Pé Quente Brades-
co GP Ayrton Senna” para aplicação em projetos 
educacionais que contribuem para diminuir as de-
sigualdades sociais. Os resultados dessa participação 
foram significativos. Já foram comercializados quase 
1 milhão de títulos “Pé Quente Bradesco GP Ayrton 
Senna”, o que permitiu que a Bradesco Capitalização 
contribuísse de modo expressivo para que, através 
das ações do Instituto Ayrton Senna, em 2006:
• 1.326.794 de crianças e jovens fossem beneficiados
• 64.526 educadores formados 
• 12.035 escolas, ONGs e universidades se tornassem 
parceiras
• 1.368 municípios atingidos e 25 estados contem-
plados

Desde sua fundação, em 1994, o Instituto Ayrton 
Senna transformou a realidade de 6.545.794 crianças 
e jovens. Em doze anos, foram investidos R$ 146 
milhões em programas sociais. A Bradesco Capita-
lização se sente orgulhosa em poder participar desse 
processo, que está contribuindo para que as crianças 
e os jovens brasileiros se tornem cidadãos íntegros, 
autoconfiantes, autônomos, competentes e orgulho-
sos do país em que vivem e ajudam a construir.

Pé Quente Bradesco 
O Câncer de Mama no Alvo da Moda

O setor da Saúde passou a ser a mais recente 
vertente de produtos de perfil socioambiental da 
Bradesco Capitalização. Dessa motivação nasceu 
a parceria com o IBCC – Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer, entidade que tem por missão, 

Área de plantio beneficiada (estimada)

12.129 campos de futebol.

Cobertura florestal de um rio, de aproximadamente 1.666 km de extensão e 

com uma faixa lateral de 30 metros, de ambos os lados.
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desde a sua fundação, promover a disseminação de 
informações sobre o câncer, como a importância 
da adoção de hábitos saudáveis de vida que possam 
contribuir para a prevenção da doença, além do diag-
nóstico precoce, tratamento, chances de cura, novas 
tecnologias e descobertas científicas. Dessa parceria 
surgiu o título “Pé Quente Bradesco O Câncer de 
Mama no Alvo da Moda” que foi lançado no dia 8 
de março de 2006, Dia Internacional da Mulher. A 
venda desse título é feita unicamente no site www.
bradescocapitalizacao.com.br e, até hoje, perto de 
29.000 títulos já foram vendidos.

Considerando-se que não houve nenhuma divul-
gação ou promoção publicitária do título e que a 
aquisição acontece por iniciativa das pessoas interes-
sadas, efetivamente, esse resultado é um sucesso.

RECONHECIMENTOS

A agência de classificação de riscos Standard & 
Poor’s aumentou o rating da Bradesco Capitaliza-
ção, elevando sua nota de ‘brAA+/ Positiva’, para 
“brAAA/Estável’, sendo destacado o sólido padrão 
de proteção financeira e patrimonial que a empresa 
garante a seus clientes. 

A criação da “Ouvidoria do Grupo Bradesco 
Seguros”, reconhecida oficialmente pela Susep – Su-
perintendência de Seguros Privados, que abrange a 
Bradesco Capitalização, teve continuidade e desen-
volvimento nos exercícios passados, passando a se 
constituir num instrumento de aprimoramento das 
relações entre a empresa e os clientes. 

Marcando seu terceiro ano de operação, foi 
lançado internamente na empresa o “Prêmio Ouvi-
doria de Excelência no Atendimento”, para o qual, 
inscreveram-se 520 funcionários que apresentaram 
os melhores relatos de atendimentos prestados nos 
segmentos de capitalização, seguro e previdência 
complementar aberta, com detalhes sobre os proce-
dimentos efetuados e a solução apresentada.

A Bradesco Capitalização foi a primeira empresa 
de capitalização brasileira a receber o Certificado ISO 
9002. Em 2006, manteve o Certificado de Gestão de 
Qualidade, já na versão ISO 9001:2000, no escopo: 

“Gestão de Títulos de Capitalização Bradesco”.
Por conta dos atributos e dos diferenciais socioam-

bientais do título de capitalização “Pé Quente Brades-
co SOS Mata Atlântica”, a Bradesco Capitalização 
conquistou, em 2006, importantes premiações:
• Prêmio Segurador Brasil 2006
• Mercado de Seguros Gaivota de Ouro 2006
• 5º Prêmio Marketing Best de Responsabilidade 
Social
• Desempenho Empresa 2006
• Marketing Best 2006
• Top Social ADVB/SP 2006
• Top Social ADVB/RJ 2006
• Marketing Seg News 2006
• Top de Vendas ADVB/SP 2006
• Cobertura Performance 2006

Em 2007 a Bradesco Capitalização também con-
quistou o Marketing Best.

Está em fase de estudos, com a Universidade de 
São Paulo - USP, a realização de monitoramento 
da cobertura florestal, por imagens via satélite, das 
áreas-alvo de reflorestamento na Mata Atlântica. 

A Organização Bradesco, da qual a Bradesco Ca-
pitalização é integrante, tornou-se a primeira entidade 
financeira do país a conquistar a certificação ISO 
14001 de Gestão Ambiental, e mais recentemente, 
a certificação SA 8000 relativa à Gestão da Res-
ponsabilidade Social, a primeira concedida a uma 
instituição financeira das Américas, ambas sem 
qualquer não-conformidade.

CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos, em 2006, Bradesco 
Capitalização comprova que se mantém como uma 
empresa sólida, confiável, dinâmica e vencedora. 
Comprova, ainda, que a empresa faz, de cada novo 
dia, uma expressiva oportunidade para realizar novas 
conquistas e fortalecer, cada vez mais, seu posicio-
namento no mercado. E comprova, principalmente, 
que sua estratégia de lançar títulos de capitalização 
inovadores, de perfil socioambiental, contribuiu para 
alavancar negócios da Bradesco Capitalização.

Norton Glabes Labes é Diretor Geral da Bradesco Capitalização; 
Ricardo Alahmar é Diretor Comercial.

CAPITALIZAÇÃO

REVOLUÇÃO EM UM MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO
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A Leader tem atualmente 33 lojas no Brasil, e atua no 
segmento de moda feminina, masculina e infantil (que 
representa 60% das vendas), cama, mesa e banho, 
utilidades para o lar, calçados, lingerie, bijuterias, 
acessórios e brinquedos.  No final de 2005 a empresa 
entrou em um processo de reestruturação para dar início, 
a partir de 2007, a um importante plano de expansão.

A ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO
DE UM PLAYER  DO VAREJO

A 
Leader tem 14 marcas próprias (femininas: 
That´s It, Bell Bottom, Open Up, Tuvalu, 
Promiss, Airways, T-Plus / masculinas: 
Aditive, Explorer, Tuvalu, Airways / infanto-

juvenil: Popcorn, Underzone, That´s It Teens, Bik 
Bok / bebê: Miniclub). Um dos serviços da rede é 
a lista de casamento, utilizada pelos noivos com a 
comodidade de escolher tudo num só lugar.

Vários serviços são agregados ao negócio princi-
pal, como produtos financeiros e lista de presentes, de 
forma a fazer da Leader a melhor opção de compra 
para toda a família.

A empresa possui uma fábrica própria em São 
Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, desde 
1991, que produz 30% da demanda de vestuário. 
Lá, produz-se o que o varejo chama de fast fashion. 
O suporte à operação compreende um Centro de 
Distribuição de Mercadorias na Pavuna (RJ). 

Hoje a Leader tem 3,1 mil colaboradores, espalha-
dos pelas lojas e administração, que está no Centro de 
Niterói (RJ) desde 2005. Em quatro andares e 3.740 
metros quadrados, funciona a parte administrativa 
da empresa, com mais de 400 funcionários.

R O G É R I O  M A C E D O

LEADER
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HISTÓRICO

1952 
A história da Leader começa no 

interior fluminense, em Miracema, 
em 1952, com o Bazar Leader. Os 
irmãos Newton Fernandes Gouvêa e 
José Laênio Fernandes Gouvêa, junto 
com o tio Omar Machado de Gouvêa, 
inauguram a sua primeira loja de tecido e armarinho, 
o Bazar Leader, em Miracema, interior do Estado do 
Rio de Janeiro. A fama de barateiro do bazar começa 
a crescer e fregueses de outras cidades chegam a fretar 
um caminhão para ir a Miracema. Na época, Newton 
ganhou o apelido de “Milagroso”. Empenhados em 
obter sucesso, os fundadores usavam a imaginação 
para criar novas formas de venda. Preocupados por-
que alguns modelos de sapato estavam encalhados, 
resolveram vender sapato a quilo. O estoque acabou 
todo, sem precisa baixar o preço. 

1959 
Abertura da loja de Itaperuna. 

Década de 60 
A Leader é a pioneira em venda a crédito e à 

prestação no varejo e também em regime de pronta-
entrega no atacado. 

1966 
A Leader chega ao centro de Niterói, em setem-

bro, com as lojas da Rua Aurelino Leal e da Rua 
Visconde de Uruguai. Poucos anos depois, realizam 
um projeto há anos perseguido que é abrir uma loja 
de departamentos. Isso aconteceu com a inauguração 
da loja no Niterói Shopping.

1970 
Fusão de várias empresas da família Gouvêa, 

dando origem à União de Lojas Leader Limitada, 
sob o nome fantasia Leader Magazine. 

1975 
Abertura da loja da Gavião Peixoto, em Niterói.

1987 
A Leader cria o seu private label. 

Final dos anos 80 e início dos 90 
Modernização da rede de departamentos. Ope-

ração com grandes volumes, giro rápido, custos 

operacionais baixos, auto-serviço, 
margem reduzida de lucros e preços 
competitivos.

1991 
Os anos 90 marcam a chegada da 

Leader na cidade do Rio de Janeiro, 
onde possui atualmente 29 lojas. A 
Leader se torna conhecida na cidade 

e uma opção de compras para toda a família / Inau-
guração da fábrica Leader, em São Gonçalo.

1995 
Inauguração, em terreno próprio, de 17.000 m², 

do Centro Administrativo e do Centro de Distribuição 
de Mercadorias, em São Gonçalo. O CDM permitiu 
maior agilidade no fluxo das mercadorias. 

2002 
O Centro de Distribuição de Mercadorias é 

transferido para a Avenida Presidente Dutra, região 
central para todas as lojas da rede / Inauguração da 
primeira loja fora do Estado do Rio, em Vila Velha 
(Espírito Santo).

2003 
A Leader lança uma nova seção: utilidades para 

o lar (UD). O projeto foi implementado em Vila 
Velha, no Espírito Santo. 

2004 
Inauguração da 28ª loja, no São Gonçalo Shop-

ping e reinauguração da loja do Shopping Grande 
Rio, em São João do Meriti, totalmente reformada, 
ampliada e com o departamento de UD.

2005 
A empresa inicia o processo de reposicionamento 

da marca Leader e introduz a assinatura/conceito 
“Sua vida mais bonita”. O design da logomarca é 
renovado, e, a partir de uma série de pesquisas, a 
comunicação da empresa é redirecionada. Nesse ano, 
duas lojas são inauguradas: Via Parque, a segunda 
na Barra da Tijuca, e Nilópolis. Quatro lojas foram 
reinauguradas. A segunda geração da família fun-
dadora deixa a gestão da empresa.

2006 
Início do processo de planejamento estratégico 

para expansão nacional e profissionalização da 
gestão. Cria-se o Conselho de Administração da Le-

VAREJO

A ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO DE UM PLAYER DO VAREJO

A Leader, 
fundada em 

1952, tem hoje 
uma rede de 

33 lojas
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LEADER

ader. Inauguração da segunda loja 
da Leader no Espírito Santo, no 
Shopping Vitória e em Campos dos 
Goytacazes (Rio de Janeiro). A loja 
do Shopping Carioca é duplicada 
para incluir a seção de Utilidades para o Lar.

2007 
Completando 56 anos de mercado, a Leader inicia 

seu plano de expansão nacional para se consolidar 
como um dos grandes players do mercado brasileiro 
de varejo. A loja de departamentos abrirá 9 lojas 
até o fim do ano, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO

Do final de 2005 a maio de 2007, a Leader 
passou por um processo de reestruturação da sua 
estrutura organizacional para preparar a empresa 
para a expansão para fora do Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo. 

Dos 32 executivos do nível gerencial, 17 foram 
substituídos, incluindo vice-presidentes, diretores, 
superintendentes e gerentes. 

A terceira geração da família fundadora deixou a 
administração da empresa para criar o Conselho de 
Administração, com 5 componentes. Em maio deste 
ano, o sócio Robson Gouvêa passou a presidência 
da Leader para o vice-presidente executivo Rogério 
Macedo, que trabalha há seis anos na Leader. 

A nova gestão criou algumas práticas corpo-
rativas para aumentar a rentabilidade, como o ge-
renciamento por categorias, a prevenção de perdas, 
a centralização do estoque e a modulação, dentre 
outros.  

Gerenciamento por categoria
Os objetivos deste projeto são inúmeros: trazer o 

cliente para dentro da loja,  facilitá-lo no momento 
da compra e criar uma atmosfera agradável, capaz de 
melhorar a experiência de compra. O gerenciamento 
garante que as lojas tenham um mesmo padrão vi-
sual e que o cliente se identifique com um dos estilos 
representados pelas marcas próprias. Entre os resul-
tados obtidos com este projeto em quatro lojas-piloto, 
destaca-se o aumento do lucro bruto destas lojas em 
18% e o ticket médio, em cerca de 6%. 

Projetos de prevenção de perdas
Revisão e reestruturação de todos os processos 

vigentes na empresa, desde 
a entrada da mercadoria 
no Centro de Distribuição 
(CD) à entrega do produ-
to ao cliente, objetivando 

um maior controle na circulação da mercadoria 
na empresa e redução da perda. Resultados: após 
implementação de cerca de 40 ações, conseguiu-se 
uma redução de cerca de 20% sobre o total de perdas 
na empresa. 

Centralização de estoques
A centralização do estoque faz do Centro de 

Distribuição a principal fonte de abastecimento de 
mercadorias para as lojas. Os objetivos são redução do 
estoque global e das faltas nas lojas; balanceamento 
dos estoques na empresa; otimização dos processos 
e redução dos custos logísticos; receber do CD e 
abastecer mercadorias diretamente das gôndolas, sem 
necessidade de armazenamento nos estoques; redução 
área de estoques nas lojas; facilitar as negociações 
de devolução por excesso (sobra, demanda baixa, 
sazonalidade, etc).

Com a implementação do projeto foi obtida uma 
redução de cerca de 20% da cobertura de estoques 
e para 2007 espera-se uma redução adicional de 15 
a 20%.

Modulação
É o planejamento do sortimento (quantidade de 

modelos) e distribuição de cada seção por grupo de 
loja com características similares (tamanho de área, 
vendas e giro). O objetivo é adequar o sortimento e 
a profundidade (quantidade em peças por modelo) 
de acordo com a capacidade em peças, giro e venda 
de cada loja, além da redução do desbalanceamento 
do estoque e da demarcação.

CRÉDITO PARA OS CLIENTES

O cartão Leader foi lançado em 1987 e era admi-
nistrado pela Leader Magazine. Em janeiro de 2002, 
foi fundada a Leader Card, que administra os cartões 
de crédito do Grupo Leader e oferece serviços finan-
ceiros aos clientes e lojistas credenciados, solidificando 
assim a sua bandeira no mercado.

Em julho de 2005, a Leader Card fechou uma 
parceria com o banco Bradesco. Essa parceria não 
se limita ao mercado de cartões, como também 
proporciona aos clientes da Leader a oportunidade 
de acesso a produtos e serviços bancários oferecidos 



Nov.Dez/2007

29

pelo Bradesco, como seguros, previdência, consórcios, 
pagamentos de contas e outras atividades bancárias. 
Com uma base de aproximadamente 3,2 milhões 
de cartões, a Leader Card investe anualmente em 
tecnologia, marketing e vendas para continuar 
crescendo.

Nesta direção, a Leader Card vem se consolidando 
com uma das cinco maiores empresas de cartões de 
crédito Private label (marca própria) do Brasil. 

Além do private label, existe o co-branded Leader 
Visa. Com eles, o cliente pode parcelar suas compras 
na Leader em até 10 vezes fixas. Sessenta por cento de 
nossas vendas são feitas através do cartão Leader. 

Com o lançamento do Leader Visa, a estratégia 
é aumentar a carteira de clientes e aproveitar a rede 
de mais de um milhão de estabelecimentos afiliados 
à Visa para estimular a ativação e a utilização do 
cartão. A Leader também aposta no Cred Leader 
para aumentar a sua base de clientes. A varejista 
oferece crédito pessoal com um sistema diferenciado: 
clientes com bom relacionamento têm uma taxa de 
juros mais baixa no pedido de empréstimo.

Além dos cartões, o leque de produtos oferecidos 
pela Leader Card inclui assistência odontológica, 
crédito pessoal, seguros e títulos de capitalização. 
O acordo firmado com o Bradesco prevê a criação 
de uma financeira para fazer a gestão dos cartões. 
A nova empresa terá a Leader e o Bradesco como 
sócios.

LEADER ESCOLHE A SAP COMO 
FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO

 
A Leader fechou contrato com a SAP para o 

fornecimento de sua solução de gestão empresarial. 
A loja de departamentos utilizará um software desen-
volvido especificamente para o setor de varejo, que 
contará também com as mais modernas e inovadoras 
funcionalidades para o segmento de moda, denomi-
nado SAP for Retail. Um dos principais objetivos da 
empresa com a implementação do software é se pre-
parar para a expansão nacional, que se iniciou com a 
abertura de lojas em Minas Gerais e continuará com 
a inauguração de lojas em Recife, Aracajú e Maceió, 
além de outra em Belo Horizonte, em novembro. 
Além disso, a Leader busca otimização de recursos 
e conseqüente crescimento sustentável.

O software , além do SAP ERP inclui soluções 
para o planejamento de mercadorias e sortimentos, 
gestão inteligente de informações do PDV, Fraud 
Watch para prevenção de perdas, entre outros.  Para 

facilitar o desenho de processos e controles internos, 
a rede adquiriu a ferramenta de produtividade BPM 
- ARIS for SAP NetWeaver®.

 A primeira fase do projeto que abrange toda a 
logística e a retaguarda administrativa financeira, 
incluindo preven-
ção de perdas e in-
formações geren-
ciais, tem previsão 
de conclusão em 
agosto de 2008.  A 
segunda fase terá 
mais oito meses e 
contemplará todo 
o planejamento 
comercial, aberto 
de compras, ges-
tão de mercadorias 
com precificação e 
promoções, além 
de business intelli-
gence. Para con-
duzir este processo de implementação e mudança 
organizacional, a Leader contratou Etienne Vreuls 
que já implementou esta solução nas Drogarias 
Pacheco.

 “Vários fornecedores de softwares de gestão foram 
avaliados antes da escolha e no final do processo, a 
solução da SAP foi a que mais se adequou à estru-
tura da companhia. Além disso, a SAP foi muito 
flexível durante a negociação, oferecendo, inclusive, 
condições de financiamento muito atrativas”, afirma 
Rogério Macedo, Presidente Executivo da Leader.

 A SAP possui hoje vários clientes nesse segmento 
de mercado, tanto no Brasil como globalmente e a 
meta da companhia é tornar-se referência mundial 
em soluções para o setor varejista.

A EXPANSÃO

Leader investe 40 milhões de reais 
para a abertura de 9 lojas em 2007

A Leader, uma das maiores varejistas do Brasil, 
iniciou em 2007 um agressivo plano de expansão 
nacional para consolidar sua posição como um dos 
grandes players do mercado de varejo. 

Hoje a empresa possui 33 lojas (29 no Rio de 
Janeiro, duas no Espírito Santo e duas em Minas 
Gerais) e os planos são agressivos: chegar a 80 pontos 
de vendas até 2011. Nossa meta é abrir pelo menos 
10 lojas por ano. 

VAREJO

A ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO DE UM PLAYER DO VAREJO

Do final de 2005 a 
maio de 2007, a Leader 

passou por um 
processo de 

reestruturação 
organizacional para 

preparar a empresa na 
expansão para fora do 

Rio de Janeiro e 
Espírito Santo
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Rogério Macedo é Presidente Executivo da Leader.

Com investimentos de 40 milhões de reais, o 
planejamento de expansão para 2007 inclui nove 
unidades – duas foram inauguradas no Rio de Janeiro 
(Shopping Tijuca e Icaraí) e a terceira será no fim de 
outubro, no Bangu Shopping; três lojas em Minas 
Gerais (Shopping Del Rey e Itaú Power Shopping 
já foram inauguradas, faltando a loja na expansão 
do Minas Shopping); além das primeiras unidades 
no Nordeste, em três estados (Pernambuco, Sergipe 
e Alagoas), com Shopping Guararapes (Recife), 
Shopping Rio Mar (Aracajú) e Iguatemi Maceió 
(Maceió), todas em novembro. 

A combinação de baixas taxas de desemprego, 
aumento do poder de compra e localização estra-
tégica foram importantes na escolha desses locais 
para a nossa expansão nacional. Para 2008, a rede 
expandirá sua operação em Minas Gerais, com pelo 
menos mais 4 lojas, além de 4 em Recife e 2 no Rio 
de Janeiro. 

No primeiro semestre de 2007, a empresa registrou 
um crescimento de 15% nas vendas, com destaque 
para os segmentos de vestuário feminino e infantil 
e calçados. “Este aumento foi impulsionado, sem 
dúvida, pelo crédito, já que recebemos um retorno 
imediato do nosso plano de pagamento em dez vezes 
fixas”, diz Macedo.

Em 2006, a Leader teve um faturamento bruto de 
R$ 577 milhões e a expectativa para este ano é um 
acréscimo de 17% neste valor. O ebitda em 2006 foi 
de 35,4 milhões (7,9% da receita líquida). 

DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E COMPRAS 
 
A Leader é uma rede de lojas de departamento 

com 8 milhões de clientes circulando anualmente, 
uma fábrica própria e um Centro de Distribuição, 
tendo a sua sede na cidade de  Niterói, no Rio.

100% dos produtos comercializados pelas lojas 
passam pelo Centro de Distribuição, localizado na 
Pavuna, com 19.000 m² de área construída, uma 
capacidade de armazenagem de 2 milhões de peças 
e processamento mensal de 6 milhões de peças.

No CD, contamos atualmente com 231 colabo-
radores diretos e 40 indiretos e com a expansão de 
lojas para os novos mercados contrataremos mais 60 
colaboradores diretos.

Com a vinda para Minas Gerais, nosso objetivo 
é desenvolver parcerias com fornecedores da região 
visando a ganhos logísticos principalmente relacio-

nados a fretes. Se nossos caminhões vão para Minas 
Gerais abastecer as lojas, eles podem retornar ao 
Rio trazendo mercadorias acabadas de fornecedores 
mineiros, com isto racionalizamos os nossos custos 
de transporte.

Os investimentos em razão de novas lojas são gran-
des: 1) Adquirimos mais de 2 milhões em cabides para 
suprir a demanda, e o investimento para isso foi de R$ 
1,5 milhão / 2) Encomendamos um novo equipamento 
importado de movimentação aérea que aumentará a 
nossa capacidade de processamento diário em mais de 
40% (investimento de 1.800.000 euros).

Toda a frota é terceirizada e atualmente a opera-
ção conta com uma frota fixa de 20 veículos e que 
aumenta em mais de 50% nos momentos de grandes 
eventos (Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dias 
das Crianças e Natal). Com a entrada em Minas 
Gerais, contratamos mais uma transportadora que 
irá dedicar mais quatro veículos a nossa operação.

Cada loja de Minas Gerais deverá ser abastecida 
pelo menos 3 vezes por semana.

Todos os produtos, ao serem recebidos no CD, 
passam pelo nosso controle de qualidade antes de 
serem liberados para processamento e envio para as 
lojas, garantindo a qualidade adequada aos nossos 
produtos.

Como a Leader trabalha com vários segmentos 
de produtos, temos processos de recebimento, movi-
mentação, armazenagem e expedição adequadas para 
cada categoria. O objetivo é melhorar os resultados da 
cadeia de abastecimento e garantir que os produtos 
estejam disponíveis nas lojas no momento certo e 
nas quantidades adequadas.

Um processo interessante no nosso CD é a mo-
vimentação de produtos de cabides, que é realizado 
através da estrutura do transportador aéreo inteligente. 
Os produtos são recebidos etiquetados, encabidados 
e montados em packs de acordo com a distribuição 
para as lojas e os produtos são movimentados inter-
namente pelo CD através de trilhos aéreos.

Outra operação específica realizada pelo CD é 
o atendimento as entregas da lista de casamento. É 
um processo onde um casal abre uma lista de ca-
samento nas lojas, seus convidados podem escolher 
os presentes e a Leader entrega na casa do novo 
casal em dia previamente combinado. Atualmente 
entregamos para uma média de 2.000 casais/mês. 
Por enquanto, não disponibilizaremos este serviço 
para as novas praças.

LEADER
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Este case se propõe a detalhar como as equipes da empresa 
e de suas agências trabalharam para reposicionar a marca 
Vivo frente à nova realidade do mercado. Comunicando 
aos clientes que a Vivo mudou por causa deles e para eles 
e levando ao conhecimento de todos uma nova assinatura: 
“Vivo. Sinal de qualidade”.

SINAL DE QUALIDADE NO
REPOSICIONAMENTO DA MARCA

H U G O  J A N E B A

VIVO

O
mundo alcançou 2,7 bilhões de usuários do 
celular no final de 2006, segundo as estimati-
vas mais conservadoras, o que significa uma 
penetração próxima de 40 assinantes por 

100 habitantes. Esse indicador equivale ao dobro da 
penetração do telefone fixo.

Os países emergentes têm tido uma presença 
muito importante no desenvolvimento da telefonia 
celular nos últimos 10 anos. Um dos indicadores 
mais significativos sobre o papel dos países emergen-
tes mostra que o telefone celular é o único produto 
de alta tecnologia cuja presença supera, em números 
absolutos, a dos países desenvolvidos. Quase 60% dos 
celulares do mundo estão nesses países em desenvol-
vimento ou emergentes.

Um dos protagonistas desta história, o Brasil ul-
trapassou recentemente a marca de 100 milhões de 
celulares, o que indica um mercado de porte e próxi-
mo da maturidade. Em 2006, o país ficou em quinto 
lugar no ranking dos maiores mercados mundiais, 
com 99,9 milhões de aparelhos, superando o Japão, 
que alcançou 98 milhões.  

Numa rápida retrospectiva, o Brasil iniciou a ofer-
ta dos primeiros serviços de telefonia celular no ano 
de 1990, quando começaram a operar os serviços na 
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capital, Brasília, e no Rio de Janei-
ro, ainda no tempo do monopólio 
estatal da Telebrás. O grande fator 
de aceleração do celular no Brasil 
ocorre a partir de 1998, por força 
de três fatores: 
• a privatização total das telecomu-
nicações no país; 
• o aumento da competição e 
• subsídio de aparelhos e finan-
ciamento adequado por parte das 
operadoras e do comércio 
 

Em 2007, a indústria de aparelhos móveis no país 
deverá movimentar cerca de 40 milhões de unidades 
vendidas, entre novos assinantes e substituição de 
aparelhos. De 1998 para 1999, a expansão do número 
de celulares em serviço no Brasil chegou a ser superior 
a 100%. Daí, até 2005, a expansão do mercado se 
manteve sempre acima dos 20%. Em 2006, alcançou 
15%, número que deve se repetir em 2007.

Poderíamos dizer que os fatores limitantes do 
crescimento são os baixos níveis de renda da maioria 
da população e a baixa receita média por usuário 
(Arpu, average revenue per user).

Nossa experiência mostra, entretanto, que o 
mercado de telefonia celular nos países emergentes 
ainda pode superar essas duas barreiras e crescer 
muito. Mesmo considerando a baixa renda média 
da população e a redução contínua do Arpu, ainda 
resta bom espaço de crescimento. 

No Brasil, uma das estratégias mais bem-sucedi-
das de expansão da telefonia celular foi a introdução 
do pré-pago, em 1999, permitindo que os usuários 
de baixa renda pudessem prever e controlar seus 
gastos. Dessa forma, o total de assinantes pré-pa-
gos chega hoje a quase 81% de todo o mercado. O 
Arpu do assinante pré-pago brasileiro não supera os 
US$ 7 (dólares) por mês.

No passado, era quase impossível admitir-se que 
uma operadora pudesse sobreviver com 80% de sua 
base de celulares pré-pagos e um Arpu inferior a US$ 
7. Hoje, entretanto, alguns países emergentes mostram 
que é possível ampliar o atendimento de vastas popu-
lações com Arpu’s próximos de US$ 3,50. 

Para viabilizar esse objetivo, as operadoras preci-
sam desenvolver estratégias adequadas, a começar da 
oferta de handsets de custo muito baixo (ULCH-ultra 
low cost handsets) juntamente com pacotes de serviços 
adequados e acessíveis aos interesses do usuário de 
menor renda. No Brasil, a competição acirrada levou 

as operadoras a subsidiar os apa-
relhos que em algumas promoções 
pode ser praticamente oferecido 
gratuitamente aos clientes em troca 
de um contrato de 12 meses.

Essas estratégias podem, ainda, 
ser combinadas com as ofertas 
mais agressivas de serviços de valor 
agregado, na outra extremidade 
do mercado, às corporações e aos 
assinantes de maior renda, de modo 
a elevar o Arpu dos assinantes 
pós-pagos. 

Essas práticas introduziram uma competição 
acirrada, com as operadoras lutando para ser cada 
vez mais eficientes em preços de aparelhos e servi-
ços, procurando conquistar as maiores parcelas de 
mercado possíveis. 

É no contexto desta batalha que a marca passa 
a ter papel crucial e decisivo, por ser o amálgama 
que une as promessas da operadora às aspirações do 
consumidor. Este case se propõe a detalhar como as 
equipes da empresa e de suas agências trabalharam 
para reposicionar a marca Vivo frente à nova reali-
dade do mercado.

VIVO: SINAL DE QUALIDADE

Empresa jovem, criada em abril de 2003, a partir de 
uma joint-venture entre Portugal Telecom e Telefónica, a 
Vivo pode, entretanto, ser considerada uma empresa ma-
dura. A competição do setor de telefonia celular brasileiro 
exigiu que a operadora atingisse níveis de responsabili-
dade socioambiental, transparência com seus públicos 
interno e externo; e qualidade de operações comerciais 
somente encontradas em companhias presentes há mais 
tempo em seus mercados de atuação.  

O Marketing da Vivo desenvolveu igualmente 
uma característica marcante: a capacidade de ou-
vir e entender o consumidor, transformando dados 
em informações precisas para o desenvolvimento 
do negócio e para o balizamento da comunicação. 
Detalhadas pesquisas conduzidas pelos principais 
institutos contratados pela empresa indicam que os 
consumidores de telefonia celular passaram recen-
temente a atribuir maior valor a aspectos básicos do 
serviço como qualidade de sinal, boa relação custo-
benefício, eficiência e agilidade no atendimento ao 
usuário. Tais atributos contrapõem outros até então 
mais valorizados como inovação, modernidade e 
tecnologias avançadas.  

TELEFONIA

SINAL DE QUALIDADE NO REPOSICIONAMENTO DA MARCA

A Vivo dedicou boa 
parte do ano de 
2006 a finalizar 

processos internos 
que resultassem 
em medidas de 

melhorias tangíveis 
aos seus mais de 30 
milhões de clientes
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VIVO

Alinhada a esse movimento, a Vivo dedicou boa 
parte do ano de 2006 a finalizar processos internos 
que resultassem em medidas de melhorias tangíveis 
aos seus mais de 30 milhões de clientes. 

Três deles eram imperiosos para colocar a empresa 
novamente no rumo do crescimento: a unificação de 
sistemas, que permitiria agilizar o lançamento em 
larga escala de novos produtos e serviços, a construção, 
em prazo recorde, de sua nova rede de telecomunica-
ções baseada na tecnologia GSM, e o combate e elimi-
nação dos casos de fraude e clonagem.   As iniciativas 
tomadas ao longo do ano deixaram ainda mais nítido 
o fato de que o dia-a-dia da Vivo se dedica a atender 
aos desejos dos clientes e a levar a melhor experiência 
em telefonia celular, dando mais opções de aparelhos, 
tecnologias e serviços aos seus usuários. 

O desafio, a partir daí, era retratar tais avanços na 
comunicação da companhia com seus clientes. 

Por meio da análise das pesquisas, fazia todo 
sentido modernizar a imagem corporativa da Vivo, 
encerrando uma era na história da comunicação 
da operadora, para iniciar uma nova fase em que o 
cliente estivesse no centro da comunicação, numa 
linguagem direta e transparente. Os pilares do 
novo posicionamento deveriam abranger conceitos 
como: ser melhor no que importa para cada nicho 
de mercado, apresentar os serviços e benefícios e 

estar centrada no cliente.  Essas 
diretrizes alterariam, então, os 
conceitos anteriores da marca, 
que eram mais direcionados na 
comunicação dos atributos da 
empresa e em seus diferenciais 
tecnológicos e inovadores. 

Em outros termos, a comu-
nicação deveria deixar de ser 

company centric para um posicionamento 
mais customer centric, dedicando as mensagens na 
entrega dos valores assimiláveis por diferentes tipos de 
público; tais como corporativo, jovens, massivo, entre 
outros. A abordagem não deveria ser mais atrelada, 
por exemplo, na utilização da rede de terceira geração 
da Vivo, única disponível atualmente no Brasil, mas 
sim, na oferta do serviço de banda larga móvel para 
os clientes corporativos. A comunicação com o cliente 
pré-pago deveria mostrar os benefícios da aquisição 
de créditos com bônus invés de reforçar que ele fazia 
parte da maior comunidade de usuários de telefonia 
celular do país.

As experiências iniciais da Vivo em unificar as 
mensagens nas ações publicitárias foram realiza-

das durante a Copa do Mundo da Alemanha, que 
tiveram início em junho de 2006; e em outubro do 
mesmo ano, quando foram anunciados os novos 
planos pré e pós-pagos da operadora, com uma 
comunicação uniforme e didática ao espectador. Os 
resultados dessas campanhas já demonstraram que 
a operadora estava no caminho certo ao colocar o 
cliente, e suas expectativas, em primeiro plano na 
comunicação. 

Para manter e evoluir essa etapa da comunicação 
da Vivo, era preciso utilizar um fio condutor forte 
o suficiente para movimentar todo o novo direcio-
namento da marca, criando experiências e vínculos 
com o espectador e, acima de tudo, representando 
fielmente a Vivo. 

OPORTUNIDADE

Com a conclusão dos processos internos, a fraude 
e a clonagem foram praticamente eliminadas; os 
novos planos pré e pós-pagos ganharam novos be-
nefícios gratuitos e foram lançados nacionalmente, 
no mesmo dia; as centrais de relacionamento aos 
clientes ampliaram sua capacidade de atendimento, 
agilizando as soluções dos casos; e a construção da 
rede GSM foi concluída, reduzindo sensivelmente o 
gap de cobertura nacional e de maior flexibilidade 
nos subsídios de aparelhos.  

Ainda, os investimentos de R$ 5 bilhões, ao lon-
go de quatro anos, para a construção, expansão e 
ampliação da capacidade de cobertura e de sinal em 
toda a sua rede permitiram que os clientes da Vivo, 
nas mais de duas mil cidades cobertas pelo sinal 
da operadora, realizassem e recebem chamadas a 
qualquer hora e em qualquer lugar, com a melhor 
qualidade de ligação atestada pela agência reguladora 
do setor (Anatel).

Mensalmente, a Anatel elabora e divulga indi-
cadores sobre a qualidade das redes das operadoras 
fixas e móveis, nas quais por meio de taxas, como 
completamento de chamadas, congestionamento 
das redes e estabelecimento de ligações, se mede a 
eficiência dos serviços prestados pelas empresas do 
setor. Por vários meses seguidos, a Vivo vem lide-
rando esse ranking. 

Esses eram mais do que atributos e melhorias 
obtidos pela operadora. Eles eram o elo condutor para 
a remodelagem do novo posicionamento da marca 
Vivo, afinal eram fortes o suficiente para serem re-
conhecidos pelos clientes, e estavam alinhados com 
a estratégia comunicacional proposta para a Vivo. 
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Essa era a oportunidade para a mudança de toda 
uma comunicação com públicos internos e exter-
nos que partia de uma assinatura “Vivo é você em 
primeiro lugar”.

Utilizada desde a criação da marca, em 2003, 
esta assinatura e, consequentemente, as campanhas 
publicitárias passaram por inovações, amadurecendo 
e atingindo seu ponto máximo. Com direito a várias 
leituras distintas, a frase era direta ao comunicar 
que por ser líder de mercado e dedicada a atender os 
clientes, a operadora os colocava em primeiro lugar. 
Mesmo com esse objetivo, esses registros estavam 
ainda muito ligados a um comportamento comuni-
cacional centrado nos valores da empresa, que agora, 
precisariam ser moldados para um foco maior, e mais 
evidente: o cliente e suas necessidades. 

Apoiar toda a nova comunicação da Vivo nos 
seus atributos fortes e demandados pelos clientes.  
Essa foi a estratégia que embasou o reposicionamento 
da marca: criar relevância e diferenciação com o 
consumidor por meio de um ponto essencial a todo 
o mercado de telecomunicações e especialmente aos 
usuários do serviço: a capacidade de permitir que 
as pessoas se comuniquem com qualidade, dando 
garantias de que a chamada será sempre efetuada.

ESTRATÉGIA

Vivo – Sinal de Qualidade. É esta a nova assinatura 
da operadora, destacada em todas as novas peças de 
campanhas publicitárias após um processo de briefing 
e de concretização do novo posicionamento que a Vivo 
realizou na agência África, que é uma das companhias 
responsáveis pela comunicação da Vivo. Essas simples 
palavras – sinal e qualidade - são fáceis de misturar 
entre si e de brincar, aproveitando do atributo tão for-
temente reconhecido e expandi-lo para oportunidades 
de comunicação com muitos desdobramentos.

A palavra sinal e suas inúmeras variações ela-
boradas, a partir de então, deveriam expressar a 
Vivo e sua atuação no mercado. Mas não somente 
a comunicação verbal deveria ser alterada com essa 
mudança. Os ícones visuais da operadora preci-
savam de uma inovação. O boneco da Vivo, que 
antes aparecia estático nas peças publicitárias, ago-
ra ganha mais movimento e interação com outros 
personagens presentes e quando destacado junto a 
nova assinatura, o boneco representa – indiretamente 
– uma antena celular com vários sinais de cobertura 
sobre sua cabeça, em sintonia com a frase. E o jingle 
(mantra) institucional da marca também necessitava 

de uma adequação ao atual momento da empresa, a 
fim de maximizar a transmissão das mensagens de 
sinal de qualidade.

Uma vez definida a estratégia global da marca, 
era preciso então, destacar como o novo posiciona-
mento deveria ser traba-
lhado, especialmente para 
comunicar fatos relevantes 
como: a adoção de uma 
nova tecnologia (GSM) 
capaz de ampliar o portfólio 
de produtos e aparelhos da 
Vivo, a erradicação de pro-
blemas como fraude e clo-
nagem, que davam agora 
mais garantias aos clientes, 
a simplificação dos planos 
pós-pagos, a inserção de 
bônus para as recargas dos clientes pré-pagos e a 
melhoria nos pontos de contato com o cliente (call 
centers, lojas).

Para isso, a comunicação precisava ser feita em 
mais de uma fase, permitindo ao cliente entender 
que se tratava de uma nova era na vida da empresa 
enquanto também garantisse que as mensagens – ins-
titucionais e comerciais – não sofreriam uma alteração 
significativa a ponto de confundir o publico. 

Desta forma, desenharam-se múltiplas fases da co-
municação integrada com ações de comunicação em 
pontos-de-venda, campanhas publicitárias e anúncio 
à imprensa aliados à iniciativa de endomarketing para 
trabalhar o novo posicionamento da marca Vivo. 
Em uma primeira fase, seria feito um anúncio mais 
institucional para expor os projetos que permitiram 
a apresentação do reposicionamento; em uma fase 
seguinte o lançamento real dessa nova etapa da co-
municação da Vivo. Conseqüentemente, viriam os 
desdobramentos aos segmentos alvos da operadora 
com seus perfis de comunicação diferenciados (jovens, 
corporativo, massivo, dentre outros). 

Alguns recursos foram apresentados para uma 
efetiva percepção do consumidor para a apresen-
tação do novo posicionamento da Vivo. Ao longo 
das etapas propostas, as campanhas trariam porta-
vozes e garotos-propagandas de credibilidade com 
os públicos a fim de otimizar os impactos positivos 
e sólidos das mensagens a serem transmitidas. Os 
filmes e demais peças publicitárias deveriam conter, 
também, um forte apelo emocional, que permitissem 
um reconhecimento rápido do espectador com a cena, 
o produto e a oferta apresentados no material. 

TELEFONIA

SINAL DE QUALIDADE NO REPOSICIONAMENTO DA MARCA

A empresa 
decidiu que era 

hora 
de adotar 
uma nova 
estratégia 

global da marca



CASE STUDIES

36

VIVO

Essas características, embora novas na comuni-
cação da empresa, se mesclariam com facilidade com 
demais componentes tradicionais que representam 
a marca Vivo; tais como a brasilidade, a jovialidade 
e a transparência. 

Também se fazia necessário comunicar todas as 
alterações no posicionamento da marca ao publico 
interno, a fim de que os colaboradores soubessem a 
proposta de valor a ser transmitida aos demais públi-
cos, e especialmente, se sentissem componentes vitais 
para a verdadeira transformação do posicionamento 
e permitissem uma maior entrega e percepção das 
mensagens a serem comunicadas. Vejamos a seguir, 
como foram realizadas as etapas:

PRIMEIRA FASE 

Chamada de “prestação de contas”, a fase inicial 
do novo processo de posicionamento da marca da 
Vivo visou a lembrar os principais feitos obtidos 
pela empresa ao longo de sua história, tanto para o 
público interno como para o externo. 

A integração do público interno da Vivo pediu 
um plano completo com ações detalhadas em diver-
sos escopos e diferenciadas por segmento de trabalho, 
uma vez que estão contemplados nesse cenário mais 
de 55 mil colaboradores, entre diretos e indiretos. O 
principal desafio era conciliar, em um curto prazo 
de tempo, ações para a mobilização, sensibilização 
e motivação das equipes internas antes do anúncio 
oficial ao público externo. O cronograma de ativida-
des detalhou missões para a área de endomarketing, 
treinamento de terceiros (lojas, call centers, dealers 
corporativos e varejo) e comunicação interna a serem 
cumpridos em aproximadamente três semanas. 

Em uma primeira fase, foi veiculado um e-mail 
em nome do presidente da companhia, Roberto Lima, 
convidando a todos para uma videoconferência para 
a apresentação, em primeira mão, do filme nacional 
que abriria a campanha com o novo posicionamento 

da Vivo. Uma ação massiva foi 
desenvolvida para a entrega de 
um documento (multipage), no 
qual os colaboradores poderiam 
conhecer mais sobre as ações que 
permitiram o desenvolvimento 
e evolução dessa nova etapa da 
marca Vivo.

Na intranet – um dos prin-
cipais canais de comunicação e 

de notícias atualizadas corporativas – também 

foram criadas mensagens em um hotsite detalhando o 
processo criativo para o reposicionamento da marca, 
inclusive com a opção de realizar download com o 
novo jingle da Vivo. E para motivar os gestores das 
equipes, foram promovidos workshops com video-
conferências seguidas de ações interativas para que 
as lideranças fossem também importantes retrans-
missores do novo posicionamento.  

Dentro da agenda de treinamento das equipes de 
vendas e de atendimento, foram inseridos horários 
para destacar o novo posicionamento da marca, as 
principais mensagens que seriam comunicadas aos 
diferentes públicos e reforçando o compromisso de 
toda a empresa em levar a melhor experiência em 
telefonia celular ao cliente Vivo. 

Já para o público externo, as iniciativas da co-
municação integrada envolveram a veiculação de 
um encarte nas principais revistas semanais, como 
Veja e IstoÉ. A ação, sincronizada com a data do 
dia do consumidor (15 de março), envolvia relatar 
ao usuário e publico em geral quais foram as prin-
cipais conquistas da operadora em sua história, e 
como essas iniciativas permitiram à Vivo garantir 
ao cliente a oferta da melhor experiência em telefonia 
celular no Brasil. Na mesma data, a Vivo foi à mídia 
televisiva com a jornalista e apresentadora Marília 
Gabriela em um filme no qual ela serve de porta-
voz da companhia e faz uma verdadeira prestação 
de contas ao espectador, narrando as principais 
conquistas e superações da empresa ao longo de seus 
quatro anos de existência.

SEGUNDA FASE

Dedicada ao anúncio oficial do novo posiciona-
mento da marca, que leva ao conhecimento geral 
a nova assinatura da Vivo e inicia a comunicação 
publicitária das palavras “sinal de qualidade”, a 
segunda fase da estratégia foi marcada pela video-
conferência nacional com a participação do presi-
dente da operadora e de Nizan Guanaes (principal 
dirigente da agência parceira África), na qual foram 
apresentados a todos os colaboradores os filmes ini-
ciais da campanha do reposicionamento, permitindo 
uma relação mais próxima da equipe interna com 
a direção da Vivo, gerando maior sensação de com-
promisso e de união.  

No site da operadora, foram substituídas todas as 
mensagens para se adequarem à nova comunicação 
da Vivo com a assinatura – Vivo. Sinal de Qualidade. 
Os pontos-de-venda da operadora contavam com 
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material adequado e adaptado ao novo momento da 
empresa, e novos filmes e peças publicitárias foram 
veiculados para a apresentação da assinatura e do 
novo mantra da operadora. 

A fim de maximizar as mensagens ao público 
externo, em 22 de março, foi realizada uma coletiva 
de imprensa na sede da operadora com a participa-
ção de mais de 50 jornalistas de diferentes estados 
brasileiros. Na ocasião, eles puderam conversar com 
os principais executivos da companhia e obter mais 
informações sobre a nova campanha, bem como 
detalhes das ações concluídas ao longo de 2006. 

Para essa nova etapa da veiculação das campanhas 
publicitárias, os filmes tinham forte apelo emocional 
e introduziam o novo jingle da operadora, atrelando 
várias situações cotidianas das pessoas - como bate-
papo entre amigas, profissionais trabalhando, famílias 
comemorando – à presença de um telefone celular, 
para reforçar que em todos os momentos, quando você 
precisa estar conectado, somente a Vivo pode oferecer 
com a qualidade que se deseja. Na canção, se escuta 
frases como: Sábado é sinal de festa / Noite é sinal 
de que o mundo girou / Saudade é sinal de distância 
/ Vivo é sinal de que você ligou, que simbolizam o 
cotidiano dos milhões de clientes da operadora e como 
a telefonia celular se faz presente nesse cenário. 

TERCEIRA FASE 

Simbolizada pelos desdobramentos do novo po-
sicionamento com os segmentos focos da empresa, 
a ação do novo posicionamento foi iniciada com a 
campanha direcionada às ofertas do Dia das Mães, 
importante data comercial para o varejo brasileiro. 

A Vivo optou, novamente, por personalidades 
marcantes e que tivessem um impacto de transpa-
rência, validação e reconhecimento fácil por parte dos 
espectadores para divulgarem as promoções para essa 
importante data comercial do varejo brasileiro.

Pela primeira vez na história da propaganda na-
cional, o empresário e apresentador Roberto Justus 
apareceu no vídeo para reiterar o compromisso de uma 
empresa com seus clientes; no filme que dava início 
às campanhas para o Dia das Mães. Nos comerciais 
seguintes, a escolha foi pelo também apresentador, Luiz 
Antônio Galebe, que em linguagem direta e vendedora 
anuncia as ofertas desenvolvidas para a ocasião. 

Com o foco no segmento pré-pago, a comunica-

ção apresentou iniciativas da operadora junto a esses 
clientes. Estrelada por Selton Mello, a campanha 
trouxe, de forma didática e objetiva, as principais 
vantagens da Vivo. As peças de comunicação refor-
çam ações importantes da empresa para manter a 
qualidade de relacionamento e de oferta aos clientes 
pré-pagos, que são a maioria na base da Vivo.  

A operadora aumentou os prazos de validade dos 
créditos de recarga, garantiu a maior rede de recarga, 
contando com mais de 338 mil estabelecimentos 
físicos, apresentou planos mais flexíveis, com bônus 
em torpedos SMS e desconto nos horários em que os 
clientes mais falam e deu até mil reais para o usuário 
falar de graça. 

Em um processo ainda a ser realizado, marcando 
a terceira e final fase das iniciativas da comunicação 
de endomarketing, as principais iniciativas de comu-
nicação externa do novo posicionamento da marca 
Vivo, foram promovidas gincanas e enquetes com os 
colaboradores que permitiram mais do que a entrega 
de prêmios simbólicos e lúdicos, e sim, a fixação do 
novo posicionamento da marca e a importância da 
atuação de toda a empresa para o cumprimento das 
promessas a serem feitas aos clientes. 

RESULTADOS

Junto ao público interno, devido ao fato do pro-
cesso ainda estar em andamento, como resultado 
preliminar pode-se considerar a maciça adesão dos 
colaboradores nas reuniões, videoconferências e 
workshops como um excelente indicador de que a 
comunicação com esse público foi realizada e com 
um efeito positivo final. 

Como resultado indireto ligado à estratégia de 
comunicação do novo posicionamento, pode-se 
destacar, ainda, o avanço na melhoria dos canais 
de atendimento da Vivo, que apontam que 80% 
dos casos que solicitam soluções para problemas de 
cobranças e faturas são resolvidos logo na primeira 
ligação. 

Em relação aos públicos externos, a empresa 
ainda aguarda a divulgação nacional das demais 
fases da campanha, que destacarão os segmentos 
diferenciados, para realizar uma pesquisa maior e 
mais relevante que apontem um resultado mais real 
e abrangente da eficácia da comunicação do novo 
posicionamento da marca Vivo. 

TELEFONIA

SINAL DE QUALIDADE NO REPOSICIONAMENTO DA MARCA

Hugo Janeba é diretor de Imagem e Comunicação da Vivo.
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Este case mostra como uma das maiores companhias 
do setor de Papel e Embalagem no Brasil, a Celulose 
Irani desenvolveu uma usina de co-geração que, além 
de ampliar a produção própria de energia, possibilitou 
tornar-se a primeira empresa do setor no Brasil, e a 
segunda no mundo, a ter créditos de carbono emitidos 
pelo Protocolo de Kyoto.

CRESCIMENTO ATRELADO À
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

F
undada em 1941, a Celulose Irani SA tem 
atualmente 1699 colaboradores distribuídos nas 
seguintes unidades de negócio: Papel, Emba-
lagem, Móveis, Madeiras, Resinas e Florestal, 

distribuídas nas localidades de: Vargem Bonita (SC), 
Santana de Parnaíba (SP), Rio Negrinho (SC) e 
Balneário Pinhal (RS). Possui ainda escritórios em 
São Paulo (SP), Joaçaba (SC) e matriz em Porto 
Alegre (RS).

A IRANI produz celulose, papéis Kraft, chapas e 
embalagens de papelão ondulado, madeiras, resinas 
e móveis de pinus, assegurando o fornecimento de 
produtos de alta qualidade e de base florestal reno-
vável.

Reconhecida nacional e internacionalmente em 
seus segmentos de atuação, está entre as 500 maiores 
e melhores empresas do Brasil no ranking da revista 
Istoé Dinheiro, de 2006.

Em 2006 a IRANI completou 65 anos de história, 
com forte crescimento econômico e atuação social. 
Desde sua fundação, a empresa cresceu, ampliou 
suas atividades e tornou-se nacional e internacio-

L E A N D R O  A L É X I S  F A R I N A

CELULOSE IRANI 
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nalmente conhecida. Utiliza matérias-primas com 
garantia de origem controlada e possui processo 
produtivo pautado no conceito e prática de desen-
volvimento sustentável. 

Com produção integrada, base florestal própria e 
máquinas e equipamentos constantemente atualiza-
dos, a IRANI tem capacidade instalada e efetividade 
operacional para entrega de pro-
dutos de qualidade, de acordo com 
as necessidades dos clientes.

O negócio da IRANI está divi-
dido entre os seguintes mercados: 
Embalagem, Papel e Móveis, 
Madeiras e Resinas, que repre-
sentam, respectivamente, 45%, 
42% e 13% do total de vendas da 
companhia.

MISSÃO

Gerar valor para nossos clientes, fornecendo com 
segurança e excelência, serviços e produtos de base 
florestal renovável, com absoluto respeito ao meio 
ambiente e às pessoas, garantindo a sustentabilidade 
dos nossos negócios, com crescimento, justo e per-
manente retorno aos nossos investidores.

VISÃO

Estarmos entre as cinco maiores e melhores em-
presas brasileiras nos segmentos em que atuamos e 
entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no 
Brasil. Sermos reconhecidos e preferidos pelos nossos 
clientes, parceiros de nossos fornecedores e atrativos 
para nossos investidores, buscando sempre o mais 
alto grau de efetividade operacional e inovação em 
nossos produtos e serviços.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Visando difundir os valores cultivados pela IraniI 
ao longo de sua história, uniformizar e aperfeiçoar 
aços como compromisso permanente na gestão de 
nossos negócios, firmamos nossa política de quali-
dade para o conhecimento de todos os nossos cola-
boradores, clientes e comunidade: 
• Buscar a satisfação do nosso cliente, entregando 
produtos com qualidade que atendam especificações 
combinadas, uso pretendido, requisitos estatutários 
e regulamentares, com segurança no fornecimento 
e atendimento.

• Buscar permanentemente desenvolver novos pro-
dutos e soluções para otimizar o desempenho da 
cadeia produtiva na qual estamos inseridos. 
• Buscar continuamente a melhoria de todo o sistema 
de gestão da qualidade, mantendo a visão de conjunto 
e foco no resultado final. 
• Executar corretamente os procedimentos e seguir 

padrões definidos para garantir 
qualidade e custos dos nossos 
produtos e serviços. 
• Buscar parcerias estáveis, trans-
parentes e focadas em benefícios 
mútuos, com clientes e fornece-
dores. 
• Valorizar o desenvolvimento 
sustentável e profissional dos 
colaboradores e promover o tra-

balho em equipe como fator determinante do sucesso 
da empresa. 
• Conviver harmonicamente com o meio ambiente 
contribuindo para a preservação da natureza.
• Conviver para a sobrevivência e crescimento sus-
tentado da IRANI, promovendo retorno adequado dos 
investimentos e assegurando trabalho e renda dentro 
das comunidades em que está inserida.

CERTIFICADOS

Muitos papéis produzidos pela Irani, em especial 
os de baixa gramatura, são utilizados pela indústria 
alimentícia para que entrem em contato direto com 
alimentos. Por isso, eles precisam ser 100% livres de 
agentes contaminantes como arsênio, metais pesados, 
odores e resíduos migratórios. 

O Boletim de Análise do Instituto Adolfo Lutz, 
o mais conceituado laboratório brasileiro do setor, 
garante a isenção dos papéis produzidos pela IRANI. 
Mais que uma garantia, uma segurança adicional 
para o usuário - tanto a indústria quanto o consu-
midor final.

As Unidades Papel e Embalagem – SP e SC da 
IRANI estão certificadas sob a norma ISO 9001 
– 2000. Seus sistemas de qualidade foram auditados 
e certificados pelo Organismo Nacional BR –TUV e 
pelo Organismo Internacional TUV – CERT.

A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Responsabilidade socioambiental é uma forma de 
assumir a co-responsabilidade pelo desenvolvimen-
to social e ambiental. Envolve a criação de ações 

A Celulose Irani é 
uma das maiores 

empresas brasileiras 
do setor de papel e 

embalagens
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que atendam às demandas da 
sociedade. 

A Irani é uma empresa so-
cioambientalmente responsável. 
Em suas ações, une os interesses 
de todos os envolvidos: clientes, 
acionistas, funcionários, prestadores de 
serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 
governo e meio ambiente. E os incorpora ao plane-
jamento de suas atividades. 

A política ambiental da Celulose Irani S.A. é 
conduzida por meio dos procedimentos da ISO 
9001: 2000. Pautada nas diretrizes estabelecidas pela 
norma, a empresa monitora os pontos de geração de 
impactos ambientais decorrentes da atividade fabril: 
efluentes líquidos, emissões gasosas de fontes estacio-
nárias, qualidade do ar, resíduos sólidos e disposição 
em aterro industrial.

A Irani atua para evitar o desperdício de recursos 
escassos. Busca gerar mudanças importantes de 
comportamento em relação a problemas na área da 
educação, da habitação e qualidade de vida.

Agindo de maneira socioambientalmente respon-
sável, a empresa assume como compromissos cola-
borar para o bem-estar dos indivíduos e promover o 
equilíbrio ambiental. 

O CASE: MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO LIMPO – 
USINA DE CO-GERAÇÃO

Principal motivação 
Entre os objetivos, reduzir o uso de energia prove-

niente de recursos naturais não renováveis, buscando 
conservar e otimizar recursos naturais como o carvão 
mineral, óleo BPF e óleo diesel. Além disso, reapro-
veitar resíduos de base florestal, usando-os como 
biomassa na usina de co-geração, de forma a reduzir 
as emissões de gases causadores do efeito estufa.

Principais resultados e 
benefícios gerados

A co-geração é um sistema altamente eficaz de 
geração de calor e energia elétrica a partir de uma 
única fonte de combustão. Com a queima de resíduos 
orgânicos, gera-se vapor para a produção de celulose 
e papel e ao mesmo tempo, produz-se o abasteci-
mento de energia elétrica da empresa. O processo de 
co-geração proporciona ainda diminuir emissões de 
gases poluentes como dióxido de carbono e metano, 
que provocam o efeito estufa, pois os insumos usados 

para queima no pro-
cesso são procedentes 
de resíduos de base 
florestal.

Com a constru-
ção da usina de co-

geração, foram desativadas sete 
caldeiras, sendo duas caldeiras a óleo BPF, 

3 caldeiras a lenha e 2 caldeiras a biomassa. O projeto 
permitiu ainda a desativação de geradores de energia 
à base de óleo diesel, os quais eram utilizados em 
determinados períodos do ano.

A usina de co-geração está possibilitando gerar 
em média 4,13 MW/h de energia elétrica, montante 
que antes era comprado da concessionária. Através 
da implantação do projeto, foi possível reduzir o 
consumo de aproximadamente 700 toneladas/mês de 
óleo BPF (combustível fóssil), eliminar o consumo 
de 4.680 toneladas/mês de lenha e extinguir o uso de 
geradores a base de óleo diesel. 

Graças à redução do uso de energia provenien-
te de combustíveis fósseis e ao uso de resíduos de 
base florestal que, sem aproveitamento, poluem o 
meio ambiente, a Celulose Irani deixou de lançar 
na atmosfera em média 125.422 toneladas de gás 
carbônico por ano. 

A redução de emissão de gases causadores do efeito 
estufa obtida permitiu desenvolver um projeto vol-
tado à comercialização de créditos de carbono. Esse 
trabalho atende os critérios de elegibilidade propostos 
pelo Protocolo de Kyoto e obteve aprovação pela 
ONU em julho de 2006.

As reduções de emissão alcançadas pelo projeto 
foram calculadas com base nos dados gerados du-
rante os monitoramentos realizados. Em 2005, as 
Reduções Certificadas de Emissões, de acordo com 
os dados obtidos através dos monitoramentos, foram 
de 115.233 toneladas de dióxido de carbono (CO2). 
Em 2006 as Reduções foram de 135.611 toneladas 
e em 2007 (até o mês de maio) as Reduções foram 
de 51.012 toneladas, totalizando 301.856 toneladas 
de gases que deixaram de ser emitidos para a at-
mosfera. 

A estimativa de redução de emissão de gás car-
bônico pela empresa em 21 anos, levando-se em 
conta a média obtida dos anos de 2005 e 2006, é de 
aproximadamente 2.633.862 toneladas. 

Além da redução de gases causadores do efeito 
estufa, foi possível reduzir a concentração de mate-
rial particulado de 362,5 mg/Nm3 (2004) para 238 
mg/Nm3 (2007) através do sistema de lavagem de 
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gases da chaminé.
Foi possível averiguar diversos benefícios ambien-

tais, entre eles a conservação e otimização do uso de 
recursos naturais não renováveis, reaproveitamento 
de resíduos de base florestal que acabavam poluindo 
o ambiente, prolongamento da vida útil de aterros e 
redução de impactos ambientais.

Do ponto de vista social, o projeto beneficiou 
colaboradores, comunidades de entorno e meio 
ambiente, possibilitando aos colaboradores acesso 
a novos conhecimentos. Colaboradores que desem-
penhavam atividades nas caldeiras que foram desa-
tivadas receberam tarefas mais qualificadas dentro 
dos setores produtivos, pois, as caldeiras antigas, 
possuíam um processo muito rudimentar, exigindo 
grande esforço físico.

Além da redução de emissão de gases do efeito 
estufa, a usina de co-geração apresenta um sistema 
de lavagem de gases da chaminé para controlar a 
emissão de material particulado para a atmosfera. 
Esse sistema prevê a utilização de um equipamento 
acessório denominado lavador de gases, destinado à 
retenção úmida de partículas oriundas do processo de 
combustão. O sistema acontece em circuito fechado, 
sendo a água tratada no sistema de efluentes e reuti-
lizada para alimentação do Lavador de Gases. 

Como subproduto originado do processo de 
tratamento de efluentes da usina de co-geração, 
temos incombustos que são reaproveitados como 
fonte combustível de alto poder calorífero e cinza, 
sendo que se monitora a utilização da mesma como 
fertilizante das áreas de reflorestamento de pinus e 
eucalyptus.

UM APRENDIZADO FUNDAMENTAL

A adoção dessa tecnologia limpa, eficaz, moder-
na e econômica, possibilitou reduzir as implicações 
ambientais em nível global, uma vez que contribuiu 
para a redução da emissão de gases causadores do 
efeito estufa e para a conservação e otimização de 
recursos naturais, além de propiciar benefícios sociais 
e econômicos.

RESPONSÁVEIS

A implantação e acompanhamento do projeto 
teve o envolvimento de diversos departamentos da 
empresa e colaboradores externos constituindo-se 
uma equipe multidisciplinar com diversos técnicos, 
sendo:

• Leandro Farina (Engenheiro Químico – gerente de 
sistemas de gestão da qualidade e ambiental), Fun-
cionário da Celulose Irani S/A, Divisão Papel. 
• Ruy  Michel Filho (Engenheiro Eletricista, Gestor  
de Obra e Executor), Funcionário da Celulose Irani 
S/A, Divisão Papel. 
• Antoninho Cardoso de Lima (Desenhista Projetis-
ta Mecânico), Funcionário da Celulose Irani S/A, 
Divisão Papel.
• Juciele Shure (Assistente Administrativa), Funcio-
nária da Celulose Irani S/A, Divisão Papel. 
• Pedro Vicente Chaves (Mecânico), Funcionário da 
Celulose Irani S/A, Divisão Papel. 
• José Roberto Alves (Eletricista), Funcionário da 
Celulose Irani S/A, Divisão Papel.
• Sandro Bortoluz (Engenhei-
ro de Produção Mecânica) 
Funcionário da Celulose Irani 
S/A, Divisão Papel.
• Edílson Ferreira Velho (En-
genheiro de Produção Mecâ-
nica), funcionário da Celulose 
Irani S/A, Divisão Papel.
• Gerson Bobella (Eletrotécni-
co) colaborador externo.
• Rafael  Socha (Engenheiro 
Civil) colaborador externo.
• Derkian Loss (Estudante de 
Arquitetura) colaborador externo.

 
DURAÇÃO

Desde o início dos estudos para a implantação 
da usina de co-geração até seu start-up houve um 
período de aproximadamente dois anos.

Os estudos da viabilidade do projeto da usina de 
co-geração iniciaram em setembro de 2002, período 
no qual foram realizados cálculos de investimento 
e retorno. O projeto elaborado teve sua aprovação 
em agosto de 2003 e após a aprovação efetivou-se 
a compra dos equipamentos, em fevereiro de 2004 
iniciou-se a construção civil. Entre os meses de abril 
e novembro de 2004 realizou-se a montagem da 
usina e gerador, e em 12 dezembro de 2004 houve o 
start-up da usina de co-geração.

PARTICIPAÇÃO

Os departamentos envolvidos na implantação do 
projeto foram Engenharia civil, Departamento de 
gestão da qualidade e ambiental, Manutenção, Uti-

PAPEL E EMBALAGEM
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Recentemente 
a companhia 
desenvolveu 

um importante 
projeto: uma 

usina de 
co-geração
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lidades, Administrativo, Financeiro e Suprimentos, 
além do acompanhamento dos Diretores. Gerentes 
e funcionários dos departamentos citados tiveram 
participação com maior ou menor intensidade, de-
pendendo das necessidades do projeto. Alguns fun-
cionários participaram em tempo integral, destinando 
100% do tempo na implantação do projeto.

CONTINUIDADE

O projeto está sendo desenvolvido de forma a 
possibilitar a minimização do consumo de recursos 
naturais não renováveis através da redução de energia 
adquirida da concessionária e redução no consumo 
de combustível fóssil, isso está sendo possível através 
do aproveitamento de biomassa (resíduos florestais) 
como combustível na nova usina de co-geração.

O projeto tem permitido a redução de emissões de 
gases poluentes, sendo a Irani a primeira empresa 
no Brasil e a segunda no mundo do setor de papel 
e celulose a ter créditos de carbono emitidos pelo 
Protocolo de Kyoto. 

Os benefícios com a implantação da usina de 
co-geração são representados pela conservação e 
otimização do uso de recursos naturais, aproveita-
mento de resíduos de base florestal que acabavam 
poluindo o ambiente, diminuição da emissão de gases 
causadores do efeito estufa, redução de emissão de 
efluente líquido, além da redução de resíduos indus-
triais e reaproveitamento dos subprodutos gerados 
no processo. 

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

A Irani passou a produzir mais e com mais 
qualidade. Adquiriu autonomia para geração de 
energia elétrica, maior estabilidade para seu forne-
cimento e deu um grande passo na conquista da 
sustentabilidade, pois reduziram-se as implicações 
ambientais, uma vez que a geração de energia não 
é mais baseada na queima de material fóssil como 
petróleo e carvão. 

O aproveitamento de resíduos de base florestal 
como combustível para geração de energia traz 
vantagens ambientais, entre elas, o desaparecimento 
de lixões, prolongamento da vida útil dos aterros, 
diminuição de emissões gasosas e redução de risco 
de combustão espontânea causada pela disposição 
inadequada de resíduos de base florestal.

Com a nova usina, obteve-se uma melhor e mais 
uniformizada geração de vapor, pois, no funciona-
mento desta, as variáveis que influenciam a produção 
de vapor são controladas automaticamente, onde 
interferências são minimizadas facilitando assim seu 
gerenciamento. Nos processos produtivos, como os 
de fabricação de celulose, a maior oferta de vapor 
facilitou o controle dos cozimentos, e a fabricação 
de papel não mais sofre com as constantes variações 
na pressão e temperatura do vapor.

A usina de co-geração é classificada como projeto 
de desenvolvimento limpo, pois esse projeto reúne 
tecnologia e uso consciente dos recursos naturais, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

O projeto vem ajudando o Brasil a atingir suas me-
tas para promoção de desenvolvimento sustentável, 
através do aumento das oportunidades de emprego na 
região em que o projeto está localizado; incentivo de 
desenvolvimento de projetos de co-geração mais mo-
derna e mais eficiente de eletricidade e energia térmica 
usando biomassa como combustível; otimização do 
uso de recursos naturais; evitando novos aterros de 
rejeitos não controlados e usando grande parte dos 
resíduos de madeira da região; diversificando as fontes 
de geração de eletricidade; atendendo o compromisso 
de produção limpa e melhoria no que diz respeito 
ao meio ambiente e auxiliando o desenvolvimento 
da economia local.

O projeto proporciona benefícios globais inte-
grando os objetivos de maior eficiência energética, 
economia de recursos naturais, minimização de 
impactos ambientais e desenvolvimento sustentável.  
E foi reconhecido por três importantes premiações 
na área ambiental, em 2007: Benchmarking Brasil, 
Fritz Muller e ECO 2007.

Leandro Aléxis Farina é gerente de Sistemas de Gestão de Qualidade 
e Ambiental da Celulose Irani.
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A Crivo é uma empresa brasileira de software de automação 
para análise de crédito e risco. Foi fundada em 2000 com o 
objetivo de aproveitar as oportunidades emergentes geradas 
pelas novas necessidades estratégicas do mercado relativas 
ao incentivo ao crédito no país. Baseada na consistente 
formação e experiência em TI de seus sócios, a Crivo 
desenvolveu um sistema que conquistou credibilidade e 
sucesso em dezenas de empresas atuantes em diferentes 
segmentos de diversos mercados.

TECNOLOGIA DE VANGUARDA 
NA ANÁLISE DE CRÉDITO

A
s transformações macroeconômicas ocorridas 
no Brasil após a implantação do Plano Real, 
em 1994, alteraram a estrutura operacional da 
maioria das empresas nacionais. Durante os 

anos de inflação descontrolada, anteriores ao Plano, 
os negócios feitos no Brasil tinham como parâmetro  
principal a velocidade. A movimentação rápida de 
produtos, serviços e capital era o que importava. 
Todas as negociações eram feitas à vista, preferencial-
mente de caráter imediato, pois era inviável qualquer 
tipo de financiamento ou parcelamento quando não 
se podia projetar o valor da moeda nem mesmo para 
o mês seguinte.

 A economia brasileira vivia um imediatismo 
crônico onde não havia espaço para qualquer me-
canismo de planejamento futuro ou promoção de 
consumo através de negócios envolvendo algum 
tipo de crédito. Todos os modelos sugeriam uma 
superavaliação dos riscos, elevando as taxas de juros 
e inviabilizando operações triviais. 

R O D R I G O  D E L  C L A R O

CRIVO
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Neste cenário, desde sua funda-
ção a Crivo cresce 100% ao ano. 
Os mercados de finanças, seguros 
e telecomunicações respondem por 
boa parte do faturamento da em-
presa, que chegou a R$ 3,3 milhões 
em 2006.  

A Crivo vem expandindo sua 
atuação para outros setores e in-
dústrias. A empresa tem cerca de 60 
clientes, entre eles, Claro, TIM, Wal 
Mart, Banco Votorantim, Banco 
Toyota, BMC, BMG, Banco Caci-
que, Caterpillar Financial, Banco 
Panamericano, Banco Daycoval, 
Marítima Seguros, Tokio Marine 
Seguradora, MetLife, AGF, Azul Seguros, Nestlé, 
Nextel, Porto Seguro, etc.

A empresa tem sede em São Paulo, mas sua 
carteira de clientes contempla a atuação em estados 
como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Bahia.

A SOLUÇÃO CRIVO
 
O Crivo é uma solução que busca informações 

em diversas bases de dados (fontes gratuitas ou pa-
gas) e, analisando os relatórios, auxilia e automatiza 
a tomada de decisões de crédito e risco.

Todas as regras de análise dos relatórios (credit 
score) são definidas e alteradas pelo usuário, levando-
se em consideração o seu modelo de negócios.

O Crivo fica instalado dentro da sua empresa e 
protegido pelas suas regras de segurança de rede. 
Os acessos dos analistas de crédito e risco ao Crivo 
podem ser feitos de qualquer região do país (através 
da internet), possibilitando a solicitação de uma 
análise, e o imediato recebimento de uma resposta 
pré-definida pelos administradores do Crivo.

O Crivo pode estar integrado com as bases de 
dados e sistemas internos da empresa (ERP, BI, 
CRM, entre outros), para que a comunicação e in-
teração entre analistas e sistemas sejam totalmente 
automatizadas.

O software da Crivo acessa mais de 150 fontes 
de informações, entre gratuitas e tarifadas, e gera o 
resultado da análise em 3 até 30 segundos. As áreas 
que mais fazem uso do software para automatizar o 
processo de análise de crédito e risco são as de Crédito 
Consignado (INSS e funcionalismo público), Car-
tões, CDC, Financiamento Veículos, Risco, Fraude, 

Comercial, Marketing, Crédito, 
Fiscal e Suprimentos.

DIFERENCIAIS 
COMPETITIVOS

 
• Automação do processo de toma-
da de decisão de Crédito / Risco / 
Fraude e Localização;
• Atualização automática de Cadas-
tros e Informações Fiscais;
• Maior eficiência e padronização 
dos processos internos;
• Redução do tempo e custo de 
operação;
• Total integração com Sistemas 

ERP e Banco de Dados Internos;
• Acesso a mais de 30 Bases de Dados Externas:
• Tarifados: Serasa, ACSP, Equifax, Megadata, 
Quality, entre outros;
• Não-tarifados: Receita Federal, Sintegra, FGTS, 
INSS, Cias Telefônicas (Brasil), IPVA, NH, entre 
outros;
• Busca de dados em lote (Batch);
• Redução de gastos com Bureaux Tarifados (utili-
zação de Cache e interrupção da análise);

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA
 
A Solução Crivo se adequa às necessidades de 

muitas áreas dentro da sua organização. Da área de 
crédito até o marketing, a Crivo pode ser utilizada 
para otimizar processos, atualizar informações e 
automatizar tomadas de decisão. 

Crivo em crédito
• Reduz o tempo de resposta;
• Padroniza processos;
• Permite a criação pelo usuário de quantas políticas 
forem necessárias;
• Automatiza a busca de informações em Bure-
aux;
• Utiliza informações internas como parte do processo 
de tomada de decisão;
• Reduz custos com Bureaux tarifados. 

Crivo em cobrança
• Atualiza informações para atuação do telemarke-
ting ativo;
• Permite localização de clientes com cadastros de-
satualizados.

A Crivo, criada 
em 2000, cresce 
100% ao ano. 
Os mercados 
de finanças, 
seguros e 

telecomunicações 
respondem por 
boa parte do 
faturamento

CRIVO
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TECNOLOGIA AGILIZA TEMPO DE 
RESPOSTA E REDUZ ÍNDICE DE 
FRAUDES NO MERCADO SEGURADOR

A automação tem permitido que as seguradoras 
respondam em segundos o que poderia levar dias, e 
de quebra reduzir as custosas fraudes.

Trinta e cinco segundos é o tempo que uma 
seguradora leva para consultar, por exemplo, o 
status de um veículo sob suspeita de roubo em até 
90 fontes de informação. Anteriormente, o mesmo 
processo, realizado manualmente, poderia levar dez 
dias. O dado é da Crivo, desenvolvedora nacional de 
software para automação do processo de análise de 
crédito e risco. 

“Hoje, investe-se muito em 
soluções que ajudam na hora 
da tomada de decisão para cré-
dito e risco. Alguns softwares 
permitem a verificação e vali-
dação cruzada de informação 
em um grande número de 
fontes, internas e externas à 
empresa”, afirma Daniel Tu-
rini, diretor da Crivo. 

A tecnologia para automa-
ção de processos no mercado 
segurador permite essa redução 
drástica de tempo de resposta 
ao cliente e elimina as chances 
de erro humano, além de qualificar as informações. 
Com isso, o cliente do outro lado da linha pode ser 
informado, em segundos, sobre um possível roubo, 
furto ou se o carro foi guinchado por alguma razão. 
Dependendo do caso, a seguradora consegue desco-
brir até se o veículo já foi recuperado pela polícia.

O outro lado da moeda beneficia as seguradoras. 
A análise de risco automatizada também permite que 
essas empresas identifiquem uma tentativa de fraude. 
De acordo com a Federação Nacional das Empresas 
de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), os 
sinistros com suspeita de fraude somaram R$ 1,13 
bilhão no ano passado. A fraude detectada nesse tipo 
de sinistro representa 18%, sendo que 16% foram 
comprovadas. O seguro de automóvel é a primeira 
categoria mais fraudada, com 9,7% das suspeitas de 
fraude nos sinistros, seguida do seguro de vida. O 
investimento em tecnologia no mercado segurador 
tende a baixar esse número que já está em queda.

O relatório liberado pela Fenaseg, em julho último, 
também acena para uma melhoria nos instrumentos 

de apontamento de sinistros suspeitos.  A previsão de 
investimento do setor em tecnologia para este ano é de 
R$ 1,12 bilhão. O software de análise de risco acelera 
muito a identificação de uma possível fraude. 

O faturamento da Crivo no segundo trimestre 
deste ano prova que esse mercado está investindo em 
tecnologia. As seguradoras responderam por 27,8% 
da receita da empresa no período. Caixa Seguros, 
Marítima Seguros, Porto Seguro, Azul Seguros, 
AGF, Tókio Marine Seguradora e Mitsui Sumito-
mo Seguros estão entre as empresas que adotaram 
a solução da Crivo.

A Crivo é a única empresa focada exclusivamente 
na oferta de tecnologia para automação do processo 

de análise e decisão de crédito 
e risco. A empresa nacional, 
que nasceu em 2000, deve 
atingir um faturamento de 
R$ 8 milhões neste ano, su-
perando sua média anual de 
100% de crescimento. 

O modelo de comercializa-
ção da empresa é um dos res-
ponsáveis pelo crescimento. 
O Crivo, da empresa homôni-
ma, é oferecido no modelo de 
Software as a Service (SaaS) 
que envolve a cobrança por 
utilização e não pela licença 
de uso do software. 

Um dos diferenciais da Crivo é manter os dados 
do cliente exatamente onde estão. A Crivo só recebe 
os números de operações realizadas. As informações, 
muitas vezes sigilosas, não saem da empresa usuária 
da solução.

De acordo com o executivo, isso tem mudado a 
mentalidade das empresas que querem investir na 
automação para análise de crédito e risco. “Muitas 
empresas investiam em soluções domésticas por temer o 
vazamento de informações confidenciais”, completa.

O cliente da Crivo também conta com o serviço 
de suporte 24x7, serviços de treinamento, apoio à 
implantação e ao desenvolvimento de novos drivers, 
novas fontes ou mesmo o acesso a bancos de dados 
internos.

CASE

Mitsui Sumitomo Seguros aposta 
na automação para prevenir risco

Há três anos, a seguradora Mitsui Sumitomo 

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA DE VANGUARDA NA ANÁLISE DE CRÉDITO
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decidiu automatizar a análise de risco do seu serviço 
de maior volume de vendas e que envolve mais ris-
cos de cobertura, o seguro de automóvel. A solução 
escolhida para executar tal tarefa foi o Crivo, sof-
tware que faz a análise de risco em fontes gratuitas 
e tarifadas seguindo regras de negócio determinadas 
pelo usuário.

Após a implantação, a Mitsui Sumitomo viu des-
pencar de três dias para um minuto e meio o tempo 
de execução das análises que validam a aceitação de 
uma proposta de seguro. A seguradora padronizou os 
critérios de análises e aumentou o número de fontes 
consultadas para validação do veículo e outros dados 
da proposta. 

“O Crivo também nos ajudou muito na seguran-
ça das informações, pois anteriormente as análises 
eram manuais e muito se perdia nesta atividade”, 
afirma Arildo Bertan, superintendente de tecnologia 
da Mitsui Sumitomo Seguros.

Com o Crivo, a Mitsui Sumito-
mo conseguiu automatizar a análise 
e criar regras de negócios que são 
cumpridas de ponta a ponta para 
validar um seguro. Dessa forma, 
a empresa reduziu em 20% o risco 
operacional. “Na análise manual 
não temos como garantir que os 
critérios estabelecidos para apro-
vação de um seguro estão sendo 

cumpridos”, explica.
“Não preciso mais aguardar uma pessoa in-

formar se a seguradora deve ou não aceitar aquele 
risco. Hoje, o processo é mais rápido, eletrônico e 
existe uma política padrão de regras estabelecidas 
no Crivo de acordo com a nossa realidade”, conti-
nua Bertan.

A Mitsui Sumitomo também passou a economi-
zar com consultas pagas desnecessárias, uma vez que 
o sistema prioriza as pesquisas em fontes gratuitas, 
deixando as fontes tarifadas para situações em que 
as análises devem ser detalhadas. O Crivo consulta 
pelo menos 10 bases externas para validar um seguro 
de automóvel da Mitsui Sumitomo. Uma das fontes 
mais importantes e comuns na análise de risco é a 
consulta na Receita Federal para verificar se o CPF 
do cliente está ativo ou não.

O Crivo permite que a seguradora siga as regras 
de negócios previamente estabelecidas, com critérios 
de avaliação diferentes, por exemplo, para validação 
de um seguro novo, renovação ou endossos de subs-
tituição, entre outros tipos de endossos. 

“O Crivo é uma ferramenta prática de utilizar 
e bastante flexível na criação de regras de decisão. 
Como é um sistema, temos como garantir que 
as regras de negócios estão sendo cumpridas” diz 
Bertan.

O investimento na automação refletiu no relacio-
namento da Mitsui Sumitomo com o corretor, que é 
informado rapidamente se a seguradora aceita ou não 
o risco de uma proposta de seguro de automóvel.

A Mitsui Sumitomo também atua na área de 
seguro transporte, vida em grupo, residencial, empre-
sarial, condomínio e grandes riscos. A empresa tem 
mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro 
e faz parte de um dos maiores grupos econômicos 
do mundo, a MSIG obteve em prêmios emitidos a 
quantia de 13,111 bilhões de dólares, no ano de 2005. 
Em ativos, no mesmo ano, o valor ultrapassou US$ 
76,797 bilhões.

Resultados
CRIVO AUMENTA RECEITA EM 100% 

No balanço geral do primeiro semestre de 2007 a 
Crivo contabiliza um crescimento de 100% comparado 
ao mesmo período de 2006. No total, foram conquis-
tados 15 clientes nos seis primeiros meses de 2007.

A Crivo encerrou o segundo trimestre de 2007 
com faturamento de R$ 1,7 milhão. O valor equivale 
à metade dos R$ 3,3 milhões faturados pela empresa 
durante todo o ano de 2006. Com crescimento médio 
de 100% ao ano, a Crivo espera superar sua própria 
média de crescimento, atingindo a marca de R$ 8 
milhões em faturamento neste ano. 

Os setores mais representativos para a empresa 
no 2º trimestre de 2007 foram bancos e financeiras, 
responsáveis por 41% do faturamento, seguradoras 
com 27,8%, telecom com 15,9%, varejo com 8,9% e 
indústria com 3,1%.

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, as 
seguradoras (26,4%) apresentaram aumento de 1,4 
pontos percentuais, e o setor de telecomunicações 
(12,4%) 3,5 pontos percentuais.

“Bancos e Seguradoras devem ganhar ainda mais 
representatividade no faturamento da companhia 
com o investimento em ações focadas de marketing 
com o objetivo de transmitir valores de confiabili-
dade, solidez e modernidade”, afirma Daniel Turini, 
diretor da Crivo.

Somente no segundo trimestre deste ano, a Crivo 
conquistou clientes como a Caixa Seguros, Banco 
Bonsucesso, Banco Cacique, Marítima Seguradora e 
Embrasil, grupo atacadista distribuidor mineiro.

No primeiro 
semestre de 
2007, foram 
conquistados 
15 clientes

CRIVO
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Com a explosão na concessão de crédito no 
mercado, um dos principais pilares da estabilidade 
econômica do atual governo, cresce o número de 
consultas ao software de análise de crédito e risco 
da Crivo. 

Nosso diferencial é a análise qualitativa dos dados. 
Não somos uma empresa de cadastro para consulta 
ao crédito, mas de tecnologia para automação do 
processo de análise de crédito e risco para facilitar a 
tomada de decisão.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA DE VANGUARDA NA ANÁLISE DE CRÉDITO
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Sediada em Trieste, na Itália, a illycaffè produz e comercializa 
um único blend de café espresso como a marca líder do café 
de qualidade. Mais de 6 milhões de xícaras de espressos 
da illy são saboreadas todos os dias. A marca illy é vendida 
em 140 países e está disponível em mais de 50 mil dos 
melhores restaurantes e cafeterias. Possui 150 lojas da rede 
Espressamente de cafeterias. A illycaffè emprega cerca de 
700 pessoas e tem um faturamento de € 246 milhões.

PARCERIA BEM-SUCEDIDA
COM O MERCADO LOCAL

A N D R E A  I L L Y  /  A N T O N I O  D E  S A L V O  /  I N G R I D  R A U S C H E R

ILLYCAFFÈ

A 
illy compra café verde diretamente dos produ-
tores de café arábica da melhor qualidade por 
meio de parcerias baseadas na reciprocidade e 
sustentabilidade. A companhia fomenta par-

cerias de longo prazo com os melhores cafeicultores 
do mundo – no Brasil, América Central, Índia e Áfri-
ca – fornecendo know-how e tecnologia e oferecendo 
preços acima do valor de mercado.

A ARTE E A CIÊNCIA DO “ESPRESSO”

A torrefadora italiana conhecida em todo o mundo 
pela qualidade do seu “espresso” e única a produzir e 
comercializar um único blend de café Arábica 100% 
puro e, com uma única marca, foi fundada em 1933, 
em Trieste, Itália, por Francesco Illy, inventor e líder 
industrial que começou um trabalho em busca do 
aprimoramento da qualidade do café “espresso”.

Ele criou a illetta, em 1935, a primeira máquina 
para o preparo do “espresso” na qual pressão e tem-
peratura estavam separadas (as máquinas, até então, 
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aumentavam a pressão e a temperatura ao mesmo 
tempo, rompendo rapidamente as moléculas do café, 
que ficava com sabor de queimado).

Com a morte de Francesco Illy, em 1956, seu 
filho Ernesto Illy, que havia concluído os estudos 
de Química na Universidade de Bolonha (Itália), 
assumiu o controle da empresa. Em continuidade ao 
trabalho do pai, em acordo com universidades italia-
nas, implantou um laboratório de pesquisa centrado 
no desenvolvimento de um “espresso” perfeito. Sete 
anos depois, assumiu a presidência da illycaffè.

Em janeiro desse ano, o Research International, 
instituto de pesquisa de mercado de Milão (Itália), 
divulgou o resultado de uma pesquisa concluída ao 
final do ano passado que mostrou a illycaffè em po-
sição destacada pelo segundo ano consecutivo, sendo 
identificada em décimo lugar entre as 12 marcas de 
maior reputação no mercado italiano; as únicas ita-
lianas citadas à sua frente são Barilla e Luxottica.

Em 2006, pela segunda vez na história da empre-
sa, as vendas no exterior superaram as domésticas, 
com aproximadamente 52% do volume. 

Para a satisfação dos consumidores mais exigen-
tes, a illycaffè empenha-se continuamente no apri-
moramento da qualidade do seu “espresso”. Em maio 
de 2003, inaugurou uma nova torrefadora. Com essa 
planta, a capacidade de produção aumentou em 
100%, permitindo à empresa ampliar sua presença 
no mercado. Em 2006, sua produção ficou em torno 
de 25 mil toneladas. Sua única matéria-prima - o 
café arábica - vem de 13 países. 

No caso do Brasil, o maior fornecedor, incremen-
tou em 7% suas compras no ano safra 2006/07, em 
comparação com o ano safra anterior.

Graças ao seu entusiasmo, trabalho em equipe e 
valores, a illycaffè quer deliciar a todos aqueles que, 
no mundo, amam a qualidade de vida, por meio do 
melhor café que a natureza possa oferecer, realçado 
pelas melhores tecnologias, emoção e envolvimento 
intelectual que nascem da busca da beleza em tudo 
aquilo que a empresa faz.

ERNESTO ILLY, 
PRESIDENTE HONORÁRIO

Ernesto Illy tornou-se uma pessoa de destaque 
na indústria cafeeira tanto pelo seu conhecimento 
quanto pelos cargos ocupados em diferentes organi-
zações internacionais como a Centromarca e a Asic 
(Association for Science and Information on Coffee), 
entidade que reúne os mais respeitados cientistas do 

setor em estudos sobre os aspectos químicos, biológi-
cos e físicos do café, da qual foi fundador. Em 2002, 
assumiu também a presidência do Comitê de Pro-
moção do Café da OIC (Organização Internacional 
do Café), com sede em Londres (Inglaterra).

Ernesto foi, ainda, presidente da PEC, entidade 
voltada ao estudo dos efeitos fisiológicos do café no 
organismo; e do Isic (Instituto para a Informação 
Científica sobre o Café), que estuda o aspecto cien-
tífico do café e promove discussões sobre o tema 
“café e saúde”.

Recebeu do presidente italiano Oscar Luigi Scàl-
faro, em 1994, o título 
de Cavaliere del Lavoro 
(Cavaleiro do Trabalho) 
e, em 1997, foi premia-
do pela Specialty Coffee 
Association of America 
com o Lifetime Achie-
vement Award. 

No Brasil, também 
recebeu diversas con-
decorações em reco-
nhecimento pelas suas 
contribuições ao desen-
volvimento da cafeicul-
tura. Em 2002, recebeu 
o título de “Cidadão Carmelitano” da Câmara 
Municipal de Monte Carmelo (MG) pelo estímulo 
à cafeicultura do cerrado mineiro. Em 2004, rece-
beu a mais alta condecoração do estado do Espírito 
Santo, a Comenda Jerônimo Monteiro, das mãos do 
governador Paulo Hartung, e o título de “Cidadão 
Venda-novense” (Venda Nova do Imigrante, ES). 
Dois anos depois, a Câmara Municipal de Arapon-
ga (MG) o reconheceu com o título de “Cidadão 
Honorário”.

Em 2004 recebeu o título de Comendador da 
Ordem Flor do Café, da Anacafé (Associação Na-
cional do Café da Guatemala), em reconhecimento à 
contribuição dada aos produtores de café para atingir 
a mais alta qualidade. 

Em 2005 foi homenageado pelo GEI - Gruppo 
Esponenti Italiani, pela colaboração no fortalecimen-
to das relações comerciais entre Brasil e Itália.

PENSA (UNIVERSIDADE ILLY DO CAFÉ)

O Programa de Estudos dos Negócios do Sistema 
Agroindustrial da Universidade de São Paulo é o 
parceiro da illycaffè no desenvolvimento e gestão da 

BEBIDAS

PARCERIA BEM-SUCEDIDA COM O MERCADO LOCAL

A illycaffè produz 
e comercializa um 

único blend de café 
espresso como 

a marca líder do 
café de qualidade 

vendida em 
140 países
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Unilly - Universidade illy do Café, que tem como 
objetivo proporcionar a cafeicultores e profissionais 
interessados cursos e conhecimentos técnicos e cien-
tíficos pela melhoria da qualidade do café. 

ACN (REPRESENTAÇÃO COMERCIAL)

Comercializa, com exclusividade no Brasil, os 
produtos que levam a marca illy, do “espresso” às 
máquinas e coleções de xícaras - as illy collections.

A REDE NO BRASIL

Assicafé (consultoria 
científica)

Sob a responsabilidade do 
doutor em Agronomia Aldir Al-
ves Teixeira, é um laboratório 
localizado em São Paulo que tem 
como atividade prestar consultoria 
técnica à illycaffè, analisando e 
classificando as amostras de café 
que ela adquire e as amostras do 
Prêmio. A Assicafé é especializada 
em assessoria e consultoria agrí-
cola na colheita, no preparo, no 
armazenamento, na classificação 
e na degustação de café. 

Porto de Santos (compra 
de café verde)

Parceira antiga da illycaffè no Brasil para os 
contatos com cafeicultores, compra de café verde, 
controle de qualidade e logística de embarque e ex-
portação do café para Trieste. A empresa foi criada 
em 1989 por Nelson Carvalhaes, do tradicional Escri-
tório Carvalhaes, que há 87 anos atua no mercado de 
café. Em 2006, a parceria da illycaffè com a PDS se 
aprofundou ainda mais com a decisão de se tornarem 
sócias. Diferentemente do que ocorre no mercado, 
a empresa repassa integralmente para o produtor o 
diferencial de preço pago pela qualidade do café. 

Prêmio Brasil de Qualidade do 
Café para “Espresso”: contribuição 
à cafeicultura brasileira

Boa parte dos grãos que compõem o blend da illy-
caffè é brasileira. Isto causava problemas no tempo 
em que, acostumados a produzir grandes volumes 
para atender o mercado de commodity, os produtores 

pouco se interessavam pela qualidade do produto 
que forneciam. 

Os grãos exportados pelo Brasil até o início dos 
anos 90 chegavam à sede da illycaffè com excesso 
de defeitos e, quando submetidos ao seu rigoroso 
processo de seleção, 70% deles, em média, não eram 
aproveitados. 

Era fundamental para a empresa contatar os 
produtores brasileiros capazes de fornecer cafés finos, 
com o nível de qualidade exigido por ela, para com-
prar diretamente deles, eliminando os intermediários 
que misturavam cafés bons aos ruins. Para identi-
ficá-los e reconhecê-los, instituiu o Prêmio Brasil 

de Qualidade do Café para 
“Espresso”, em 1991.

A partir daí, a empresa 
passou a desenvolver uma 
parceria cooperativa com 
os melhores cafeicultores do 
país, expressa em incentivos 
e treinamentos, por meio dos 
quais compartilha seus co-
nhecimento e experiência.

Promovido anualmente, 
o prêmio reconhece os me-
lhores produtores de café do 
país, distribuindo valores 
que chegam a mais de US$ 
100 mil. Desde a primeira 
edição, já foram divididos 

mais de US$ 1,6 milhão entre os premiados.
Enquanto outras companhias efetuam as com-

pras preferencialmente quando o preço do produto 
está baixo, a illycaffè opta por estimular os produ-
tores a investirem em qualidade, pagando-lhes mais 
do que os valores praticados pelo mercado.

De acordo com Andrea Illy, ainda hoje, o consu-
mo de café só crescerá se houver uma mudança de 
foco dos produtores: em vez de buscarem maneiras 
para produzir maiores volumes de café investindo 
cada vez menos dinheiro, os cafeicultores devem 
apostar na qualidade do produto para estimular a 
demanda e ganhar mercado. Apesar de não ser uma 
solução barata, ele garante que o retorno compensa 
o esforço. 

Um exemplo do retorno do investimento em qua-
lidade é o crescimento do mercado de cafés especiais, 
que chega a subir mais de 10% ao ano em todo o 
mundo, enquanto o consumo de café commodity, 
baseado na lógica da produtividade, tem crescido ao 
redor de 1,5% ao ano. 
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No Brasil, o mercado de cafés especiais cresce 
ao ritmo de 15% ao ano, enquanto o aumento do 
café commodity gira em torno de 2%. No mundo, 
atualmente, são consumidas cerca de 6 milhões de 
sacas de cafés especiais ao ano; nesse meio, o Brasil 
detém de 6% a 8% de market share, com potencial de 
crescimento de 15%, pois produz cafés de altíssima 
qualidade.

Os 17 anos de atuação da illycaffè no Brasil, 
por meio do prêmio, da Universidade illy do Café 
e do Clube illy do Café, geraram uma corrida pela 
qualidade. Diversas regiões surgi-
ram como centros produtores de 
qualidade, como a região de Pirajú 
(SP), as Matas de Minas, o Cerrado 
Mineiro, Bahia, Goiás e as Monta-
nhas do Espírito Santo.

Hoje, o cenário é promissor. Na 
esteira do vanguardismo da em-
presa, surgiram inúmeros outros 
concursos de qualidade, locais, 
regionais e nacionais, promovidos 
pelas mais diversas instituições. 
Muitas das regiões descobertas 
graças ao prêmio tornaram-se grifes 
de renome internacional, como o Café do Cerrado 
e o Café das Montanhas do Espírito Santo. O oeste 
baiano e Goiás aparecem como duas novas regiões 
que têm ganhado espaço.

O trabalho que a torrefadora vem realizando neste 
período mostra ainda mais resultados. Os cafés com-
prados hoje são certificados, em lotes lacrados e dire-
tamente dos produtores. Inclusive, o novo conceito 
foi assimilado pelos cafeicultores que agora buscam 
atingir sempre o mais alto nível de qualidade.

CONSUMIDOR FINAL, A 
RECOMPENSA DE TODO O TRABALHO

Quando a illycaffè instituiu, há 16 anos, o Prêmio 
Brasil de Qualidade do Café para “Espresso” para ini-
ciar um extenso trabalho em prol da melhora do café 
brasileiro, a marca illy pouco era conhecida no país. 

Seu passo fundamental em direção ao consumidor 
brasileiro ocorreu em 1995, a partir de uma parceria 
firmada com a ACN, empresa que se entusiasmou 
com o empenho da illycaffè na busca da qualidade 
em toda a cadeia produtiva e conseqüente satisfação 
do cliente, tornando-se responsável pela importação 
e distribuição dos produtos da marca no Brasil.

Essa parceria foi responsável pela mudança no 

paradigma da gratuidade do cafezinho servido no 
final das refeições, pois ofereceu aos bons restaurantes 
a possibilidade de cobrarem por um produto cuja 
qualidade justifica se tratar de um item da conta.

A partir daí, a torrefadora iniciou sua estratégia 
para conquistar o público local, colocando sua be-
bida, servida em xícaras de design próprio, em escri-
tórios e no cardápio dos melhores estabelecimentos 
brasileiros. 

A tarefa exigiu, mais do que a simples comercia-
lização de um produto, uma mudança de cultura, 

tanto dos consumidores como dos 
donos de restaurantes. Hoje o “es-
presso” illy pode ser encontrado em 
mais de 400 dos principais restau-
rantes, hotéis e cafeterias brasileiros 
(inclusive em 100 dos 300 melhores 
restaurantes de São Paulo), além 
de ser vendido diretamente para 
escritórios e residências. De um 
consumo praticamente inexistente, 
as vendas saltaram para aproxima-
damente 54 toneladas/ano.

O conceito das cafeterias, traba-
lhado sob a marca espressamente, 

foi lançado na Europa em 2003. Ele consiste em 
modelos arquitetônicos inovadores criados a partir 
dos tradicionais cafés italianos, que foram desenvol-
vidos para licenciamento como soluções modulares 
capazes de se adaptar a qualquer espaço.

Apenas no primeiro ano foram implantados cerca 
de 50 projetos em sete países. Atualmente, conta com 
136 lojas e pretende fechar 2007, após quatro anos, 
com mais de 200 estabelecimentos.

DA PLANTA À XÍCARA, 
SEMPRE PRODUTOS DE QUALIDADE

Para atender as preferências de mercados variados, 
o blend do café “espresso” illy está disponível nos 
tipos normal e descafeinado. O produto é comercia-
lizado em latas pressurizadas de diferentes formatos, 
elaboradas de maneira a atender cada segmento espe-
cífico: latas de 3 kg com cafés em grãos para cafete-
rias, hotéis e restaurantes; latas de 250 g e 125 g (em 
grãos ou pó) para consumo caseiro e em escritórios; 
e latas com 18 unidades (sachês de doses únicas de 
café torrado e moído) para uso com o sistema E.S.E. 
(Easy Serving Espresso). Como novidade, há as latas 
de sachês embalados individualmente, indicados para 
locais de baixo consumo; essa apresentação permite 
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manter integralmente todas as ca-
racterísticas do café “espresso” illy 
até o momento da extração.

Destaque também para as illy 
collections, as xícaras para “es-
presso” illy criadas por artistas 
de todas as tendências - pintores, 
fotógrafos, artistas plásticos, cine-
astas e músicos. Elas expressam a 
filosofia da empresa de reunir a ciência e a arte do 
melhor café.

Desde 1992, quando foi preparada a primeira 
coleção, diversas séries foram lançadas, assinadas por 
mais de 60 artistas do renome de James Rosenquist, 
Mimmo Paladino, Joseph Kosuth, Mario Giacomelli, 
Federico Fellini, Francis Ford Copolla, Luca Trazzi, 
David Byrne, Jeff Koons e Marina Abramovic, entre 
outros. 

Em 2000, foi lançada a illy collection “Artistas 
do Brasil”, produzida por Anna Maria Maiolino, 
Antonio Dias, Emmanuel Nassar, Nelson Leirner, 
Regina Silveira e Waltércio Caldas, todos de projeção 
internacional. 

Em 2003, foi a vez de o fotógrafo brasileiro 
Sebastião Salgado ter seu trabalho homenageado. 
Reconhecido mundialmente como um dos grandes 
fotógrafos humanistas da atualidade, sua parceria 
com a illycaffè tem objetivo de retratar o cotidiano 
das plantações dos países que mais produzem café no 
mundo, valorizando a contribuição dos trabalhadores 
na cafeicultura. A foto reproduzida na sua primeira 
edição da illy collection é de uma lavoura brasileira; 
depois vieram ensaios feitos na Índia e na Etiópia. 

Todos os produtos illy são trazidos ao Brasil pela 
ACN Comercial Importadora e Exportadora, distri-
buidora exclusiva da marca no país.

PESQUISA E TECNOLOGIA 
A FAVOR DA QUALIDADE

Bebida altamente complexa, o “espresso” é de-
rivado de 1.500 substâncias químicas - das quais 
800 são voláteis - e, quando preparado corretamente, 
envolve 13 variáveis diferentes. Por essa razão, as 
pesquisas no aprimoramento do café sempre tive-
ram um papel importante para a illycaffè e, hoje, 
são realizadas internacionalmente em colaboração 
com renomadas universidades e instituições espe-
cializadas. 

A illycaffè mantém vários laboratórios: um no 
Brasil, em São Paulo, a Assicafé, para análise das 

amostras do café que compra 
e do prêmio, e os outros na 
Itália. O AromaLab, fundado 
em junho de 1998, no Parque 
de Ciência de Trieste, dedica-
se a investigar os processos 
fisioquímicos que são respon-
sáveis pelo perfil aromático 

do café ideal. Há ainda o SensoryLab (análises 
sensoriais e percepção), BioLab (biologia do café) e 
o TechLab (de senvolvimento de novas tecnologias 
para o negócio café).

Por meio de sistemas rígidos de controle, a empre-
sa monitora a qualidade de seus produtos em todos 
os estágios e seleciona apenas os melhores grãos de 
café arábica. Os produtos illy são submetidos a 114 
controles diferentes e, para identificar os melhores 
grãos, a empresa dispõe de um sistema de seleção 
eletrônica que avalia cada grão individualmente, 
em uma velocidade de 5.000 grãos por segundo, 
eliminando imperfeições.

Destaque também para o sistema de empacota-
mento, que preserva o produto: o café é embalado 
sob pressurização com uma atmosfera de gás inerte. 
Esse processo estabiliza os aromas nos grãos e esti-
mula uma espécie de amadurecimento, que acentua 
os aromas e faz com que o sabor do café melhore 
com o tempo.

Todo esse esforço, da produção à comercializa-
ção, rendeu à empresa três importantes certificados 
de qualidade: é a primeira companhia internacional 
do setor cafeeiro que conquistou o Qualité France 
(em 1992, pela qualidade de seus produtos) e a ISO 
9.001 (em 1996, pela uniformidade do processo de 
sua produção). Além disso, em 2003, recebeu as cer-
tificações de gestão ambiental EMAS e ISO 14.001 
devido ao respeito às normas ambientais e à melhoria 
contínua de seus processos.

A PRIMEIRA UNIVERSIDADE 
DO CAFÉ DO BRASIL

Resultado de uma parceria entre a illycaffè e 
o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema 
Agroindustrial (Pensa), da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) ligada à Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Universidade São Paulo 
(FEA-USP), a Universidade illy do Café (Unilly) 
tem como proposta formar e aperfeiçoar produtores, 
técnicos e outros profissionais ligados a toda a cadeia 
produtiva do café. 
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Trata-se da primeira entidade do gênero no Brasil 
dedicada exclusivamente à transmissão de conheci-
mentos sobre a cafeicultura, abrangendo tanto os 
processos de produção como os referentes às técnicas 
de gerenciamento e outras habilidades necessárias 
para se obter bons resultados na produção e venda 
do café. 

O gerenciamento e a estruturação da universidade 
ficam a cargo dos técnicos do Pensa, que compõem 
a rede de professores da Unilly em conjunto com 
especialistas da illycaffè.

Desde que foi implantada em abril de 2000, a 
Unilly tem realizado vários cursos, workshops e se-
minários técnicos, alguns deles na sede da USP, em 
São Paulo, e outros nas principais regiões produtoras 
do Brasil (ver site www.unilly.com.br). Até dezembro 
de 2006, os cursos já haviam reunido mais de 5,3 
mil participantes.

Em 2003, a Unilly lançou o primeiro volume 
da série Cadernos da Universidade illy do Café, com 
artigos sobre o panorama da produção de café no 
Brasil e sobre a perspectiva para o setor no país e 
no exterior. Em 2005, a publicação voltou com 
esses e novos assuntos, como os conceitos dos selos 
para alimentos e um roteiro para apreciação de um 
bom café.

O CASE

Identificar cafeicultores 
dispostos a produzir grãos 
de alta qualidade e fidelizá-los

A torrefadora italiana illycaffè chegou ao Brasil há 
17 anos para identificar uma rede de fornecedores que 
produzissem grãos de alta qualidade, pois este café 
compõe mais de 50% do blend do “expresso” que a 
illycafè comercializa em mais de 140 países.

Para isso, firmou parcerias e desenvolveu ações 
para identificar regiões e cafeicultores dispostos a 
aderir aos seus conceitos de alta qualidade e fornecer 
cafés especiais de forma fidelizada.

As ações de comunicação desenvolvidas em 
parceria com a ADS Assessoria de Comunicações 
visavam motivar os fornecedores à adesão ao conceito 
de qualidade, até então inexistente na cafeicultura 
brasileira que, até aquele momento, produzia ape-
nas quantidade. A empresa sabia da necessidade de 
recompensar o produtor pela qualidade e colocou 
em prática seu plano de ação, remunerando-os com 
valores, em média, 20% superiores aos de mercado.

Ações para estimular a 
produção de café de alta qualidade
• Prêmio Brasil de Qualidade do Café para “Espres-
so”;
• Prêmio aos classificadores;
• Criação do Clube illy do Café para fidelizar os 
produtores;
• Prêmio Fornecedor do Ano;
• Universidade do Café Brasil;
• Consultoria científica na Assicafé;
• Compra de grãos sem intermediários;
• Ferramentas de comunicação: Informativo do 
Clube illy, Revista L´Espresso, vídeo “Como fazer 
do café uma obra de arte”, manual “O caminho da 
excelência”; website; 
pesquisa de satisfação; 
e relacionamento com 
a imprensa.

NECESSIDADE 
DE ELEVAR A 
QUALIDADE

Antes das ações 
definidas pela illyca-
ffè e ADS, o foco da 
cafeicultura brasileira 
girava em torno da 
quantidade e não da 
qualidade. Havia necessidade de inverter isso, pois 
o “espresso” servido pela illycaffè é reconhecido 
mundialmente pela alta qualidade.

Outro problema era que os intermediários (corre-
tores de café), muitas vezes pela falta de informação, 
misturavam grãos de qualidade superior aos ruins, 
comprometendo a qualidade do lote. Até o início da 
década de 90, cerca de 70% dos grãos enviados pelo 
Brasil eram reprovados pela illycaffè, que só aprova 
café 100% arábica, tipo 3, com até 12 defeitos - o 
cafezinho consumido geralmente pelos brasileiros, 
por exemplo, tem cerca de 700 defeitos. 

Ações e reações
O primeiro programa desenvolvido pela illycaffè 

e ADS para identificar cafeicultores interessados 
em aderir à alta qualidade foi o Prêmio Brasil de 
Qualidade do Café para “Espresso”, em 1991, com 
262 amostras de cafés finos inscritas e prêmios de 
mais de US$ 100 mil; em 16 edições, os prêmios 
superaram US$ 1,6 milhão e a empresa já recebeu 
aproximadamente 10 mil amostras.
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No ano safra 2006-2007, a organização do con-
curso começou com a divulgação das datas de todas 
as etapas, passou pela fase de inscrições, avaliação 
das amostras enviadas pelos fornecedores, seleção 
das 50 finalistas e chegou à entrega de mais de US$ 
100 mil em prêmios em 2 de março de 2007, em 
cerimônia realizada no Buffet Rosa Rosarum, em 
São Paulo (SP).

Foram inscritas 843 amostras, volume 20% supe-
rior à edição anterior, com 12% de novos fornecedores. 
O vencedor ganhou US$ 30 mil; o segundo lugar, 
US$ 20 mil; o terceiro, US$ 10 mil; o quarto, US$ 
5 mil; o quinto, US$ 3 mil; do sexto ao décimo, US$ 
1 mil; os outros 40 finalistas, US$ 700.

Para estimular ainda mais a qualidade, a ADS 
sugeriu à illycaffè, no ano passado, a criação do Prê-
mio aos Classificadores, direcionado aos profissionais 
responsáveis por classificar e enviar as amostras de 
café dos fornecedores para concorrer ao prêmio; o 
vencedor ganha US$ 2 mil.

Clube de fidelização de fornecedores
O Clube illy do Café (www.clubeilly.com.br) foi 

criado para fidelizar os fornecedores, pois como diz 
o presidente da illycaffè, “ele fideliza seus consumi-
dores, por meio da qualidade do seu produto, mas 
para poder manter e sempre elevar o alto padrão 
de seu produto precisa que a matéria-prima seja 
homogênea”. Assim, o primeiro clube de fidelização 
de fornecedores do Brasil permite à illycaffè reunir, 
trocar experiências, know-how e, ainda, recompensar 
os produtores.

Em 2007, registra 583 sócios, o que indica alta 
de 10,7% sobre o ano passado; comparada a 2002, a 
alta foi de 95%. Os sócios são divididos em categorias 
e cartões: vermelho (produtores que fornecem uma 
vez), prata (fornecedores por três anos consecutivos) 
e ouro (fornecedores por quatro anos 
consecutivos ou mais); em 2006, os 
classificadores foram incluídos como 
categoria com o cartão verde.

Vantagens de ser sócio do 
clube
• Cartão de sócio que representa 
Status - produzir para a illycaffè é 
sinônimo de padrão internacional de 
fornecimento;
• Certificado Anual de Fornecedor da 
illycaffè
• Recebimento de vídeo (Como fazer 

do café uma obra de arte) e manual (Os caminhos 
da excelência);
• Participação gratuita em cursos da Universidade 
do Café Brasil;
• Participação em encontros exclusivos (visitas de 
campo) para troca de experiência e verificação da 
aplicação prática dos conhecimentos;
• Consultoria técnica gratuita com especialistas da 
illycaffè;
• Acesso às promoções de produtos de terceiros e da 
illycaffé (máquinas, coleção de xícaras, cafés etc);
• Materiais informativos periódicos: Revista 
L´Espresso, Informativo do Clube e site do clube;
• Brindes em datas comemorativas e visitas de campo: 
agenda, sandália estilizada, camisetas, bonés, canetas, 
bolsas etc;
• Cartões de cumprimento e diploma de participação 
nos eventos;
• Prêmio Fornecedor do Ano para os sócios ouro e 
prata. O clube instituiu o prêmio Fornecedor do Ano 
que dá ao vencedor uma viagem com acompanhante 
para conhecer a sede da torrefadora na Itália. Sua 
escolha se dá por eleição, quando votam membros da 
illycaffè, Assicafe (laboratório da illycaffè no Brasil), 
Porto de Santos (escritório de compra da empresa) 
e ADS, sob critérios como eficiência, fidelidade no 
fornecimento, pontualidade da entrega, apresentação 
do produto, ordem da documentação, correspondên-
cia do lote com amostra original, cumprimento da 
quantidade e qualidade vendidas e participação no 
Prêmio Brasil de Qualidade do Café para “Espres-
so” - só podem participar sócios classificados como 
“ouro” e “prata”.

Democratização do conhecimento
A illycaffè ensina e treina os produtores na 

Universidade do Café Brasil (www.unilly.com.
br) por meio de parceria 
firmada entre a illycaffè 
e o Programa de Estudos 
dos Negócios do Sistema 
Agroindustrial (Pensa), 
da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), da 
Faculdade de Economia 
e Administração da Uni-
versidade de São Paulo 
(FEA/USP). 

O corpo docente é for-
mado por professores da 
FEA/USP, do Pensa/FIA 
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e por especialistas da illycaffè, com apoio da 
Università Del Caffè (UDC), que a companhia 
mantém na Itália. A partir deste ano (2007), a 
Universidade do Brasil expande sua abrangên-
cia e passa a disseminar conhecimento para a 
América Latina. Seus cursos, cuja participação 
anual é superior a 5,5 mil pessoas (a maioria 
cafeicultores), passam a ser dirigidos também 
a profissionais (baristas, chefs e empresários do 
setor gastronômico e hoteleiro) e consumidores 
apaixonados por café. 

A illycaffè firmou ainda, convênios com ou-
tras universidades, instituições de pesquisa como 
Embrapa, cooperativas e associações. Exemplo 
disso se deu na região da Zona da Mata (MG), 
que antes era conhecida pela produção de café de 
baixa qualidade e que, com assessoria de especia-
listas e estímulo da empresa (em convênio com a 
Universidade de Viçosa, MG, investiu 300 mil na 
atividade local), os pequenos produtores consegui-
ram inverter esse quadro. Nesta última edição do 
prêmio, por exemplo, os dois primeiros colocados 
são dessa região, que passou a se denominar Matas 
de Minas para se desvincular da 
imagem que produzia café de 
baixa qualidade. 

Neste mês (maio), a região 
contará com a primeira Unidade 
Coletiva de Processamento de 
Café, fruto do investimento que a 
illycaffè realiza em parceria com a 
prefeitura de Viçosa e a UFV, com 
a finalidade de assistir o pequeno 
produtor local, garantindo-lhe, 
assim, a abertura de novos mer-
cados. A cerimônia de inaugu-
ração contará com a presença de 
executivos da matriz da illycaffè e 
membros da família Illy, além de 
autoridades locais. 

Outro estímulo aos fornecedo-
res é a Assicafé, laboratório que a companhia man-
tém em São Paulo (SP) para prestar consultoria e 
assessoria aos produtores na colheita, preparo, arma-
zenamento, classificação e degustação de café, além 
de analisar e classificar as amostras que a empresa 
adquire e avaliá-las para o prêmio. 

A supervisão é do consultor científico da illyca-
ffè no Brasil, o doutor em agronomia Aldir Alves 
Teixeira, considerado o maior especialista de café 
do Brasil.

Comércio sem intermediários
A illycaffè compra diretamente de seus fornecedo-

res. Ela eliminou os intermediários em parceria com 
a Porto de Santos (PDS), empresa responsável pela 
exportação do café do Brasil para a Itália.

Diferente das práticas comuns do mercado cafe-
eiro, a PDS repassa integralmente o diferencial de 
preço pago pela qualidade aos fornecedores. 

Em 2006, illycaffè e PDS se tornaram sócias; a 
illycaffè passou a deter o controle acionário da PDS, 
com 51% das ações.

RESULTADOS

illycaffè insere o Brasil no 
mercado mundial de cafés especiais

Com o trabalho sem intermediários e com a 
transferência de conhecimento e visão da illycaffé, a 
qualidade tem aumentado muito. Isto trouxe ao setor 
e à economia de várias regiões uma expansão geral 
que ajudou cafeicultores a obter maior remuneração 
pelo seu esforço, expandir fronteiras com acesso a 
novos mercados, valorização de seu produto e sua 

terra, obtenção de financiamento, 
maior controle sobre a produção 
e garantia de bons compradores. 
Graças a esta parceria, muitos 
fornecedores despertaram para a 
importância da busca pela qua-
lidade e passaram a persegui-la 
também em suas vidas pessoais, 
assim como em outros negócios. 

Já para a illycaffè, o relacio-
namento diferenciado com os 
fornecedores, resulta em garantia 
de fornecimento e aquisição do 
melhor café do Brasil. As ações de 
comunicação da illycaffè e ADS 
contribuíram para a formatação de 
um novo cenário na cafeicultura 
brasileira. Entre os reflexos perce-

bidos em todos os elos da cadeia produtiva (da planta 
à xícara) estão: melhor posicionamento global do café 
brasileiro, relações comerciais claras e surgimento de 
várias grifes de café. Suas ações estimularam outras 
semelhantes por instituições públicas e privadas, 
como os outros prêmios que existem hoje. 

A inversão de foco da quantidade pela qualidade 
inseriu a cafeicultura nacional no mercado mundial 
de cafés finos, setor que, no Brasil, cresce cerca de 
15% ao ano e, no mundo, em torno de 10% ao ano; 

BEBIDAS

PARCERIA BEM-SUCEDIDA COM O MERCADO LOCAL

Para a illycaffè, 
o relacionamento 
diferenciado com 
os fornecedores 

resulta em 
garantia de 

fornecimento 
e aquisição do 
melhor café do 

Brasil
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Andréa Illy é presidente da Illycaffé; Antonio De Salvo é diretor 
superintendente da ADS Assessoria de Comunicações Ltda.;  Ingrid 
Rauscher é diretora geral da ADS.

ILLYCAFFÈ

o mercado de café commodity, por sua vez, evolui em 
torno de 2% ao ano no Brasil e de 1,5% no mundo.

O trabalho da illycaffè com os fornecedores se 
refletiu, ainda, em aumento de consumo de “es-
pressos” e contribuiu para mudar a mentalidade 
dos consumidores, que passaram a apreciar o café 
gourmet, fato identificado pelo surgimento de grande 
número de cafeterias em nosso país. 

Os fornecedores da illycaffè têm excelente status. 
São reconhecidos como produtores parceiros da 
marca de café mais exigente do planeta e conseguem 
remuneração melhor, até para os grãos não adqui-
ridos pela empresa, pois obtêm melhores condições 
de negociação ao serem “certificados” pelo cartão de 
sócio do Clube illy.

DEPOIMENTOS

“Ser sócio do Clube illy é um diferencial que nos torna 
produtores especiais, pois fazemos parte de um clube 
exclusivo da empresa que faz o melhor café do mundo”

Walter César Dutra
Fornecedor de Manhuaçu (MG)

“A illycaffè mudou o conceito da produção de café 
no Brasil”

Olegário Leite Reis
Fornecedor de Oliveira (MG)

“Ganhar o prêmio da illycaffè é uma grande emoção 
pelo alto nível dos produtores que participam” 

Édio Anacleto Miranda
Fornecedor de Araponga (MG) e vencedor do 

16º Prêmio

Trecho da entrevista do ex-governador de São Paulo, 
Orestes Quércia, publicada na Gazeta Mercantil de 4 de 
maio de 2007: “Orestes Quércia já pensa em se tornar o “dr. 
Ernesto Illy brasileiro ou o Quércia italiano”. Segundo diz, 
a italiana é uma das empresas que mais ganha mercado 
na venda de café de alta qualidade no mundo. “Estamos de 
olho nele, queremos seguir o que Illy faz”, disse Quércia.

“Precisou vir um italiano para o Brasil para nos 
ensinar a produzir café de qualidade” 

Sonia Racy
Colunista do jornal O Estado de S. Paulo.
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Para manter sua posição de liderança, a Olympikus 
aprimorou o seu processo de envolvimento com o mercado 
consumidor brasileiro e ainda agregou valor à sua marca 
introduzindo inovação, em tecnologia e design, em sua 
linha de produção. Além disso, ampliou – tanto em 
quantidade como em qualidade – canais de distribuição 
especializados na venda de produtos de alta performance, 
com preços e rentabilidade maiores. 

BATENDO RECORDES NOS
JOGOS PAN-AMERICANOS

P A U L O  S A N T A N A  /  M Á R C I O  K R E M E R  C A L L A G E  /  P A U L O  R A T I N E C A S

OLYMPIKUS

C
om o patrocínio oficial dos Jogos Pan-
americanos Rio 2007, desenvolveu uma 
estratégia surpreendente que incrementou 
sua visibilidade. Uma proposta de valor su-

perior que permitiu maior percepção e a expansão 
internacional da marca.

Olympikus, a marca esportiva da Calçados 
Azaléia, uma das cinco maiores empresas do setor 
calçadista no mundo, é a líder no segmento espor-
tivo do Brasil em tênis, com 10% em volume de 
vendas do mercado nacional, que movimenta por 
ano 100 milhões de pares e R$ 7 bilhões. Desse total, 
40 milhões de pares/ano representam o mercado de 
marcas, no qual a Olympikus detém 25%. 

A Olympikus exporta para mais de 25 países das 
Américas e da Europa. Em 2006, faturou R$ 410 
milhões – correspondendo a 41% do faturamento 
total de R$ 1 bilhão da Calçados Azaléia – com uma 
produção de 10 milhões de pares em 2006.
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Lançada em 1975, a Olympikus passou por um 
reposicionamento em 1994 e, a partir de então, se 
consolidou como a principal marca esportiva do 
Brasil. 

Para isso, contribuiu a estratégia de apoiar a 
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

PERFIL DA EMPRESA

Caracterização
• organização com fins lucrativos  
• origem brasileira

Porte da empresa 
•Número total de pessoas que compõem sua força 
de trabalho: 17 mil funcionários
•Quantidade de instalações e unidades envolvidas 
com os produtos e serviços operados: 5 unidades de 
produção (Parobé e Portão, no RS; Itapetinga, na 
BA;  Frei Paulo e Itaporanga D´Ajuda, em SE )

Ramo de atividade
Indústria.

Produtos e serviços 
disponibilizados

Calçados femininos e es-
portivos.

Perfil da clientela com 
que opera e segmentos 
de mercado

Trade e  consumidores 
finais.

Breve histórico
A Calçados Azaléia foi 

fundada no dia 2 de dezembro 
de 1958, a partir de uma idéia de Arnaldo Luiz de 
Paula, Nelson Lauck e Arnildo Lauck. Nasceu 
com o nome de Berlitz, Lauck e Cia. Ltda., produ-
zindo dez pares de calçados femininos ao final do 
primeiro dia. 

CENÁRIO

O mundo girava em torno de uma bola
A Olympikus chegou à liderança nacional em 

uma categoria de produto dominada no mundo por 
grandes marcas internacionais. Ao longo do tempo, 

estabeleceu uma referência de produto, comunica-
ção, comportamento e imagem. A promoção ins-
titucional desenvolvida com o patrocínio de atletas 
e de equipes vitoriosas internacionalmente também 
oportunizou o seu êxito. Pois, além de agregar 
valor, foi posicionada como produto de qualidade 
superior. Mas esse cenário estava ameaçado para 
2005 e 2006.

Além de vivenciar problemas com a desvalori-
zação do dólar, o que prejudicou suas exportações 
e participação no mercado externo, enfrentou as 
conseqüências dessa queda, que abriu ainda mais 
mercado para importação de produtos concorrentes 
que chegavam ao Brasil com preços baixíssimos. 
Uma situação que reprimiu suas vendas e sua 
rentabilidade.

Os concorrentes internacionais entraram com 
toda força, impacto e poder no mercado brasileiro. 
Sendo que a Nike e a Adidas, suas concorrentes 
diretas, se encontram entre as 10 marcas mais 
desejadas do mundo, com grande recall de marca e 
alta visibilidade em suas ações promocionais. Estas, 
bem como outras concorrentes, entraram em 2005 

prenunciando os seus marcantes 
comparecimentos, no cenário 
mundial, no grande evento do es-
porte que aconteceria em 2006: 
a Copa do Mundo de Futebol da 
Alemanha. Os principais players 
da área do calçado esportivo 
estavam patrocinando equipes 
nesse torneio. No Brasil, a Nike 
detinha o patrocínio da seleção 
nacional com intensa visibilida-
de na mídia.

A Olympikus firmava sua 
presença em todos os esportes, 
menos no futebol. Embora fora 
dos campos de futebol, precisava 

crescer e se manter líder em um acirrado mercado. 
Justamente no momento em que o “mundo” estaria 
voltado para esse que é o segundo evento desportivo 
do planeta, perdendo apenas para os Jogos Olím-
picos. O desafio para conquistar visibilidade, em 
meio a um ano em que todas as atenções estariam 
focadas na Copa, era imenso.

A Olympikus vinha se mantendo bem na lide-
rança em volume de vendas de tênis no país, com 
um percentual muito superior à segunda colocada. 
Liderança alcançada com a produção de cerca de 30 
mil pares diários em 2005. Isso não era somente por 

A Olympikus 
chegou à liderança 
nacional em uma 

categoria de 
produto dominada 

no mundo por 
grandes marcas 
internacionais

OLYMPIKUS



Nov.Dez/2007

59

seus modelos básicos, que já domi-
navam o mercado, mas, prin-
cipalmente, pelos modelos 
com alta tecnologia 
que começaram a ser 
lançados em 2004.

A situação com-
petitiva do mercado 
de calçados esportivos 
se intensificava. As 
guerrilheiras ações co-
merciais e diferentes 
estratégias de comu-
nicação disputavam 
um valioso espaço na mente e no bolso do con-
sumidor.

A Olympikus trabalhou exaustivamente no 
primeiro semestre de 2005, desenvolvendo uma 
linha de produtos top, com preços acima de R$ 99, 
com uma queda de share em volume e aumento de 
share em valor. 

Em uma empresa que foca o volume, como a 
Azaléia, essa inclinação causa um grande impacto. 
Mas a identidade e a imagem da Olympikus esta-
vam formadas.

Com produtos de tecnologia comprovada, com 
custo baixo e com o aval dos atletas e celebridades 
da TV, começou a entrar com mais freqüência na 
casa do brasileiro. Isso permitiu que retomasse o 
share em volume com 35 mil pares, produzidos dia-
riamente, respondendo adequadamente à demanda 
do mercado. Os pés dos brasileiros de classe média 
e baixa (BC), de 8 a 80 anos estavam confortavel-
mente calçados. Em volume, figurava como a líder 
de mercado. Era a marca que mais vendia tênis no 
Brasil. Mas queria mais.

Após anos de pesquisa e mais de US$ 2 milhões 
em investimento, desenvolveu e aperfeiçoou a 
tecnologia Tube de amortecimento nos tênis. Essa 
tecnologia é inspirada no sistema de tubos flexíveis 
usados em grandes edificações de cidades que estão 
sujeitas a terremotos de alta escala, como Tóquio, 
Los Angeles e Cidade do México.

O Tube, além de conferir modernidade para a 
marca, confirmou que a Olympikus estava atenta 
às tendências, portanto, apta a entrar em um mer-
cado já dominado por Adidas e Nike. Essa inovação 
permitiu que seus produtos galgassem alguns de-
graus na pirâmide de valor, ou seja, a marca estava 
pronta para brigar por uma fatia ainda maior do 
mercado. Por outro lado, tinha dificuldades para 

obter o reconhecimento em ter-
mos de resultados de ven-

das e de conquista 
de pontos mais 
adequados para 
comercializar seus 
produtos.

Somente 6% 
de suas vendas 
eram realizados 
através de lojas de 
artigos esportivos. 

Isso acarretava que os 
produtos premiuns (de valor unitário superior a R$ 
199 e de melhor rentabilidade) não desfrutassem 
de canais de venda suficientes e apropriados para 
ampliar sua participação de mercado conforme 
suas necessidades e desejos de venda. Os seus con-
correntes, que eram percebidos como detentores de 
uma tecnologia e design superiores, dominavam 
o mercado de calçados de alta performance. Era 
necessário reverter esse quadro. Era premente bus-
car um posicionamento para os produtos e para a 
marca e tentar se sobressair nesse ambiente de tão 
árdua competitividade.

POTENCIALIDADES, FRAGILIDADES, 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

Potencialidades
• Marca líder, forte e consolidada no mercado
• Líder em volume de vendas, com mais de 10 mil 
canais de  distribuição no Brasil
• Alta capacidade de produção e de investimento
• Controle da produção  (100% nacional)

Fragilidades
• Concorrentes muito poderosos
• Baixo valor agregado à marca (tecnologia e design) 
em relação 
  aos concorrentes globais
• Pouca penetração nos canais especializados (lojas 
esportivas)

Oportunidades
• Esporte em alta (valorização do bem-estar, qua-
lidade de vida)
• Valorização da moda esportiva para uso casual
• Marcas concorrentes focadas em futebol
• 2007: ano do Pan no Brasil
• Incremento de renda do brasileiro

CALÇADOS

BATENDO RECORDES NOS JOGOS PAN-AMERICAMOS
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Ameaças
• Queda na cotação do dólar (baixa na exportação 
e concorrentes com preço mais competitivo)
• Efeito China: produção com preço mais baixo
• Copa do Mundo de Futebol 2006 (Olympikus 
de fora)
• Setor calçadista: reduções nas exportações acarre-
tam mais competição no mercado interno

OBJETIVOS DE MARKETING

Proposta de valor
Era prioritário desencadear um importante pro-

cesso de envolvimento com o mercado consumidor 
brasileiro. Além de manter sua posição de lide-
rança, precisava agregar valor 
à seus produtos para competir 
em igualdade com os players 
internacionais. Paralelamente, 
era fundamental buscar a am-
pliação – tanto em quantidade 
como em qualidade – de canais 
de distribuição especializados na 
venda de produtos de alta perfor-
mance, com preços e rentabili-
dade maiores. Uma proposta de 
valor superior, tanto em relação 
à percepção de marca como a 
de produto, era necessária rapi-
damente.

Investimento no esporte, 
sempre

Desde 1994, se consolidou 
como a principal marca esportiva do Brasil. A sua 
estratégia foi apoiar a Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), desde 1997, e o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), desde 1999, fornecendo, respecti-
vamente, material esportivo para todas as seleções 
brasileiras de vôlei e para as delegações brasileiras 
em Jogos Olímpicos, Pan-americanos e Sul-ame-
ricanos. 

O esporte é uma parte indissociável 
de sua estratégia de marketing 

A Olympikus está, permanentemente, investindo 
no esporte brasileiro, portanto sintonizada com as 
conveniências mercadológicas do setor. A cada nova 
oportunidade de envolvimento e comprometimento 
com diferentes esportes, analisa as melhores alter-
nativas, seja de patrocínio, apoios e aprimoramento 

dos equipamentos esportivos de alta performance 
(calçados esportivos e vestuário). 

A área de marketing observava esses cenários 
cotidianamente.  Ou seja, a Olympikus precisava 
avaliar uma forma de reagir a sua ausência na Copa 
do Mundo de Futebol em 2006. Urgia elaborar uma 
ação impactante.

ESTRATÉGIAS

Patrocinadora oficial dos 
Jogos Pan-americanos Rio 2007

O apoio da Olympikus ao esporte brasileiro 
já se evidenciava há mais de dez anos no seu pa-
trocínio ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro), à 

CBV (Confederação Brasileira de 
Vôlei) à Confederação Brasileira 
de Atletismo e ao Comitê Parao-
límpico Brasileiro, além das es-
trelas do esporte brasileiro, como 
os campeões mundiais de vôlei, 
Giba e o técnico Bernardinho, 
a garota prodígio do atletismo, 
Bárbara Leôncio, e o bicampeão 
mundial de judô, João Derly.

O cenário esportivo de 2005 
a 2007 indicava que o XV Jogos 
Pan-americanos, com realização 
no Rio de Janeiro, seria um even-
to grandioso e que mobilizaria 
muitos no país. Por visualizar 
uma excepcional oportunidade 
de marketing, a Olympikus 
decidiu aportar investimentos 

contundentes nesse evento. 
Em 2005, tornou-se a patrocinadora oficial 

dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 e renovou o 
contrato com a Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAT). 

Além disso, a marca seria responsável pela uni-
formização inteira da delegação brasileira, e vestiria 
outros 25 países que participariam do Pan.

A Olympikus foi a primeira a assinar o contrato 
de patrocínio do projeto Pan Rio 2007, com a Rede 
Globo, mesmo antes de saber o valor do investi-
mento, pois presumia antecipadamente a relevância 
desse evento. A confiança absoluta seria a estraté-
gia adequada para trabalhar o posicionamento e a 
ampliação da visibilidade da marca. 

O Pan Rio 2007 foi detectado como a melhor 
oportunidade para apresentar a todos os brasilei-

O cenário 
esportivo de 2005 
a 2007 indicava 
que o XV Jogos 

Pan-americanos, 
com realização no 

Rio de Janeiro, 
seria um evento 

grandioso e 
que mobilizaria 
muitos no país

OLYMPIKUS
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ros o atual estágio de tecnologia e design dos seus 
produtos.

Além disso, o patrocínio aos Jogos contemplava 
o seu acesso nos locais de competição e em eventos 
preparatórios, realizados desde 2005. Ou seja, era 
possível concretizar ações comerciais e de marketing 
com o público e os clientes nesses acontecimentos. 
A empresa passaria a ter uma grande e contínua 
exposição, por um período de quase três anos, nas 
mais diversas mídias. 

Um superprojeto esportivo, com duração de 29 
meses, com seu ponto culminante em 2007,  na rea-
lização dos Jogos no Rio de Janeiro, o qual começou 
em março de 2005 e atravessou o ano de 2006.

E a Olympikus estava lá, visível, fazendo-se 
presente, ao longo de todo esse tempo, na cobertura 
dos eventos preparatórios do Pan, através da pla-
taforma de comunicação das Organizações Globo 
(rede de televisão, rádio, revista, jornal 
e internet).

Inovação, a marca 
crescendo em 
saltos

A decisão de inves-
tir no maior evento 
esportivo da história 
do país envolvia um 
total estimado em tor-
no de 100 milhões de 
reais, mas também a 
certeza de esse ser o 
caminho do crescimento. A Calçados Azaléia nunca 
tinha realizado um investimento em comunicação 
e promoção dessa magnitude. Mas a oportunidade 
era ímpar e faria com que o consumidor passasse 
a desejar a marca e não apenas simpatizasse com a 
Olympikus. Era a grande chance de a Olympikus 
se mostrar, apresentar o seu potencial e se fazer 
reconhecer como uma marca brasileira, com ati-
tude, com um excelente produto e muito esporte 
no seu DNA. Uma estratégia surpreendente para 
incrementar a visibilidade, o valor e as vendas.

Uniformização: 
otimizando a comunicação 

Além de uniformizar toda a delegação brasileira, 
a Olympikus e o Comitê-RIO protagonizaram um 
momento inédito. Pela primeira vez, uma marca 
brasileira vestiu delegações de outros países em 
um evento multiesportivo da magnitude dos Jogos 

Pan-americanos. E, no mundo, nunca um comitê 
organizador de um evento desse porte havia assu-
mido o compromisso de fornecer todos os uniformes 
às delegações que manifestassem o interesse. 

Os 25 países contemplados foram Antilhas 
Holandesas, Antígua e Barbuda, Aruba, Bermuda, 
Belize, Bolívia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 
Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britâ-
nicas, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Santa 
Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname e Uru-
guai. Ao todo, a Olympikus forneceu mais de 140 
mil peças para mais de 2 mil atletas estrangeiros. 

Os enxovais eram compostos por 70 peças, 
divididas por uniformes de vila, treino, pódio e 
competição, assim como acontece com a delegação 
brasileira. A Olympikus forneceu trajes para 15 
modalidades: atletismo, badminton, basquete, vôlei, 

vôlei de praia, futsal, handebol, 
tênis, tênis de mesa, canoa-

gem, remo, lutas, boxe, 
levantamento de 
peso e triatlo. O 
chinelo e o tênis 
Revolution tam-
bém compunham 
o enxoval. 

Para acompa-
nhar essa evolu-

ção, a marca, que 
não prescindiu de atributos como 

inovação, juventude, modernidade e criatividade, 
teve a sua logotipia modernizada. A inauguração 
de uma loja-conceito no Rio de Janeiro compunha 
a importante estratégia para conquistar novos ca-
nais de distribuição. A nova loja recebeu materiais 
diferenciados, criados especialmente para os pontos-
de-venda, bem como os novos produtos elaborados 
em vestuário esportivo. Esses fatores conjuntos 
unificam o caráter de vanguarda da marca.

PLANO DE AÇÃO

Marketing integrado
Paralelamente à decisão de investir no Pan 2007, 

a Olympikus aprimorou seus processos internos: 
marketing, produção, comercialização e distribui-
ção. A sinergia permeava todas as áreas, focando 
a ampliação de vendas e sua consolidação como 
a marca líder em material esportivo (calçados e 
vestuário) no Brasil. Uma complexa e diferenciada 

CALÇADOS

BATENDO RECORDES NOS JOGOS PAN-AMERICAMOS
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estratégia de marketing integrado foi concebida para 
atender todas as oportunidades e necessidades de 
comunicação e de relacionamentos.

Visibilidade que ultrapassa fronteiras
Os Jogos Pan-americanos Rio 2007 garantiram 

uma visibilidade internacional,  pois, além do Brasil, 
a Olympikus forneceu uniformes para 25 países da 
América Latina. Cerca de 3 mil atletas, de um total 
previsto de 5.500, propagaram a Olympikus.

O próprio patrocínio ao Rio 2007 deu direito 
a algumas propriedades,  como a visibilidade de 
placas nos locais de competição dos Jogos em 
eventos preparatórios, sendo 
realizados desde 2005. A idéia 
era aproveitar para implantar 
ações comerciais e de marketing 
com o público e clientes nesses 
eventos. O patrocínio ao Rio 2007 
envolveu também o patrocínio 
ao Comitê Olímpico Brasileiro 
até o fim dos Jogos Olímpicos de 
Pequim em 2008. 

A empresa ampliou sua pre-
sença quando, além de ser patro-
cinadora dos Jogos, de ter uma 
cota no projeto Pan da Rede 
Globo, de ter a marca na unifor-
mização da delegação brasileira 
e de mais 25 delegações partici-
pantes, obteve a licença para a produção dos mais 
diversos produtos com a marca Rio 2007:  bolas, 
squeezes, vestuário, tênis e chinelos, bonés, sacolas 
e mochilas com a marca do maior evento esporti-
vo do Brasil. Mais um atrativo para conquistar a 
importante posição almejada nos canais de venda 
de produtos esportivos. Uma de suas principais 
ambições para o seu reposicionamento parecia 
estar sendo alcançada.

Mais do que material esportivo, 
conceitos e tecnologia

A Olympikus priorizou no seu plano de ação o 
investimento no desenvolvimento de materiais de 
ponta para serem utilizados no Pan. Não somente 
em tecnologia, mas também em design. Para isso, 
buscou uma parceria com uma das mais conceitu-
adas empresas de criação no mundo da moda, para 
desenhar os uniformes do Brasil para os Jogos RIO 
2007. Encontrou em OEstudio, do Rio de Janeiro, 
o bom gosto e habilidade para melhor representar 

a brasilidade desejada para os cerca de 130 modelos 
diferentes da coleção.

A linha de uniformes foi inspirada na natureza 
do Brasil. Isso ficou evidente em peças de esportes 
como atletismo, ciclismo, pentatlo moderno e triatlo, 
que apresentavam imagens lembrando galhos de 
uma árvore, que, simultaneamente, também po-
diam ser interpretadas como as artérias que ajudam 
a suprir o corpo com o oxigênio necessário para 
cumprir o esforço a que os atletas são submetidos 
durante as competições. 

O layout e a tecnologia foram cuidadosamente 
conceituados de acordo com seus usos. Os uniformes 

de vila – passeio – priorizaram o 
casual e o descontraído, com teci-
dos adequados a ocasiões de rela-
xamento. Os agasalhos de passeio 
e de pódio foram elaborados para 
ser, ao mesmo tempo, imponentes 
e confortáveis. Já na linha para 
treino, o visual foi mais singelo, 
e o foco das peças foi a tecnolo-
gia voltada para a performance 
– o momento em que os atletas 
estão concentrados e não querem 
chamar a atenção. Por fim, as 
peças de competição registraram 
o ápice da conjugação tecnologia 
de alta performance com o design 
arrojado: o momento era de dar o 

show e, por que não,  intimidar o adversário. 
Os uniformes foram o resultado de uma evolução 

de oito anos de trabalho em parceria com o COB 
e com os atletas brasileiros. Esse target foi ouvido, 
suas sugestões analisadas e suas necessidades en-
tendidas, isso favoreceu a pesquisa de novas tec-
nologias e a aceitação para um design ousado. Nos 
novos uniformes, duas premissas foram focadas: a 
tecnologia, que deveria ser a melhor possível, e o 
desenho, que deveria chamar a atenção de qualquer 
um que tivesse contato com as peças – obtido com 
a proposta inédita de utilizar as cores do Brasil em 
gradiente.

A Olympikus começou a enviar ao COB, no 
segundo semestre de 2006, os protótipos das peças 
para que essas fossem encaminhadas às Confede-
rações Brasileiras Esportivas. A recomendação da 
Olympikus e do COB às Confederações foi a de que, 
pela impossibilidade de se testar os uniformes com 
todos os integrantes das equipes de cada esporte 
com a antecedência necessária, fosse escolhida uma 

A Olympikus 
priorizou no seu 
plano de ação o 
investimento no 
desenvolvimento 
de materiais de 

ponta para serem 
utilizados no Pan
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amostra de atletas que 
representasse a to-
talidade de tama-
nhos e as exigên-
cias específicas de 
cada modalidade. 

A o  f i m  d o 
processo, repre-
sentantes de to-
das as entidades 
esportivas assina-
ram um laudo de 
aprovação dos modelos. Por necessitarem de uni-
formes específicos em segmentos de esportes que a 
empresa não atua, os mesmos não foram fornecidos 
para esgrima, esportes aquáticos, hipismo e vela. 
A equipe de futebol utilizou peças de seu próprio 
fornecedor,  que já possuía contrato com o COB.

A partir da primeira quinzena de abril de 2007, 
as lojas de todo o país passam a vender os artigos de 
passeio e treino da delegação brasileira (agasalhos, 
t-shirts, regatas, shorts, bonés, meias, bolsas), com 
preços entre R$ 99 a R$ 589. Mais um relevante 
ponto na conquista de importantes canais de comer-
cialização para totalidade da grade de seus produtos 
esportivos (calçados e vestuário).

Tecnologias Olympikus presentes 
nos uniformes brasileiros e de 
outras 25 delegações no Pan 2007

DRY ACTION

Tecido com alta capacidade de transpiração, 
facilita ao máximo a circulação do ar, eliminando 
rapidamente o suor e deixando a pele livre da umi-
dade. Torna o tecido mais leve e confortável. Usado 
por diversas equipes, como as de atletismo e vôlei. 
A tecnologia também está presente nas sapatilhas 
de atletismo.

SOLAR TECH

A proteção da pele dos atletas contra o sol do Rio 
de Janeiro fica a cargo da tecnologia Solar Tech® 
Olympikus, que inibe os efeitos dos raios UVA e 
UVB com fator de proteção +50.

TUBE

Tecnologia de amortecimento para tênis de alta 
performance baseada nos tubos flexíveis usados 
para segurar grandes edificações de cidades sujeitas 
a terremotos.

Com o objetivo de ofe-
recer a melhor infra-es-
trutura, e para atender 
os atletas brasileiros 
durante os Jogos, foi 
montado, na Vila Pan-
americana, o Espaço 
Olympikus. Uma área 
de 225m2, com costu-

reiras à disposição para 
fazer qualquer ajuste necessário nos 

uniformes, bem como trocas de tamanhos, por 
exemplo. O espaço também atendeu as outras 25 
delegações das Américas que foram vestidas pela 
Olympikus nos Jogos Pan-americanos Rio 2007. 

Números dos uniformes da 
delegação brasileira (em peças)
• Vila, pódio e treino – 58.200 
• Competição – 7.500
• Calçados – 4.500 pares (3.000 tênis e 1.500 san-
dálias) 
• Meias – 6.000 pares
• Mochilas – 1.200
• Mala de viagem – 1.200
• Bonés – 2.400
• T-Shirts – 8.000
• Agasalhos – 2.400
• Shorts – 4.800

A MEGAPLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 

O investimento total da Olympikus em marke-
ting, de 2005 a 2007 (desenvolvimento de produtos, 
patrocínio e comunicação dos Jogos Pan-america-
nos Rio 2007) foi de R$ 100 milhões. Desse valor, 
cerca de 65% foi de investimento em veiculação 
publicitária, incluindo o patrocínio à cobertura das 
mídias Globo. 

Ao longo de 2006, foram 7.100 de inserções 
em televisão, 5.000 inserções em rádio, mais de 
300 inserções em revista e jornal e 4 milhões de 
impressões em internet, entre outras mídias e 
ações de impacto. Presente na Rede Globo, Rede 
Globo Internacional, SporTV, MTV, Rede Globo 
de Rádios, Rede CBN de Rádios, Rádios 98 FM 
(RJ) e BH FM (BH), Globo.com, globo online, seu 
próprio site, hotsites especiais de projetos, Revista 
Época, Revista Void, Revista Contra-Relógio, 
jornais O Globo, Extra, Diário de São Paulo, em 
mídia externa, nos pontos-de-venda e, definitiva-
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Crescimento de vendas centrado nos produtos de maior valor

Tabela 1

mente, na vida do seu consumidor. Tudo isto em 
um investimento que ultrapassou R$ 30 milhões 
e obteve quase 12 mil GRPs.

Uma inusitada e marcante campanha foi ela-
borada pela DCS Comunicações. A veiculação em 
2007 priorizou os cinco filmes de 30 segundos, pro-
duzidos pela Zeppelin Filmes. Dois deles, Cristais e 
Abelha, destacaram a tecnologia de amortecimento 
Tube. No primeiro, o jogador de vôlei Giba fazia 
peripécias para pegar objetos jogados do alto de 
um prédio pelo técnico Bernardinho. No segundo, 
um praticante de Le Parkour corre pela cidade 
escapando de uma mosca disfarçada de abelha. 
Outros dois, Dança e Atrasado, contam com a 
participação de Luciano Huck na divulgação da 
linha casual OLK.

O quinto filme, Quadras, contou com a parti-
cipação de 100 figurantes, tendo estréia no final 
de maio. Com um enfoque direto no Rio 2007, o 
filme foi uma homenagem aos atletas brasileiros e 
colocou a Olympikus junto à torcida brasileira nos 
Jogos Pan-americanos. 

Somente no primeiro semestre de 2007, a Olym-
pikus esteve presente nas páginas de anúncios 
de 14 edições da revista Época, com mais de 100 
inserções em jornais, além de 1.500 inserções em 
rádio e mais de 9 milhões de page views na internet. 
Já na televisão, foram 3.700 inserções, com comer-
ciais de 1 minuto e de 30 segundos e vinhetas de 
5 e 3 segundos, atingindo mais de 160 milhões de 
brasileiros, segundo dados do Ibope. 

Dentro do investimento total, também foram 
previstas ações em pontos-de-venda e internet. Mas 
a surpresa ficou na enorme mídia espontânea re-
cebida com as transmissões e coberturas do evento 
pela Globo, SporTV, TV Bandeirantes e TV Re-

cord (jogos ao vivo, boletins ao longo do dia, entrega 
de medalhas, ampla cobertura nos telejornais), e 
ainda sendo pauta das principais revistas semanais 
do país, assunto diário nos jornais, rádios e internet. 
O investimento específico no patrocínio dos Jogos, 
fora os valores de mídia, foi de R$ 10,6 milhões.

Plataforma de mídia da globo
De janeiro a julho de 2007, foram:

• 304 comerciais de 30’’ na Rede Globo 
• 488 comerciais no SportTV
• Mais de 3.000 vinhetas de 3’’ e 5’’ na Rede 
Globo
• 14 anúncios na Revista Época
• 50 selos em jornais e revistas
• 2 milhões de impressões de banners no globo.
com

Comerciais para a televisão
Um comercial institucional (Quadras), em 

homenagem à delegação e à torcida brasileira no 
Pan; 2 comerciais focados na tecnologia Tube, um 
com a participação de dois astros do vôlei, o técnico 
Bernardinho e o campeão Giba, e outro com um 
praticante de Le Parkour; e 2 comerciais focados na 
linha OLK, a linha casual da Olympikus, com a 
participação do Luciano Huck. Os últimos quatro, 
com linguagem irreverente e descontraída, marca 
registrada da Olympikus. Todas as vinhetas tiveram 
foco em produto.

Assessoria de imprensa
O Pan pautou as principais revistas semanais 

do país. O evento se transformou em assunto diário 
nos jornais, rádios e internet, gerando uma intensa 
mídia espontânea.   

Share Volume (%) Share Valor (%)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Olympikus 7,0 7,6 8,3 8,1 8,4 11,9

Nike 3,2 4,1 4,9 8,4 8,9 7,2

Adidas 1,6 1,6 3,8 5,5 5,4 9,2

Rebock 1,7 1,5 1,8 5,4 2,9 3,8

Tryon 1,8 0,9 1,7 2,5 0,9 2,0

Rainha 3,8 2,6 2,3 4,6 3,1 2,8
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Desempenho das vendas

Grafico 1
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para tornar a marca ainda mais forte, não apenas em 

sua imagem, mas também na propagação de seus 
produtos. O marketing integrado – decorrente da 
propaganda, aliado à promoção, ao merchandising 
nos pontos-de-venda, ao marketing direto, à mídia 
digital, relações públicas, marketing interativo e venda 
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pessoal, entre outras ações, subsidiou a solidificação da 
Olympikus e a conquista de novos públicos. 

Rádio
Esse meio foi otimizado com ações cooperadas 

com lojistas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais – realizadas de janeiro a julho –, que no Rio 
Grande do Sul, aconteceram de maio a julho. No 
mês de julho, a veiculação ficou concentrada em 
um jingle institucional da marca com transmissão 
para todo o Brasil.

Revista
A mídia impressa contemplou a Revista Épo-

ca: 50 selos e anúncios. Nos selos, foi aplicada a 
marca. E, para os anúncios de páginas simples e 
dupla, foram criadas 3 campanhas – uma da tec-
nologia Tube, uma da linha casual OLK e uma 
institucional.

Jornal
No meio jornal,  o aproveitamento previa anún-

cios nos jornais Diário de São Paulo, Extra e O 
Globo, onde foram veiculados anúncios de produto 
– focados na tecnologia Tube – e da campanha 
institucional.

Web
No meio virtual, um banner com enfoque ins-

titucional, nos sites do COB, dos Jogos Rio 2007, 
da globoonline e globo.com, informava o apoio da 
Olympikus aos Jogos e aos atletas e, ainda, salien-
tava o lançamento dos uniformes da delegação bra-
sileira. Um site especial foi desenvolvido com foco 
no Pan, com informações completas e mostrando 
tudo sobre o evento, bem como sobre a participação 
da Olympikus.

Mídia externa
Nos painéis na RS-240, na cidade de Novo Ham-

burgo, e na RS-220, em Parobé, as linhas OLK e 
Tube foram ressaltadas, e, no painel na Avenida 
Nilo Peçanha, em Porto Alegre, foi exibido o novo 
produto com a tecnologia Tube.

Participação em feiras
Na Couromoda, em janeiro de 2007, foram pre-

viamente apresentados todos os modelos novos de 
tênis que só estariam na mídia nos meses seguintes, 
quando do aproveitamento do patrocínio do Pan.

Nessa ocasião, a nova cara da Olympikus já 

começava a aparecer. Estava nas imagens que 
foram aplicadas no estande e no novo material de 
ponto-de-venda, que expuseram os lançamentos 
nessa feira, como também no corner especial que 
era dedicado aos produtos licenciados para o Rio 
2007.

Pontos-de-venda
Materiais de PDV, mídia cooperada e ações 

promocionais foram as ações realizadas junto ao 
trade, onde todos os pontos-de-venda foram con-
templados.

A Olympikus atualizou todo o seu material de 
ponto-de-venda para o ano de 2007.

Produziu um material institucional e da linha 
OLK para sapatarias; um material especial insti-
tucional e da linha Tube para as lojas esportivas; 
fez um material que tinha como tema os Jogos Rio 
2007; materiais específicos para a linha de produtos 
licenciados Rio 2007 e, para grandes redes especia-
lizadas em esporte, produziu materiais específicos 
e personalizados. 

Receberam projeto especial as redes:
• World Tennis – para as 180 lojas da rede
• Paquetá – para todas as lojas de Porto Alegre e 
Grande Porto Alegre
• Centauro – para as 50 lojas da rede
• Di Santinni – para as 20 melhores lojas da rede 
no país. E também a loja Olympikus, no Barra 
Shopping, no Rio de Janeiro.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Média janeiro/agosto

78%

62%

61%

46%

94%

217%

294%

294%

138%

Evolução percentual das vendas, em reais, de 
produtos Olympikus nas Lojas Paquetá entre 
2006 e 2007

Tabela 2
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Identificação das marcas patrocinadoras do Pan (espontânea)

Grafico 2

Endomarketing
Um concurso cultural foi realizado para os 

colaboradores de todas as fábricas da Calçados 
Azaléia. A empresa levou os cinco vencedores do 
concurso para acompanhar a abertura dos Jogos 
Rio 2007, no Rio de Janeiro, e algumas disputas 
do Brasil no Pan.

Equipe de vendas
Em janeiro de 2007, aconteceu a convenção 

de vendas da Calçados Azaléia, com a reunião de 
todos os seus representantes, vendedores e promo-

tores, durante três dias. O tema da Convenção foi 
os Jogos Rio 2007.

Assessoria de imprensa
Em março de 2007, promoveu uma grande 

coletiva de imprensa para apresentar os uniformes 
mais bonitos que a delegação brasileira já teve. Uni-
formes desenvolvidos pela Olympikus, em parceria 
com o bureau de tendências OEstúdio. Mais de 100 
jornalistas e representantes dos principais meios de 
comunicação de todo o Brasil estiveram presentes. 
E a repercussão foi impressionante. Os escritórios 
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de assessoria de imprensa Textual e Rede fizeram 
a marca e os seus produtos serem pauta dos mais 
diversos meios e veículos de comunicação durante 
todo o ano.

Ação de guerrilha
A Olympikus realizou uma parceria com os 

quiosques de diversas praias do Rio de Janeiro e 
forneceu as redes de vôlei de praia com a sua mar-
ca. As redes de quase toda a orla do Rio de Janeiro 
divulgavam a marca.

Buzz marketing
Também se fez presente nas redes de relacio-

namento virtual, com comunidades no Orkut, e 
teve seus vídeos postados no YouTube. O vídeo do 
Falcão fazendo balãozinho com uniforme e bola da 
Olympikus foi acessado por milhares de pessoas.

Ações especiais nos pontos-de-venda
Atletas conhecidos foram convidados a dar 

autógrafos para os fãs em várias lojas, durante o 
período do Pan. 

Lembrança dos comerciais das marcas patrocinadoras do Pan (espontânea)

Grafico 4

Abertura da primeira loja-conceito
Em plena efervescência da marca, lançando 

campanhas, projetos e produtos, a Olympikus trou-
xe ainda uma outra novidade: lançou sua primeira 
loja-conceito no Rio de Janeiro, em outubro de 2006, 
criando não apenas um novo canal de vendas, mas 
um espaço vivo do posicionamento de sua marca, 
ligada aos esportes e a performance. 

RESULTADOS

Os resultados foram excepcionais. A associação 
com o esporte, combinada com incremento em 
pesquisas e desempenho do produto, transformou 
a Olympikus numa marca de alta performance. 
A decorrência dessa aposta bem-sucedida foi que 
a Olympikus tornou-se sinônimo de excelência, 
aportando investimentos em novas tecnologias, 
pesquisas e, essencialmente, no esporte.

As Américas passaram a ver a Olympikus 
dentro de outra perspectiva. A estratégia favoreceu 
a globalização da marca de forma impactante. As 
26 delegações,  entre as 45 participantes (3.000 

Fonte: QualiBest
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dos 5.500 atletas) vestiram a marca 
Olympikus e a divulgaram com 
brilhantismo.

A correta utilização 
das múltiplas ferramen-
tas de marketing propor-
cionou a conquista de 
mercado e de imagem. 
Com um planejamento 
focado em agregar valor, 
foi posicionada como a 
principal marca esporti-
va do Brasil. A Empresa 
atingiu elevados níveis de recall de marca e de venda, 
comprovando a efetividade da estratégia.

O crescimento maior de vendas esteve centrado 
nos produtos de maior valor, com mais tecnologia. 
Não foi somente a percepção de valor dos produtos 
que foi conquistada, mas a efetiva compra de suas 
qualidades. 

Da conquista da imagem,  a Olympikus passou 
à venda.  Concretizou um importante ciclo de valor 
para a sua marca.

A análise se torna ainda mais objetiva quando 
se estuda o comportamento do aumento de vendas 
por segmentos de preço dos seus calçados esporti-
vos. Entre os diferentes segmentos, o que obteve 
um crescimento vertiginoso em 2007, em relação 
a 2006 (período de janeiro à agosto), foi o segmento 
Premium (produtos com valor superior a R$ 199), 
que atingiu 2.402% de crescimento nas vendas. O 
segmento Top (produtos de preço entre R$ 150 e 
199) obteve uma ampliação de 395%. O intermedi-
ário (produtos entre R$ 100 e R$ 140) contou com 
um incremento de 71%. E os produtos básicos (entre 
R$ 70 e R$ 95) caíram em 27%.

UM RECALL DE EXCELÊNCIA

O objetivo da Olympikus era de que até 2008 
todo o Brasil percebesse o atual estágio de tecnolo-
gia e design de seus produtos. Com o Projeto Pan 
a empresa conseguiu antecipar em um ano o seu 
resultado. O Brasil conheceu a marca e passou a 
reconhecer os seus produtos.

A efetividade da mídia utilizada foi exponencia-
lizada na medida em que investiu na qualidade da 
criação e produção de seu material publicitário e 
promocional.

A campanha obteve a maior pontuação, em 
pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest, che-

gando a 8,0 de um total de 
10 pontos. A pesquisa 
avaliou os comerciais 
das marcas patrocina-
doras dos Jogos Pan-
americanos Rio 2007. 
Quinhentas pessoas, 
das classes A, B e C, 
na faixa etária entre 
18 e 44 anos foram 

entrevistadas online. 
O levantamento ocorreu de 27 a 

30 de julho de 2007. 
O desempenho da comunicação da Olympikus 

também foi avaliado em relação à identificação 
da marca patrocinadora dos uniformes dos atletas 
brasileiros. A Olympikus foi, ainda,  a melhor po-
sicionada na pesquisa estimulada, atingindo um 
percentual de 84%.

O MAIOR PAN DA HISTÓRIA

Aproximadamente, 1,3 milhão de espectadores 
assistiram ao Pan. Os ingressos, comercializados 
num total de 1.024.741, geraram uma renda de R$ 
17 milhões. A Olympikus compartilhou o entusias-
mo desse público que aplaudia.  Comemorou as 
glórias e participou, ativamente, das vitórias.

ALCANCE E FREQÜÊNCIA 
DA MÍDIA VEICULADA

• Total de indivíduos atingidos: 164,7 milhões
• Equivalente a 88,23% do total da população: 
186,7 milhões
• Em média, cada pessoa assistiu ao comercial de 
30” 18 vezes

Fonte: Ibope Planview Gde. SP / julho 2007 . 
Extrapolado para total população Brasil

VISÃO DE FUTURO

A Olympikus já deslumbra as Olimpíadas de 
2008 em Pequim, na China. Para isso, já assegurou 
o patrocínio da delegação brasileira, além de um pré-
contrato com a Rede Globo para ser patrocinadora 
do projeto Pequim 2008.

A sua visão de futuro contempla crescer mais, 
se tornando um ícone de marca esportiva no 
Brasil e no exterior. De mãos dadas com a produ-
tividade, a inteligência de mercado e uma equipe 
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envolvida, vem gerando e trabalhando, frente a 
frente, com a inovação. Tudo para aperfeiçoar 
o seu produto, a sua marca, assim como fazem 
os campeões que, sistematicamente, procuram 

atingir os recordes. 
A marca Olympikus reforça o seu orgulho ao 

contemplar essa combinação vencedora: o Brasil e 
aqueles que querem elevar este país ao pódio.

Paulo Santana é Diretor de Marketing da Calçados Azaléia; 
Márcio Kremer Callage é Gerente de Comunicação da Olympikus; 
e Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento.
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C A S E S  E  C A U S O S  D E  M A R K E T I N G

Um dos mais engraçados profissionais de comunicação que eu conheci em minha 

vida foi o Jarrão. O apelido ele recebeu por ser gordo e grande, e muito parecido com 

uma imensa jarra que foi utilizada em uma antiga campanha de propaganda de suco. 

O Jarrão só tinha um problema: não possuía muita cultura, não era muito letrado e nem 

fazia questão de ser. Como ele era um profissional de produção e só trabalhava nos 

bastidores, nenhum cliente percebia que ali atrás daquela doce figura escondia-se uma verdadeira anta no Português, 

falado, escrito e lido. Uma vez, lá nos anos sessenta, o Jarrão conseguiu uma namorada, uma humilde e inteligente 

professorinha do subúrbio com quem, aliás, acabou se casando. Como naquela época ele, o Jarrão, além de burro 

era completamente duro, ia e voltava do trabalho de ônibus e passava diariamente pela Avenida Celso Garcia, em 

São Paulo, que ia do Centro da cidade, onde trabalhávamos, até a Zona Leste, onde ele morava. E ao longo daquela 

Avenida ia admirando os restaurantes e cinemas do local, todos muito simples, mas bonitos, e ia sonhando em um 

dia levar sua namorada ao Cine Universo. Esse nome foi dado porque, entre uma e outra sessão, o cinema abria o 

teto para que as pessoas admirassem o universo estrelado – é, parece incrível, mas em São Paulo naquela época era 

só olhar para o céu e dava para ver estrelas. Hoje, com a poluição existente, não tem mais a mínima possibilidade. 

Mas vamos voltar ao Jarrão. Um dia ele passou em frente ao Cine Universo e viu uma fila enorme, e durante aquela 

semana a fila começou a aumentar. Portanto, o filme deveria ser um verdadeiro sucesso. No sábado, no encontro 

com sua Diva – esse era o nome dela – ele comentou sobre aquela imensa fila e os cartazes que informavam 

“ingressos esgotados”. A Diva perguntou qual o nome do filme, mas o Jarrão, como um imbecil que era, não 

havia prestado atenção nesse pequeno detalhe e prometeu a sua amada que durante a próxima semana iria ler 

o luminoso do cinema para dizer a ela o nome da grande atração. E assim fez, passou durante toda a semana 

de ônibus em frente ao Cine Universo olhou para o imenso luminoso branco do cinema e lá estava escrito com 

letras pretas enormes o nome do filme que, segundo ele, era “Erasmo vi”. A sua amada, que além de ser muito 

mais culta e inteligente do que ele também estava por dentro da assuntos cinematográficos, disse que nunca tinha 

ouvido falar daquele filme, mas que gostaria de ir assisti-lo com seu amado. Na sexta feira, o Jarrão me pediu um 

dinheiro emprestado, desceu do ônibus em frente ao Cine Universo comprou dois ingressos para sábado e aguardou 

ansiosamente a hora de levar a sua Diva pela primeira vez ao cinema para assistir ao, certamente, grande candidato 

ao Oscar de 1966, o tal de “Erasmo vi”. No sábado a noite ele foi pegar a Diva em casa, vestido com sua melhor 

roupa, uma finíssima calça de Tergal e uma camisa de banlon e rumou finalmente para o famoso Cine Universo. 

Chegando à porta a Diva olhou para o letreiro do cinema e lá estava escrito “Éramos VI”, o seis em algarismos 

romanos. A Diva teve um acesso de choro e nem conseguiu ver o filme direito, percebeu que o Jarrão era realmente 

um grande imbecil, mas mesmo assim casou com ele. Realmente o amor é lindo...

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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