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EDITORIALEDITORIAL

umento de impostos, nuvens cinzentas no horizonte da oferta de energia, um leve aque-

cimento nos preços. O ano-novo chegou com novidades para os managers. Em linha 

com estes tempos, a primeira Case Studies de 2008 traz, no Personal Case, o depoimento 

de um executivo que superou importantes desafios em gestão tanto no Brasil quanto 

no exterior: Ricardo Gonçalves, Diretor Superintendente da Companhia Müller de Bebidas 

(fabricante da tradicional Cachaça 51) e ex-presidente da Nestlé.

O primeiro case mostra como a Pfizer, um dos maiores players mundiais do mercado 

farmacêutico, desenvolveu com sucesso no Brasil um modelo de negócio, na Divisão de 

Saúde Animal, voltado para o rebanho bovino.

A Salton, como pode ser visto nesta edição de Case Studies, passou a ter destaque no 

cenário turístico nacional ao estimular a visitação às instalações da vinícola, em Tuiuty, 

distrito de Bento Gonçalves (RS).

A Body Systems, criada em 1997 para representar no Brasil a Les Mills, grupo internacio-

nal do ramo de fitness, perseguiu e alcançou uma expressiva expansão nesses dez anos, 

conforme está relatado nesta edição.

O case do Banco Itaú mostra como o banco ampliou sua participação na conscientiza-

ção da sociedade para uma questão essencial no futuro do planeta: a sustentabilidade.

A Capa Engenharia e a Rodobens Negócios Imobiliários montaram uma aliança, no mer-

cado do Rio Grande do Sul, para lançar com sucesso um empreendimento inédito.

A América Latina Logística, maior empresa de logística latino-americana e maior compa-

nhia ferroviária do Brasil,  adotou uma ampla estratégia em relação à sua marca, cujos 

excelentes resultados estão descritos aqui. 

O case da Dotz retrata a expansão de um programa de fidelidade que, lançado em 2000, 

superou os tempos mais difíceis dos negócios na internet e já representa uma moeda 

virtual de dois bilhões de unidades.

E o trabalho sobre a CVC descreve como a operadora de turismo constituiu, a partir de 

2004, sua Universidade Corporativa, para o desenvolvimento de seus colaboradores.

Décio Clemente abre em grande estilo a série dos Cases & Causos de Marketing em 2008 

mostrando as confusões que um exímio imitador pode provocar...

A

Sérgio CoSta
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primeiro emprego
“Aos 15 anos de idade, meu desejo era um dia ser 

médico. Mas bastou passar 48 horas na Escola Paulista de 
Medicina, em São Paulo, para ter certeza de que a profissão 
era um verdadeiro sacerdócio para o qual eu não tinha 
aptidão. Depois achei que administração de empresas me 
proporcionaria uma carreira extremamente interessante. 
Decidi cursar a melhor escola, a da Fundação Getulio Vargas, 
e também que iria trabalhar. Minha mãe, que era contadora e 
economista, conseguiu para mim um trabalho na Shell, onde 
entrei aos 16 anos de idade, em 1966. Fui cobrir férias de 
um office-boy, mas comecei a desempenhar meu trabalho 
de uma forma muito mais rápida e eficiente. Três meses 
depois recebi minha primeira promoção, passando a auxiliar 

de escritório. E fui progredindo. Com três anos de empresa 
a Shell me convidou para trabalhar no Rio de Janeiro, onde 
estava a sede da companhia. Eu respondi que não, porque 
ia cursar a escola de administração da FGV. Naquele mesmo 
ano, 1969, passei no vestibular, comecei a fazer o curso e, 
por conta de horários, tive de deixar a Shell.”

a nestlé
“Meses depois, no início de 1970, comecei na Nestlé. 

Primeiro na área de distribuição física, depois em planeja-
mento comercial e no marketing. Então, fui desenvolvendo 
minha carreira na empresa com a experiência em diversas 
e importantes áreas do negócio. Um dia um executivo da 
Nestlé, vindo do exterior, chegou para entrevistar jovens 

O paulistano Ricardo Gonçalves é um excelente exemplo do manager global.  
Passou metade da carreira, iniciada nos anos 1970, trabalhando no exterior, 
entre Europa e América Latina. E ao longo dessa trajetória consolidou a 
convicção de que a máxima “santo de casa não faz milagre” não se aplica ao 
mundo corporativo. 
Para Gonçalves, não se faz um trabalho perfeito por levar um grupo em um 
novo desafio, mas sim desenvolvendo equipes no capital humano já existente 
– para que essas pessoas se engajem nos novos objetivos do negócio.
“É necessário trabalhar com os problemas, vantagens e oportunidades que 
existem onde você está”, assegura Gonçalves, Diretor Superintendente da 
Companhia Müller de Bebidas, a fabricante da famosa Cachaça 51, e que 
passou mais de 30 anos na Nestlé, chegando a presidir a operação no Brasil.

“EquipE não sE 
lEva, sE forma”

R i c a R d o  G o n ç a l v e s
Diretor Superintendente da Companhia Müller de Bebidas
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funcionários no Brasil que poderiam oferecer potencial para 
a companhia. Fui um dos entrevistados, e ele me perguntou 
o que eu desejava da Nestlé. Eu respondi, para surpresa dele, 
que estava para deixar o emprego para fazer meu MBA 
no exterior. E foi a vez dele me surpreender: disse que se 
nos exames eu tivesse pontos suficientes para entrar em 
Harvard ou em Stanford, me convidaria para fazer o MBA 
na Suíça por conta da Nestlé. E foi o que ocorreu, no que 
considero o primeiro evento importante de minha vida pro-
fissional. Consegui a pontuação e, já casado e com um filho 
pequeno, em 1977 fui estudar na IMEDE, em Lausanne. 
Tratava-se de uma das mais prestigiadas business schools 
do mundo, fundada pela própria Nestlé em 1957 e que se 
transformaria, em 1990, no IMD. E eu me orgulho de ter 
sido diplomado figurando na honours list da escola.”

comando
“Voltei ao Brasil em 1979, e comecei a trabalhar na área 

de projetos. Logo a seguir ocorreu o segundo grande evento 
de minha carreira. Dentro de uma estratégia da Nestlé de 
diversificar o negócio no Brasil, entrando em outras áreas 
no ramo de alimentos, participei da negociação e da com-
pra de uma pequena empresa de macarrão, a Rei Massas, 
de Uberlândia (MG). Meu superior na companhia disse, 
simplesmente: ‘você comprou, você toca a empresa!’ Eu 
estava para fazer 30 anos de idade e assumi como gerente 
geral da empresa. Isto significou, por exemplo, superar os 
desafios naturais que se encontra ao associar uma empresa 
de pequeno porte a um grupo do tamanho da Nestlé. Fui 
uma oportunidade inestimável para meu aprendizado.”

Bye Bye Brasil
“Dois anos depois, a empresa entendeu que era a hora 

de eu completar minha formação na companhia trabalhando 
na área de vendas. Eu chefiava pessoas, verificava como 
estava sendo o trabalho, fiscalizava as metas mensais. Com-
pletada essa formação, fui convidado pela Nestlé a trabalhar 
no exterior,  por um período de três anos. Aceitei, mas na 
verdade ficaria fora do Brasil por um período de 16 anos. 
Foi um terceiro evento importantíssimo em minha trajetó-
ria como executivo, pela experiência não só de trabalhar 
fora, mas também de viver fora. Ter de se adaptar a novas 
culturas, novos valores, atitudes diferentes.” 

palavra final
“Fiquei três anos na Suíça e depois fui nomeado dire-

tor comercial do grupo na República Dominicana, onde 

a operação da Nestlé representava um faturamento de 
US$ 200 milhões anuais. Logo depois de minha chegada o 
chefe de mercado deixou a empresa, e eu o substituí nas 
funções até a chegada do substituto. Mas isto significou 
também exercer o papel de primus inter paris, aquele 
que na diretoria dava a palavra final. Quando recebi essa 
responsabilidade, estava com 35 anos. Mantive meus 
hábitos de visitar mercados, conhecendo várias regiões 
do país. Três anos depois, em 1988, voltei à Suíça para 
assumir uma subdiretoria para a América Latina. Com isto 
passei a visitar vários países latino-americanos, conhecendo 
de perto as diversidades, as diferenças e semelhanças de 
cada operação.” 

a visão gloBal
“Passei outros três anos nesta volta à Suíça. Foi impor-

tante por conta da progressão da carreira, e da possibilidade 
de olhar o mundo de um jeito diferente. E também neste 
período ocorreu um quarto episódio importantíssimo em 
minha experiência pro-
fissional. Em 1989 a 
Nestlé contratou uma 
consultoria interna-
cional para promover 
uma reestruturação 
da companhia em todo 
o mundo. O board 
decidiu reunir dez exe-
cutivos da empresa 
para ter uma partici-
pação decisiva nesse 
processo, e fui um dos 
escolhidos. Tive então 
a oportunidade de co-
nhecer o grupo, que tinha quase 200 mil funcionários na 
época, também a nível global.” 

enfrentando a crise
“Um dia fui informado de que havia um problema na 

operação brasileira. Um diretor havia falecido, e meu chefe 
pediu que voltasse ao país e ficasse dois anos, para fazer 
uma transição. Achei justo, porque a empresa precisava 
muito dessa minha contribuição e eu voltaria à área opera-
cional e de mercado, onde está o calor das coisas. Cheguei 
ao Brasil e assumi a divisão de refrigerados.  Mas justamente 
nesse meu breve retorno ocorreu um episódio grave, mas 
de novo extremamente importante para a experiência 

“Foi importantíssima 

a experiência de 

trabalhar no exterior, 

tendo de se adaptar 

a novas culturas, 

novos valores”
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profissional. A Nestlé brasi-
leira foi alvo, em 1992, de 
uma tentativa de extorsão. 
Uma quadrilha ameaçou 
envenenar os produtos da 
empresa, se não recebesse 
determinada quantia, e eu 
assumi a função de nego-
ciador. Fiz estágios com 
empresas especializadas 
e, como a Nestlé não iria 
mesmo ceder à tentativa 
de extorsão, montamos um 
plano de contingência para o 
caso de a quadrilha cumprir 
suas ameaças. A polícia já es-
tava plenamente informada, 
e também tornamos públicas 

as ameaças. Disponibilizamos uma linha telefônica, com 
atendimento 24 horas, e em quinze dias recebemos cerca 
de 20 mil ligações, quase cem por cento elogiosas à postura 
da companhia. A quadrilha chegou a me fazer ameaças, 
durante as conversas telefônicas, demonstrando conheci-
mento da rotina de minha família. Seis meses depois de 
iniciada a tentativa de extorsão, sem resultado, a quadrilha 
cessou por completo seus contatos com a empresa.” 

experiência chilena
“Em 1993 voltei ao exterior. Mas em vez de regressar 

à Suíça fui convidado a assumir a presidência da Nestlé 
no Chile. Fiquei cinco anos à frente de um mercado que 
aumentamos, nesse período, de US$ 450 milhões para US$ 
700 milhões anuais, após uma profunda reestruturação 
da companhia. Nesse período, infelizmente, perdi minha 
esposa, que contraiu uma doença e morreu em dez meses, 
o que mudou muito o direcionamento de minha vida. Decidi 
que era hora de voltar para casa, mas o grupo planejava 
me nomear para outra operação latino-americana. Porém, 
o presidente da Nestlé Brasil, que fora meu antecessor no 
próprio Chile, faleceu inesperadamente. E fui convidado a 
assumir a operação brasileira.”

vestindo a camisa
“Assumi a direção geral da Nestlé Brasil em setembro 

de 1997. Havia casado pela segunda vez, e minha mulher 
estava grávida. Eu era um brasileiro regressando, mas 
ao mesmo tempo quase um ‘estrangeiro’. Tinha de me 

aclimatar ao meu próprio país. Concluí que, na verdade, 
não existe lugar perfeito no mundo, e que é necessário 
trabalhar com os problemas, vantagens e oportunidades 
que existem naquele lugar onde você está. Que não existe 
uma verdade absoluta, uma equipe boa para tudo. Você 
desenvolve equipes, renova times, usando as forças e de-
bilidades de cada um. Nessa minha etapa como presidente 
da Nestlé Brasil reforcei meu conceito de que não se faz 
um trabalho perfeito porque um grupo o acompanha, mas 
sim porque se usa o capital humano disponível e que pode 
fazer esse trabalho para você, que se integra na sua causa. 
Como ocorreu nesta minha volta ao Brasil.”

prosperidade
“Reestruturamos a operação brasileira, preparamos 

a companhia para o crescimento que depois ela veio a 
ter. Modernizamos amplamente a área de Tecnologia da 
Informação. Aperfeiçoamos profundamente a logística da 
companhia no Brasil, racionalizamos os nossos Centros de 
Distribuição, concentramos nossas fábricas. E, também, 
dinamizamos a companhia em geral. Aumentamos o nível 
de subordinação em relação à direção geral para fragmentar 
um pouco mais os negócios, permitindo que houvesse mais 
oxigenação, mais agilidade no trabalho. Revertemos uma 
trajetória de queda em participação de mercado e, apesar 
de neste período a economia brasileira ter sido afetada pela 
maxidesvalorização do real, em janeiro de 1999, a Nestlé 
cresceu, prosperou, aumentando sua rentabilidade. Tenho 
muito orgulho de ter feito esse trabalho.”

opção pelo Brasil
“Em 2001, a Nestlé desejava que eu deixasse a ope-

ração do Brasil para prosseguir minha carreira de novo no 
exterior. Eu chegara aos 50 anos de idade, e tinha uma 
filha pequena. Se concordasse, só voltaria ao Brasil quando 
chegasse à aposentadoria compulsória, aos 65 anos de idade. 
Minha filha já teria 18 anos, e quando eu dissesse ‘vamos 
voltar para casa?’ certamente teria como resposta que esse 
local era onde ela já estava: Japão, México, Austrália... Então 
decidi que não queria deixar o Brasil e preferi me aposentar 
na Nestlé, onde já trabalhava há 31 anos.” 

a volta
“Seis meses depois de ter me aposentado na Nestlé, fui 

procurado por um headhunter e recebi uma sondagem para 
assumir a presidência de uma empresa da área de alimentos. 
Eu não via conflito ético, diante do tempo em que eu já estava 

“Não existe lugar 

perfeito no mundo.  

É necessário 

trabalhar com os 

problemas, vantagens 

e oportunidades 

que existem”
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afastado da Nestlé, e o cargo era para ser exercido no Brasil. 
Depois de eu ter aceito o contato inicial, fui informado de 
que a empresa era a Parmalat. Fui à Itália para uma reunião 
com o fundador e presidente do grupo, Calisto Tanzi. Ele 
disse que a Parmalat nunca conseguira ganhar dinheiro no 
Brasil e que contava comigo para reverter esta situação. 
Quando assumi a presidência, no final de 2001, a empresa 
estava perdendo cerca de R$ 50 milhões por mês. Dois 
anos depois já tínhamos atingido o breakeven, quando veio a 
denúncia de fraude contábil na Parmalat, na Itália, a posterior 
concordata do grupo e o impacto nefasto nas operações pelo 
mundo afora como no Brasil. Isto marca uma outra etapa de 
minha vida profissional: de aprender a viver no conflito, em 
uma situação extremamente negativa para a gestão, para a 
imagem da empresa. A Parmalat brasileira deixou de receber 
aportes da matriz e se viu em dificuldades nos pagamentos a 
fornecedores. Fui chamado a depor no Congresso, a empresa 
recebeu ampla cobertura com viés negativo na mídia. Em 
2004, uma decisão da justiça brasileira afastou a mim e ao 
diretor-administrativo. Depois a administração judicial afastou 
o restante da diretoria. Nesse período tivemos de remanejar 
pagamentos a fornecedores, mas o comitê de crise que criei, 
na época, estabeleceu como princípio inabalável que a compa-
nhia não deixaria de honrar as obrigações fiscais, tributárias 
e sociais, o que foi rigidamente seguido em minha gestão.”

do leite ao frango
“Em 2005, fui convidado para assumir como o pri-

meiro Presidente Executivo da Associação Brasileira dos 
Produtores e Exportadores de Frangos, a Abef. Desde que 
fora criada, em 1976, a associação era presidida dentro 
de um sistema de um rodízio entre presidentes ou altos 
executivos das empresas associadas. Mas o setor estava 
em um novo patamar, já que desde o ano anterior o Brasil 
havia se consolidado como o maior exportador mundial de 
carne de frango. E o conselho da Abef entendeu que era 
hora de ampliar a profissionalização da entidade. Foi outra 
experiência extremamente gratificante. Eu havia, natural-
mente, participado de associações de classe, mas nunca 
dirigido essas entidades, o que implicava em contatos com 
outros segmentos da cadeia produtiva, com o Governo e 
outros interlocutores importantes. E, também, em modular 
um outro tipo de discurso. Meses depois de minha posse 
ocorreram, no início de 2006, focos de gripe aviária na 
Ásia e na Europa, que provocaram uma enorme retração 
no consumo mundial da carne de frango. O Brasil, claro, 

sentiu esses reflexos. A Abef precisou se mobilizar para 
explicar, no mercado interno, através de contatos com a 
área produtora e com a imprensa dessas regiões, que era ne-
cessário reduzir o abate de frangos para evitar um excesso 
de oferta e uma queda desastrosa da rentabilidade do setor. 
E, para o mercado internacional, através de contatos com 
correspondentes da mídia estrangeira e outras iniciativas, 
reiterar a sanidade e a qualidade do nosso produto. Também 
foram realizadas reuniões freqüentes com o Governo, no 
sentido de apoiar a implantação de um Plano de Prevenção 
contra a Gripe Aviária. Ainda em 2006 me vi à frente de 
importantes negociações com a União Européia, na definição 
de quotas para nosso produto. Conseguimos alcançar os 
objetivos e sedimentamos o caminho para a retomada das 
exportações, que em 2007 bateram novo recorde histórico, 
chegando a quase US$ 5 bilhões.”

Uma Boa idéia
“Quando ainda estava na Abef meu nome fora indi-

cado para Diretor Superintendente da Companhia Müller 
de Bebidas, a fabricante da tradicional Cachaça 51. Esse 
convite foi concretizado no início de 2007, e em maio, o 
aceitei por entender que era um novo desafio profissional 
muito importante. Tratava-se de uma empresa familiar ex-
tremamente respeitada, com quase 50 anos de atividades, 
líder de mercado, que nos últimos anos vivera uma fase de 
falta de alinhamento entre seus dois principais acionistas. 
Entrei na companhia exatamente como o primeiro gestor 
profissional de sua história, e conduzindo um negócio 
onde existe muita objetividade e, ao mesmo tempo, muita 
emotividade. Encontrei uma empresa muito bem organi-
zada, com excelente capital humano. Com esse ambiente 
favorável e muito trabalho foi possível chegar a impor-
tantes resultados ainda em 2007. Inauguramos uma nova 
lavadora de garrafas, um investimento de R$ 6 milhões 
que ampliou em 25% a capacidade de produção em nossa 
fábrica de Pirassununga (SP). Lançamos um novo produto 
para o Nordeste, a lata de Cachaça 51 em lata de 473 ml, e 
relançamos, com uma embalagem mais moderna, a 51 Ice 
em garrafa e em lata. Depois de cinco anos voltamos à mídia 
publicitária. Aumentamos o faturamento, com um bom 
nível de rentabilidade e um baixo índice de endividamento. 
Entendemos que 2008 será um ano de consolidação, para 
ampliarmos nossa fatia para algo em torno de um terço do 
mercado. Estou em uma nova fase de aprendizado. Quando 
vou terminar de aprender? Nunca.”
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Há mais de cinqüenta anos presente no Brasil, a Pfizer lidera 
o investimento mundial na pesquisa de novos medicamentos. 
No mercado brasileiro o grupo se destaca também na área de 
saúde animal. E possui um bem-sucedido programa voltado 
para o rebanho bovino nacional.

um playEr mundial 
apoiando a pEcuária nacional

e l c i o  i n h e

Pfizer

a 
história da Pfizer, uma empresa dedicada a 
trabalhar pela vida, começou no Brooklyn, 
Nova York, em 1849. Charles Pfizer e Char-
les Erhart foram dois dos muitos alemães 

que imigraram para os Estados Unidos no século 
XIX. O primeiro tinha conhecimentos de química 
e composição de drogas e o outro era confeiteiro. 
Da combinação dessas duas habilidades, deram 
início a um empreendimento voltado à produção de 
fármacos. A santonina, composto extraído de flores 
secas de artemísia-marítima, que combatia a ação 
de vermes, foi o primeiro medicamento criado pelos 
dois imigrantes. Aos poucos, a pequena sociedade 
foi firmando sua reputação graças à produção de 
insumos químicos para o preparo de remédios.

No início do século XX, o pioneirismo da Pfizer 
já era evidente. Em 1928, Alexander Fleming des-
cobriu a revolucionária penicilina, mas o cientista 
encontrou dificuldade de produzir o antibiótico em 
grandes quantidades.

Passados 13 anos, a Pfizer, imbuída de seu ca-
ráter inovador, tornou a descoberta acessível. Ao 
vislumbrar essa grande oportunidade, a companhia 
colocou em prática toda a sua experiência em 
química de fermentação e, em pouco tempo, era a 
maior fabricante de penicilina do mundo.
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A CHEGADA Ao BrASIl

O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida pela Pfi-
zer para, em 1952, iniciar suas atividades no país 
como importadora de medicamentos. Oito anos 
mais tarde, foi inaugurada sua unidade industrial 
em Guarulhos (SP). Atualmente, cerca de 1.900 
funcionários trabalham na fábrica e em dois escri-
tórios administrativos na capital.

Em 2006, a Pfizer registrou faturamento de R$ 
1,5 bilhão no Brasil, incluindo as áreas de Saúde 
Humana e Animal (segundo dados dos institutos 
IMS Health, Sindan e Nielsen). 
A empresa exportou, no mesmo 
período, o equivalente a R$ 58 
milhões para 60 países.

Com matriz em Nova Iorque 
(EUA), a Pfizer é líder mundial 
na área farmacêutica. As 48 uni-
dades industriais espalhadas por 
140 países foram responsáveis 
por um faturamento de US$ 
48,4 bilhões em 2006. Além de 
atuar na pesquisa, produção e 
comercialização de produtos para 
a saúde humana, a companhia 
mantém uma divisão dedicada à saúde animal.

Empresa que mais investe na busca por novos 
medicamentos, a Pfizer destinou US$ 7,6 bilhões 
para pesquisa em 2006. Dos 90 mil funcionários 
no mundo, 12,5 mil são pesquisadores envolvidos 
exclusivamente na procura e descoberta de fórmu-
las inovadoras.

INVESTImENTo Em pESQUISA

Pesquisa e desenvolvimento são fatores essenciais 
na atuação da Pfizer, empresa que destina investi-
mentos significativos, em recursos humanos e em 
tecnologia, para a descoberta e o estudo de novos 
fármacos. Presente em diversos países, a companhia 
mantém centros de pesquisas de novas moléculas 
e participa de estudos clínicos criteriosos, que vêm 
ampliar o conhecimento científico sobre doenças e 
seus tratamentos.

Até chegar às prateleiras das farmácias, um 
medicamento passa por um longo processo, que 
pode se estender por cerca de 15 anos. De cada 
dez mil moléculas analisadas, em média, apenas 
uma completará essa extensa jornada. Permanen-
temente, os cientistas da empresa estão envolvidos 

em projetos de novos produtos, em várias fases de 
desenvolvimento, nas áreas de saúde humana e 
animal. A busca incessante por novas alternativas 
terapêuticas é um compromisso da Pfizer com a 
saúde. Esse trabalho em prol da ciência possibilita 
que, a cada dia, milhões de pacientes ao redor do 
mundo se beneficiem das soluções oferecidas pela 
Pfizer.

INoVAÇÃo CoNTÍNUA

Pioneira na produção de antibióticos, a Pfizer é 
reconhecida por lançar medica-
mentos que se tornaram novas 
opções para a medicina.

A Pfizer revolucionou a 
abordagem terapêutica da dis-
função erétil desenvolvendo 
o primeiro tratamento oral 
para dificuldades de ereção de 
diversas causas. O produto 
inaugurou uma nova classe de 
medicamentos, contribuiu para 
a queda de tabus e preconceitos 
e proporcionou uma nova visão 
sobre a sexualidade.

Para a área cardiovascular, a empresa oferece um 
redutor de colesterol eficaz, que alcançou o título de 
produto farmacêutico mais vendido do mundo, e anti-
hipertensivos com diferentes mecanismos de ação. 
Para o sistema nervoso central, a empresa desenvolveu 
uma nova geração de antidepressivos e antipsicóticos. 
Há também os antiinfectivos que atuam de maneira 
diferenciada no combate a infecções fúngicas em 
pacientes internados e com complicações.

Outras descobertas ainda mais fascinantes estão 
a caminho, como indicam as pesquisas, os avanços 
da biologia e da química e o progresso tecnológico. 
É assim, inovando pela vida, que a Pfizer participa 
da evolução da humanidade.

DIVErSIDADE

Com um portfólio amplo e diversificado, a Pfizer 
comercializa mais de cem produtos no Brasil, o que 
atende às necessidades de cuidados com a saúde de 
toda a família. A empresa mantém medicamentos 
nas seguintes áreas: cardiovascular, sistema nervoso 
central, dor e inflamação, saúde da mulher, saúde 
do homem, oncologia, oftalmologia, antiinfectivos 
e endocrinologia.

Pioneira na produção 
de antibióticos, a 

Pfizer é reconhecida 
por lançar 

medicamentos que 
se tornaram novas 

opções para a 
medicina



CASE STUDIES

10

Pfizer

Para a saúde animal, a 
Pfizer conta com uma ampla 
gama de soluções para me-
lhorar a qualidade e a produ-
tividade do rebanho brasileiro 
e para proporcionar bem-estar 
aos animais de estimação. Mais 
do que ser a maior empresa 
farmacêutica do mundo, a Pfizer quer 
proporcionar uma vida melhor para pessoas de 
todas as idades em todos os continentes.

AS árEAS DE ATUAÇÃo

Saúde Humana
Na área de Saúde Humana, a Pfizer lançou no 

Brasil o medicamento de última geração Champix 
(para cessação do tabagismo). A empresa comer-
cializa, ainda, sucessos de mercado como Viagra 
(para disfunção erétil), Lípitor (para colesterol 
alto), Sutent (para câncer renal avançado e GIST 
– tumor estromal gastrointestinal), Celebra (para 
dor e inflamação), Frontal (para transtornos de 
ansiedade), Geodon (para esquizofrenia), Detrusitol 
(para bexiga hiperativa), Vfend (para infecções fún-
gicas), Aromasin (tratamento do câncer de mama), 
Genotropin (para deficiência do hormônio de cres-
cimento), Xalatan e Xalacom (para glaucoma).

Saúde Animal
Em 1956, a Pfizer iniciou as atividades da Di-

visão de Vendas de Agropecuária e Produtos Quí-
micos, hoje denominada Divisão de Saúde Animal. 
A Divisão tem presença marcante no segmento 
veterinário brasileiro, com liderança em alguns 
produtos de seu portfólio. Além de desenvolver 
medicamentos inovadores e seguros, a companhia 
dispõe de programas de educação continuada que 
aumentam a produtividade em fazendas e granjas e 
contribuem para a qualidade, lucratividade, sanida-
de e bem-estar dos animais. Organizada em quatro 
Unidades de Negócios – Bovinos (Leite e Corte), 
Suínos e Aves, Animais de Companhia e Agrícola 
–, a Divisão atua em diversas áreas terapêuticas 
(antibióticos, antibacterianos, anticoccidianos, 
antiinflamatórios, intramamários, antiparasitários, 
vacinas e fertilizantes). 

A Unidade de Negócios de Bovinos da Pfizer 
foi criada em 2001. No início, o trabalho de ma-
rketing e vendas da Divisão, que incluía visitação 
ao distribuidor e cliente, era comum a todas as 

áreas existentes (Animais 
de Companhia, Agrícola, 
Bovinos Gado de Corte e 
Leite e Suínos e Aves). 

A partir da criação das Uni-
dades de Negócios para cada área, 

a equipe de vendas de Bovinos passou 
a ser estruturada para gerar demanda no 

canal e no campo. Hoje, a equipe está dividida 
em promotores e vendedores focados na geração de 
demanda no campo e nas lojas respectivamente.

Com o objetivo de contribuir para o bem-es-
tar animal, a preservação do meio ambiente e o 
melhor desempenho dos animais de produção, a 
empresa oferece soluções em forma de programas. 
Na área de Bovinos, por exemplo, a empresa tem 
programas reprodutivos (Programa Reprodutivo 
Pfizer), de qualidade do leite (Secaflex, Lactaflex 
e Q-Max) e antiparasitários (Controle Estratégico 
de Verminoses 5-7-9 Pfizer). Em Suínos & Aves, a 
empresa desenvolveu o Plano Sanitário Integrado, 
um protocolo que orienta o produtor sobre o uso 
de insumos, tanto para suínos como para aves, de 
maneira inteligente.

Preocupada em agregar valor ao negócio de todos 
os envolvidos na cadeia produtiva da agropecuária e 
da área de animais de companhia, a Divisão oferece 
ainda assessoria técnica especializada. Todos os 
anos, veterinários, zootecnistas, produtores, técnicos 
e funcionários de fazendas recebem treinamento 
sobre como melhorar o manejo dos animais e au-
mentar a produtividade.

A Pfizer mantém parcerias com empresas e uni-
versidades com o objetivo de ampliar seu portfólio, 
bem como adaptar o uso dos produtos à realidade 
brasileira. O faturamento da Divisão, em 2006, foi 
de R$ 224 milhões, o que equivale a uma fatia de 
10% desse mercado, segundo o Sindicato Nacional 
da Indústria de Produtos para a Saúde Animal 
(Sindan). 

Atualmente, o portfólio da empresa é compos-
to por quase cem marcas, sendo as principais: 
para bovinos, Dectomax e Valbazen 10 Cobalto 
(antiparasitários), Clamoxyl e Terramicina LA 
(antibióticos), Top Tag (brinco inseticida para 
mosca-dos-chifres), CIDR, Lutalyse, ECP e MGA 
Premix (produtos para maximizar a eficiência 
reprodutiva), CattleMaster, Fortress e ScourGuard 
(vacinas), Tetra-Delta, Orbenin Extra Dry Cow 
(produtos para proteger e tratar o rebanho contra 
mastite); para aves e suínos Vivax (vacina para 
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castração imunológica de suínos), RespiSure One 
(vacina contra pneumonia enzoótica), Lincomix e 
Linco-Spectin (antibacterianos para tratamento de 
infecções respiratórias e intestinais) e para animais 
de estimação, Revolution (medicamento contra 
parasitas externos e internos), Rimadyl (antiinfla-
matório para dor aguda e crônica), BronchiGuard 
(vacina contra gripe canina) e Vanguard Plus 
(vacina contra importantes doenças dos cães). 

O destacado trabalho da Pfizer no segmento de 
Sanidade Animal rendeu à empresa vários prêmios. 
Por dois anos consecutivos, a companhia conquis-
tou o Troféu Agroleite e por vários anos seguidos 
o Top of Mind da Revista Rural 
também reconheceu a Pfizer como 
a melhor empresa em alguns pro-
dutos (vacinas, antiparasitários e 
brinco mosquicida) para bovinos. 
Além disso, a Divisão de Saúde 
Animal da Pfizer também recebeu 
os prêmios Agrimais, Top of Mind 
da Revista Suinocultura Industrial 
e Pet Shop Brasil Business.

proGrAmAS DE  
EDUCAÇÃo CoNTINUADA

5-7-9 Pfizer
Além de oferecer insumos – medicamentos e 

vacinas –, a Divisão de Saúde Animal da Pfizer 
investe em programas de educação continuada 
que difundem conhecimento e promovem maior 
produtividade nas fazendas. Desde o lançamento 
do primeiro programa, a Pfizer já levou atualização 
técnica e atingiu mais de 15 mil pessoas em todo o 
Brasil, entre veterinários, zootecnistas, produtores, 
técnicos e funcionários de fazendas. 

Um desses programas é o Programa de Controle 
Estratégico 5-7-9, um protocolo de prevenção e tra-
tamento da verminose bovina. O método preconiza 
a vermifugação do rebanho em meses predetermina-
dos, seguindo a dinâmica dos parasitas no ambiente 
e nos animais. Os números “5-7-9” significam os 
meses de maio, julho e setembro – período correto 
para o combate adequado da verminose bovina na 
região central do Brasil, onde se concentram 60% do 
rebanho nacional. O Programa 5-7-9 foi estudado 
durante seis anos em conjunto com a Embrapa. Os 
resultados mostraram que o uso do protocolo ante-
cipa o abate dos animais, uma vez que proporciona 
um maior ganho de peso. 

Considerada uma das grandes responsáveis pelas 
perdas econômicas nas propriedades, a verminose bo-
vina é um problema comum em todas as propriedades 
e merece toda a atenção dos pecuaristas. Quando o 
controle é feito da forma correta, é possível obter ga-
nho adicional de 40 quilos por animal no abate. Isso 
significa 1,3 arroba a mais de carne. A proposta do 
Programa 5-7-9 é levar conhecimento e atualização 
aos pecuaristas e veterinários sobre a importância do 
controle estratégico de verminose e o impacto positivo 
dessa prática nos resultados da fazenda.

As verminoses podem se manifestar na forma 
clínica (5% dos casos) ou subclínica (95%), sendo 

esta última a mais importante, 
pois não provoca sintomas em 
sua fase inicial. O problema evolui 
silenciosamente, só sendo percebido 
numa fase avançada, quando há 
retardo de crescimento, diminuição 
na produção de carne e leite e re-
dução das atividades reprodutivas. 
Para o criador, tudo isso se reflete 
em queda na produtividade e nos 
resultados.

O Brasil investe cerca de US$ 130 milhões por 
ano no controle das verminoses. Entretanto, nem 
sempre o produtor obtém o máximo de retorno 
econômico com o uso desses produtos. E os motivos 
são simples. O problema é que muitos criadores 
acabam fazendo a vermifugação em épocas erradas 
e em categorias de animais pouco afetadas pela 
verminose.

Vale lembrar que a intensidade desses efeitos va-
ria conforme alguns fatores, tais como a resistência 
dos animais, a carga parasitária, a espécie do verme 
e o estado nutricional do rebanho. 

A primeira vermifugação, feita em maio (início 
da estação seca), tem como objetivo eliminar os pa-
rasitas que foram adquiridos pelo animal na época 
chuvosa anterior. A segunda dose, aplicada em ju-
lho, elimina os vermes que sobreviveram à primeira 
e os que foram adquiridos no início da estação seca. 
Já a última reduz a contaminação das pastagens no 
período chuvoso, prevenindo novas infecções. Esse 
protocolo é indicado para o rebanho na faixa etária 
do desmame até os 24 meses de idade.

proGrAmAS DE QUAlIDADE Do lEITE

Para a pecuária leiteira, a Pfizer dispõe de três 
programas que oferecem orientação e treinamento 
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Sanidade Animal 

rendeu à empresa 
vários prêmios
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para estimular a produção de leite com alta qua-
lidade. São eles: Programa Secaflex e Lactaflex, 
Projeto Unileite e Q-Max. O primeiro leva infor-
mações sobre prevenção, diagnóstico e tratamen-
to da mastite, adequado aos diferentes tipos de 
rebanho do país, tanto no período seco (Secaflex) 
como no de lactação (Lactaflex). No segundo, 
as equipes de trabalho do Unileite aplicam nas 
fazendas participantes o chamado Programa dos 
Seis Pontos, que se baseia em seis ações de higiene 
e manejo do rebanho para o combate da mastite. 
O Unileite é uma parceria da Pfizer com a Escola 
de Veterinária da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), a cooperativa Itambé e a DeLa-
val (fabricante de equipamentos de ordenha). O 
programa Q-Max gerencia a qualidade do leite por 
meio de técnicas de controle da mastite e redução 
do volume de leite descartado.

EXCElÊNCIA CErTIFICADA

Atendendo às  ex igências 
mundiais de Boas Práticas de 
Fabricação e Gestão Ambien-
tal, a linhaproduzida pela Pfizer 
no Brasil é reconhecida mun-
dialmente e acertificada pelas 
principais agências regulatórias, 
como:

ANIMAT - Argentina
Administracion Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tec-
nologia Medica

FDA - Estados Unidos
Food and Drug Administration

INVIMA - Colômbia
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamen-

tos y Alimentos

ISO 14001 - Mundial e Brasil
International Standard Organization

MAPA - Brasil
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento

MCC - África do Sul
Medicines Control Council

MHRA - Reino Unido (UK) e  
Comunidade Européia

Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency

TGA - Austrália
Therapeutic Goods Administration

o CASE

Modelo de negócio Pfizer acelera 
processos de vendas e garante 
atendimento mais eficiente ao pecuarista

Operando uma diversidade de programas, bancos 
de dados e planilhas, a força de vendas da Unidade 
de Negócios Bovinos da Divisão de Saúde Animal 
da Pfizer, composta por mais de 40 colaboradores, 
tinha um desafio pela frente: tornar a operação mais 
ágil e eficiente, atendendo melhor os clientes. 

Decidida a implementar uma ferramenta que 
combinasse tecnologia, potencializando o controle 

e a gestão dos processos de vendas, 
a empresa criou, há três anos, um 
modelo de negócio próprio bati-
zado de Programa Estratégico de 
Geração de Demanda (PEGD). 
O desafio foi vencido: os clientes 
ganharam atendimento personali-
zado, ou seja, cada fazenda conta 
com a assessoria técnica da Pfizer, 
de acordo com suas necessidades. 

Em 2003, nosso processo de 
visita às fazendas era feito de for-
ma intensa, porém aleatória, sem 
levar em consideração conceitos 

como freqüência e público-alvo. Esse método di-
ficultava sobremaneira o controle da medição dos 
resultados.

Atualmente, com o PEGD, mais de 4 mil fa-
zendas são visitadas a cada ciclo de 40 dias, cor-
respondendo a cerca de 28 milhões de cabeças de 
gado. Para se ter idéia, nossos promotores visitam 
em torno de 20% do rebanho nacional, equivalente 
à totalidade do gado da Austrália ou metade do da 
Argentina. O PEGD proporciona não somente um 
número aior de geração de dados, mas também 
a qualidade das informações que, integradas ao 
sistema, ajudam o promotor a conhecer e atender 
exatamente às necessidades do produtor. Com 
o programa é possível antecipar oportunidades, 
problemas e soluções. Não há intermediários no 

A Unidade de 
Negócios Bovinos 
tinha um desafio 

pela frente: tornar 
a operação mais 
ágil e eficiente, 

atendendo melhor 
os clientes
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processo: o promotor recebe a informações di-
retamente do produtor e as insere no sistema da 
empresa. É um banco de dados sobre as necessi-
dades das fazendas. O PEGD nos possibilita um 
mapeamento detalhado da pecuária nacional. 

O primeiro passo para colocar em prática o 
PEGD foi inserir todas as informações das fazendas 
em um sistema em rede para torná-las disponíveis 
em tempo real. Em seguida, foram distribuídos equi-
pamentos para oferecer mobilidade ao promotor. 
A cada visita, o promotor abastece o sistema com 
novos dados e solicitações do pecuarista, comparti-
lhando as informações com toda sua equipe. 

Com o PEGD, o perfil da fazenda é obtido por 
meio dos seguintes dados: cria, recria ou engorda, 
hábitos de uso de produtos veterinários em geral, 
objetivos de curto, médio e longo prazo da fazenda, 
plano sanitário e avaliação reprodutiva. Traçado o 
perfil, procuramos inicialmente entender a operação 

da fazenda para poder atender às necessidades no 
sentido de aumentar sua produtividade. 

Esse modelo de operação permite um trabalho 
direcionado e de segmentação do mercado. Além 
disso, com base nas informações obtidas dire-
tamente do produtor, a Pfizer desenvolve novos 
produtos e aprimora os já disponíveis. Não se trata 
de um mero processo de visitação. A equipe tem o 
compromisso de tornar o processo mais completo, 
profissional e ágil.

A partir desse contato com o proprietário e o 
veterinário da fazenda, a Pfizer desenvolve uma série 
de ferramentas que podem auxiliar o produtor no 
manejo sanitário, como o Programa 5-7-9 Pfizer, 
para o controle estratégico de verminoses; o Probov, 
que faz coletas de amostras de sangue para identifi-
cação de doenças; Q-Max para análise da qualidade 
do leite; e a IATF, técnica de inseminação artificial 
em tempo fixo.

o rebanho bovino brasileiro

Figura 1
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“Além de medicamentos e vacinas, a Pfizer 
oferece Programas de Qualidade e Sanidade que 
ajudam o produtor a utilizar o manejo correto do 
rebanho e, conseqüentemente, a ter maior produti-
vidade”, afirma Jorge Espanha, diretor da Divisão 
de Saúde Animal da Pfizer. Com esse processo, a 
Unidade de Negócios de Bovinos da Pfizer vem 
crescendo o dobro em relação ao mercado, de forma 
contínua e sustentada.

“É importante dispor de programas que agilizem 
os processos internos e o atendimento ao cliente, 
mas a execução, aliada à capacidade técnica e ao 
treinamento, é fundamental para o sucesso desses 
programas”, conclui Espanha.

Elcio inhe é gerente da Unidade de Negócios Bovinos da Divisão de 
Saúde Animal da Pfizer.
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Em meio a um cenário singular, na Serra Gaúcha, a 
Vinícola Salton mantém uma missão que teve início no 
século passado: elaborar vinhos, espumantes e sucos 
saudáveis e de alta qualidade, promovendo a máxima 
satisfação dos consumidores.

uma trajEtória
quasE cEntEnária

aempresa foi formalmente constituída em 
1910, quando os irmãos Paulo, Ângelo, João, 
Cezar, Luiz e Antônio Salton deram cunho 
empresarial aos negócios do pai, o imigrante 

Antonio Domenico Salton, que vinificava informal-
mente, como a maioria dos imigrantes italianos. Os 
irmãos passaram a se dedicar à cultura de uvas e à 
elaboração de vinhos, espumantes e vermutes, com 
a denominação Paulo Salton & Irmãos, no Centro 
de Bento Gonçalves.

Quase um século depois, a Salton é reconhecida 
como uma das principais vinícolas do país e, na 
extensa lista de conquistas desses 97 anos de história, 
completados no dia 25 de agosto, comemora o fato de 
ser familiar e 100% brasileira. Com a terceira geração 
à frente da empresa, tanto a matriz como a unidade de 
São Paulo, revela em seus quadros a quarta geração 
Salton, que promete o mesmo empenho e dedicação 
com que a empresa foi comandada até agora.

Líder na comercialização de espumantes no país 
há quatro anos consecutivos, a vinícola destaca 
uma trajetória marcada por inovações constantes. 
A principal aconteceu em junho de 2004, quando 
a vinícola passou a funcionar em sua nova sede, 
numa área repleta de belezas naturais, no distrito 

d a n i e l  s a l t o n

ViníCola Salton
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UmA TrAJETórIA QUASE CENTENárIA 

bento-gonçalvense de Tuiuty. A mudança teve como 
principal aliado o sonho da família em transformar a 
região e a Salton em um ponto turístico imperdível 
e diferenciado na serra gaúcha. 

mISSÃo

Elaborar vinhos, espumantes e sucos saudáveis 
com qualidade, promovendo a máxima satisfação 
dos consumidores, funcionários e acionistas.

VISÃo

Ser reconhecida como a melhor vinícola brasileira 
na percepção do cliente interno e externo.

VAlorES

Inovação, educação, compro-
metimento, seriedade, lealdade, es-
pírito de equipe, ética, honestidade, 
responsabilidade frente a gerações 
futuras.

ENTrE VAlES E 
moNTANHAS

Com o olhar distante e a mão 
sobre uma das 1.100 bordalesas 
que guardam alguns dos melhores 
vinhos da vinícola, Antônio Salton 
relembra os motivos que levaram à 
escolha de Tuiuty para a constru-
ção da nova sede da empresa. “Foi uma volta às ori-
gens”, conta com uma ponta de orgulho, revelando 
que a família Salton estava presente na região já em 
1903, de acordo com um discurso guardado entre as 
lembranças dos descendentes. Enquanto grande parte 
das vinícolas se voltava para o Vale dos Vinhedos, 
hoje um roteiro turístico tradicional, a Salton, apesar 
de ser proprietária de 75 hectares no local, avaliava 
outras possibilidades.

A volta às origens coincidiu com as vantagens 
que o distrito de Tuiuty apresentava, como mostrou 
um estudo realizado por especialistas para a melhor 
localização, sempre levando em consideração o sonho 
de fazer da vinícola uma atração turística. 

As belezas naturais diferenciadas, com vales e 
montanhas, além das arquitetônicas e a possibilida-
de de fazer da localidade, até então adormecida para 
o turismo, um novo roteiro de visitação da Serra 

Gaúcha, foram determinantes para a definição por 
Tuiuty.

Com o objetivo de transformar a vida dos mora-
dores, naquele momento, os comandantes da Salton 
voltavam os olhos para o futuro, no qual visualiza-
vam uma localidade economicamente ativa por meio 
do turismo, e também o resgate e a preservação da 
história dos imigrantes italianos que ainda faz parte 
da rotina das famílias do interior da Serra Gaúcha.

o roTEIro VAlE Do rIo DAS ANTAS

A criação da Associação do Roteiro Vale do Rio 
das Antas foi o primeiro passo para definir as estra-
tégias para fazer do distrito um novo ponto turístico. 
Assim, locais até então conhecidos apenas pelos 

moradores das proximidades e por 
viajantes passaram a integrar os 
pacotes, roteiros e programas das 
principais agências e operadoras 
de turismo da região, do estado e, 
atualmente, até do país. Potencia-
lizar o turismo tinha como objetivo 
primordial o desenvolvimento da 
agroeconomia do distrito, amplian-
do, assim, a divulgação e a deman-
da de turistas para o município e 
seus arredores. 

Além das belezas naturais, 
como o Vale do Rio das Antas, o 
próprio rio que serpenteia entre os 
morros, o Belvedere da Ferradura, 
os mirantes e o tapete verde que 

cobre a paisagem, obras arquitetônicas são reveladas 
a cada passeio. 

A ponte sobre o Rio das Antas, denominada 
Ernesto Dornelles, que fascina por sua beleza, na 
época de sua inauguração (1952) detinha o maior 
vão livre do Brasil em concreto, e o terceiro no mundo 
em arcos paralelos. 

Os túneis que cortam os morros até a Estação de 
Jabuticaba e Vale do Burati fazem lembrar o árduo 
trabalho dos soldados do Exército para sua conclu-
são. As construções típicas italianas, as tendas de 
produtos coloniais e artesanato, bem como a história 
da colonização, os mitos e lendas que a comunidade 
faz questão de contar a quem quiser se emocionar ou 
se divertir deixam o passeio ainda mais interessante. 
Tesouros revelados a partir da transferência da Salton 
para o distrito.

A arquitetura da vinícola inspirou-se na villa, 

Líder na 
comercialização 
de espumantes 

no país há quatro 
anos consecutivos, 
a vinícola destaca 

uma trajetória 
marcada por 
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sede de unidade produtiva rural da região do Vêneto, 
Itália, e símbolo da propriedade de um grupo fami-
liar, exatamente como a Família Salton, originária 
daquele lugar. O maior arquiteto das ville foi Palladio, 
cujo célebre método de proporcionalidade foi seguido 
à risca no projeto da vinícola.

A vinícola também agrega detalhes arquitetônicos 
do prédio histórico da empresa, no centro de Bento 
Gonçalves, característico estabelecimento da vinicul-
tura industrial do início do século XX, fazendo uma 
ponte entre o passado e o futuro.

Nas paredes da vinícola estão sendo pintados 
painéis, que se transformaram em grandes atrações 
turísticas. Estão baseados em dois temas: a vitivini-
cultura ao longo da História e as menções à uva e 
ao vinho na Bíblia. No saguão do terceiro piso, está 
a réplica de um painel mural de Tebas, que mostra 
o cultivo dos vinhedos pelos antigos egípcios, a co-
lheita da uva, a elaboração do vinho e o transporte 
em barcos no Rio Nilo, até a mesa do Faraó.

O aumento no turismo é comemorado tanto pela 
comunidade como pela administração do municí-
pio, como declara o secretário de Turismo de Bento 
Gonçalves, Ivo da Rold:

“A instalação da Vinícola Salton na sede do Distrito 
de Tuiuty trouxe transformações altamente positivas 
para a comunidade do distrito, bem como para os 
setores vitivinícola e do turismo no município de Bento 
Gonçalves.

Por ser uma das maiores empresas vinícolas do país e por 
dispor de instalações adequadas para receber visitantes, com 
pessoal e espaços específicos para apresentar e comercializar 
os seus produtos e ainda, por contar com funcionários trei-
nados, a empresa tornou-se o principal atrativo do distrito 
e uma referência permanente para os turistas.

Com a chegada da Vinícola Salton no Distrito de 
Tuiuty, a atividade turística ganhou enorme incremento, 
passando a receber um fluxo significativo de visitantes e 
fortalecendo o Roteiro Turístico em consolidação, desta-
cando-se como produto-âncora do mesmo.

A Vinícola Salton tornou-se um atrativo irradiador 
da demanda turística do roteiro, pois a partir dela os 
visitantes buscam conhecer outros atrativos do entorno, o 
que fomenta a economia tanto da atividade turística como 
da agroindústria, gerando mais emprego e renda.

Destaca-se igualmente, o incentivo e estímulo aos de-
mais empreendedores do setor vitivinícola e do turismo, 
resultando no crescimento da atividade vitícola, com 
a ampliação da área cultivada e instalações de novos 
empreendimentos turísticos, bem como o fortalecimento 
da Associação de Turismo Vale das Antas.”

Para o empresário Ari Menoncin, a transferência 
da sede da Salton para o distrito resultou em um 
novo negócio. 

“Com a vinda da Salton para Tuiuty, o turismo 
cresceu muito, e o distrito não tinha como absorver a 
demanda na área da gastronomia. Alguém precisa fazer 
algo, então, abri meu próprio restaurante para atender 
aos visitantes. Um novo negócio que deu muito certo. 
Como estamos localizados no coração do roteiro Vale 
do Rio das Antas, a casa está sempre cheia.” 

Ari Menoncin

Restaurante Pignatela Ltda,  
Estrada Buarque de Macedo

ENoTUrISmo -  
Um pASSEIo pElo mUNDo Do VINHo 

Desde 2004, quando transferiu a empresa para o 
Distrito de Tuiuty, a Vinícola Salton já recebeu mais 
de 50 mil pessoas interessadas nos passeios que reve-
lam paisagens cinematográficas, informações sobre o 
mundo do vinho, cursos de degustação e gastronomia 
típica acompanhada pelos mais premiados vinhos do 
país. Mais do que elaborar vinhos de qualidade, a Sal-
ton ganha destaque no cenário turístico nacional como 
uma excelente opção de lazer. Em 77 hectares, sendo 
30 mil metros quadrados de área construída, a vinícola 
registra um aumento significativo de visitantes.

Ano Turistas

2004  4.918 

2005  12.748 

2006  24.179 

2007*  21.246 

Visitação na Vinícola Salton

Tabela 1

Números até agosto de 2007

* Dados do departamento de Turismo da Vinícola Salton

Ano 2002 2003 2004 2005 2006

Visitantes 500.00 550.00 600.000 700.00 800.000

Dados fornecidos pela Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves

Visitação no município de Bento Gonçalves

Tabela 2
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Em 2004, foram 4.918 turistas. Em 2005, o 
número aumentou para 12.748 visitantes e, no ano 
passado, chegou a 24.179. O que representa um in-
cremento de quase 500% em apenas dois anos. Para 
2007, a expectativa é ambiciosa: triplicar o índice de 
2006, alcançando um total de 60 mil visitantes até 
dezembro. Para atingir a meta, a líder do mercado 
nacional de espumantes conta com uma estrutura 
invejável, produtos diferenciados para todos os tipos 
de públicos, facilidade na visitação e um atendimento 
realizado por profissionais capacitados e apaixonados 
pelo que fazem. 

ArQUITETUrA QUE ENCANTA 

Quem visita a vinícola fica impressionado com a 
bela arquitetura do lugar. Idealizado para se trans-
formar em centro turístico, o prédio da vinícola é em 
si uma atração e mostra uma imponência clássica 
e cheia de histórias e significados, como define o 
arquiteto Júlio Posenato, responsável pelo projeto e 
pela construção do prédio: “O projeto congrega os 
conceitos que representam o ideal de beleza clássico, 
tendo como modelo a perfeição cósmica. Atrás de 
cada detalhe existe uma fundamentação filosófica 
vinda dos gregos, passando pelos estudiosos romanos, 
como Vitrúvio, da Idade Média, como Fibonacci, e 
da Renascença, como Leonardo da Vinci.

Desde a Antiguidade, entende-se que o equilíbrio e 
a perfeição existem no onphalos (o umbigo do mun-
do), o lugar onde o céu se encontra com a terra. O 
efeito do onphalos foi produzido em inúmeros lugares 
do prédio da vinícola.

Em diversos pontos do prédio está representado 
também o “Nó de Salomão”, às vezes de modo muito 
elaborado, que os romanos utilizavam como símbolo 
da eternidade.

Os Nùmeros de Fibonacci, que exprimem o 
crescimento e a expansão da natureza através da 
fórmula de progressão matemática (expresso por 
uma espiral de quatro centros), regeu o detalhamento 
das luminárias, guarda-copos, gradis, portões, grades 
e demais peças criadas exclusivamente em ferro e 
executadas na própria empresa.          

Nos pisos dos saguões dos laboratórios, criados 
exclusivamente para a Salton, a opção foi pelo uso 
de ladrilhos hidráulicos, material criado na Itália e 
referência na tradição arquitetônica regional. Na cava 
das bordalesas, construída com tijolos artesanais, em 
arcadas e abóbadas elípticas, ocorre o envelhecimento 
do vinho em barris de carvalho.              

A edificação foi elaborada levando-se em consi-
deração também o momento histórico peculiar da 
Salton. O ano 2000 assinalou o fim do segundo milê-
nio e passagem para o terceiro. Nesse ano, a vinícola 
completou nove décadas de atividade oficial e ininter-
rupta. Para assinalar a comemoração, foi inaugurado 
o maior relógio solar em mosaico do mundo, com a 
inscrição AD MM – PAX (Ano do Senhor 2000), 
em ouro. Localizado no frontão central, no alto da 
fachada, a proposta resgatou uma tradição vêneta, 
região de onde emigrou Antonio Domenico Salton, 
pai dos fundadores da vinícola.

De mármores italianos, esmaltes especiais e pe-
dras semipreciosas, assinala, por meio da sombra que 
se movimenta de 
acordo com o Sol, 
o horário astronô-
mico exato – que 
conforme o dia do 
ano possui varia-
ções em relação ao 
horário oficial –, 
as estações do ano 
e as mudanças 
das constelações 
do zodíaco. Uma 
linha especial, em ouro, marca o dia 25 de agosto, 
data da fundação da Salton. Junto ao meio-dia, 
a analema, uma linha em forma de oito, aponta 
quantos minutos devem ser somados ou diminuídos 
para a obtenção do horário oficial. O relógio solar 
foi projetado pelo arquiteto Júlio Posenato, e calcu-
lado pelo software Shadows, do astrônomo francês 
François Blateyron.

“Em junho deste ano realizei uma viagem à Serra 
Gaúcha no intuito de conhecer as suntuosas vinícolas e 
seus preciosos vinhos (...) Durante a minha estada em 
Caxias do Sul, e em Bento Gonçalves, fiquei conhecendo 
um pouco mais a história da imigração italiana no Rio 
Grande do Sul. (...) É mister não deixar de parabeni-
zá-los pela “cinematográfica” vinícola. Nunca vi nada 
igual. A essa arquitetura belíssima e luxuosa somou-se 
o sagrado Terroir do solo gaúcho com vitisviníferas finas 
provenientes do Velho Mundo e tecnologia de ponta. 
Todo esse conjunto só poderia render prêmios e meda-
lhas e alegrar a todos os gostos. Dos amadores aos mais 
refinados paladares.”

ViViAne L. Medeiros

Consultora jurídica e empresarial  
em vitivinicultura

A empresa 
desenvolveu 

estratégia para 
fazer, da região 

onde está instalada, 
um novo ponto 

turístico
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proJETo VolTADo  
à VISITAÇÃo

Elaborado após um período 
de mais de um ano de estudos 
do programa de necessidades, 
pré-dimensionamento e orga-
nograma, de modo a garantir 
um perfeito funcionamento 
industrial, o projeto da vinícola também marcou 
pelo ineditismo: pela primeira vez no país foi in-
corporada na edificação de uma cantina a visitação 
turística planejada. A proposta permite mostrar 
aos visitantes os processos de vinificação de forma 
didática, objetiva e segura. 

Os turistas, em percurso próprio, conhecem todas 
as operações de forma seqüencial, sem interferir nas 
áreas fabris. Isso só é possível pela existência de pas-
sarelas elevadas. Por elas, os visitantes acompanham 
todo o processo de vinificação na seqüência real de 
operações: recebimento, pesagem e aferição do teor 
de açúcar, desengaçamento, prensagem, fermenta-
ção, elaboração, envelhecimento, engarrafamento, 
estoque e expedição.

Apresentando a mais moderna tecnologia em uso 
no mundo, a cantina de 27 mil metros quadrados tem 
todos os tanques de inox localizados em área coberta 
e com controle de temperatura, cava especiais para 
envelhecimento do vinho em garrafas e barris de 
carvalho, como a cava das bordalesas, câmara fria 
para armazenagem de uvas, prensas pneumáticas, 
filtros a vácuo, concentradores a frio, microvinifica-
ção, seleção manual e muitos outros equipamentos 
indispensáveis para a qualidade da elaboração dos 
vinhos. A cava do método champenoise e envelhe-
cimento está escavada na rocha, oito metros e meio 
abaixo do nível da rua adjacente, sendo mais um 
diferencial. 

Os laboratórios enológico, de análises sensoriais, 
de pesquisa, de microbiologia e de controle de qua-
lidade, além da cantina e varejo, são outras atrações 
abertas à visitação no interior do prédio.

Na área externa, as atrações incluem todo o 
paisagismo do lugar. No acesso principal, o jardim 
convida à contemplação e à permanência, enquanto 
os vinhedos completam o cenário de cartão-postal. 

À frente da vinícola, o Vinhedo das Pedras Bran-
cas, além da beleza, exemplifica a constante busca 
da Salton por novidades que melhorem ainda mais a 
qualidade dos vinhos e encantem os turistas. As 1,4 
mil plantas importadas da Itália têm o solo coberto 

por pedras de calcário. O ma-
terial reflete quatro vezes mais 
a irradiação solar nos cachos, 
o que resulta em uvas mais 
maduras e, conseqüentemente, 

vinhos mais tintos. 

loJA Do VINHo SAlToN

Planejado para receber clientes e visitantes com 
muito conforto, funcionalidade e beleza, o novo va-
rejo da Salton foi inaugurado neste ano, tendo como 
principal mudança a ampliação significativa da área, 
que passou de 60 metros quadrados para 300 metros 
quadrados. O aumento da procura pelos produtos, 
tanto pelos grupos de visitantes da vinícola como pela 
comunidade da região, motivou o investimento num 
espaço maior. Ali, além dos vinhos, os clientes têm 
a oportunidade de conhecer e adquirir uma ampla 
linha de acessórios e souvenires.

A loja funciona no prédio da vinícola e sua am-
bientação valoriza as características originais: por se 
tratar do subsolo da vinícola, as formações rochosas 
estão expostas, remetendo ao cenário das antigas 
adegas. A loja ainda ganhou espelhos-d’água com 
fontes que conduzem o visitante à apreciação dos 
produtos. Nichos iluminados expõem os vinhos e 
souvenires, como camisetas, aventais, cartão-postal, 
bolsas de viagem personalizadas, sabres...

Um amplo balcão para degustação, em formato 
curvo e tampo de granito, atende a vários grupos, 
enquanto um recanto com confortáveis mesas 
permite uma pausa para uma melhor apreciação. 
Saca-rolhas, tampas para espumante, salva-gota, 
salva vinho, taças de cristal, baldes, kits de taças, 
além de revistas relacionadas com a enogastronomia, 
livros didáticos sobre uva e vinho também estão entre 
os produtos encontrados na loja. A fundamentação 
filosófica que rege todo o projeto do prédio, de busca 
da perfeição, também foi resgatada na loja. No piso, 
está retratado o ̈ Nó de Salomão¨, símbolo da perma-
nência e da eternidade para os romanos. 

O resultado é um ambiente onde as pessoas 
sentem prazer em permanecer, além de oportunizar 
que conheçam de perto os produtos da Salton e os 
acessórios que deixam a arte do vinho ainda mais 
interessante.

 
A rECEpÇÃo

Motivada pelo interesse crescente das pessoas em 
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c om p r om i s s o s .
e o n om e
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www.vale.com

A nova marca da Vale vai levar
para o mundo sua ousadia, ética,
disciplina nos investimentos
e compromisso socioambiental.
A Vale é apaixonada pelo que faz
e busca a permanente superação
para transformar recursos
minerais em elementos essenciais
para o nosso dia-a-dia.
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conhecer o mundo do vinho, a vinícola implantou 
um moderno atendimento ao público, levando um 
novo significado ao conceito de roteiro turístico 
na região: os programas exclusivos. Quem quiser 
participar de um curso de degustação, conhecer as 
etapas de elaboração do vinho e visitar a vinícola ou 
os parreirais não precisa se programar durante dias, 
semanas, nem ficar restrito a uma programação pre-
estabelecida para conhecer as belezas da Serra.

As próprias agências de turismo, ou os visitantes 
de forma individual, definem a programação com 
as atividades desejadas. A vinícola dispõe de uma 
estrutura capaz de organizar os mais diferentes pas-
seios. A flexibilidade é tanta que a visitação pode ser 
programada, inclusive, de um dia para o outro ou 
da manhã para a tarde.

A recepção é feita por pessoal especializado e 
preparado para o atendimento ao público, com aper-
feiçoamento e reciclagem constantes. O investimento 
na qualificação de pessoal, em busca da excelência 
retorna na satisfação do cliente, como mostram os 
depoimentos de alguns visitantes:

“Fiquei impressionado com o profissionalismo na 
Salton. A produção e o atendimento aos clientes são de 
alta qualidade. De Primeiro Mundo, como se diz”

JuLio nAVAs

Administrador de empresas,  
durante visita ao varejo da  

empresas. 

“Como um simples tomador de 
vinhos, tenho a convicção da contínua 
evolução e sucesso dos vinhos da Sal-
ton. A empresa também está de para-
béns pelos atenciosos funcionários” 

rAuL BArreto dA siLVeirA

Administrador de empresas.

“Além de a vinícola ser exuberan-
te, possui um atendimento excelente. 
Fiquei maravilhada com todo o traba-
lho realizado para nos proporcionar 
tamanha qualidade na visitação”

KArinA spethMAnn

Dona de casa. 

promoÇÃo E VENDAS

Para divulgar o novo modelo de 
atendimento, o Departamento de 
Marketing da Salton organizou uma 

série de visitas às agências de turismo, quando, além de 
folders, imagens e DVD’s com as informações mais 
relevantes para o desenvolvimento do trabalho, levou 
o convite para que os próprios guias participassem 
de um passeio completo na Salton para conhecer a 
absorver a atmosfera de acolhimento que a empresa, 
sendo familiar, faz questão de manter.

A estratégia fez sucesso e hoje, as agências de 
turismo são aliadas da Salton para a consolidação 
do roteiro Vale do Rio das Antas. Os profissionais, 
além de levar os grupos para conhecer a Salton dão 
o feedback necessário para melhorar ainda mais o 
atendimento. Alguns depoimentos:

“Levamos os turistas para conhecer a Salton por 
sua importância no cenário vitivinícola nacional. Eles 
ficam impressionados por sua grandeza, arquitetura e 
pela qualidade de seus vinhos, levando estas impressões 
aos amigos e familiares. Destacam a visita organizada, 
as degustações e o varejo diversificado. É importante 
salientar que a presença da Salton em Tuiuty desenvolve 
a região de seu entorno e cria alternativas ao visitante 
além dos locais tradicionais.” 

dougLAs coeLho

Agência Terra Bela Turismo.

“A visita à Salton agrada os nossos clientes. Por isso, 
sempre levamos turistas para conhecer a vinícola. Eles 
adoram o passeio e elogiam a paisagem, a degustação e 
as passarelas aéreas, de onde podem ver todo o trabalho 
para a elaboração dos vinhos.” 

niLVA A. Bonotto Moresco

Agência San Clemente  
Turismo.

“A visita à Salton é hoje uma op-
ção importante na Região do Vinho, 
sendo âncora do roteiro turístico de 
Tuiuty, com diferenciais em termos 
de atendimento, serviços de cursos de 
vinhos e refeição na própria vinícola. 
Os visitantes consideram o passeio 
muito proveitoso, principalmente 
devido às explicações, forma de aten-
dimento, apresentação do material, 
entre outros fatores. A estrutura, as 
características do prédio, a linguagem 
informal e, ao mesmo tempo técnica, 
compreensível para todos, prende a 
atenção de quem faz a visita.” 

Lourdes FeLLini

Agência Fellini Turismo.

Um amplo balcão 
para degustação, 

em formato 
curvo e tampo de 
granito, atende 
a vários grupos, 

enquanto um 
recanto com 
confortáveis 

mesas permite 
uma pausa para 

uma melhor 
apreciação
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Os cursos de degustação, que a vinícola oferece 
sistematicamente ou quando o turista desejar, tam-
bém contribuem para o aumento da visitação. Para 
torná-los ainda mais conhecidos, a empresa realiza 
uma série de atividades itinerantes, quando centenas 
de pessoas em todo o Brasil têm a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre os vinhos. Em 
2006, foram realizados cursos para grupos de até 
120 pessoas. 

Aos visitantes também é garantida todas as fa-
cilidades para que possam entrar em contato com 
a empresa. Ele escolhe a maneira mais confortável 
de buscar informações sobre a vinícola, passeios, 
cursos de degustação ou produtos, elogiar, criticar 
e dar sugestões.

A Salton mantém um site (www.salton.com.br) 
atualizado diariamente com informações de interesse 
do mundo do vinho, como lançamento de produtos, 
datas dos cursos, história da empresa, espaço Fale 
Conosco e um mapa simplificado de como chegar. 
Se preferir, o visitante pode entrar em contato por 
e-mail turismo@salton.com.br ou pelo telefone (54) 
2105.1000. Uma newsletter mensal, com toda a pro-
gramação do mês e novidades de produtos ou eventos, 

também é enviada a todos que passaram pela viní-
cola ou acessaram o site deixando seu e-mail.

QUAlIFICAÇÃo proFISSIoNAl 

O relacionamento dos colaboradores com os 
turistas reflete a relação diária entre direção, fun-
cionários e setores da vinícola. Como uma empresa 
de família, a Salton tem em suas metas que todos, 
independentemente de serem funcionários, visitantes 
ou prestadores de serviços, sintam-se em casa. Por 
isso, investe constantemente em cursos diversificados 
focando na integração, qualificação e atendimento. 
Em 2006, de março a setembro, a Salton desenvolveu 
um intenso projeto de endomarketing para todas as 
suas equipes. Os cursos ficaram sob a responsabi-
lidade da Acerte Assessoria Empresarial, tradicional 
empresa de Porto Alegre especializada no segmento 
(ver quadro na página anterior).  

Parecer da Acerte sobre o impacto dos cursos 
realizados para os funcionários da Vinícola Salton: 
“No decorrer dos trabalhos do Projeto de Endo- 
marketing, realizado de março a setembro de 2006, 
percebemos uma melhoria significativa na integração 

Projeto de Endomarketing Vinícola Salton- 2006

Curso: Entendendo a importância do Ótimo Atendimento
Objetivo: analisar as condutas durante o atendimento ao cliente, fortalecendo a fidelização para buscar um ótimo atendimento.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: As Competências Essenciais da Liderança
Objetivo: trabalhar as competências e habilidades imprescindíveis para líderes, gestores, coordenadores, supervisores, entre outros 
profissionais responsáveis por equipes de trabalho.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: Fortalecendo relações para Equipes de Sucesso
Objetivo: aprimorar e desenvolver nos participantes posturas e atitudes adequadas, visando melhorias substanciais nas relações de 
equipes de trabalho.
Carga horária: 3 horas/aula

Curso: Fazendo o Grande Diferencial nas Vendas
Objetivo: conscientizar o profissional de vendas da sua fundamental função na empresa.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: relacionamento interpessoal: A Sintonia da equipe de Sucesso 
Objetivo: proporcionar aos participantes momentos de reflexão sobre as relações com colegas e melhorias internas a serem implan-
tadas nas equipes da Salton.
Carga horária: 3 horas/aula.

Curso: Atendimento: Somando Qualidade e Fidelização de Clientes
Objetivos: estimular nos participantes a prática de melhores atitudes no contato com os clientes, desenvolvendo novas alternativas 
e ferramentas para melhor atender; integrar questões relacionadas à qualidade e à importância de um atendimento diferenciado 
na empresa.
Carga horária: 7 horas/aula
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das diferentes equipes de trabalho. 
Ao mesmo tempo, os funcionários 
começaram a se comunicar mais, 
participando de grupos de trabalho 
que foram criados para sugestões de 
melhoria. Foram criados grupos de 
trabalho dos setores Administrativo e 
da Produção, com Planos de Ação e 
roteiros de prioridades. A resposta dos 
funcionários foi positiva e percebida 
pela grande maioria, principalmente 
por aqueles mais ativos nos grupos 
de trabalho e nos cursos que foram 
realizados, o que reflete inteiramente 
no atendimento direto aos públicos, 
como fornecedores, clientes e turistas.” Telma Esme-
rio, diretora da Acerte Assessoria Empresarial

CUrSoS DE DEGUSTAÇÃo 

Escolher um bom vinho para acompanhar as 
refeições e reconhecer os principais diferenciais da 
bebida para saboreá-la com maior prazer deixou de 
ser hobby para se tornar parte da rotina de homens e 
mulheres. Ciente desse novo desejo, a Salton oferece 
sistematicamente cursos didáticos de degustação de 
vinhos e espumantes. Numa estrutura completa, 
com capacidade para 42 pessoas e ambientação 
adequada para a prática, enólogos e sommeliers da 
empresa ministram aulas com vocabulário simples 
e material audiovisual, em duas modalidades de 
cursos.

O curso básico, com duas horas de duração, 
é voltado a orientar iniciantes para a degustação, 
enquanto o curso completo tem duração de quatro 
horas, e os participantes recebem informações sobre 
as regiões vinícolas do Brasil, variedades de uvas, 
além de noções sobre a elaboração de vinhos bran-
cos, tintos e espumantes, conselhos ao degustar os 
vinhos, serviço do vinho e espumante. Após, é feita 
a visitação acompanhada por enólogo, quando é vi-
sualizado todo o processo de elaboração dos vinhos, 
sucos e espumantes e seu engarrafamento. O encer-
ramento se dá em um almoço típico harmonizado 
com os produtos da casa. Os participantes levam 
de presente uma taça personalizada de degustação, 
uma garrafa de vinho, além do material do curso e 
certificado de participação.

O maior interesse das pessoas pelo vinho refletiu 
diretamente na busca pelos cursos de degustação. 
Nos últimos dois anos, a procura triplicou na Vi-

nícola Salton. Em 2005 cerca de 
140 pessoas fizeram o curso para 
conhecer um pouco mais sobre a 
bebida. No ano passado, mais de 
400 pessoas passaram pelas aulas. 
Para quem quiser apenas uma 
degustação dos produtos, a Salton 
mantém a mesma estrutura e pro-
fissionais à disposição para o melhor 
atendimento.

A Salton mantém uma progra-
mação fixa de cursos de degustação, 
intercalando entre as modalidades 
básica e completa. Além disso, os 
visitantes podem agendar a atividade 

para a visitação.

rESpoNSABIlIDADE SoCIAl

Brindar os visitantes com vinhos de alta qualidade 
e com um cenário privilegiado pelas belezas naturais 
da Serra é apenas um dos objetivos da Salton. A 
empresa desenvolve um projeto de responsabilidade 
social e investe na cultura da região, com a realização 
de mostras artísticas; na educação de crianças, com 
o desenvolvimento da consciência de preservação 
da natureza; e na ampliação do conhecimento de 
jovens e adultos.

TUrISmo EDUCATIVo
 
Uma parceria com a Castelli Escola Superior de 

Hotelaria, de Canela (RS), desde julho de 2006, leva 
os profissionais da Salton para ministrar aulas nos 
cursos oferecidos pela instituição, reconhecida como 
a melhor escola de pós-graduação de todo o país. “A 
parceria nasceu para permitir que os alunos da escola 
tenham a oportunidade de tomar conhecimento da 
elaboração de vinhos, desde o plantio da uva até o 
engarrafamento, com profissionais extremamente 
capacitados para a função”, afirma a coordenadora 
acadêmica da Castelli, Maude Piva. Os alunos tam-
bém participam de visitas periódicas à vinícola para 
ver na prática o que os orientadores comentam em 
sala de aula. 

A Salton serve de referência para as universidades 
e centros educacionais de vários Estados do Brasil. 
Os estudantes são presenças constantes na vinícola 
para visitas técnicas em busca de informações de 
acordo com o enfoque do curso: do maquinário de 
alta tecnologia aos aspectos químicos da elaboração 

A empresa 
desenvolve 

um projeto de 
responsabilidade 
social e investe na 
cultura da região, 
com a realização 

de mostras 
artísticas
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do vinho. Nos últimos dois anos, a Salton recebeu a 
visita das seguintes instituições:
• Universidade de Itu (SP) – Turismo e Gastrono-
mia;
• Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc-
SC) – Comércio Exterior; 
• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS-RS) – Engenharia de Alimentos;
• Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-
RS) – Enologia;
• Universidade de Passo Fundo (UPF-RS) – Quí-
mica;
• Faculdade de Integração do Ensino Superior do 
Cone Sul (Fisul –RS) – Enoturismo; 
• Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS) 
– Administração;
• Faculdade Exponencial (FIE –RS) – Adminis-
tração;
• Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos-RS) 
– Administração;
• Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves (FaceBG-
RS) – Administração;
• Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS) – Ad-
ministração;
• Universidade da Região da Campanha (Uricamp-
RS) – Comércio Exterior;
• Faculdade Planalto (Flapan-RS) – Comércio 
Exterior;
• Universidade do Vale do Taquari (Univates-RS) 
– Engenharia Ambiental

Os Parreirais Didáticos, que encantam os visi-
tantes, também servem de estudo. Nesse vinhedo 
estão dispostas, de forma organizada e didática, as 
mais diversas variedades de vinhas, informando so-
bre características históricas, asiáticas, americanas, 
híbridas, de mesa, para suco, doces e passas, viníferas 
brancas, viníferas tintas, vinhas ornamentais, vinhas 
experimentais. A visitação é acompanhada por enó-
logos da empresa, que agregam ainda maior valor 
ao produto pelo conhecimento que possuem. Passar 
por esses parreirais é fazer uma viagem completa ao 
mundo da uva e do vinho.

TUrISmo CUlTUrAl 

Mostras fotográficas, de máscaras, vestimentas 
históricas e obras de arte, como esculturas e telas, 
ganham espaço no hall de acesso da vinícola. A 
Salton abre esse espaço para os artistas locais e do 
estado para que possam divulgar seu trabalho e, ao 

mesmo tempo, permitir que os turistas tenham mais 
uma atração cultural ao conhecer a vinícola. A es-
tratégia tem dado certo, como mostra o depoimento 
desta visitante: 

“Além de elaborar produtos de qualidade, o que me 
chamou a atenção é que a empresa valoriza os artistas da 
região de Bento Gonçalves com suas pinturas, trabalhos 
em madeira talhada e exposições” 

MárciA christiAne FerreirA LiMA, 
Policial civil.

Os patamares das escadarias também destacam 
painéis que ilustram as menções da Bíblia à uva e ao 
vinho. As pinturas foram feitas por Cristiano Fabris, 
artista plástico da região e arquiteto com estudos na 
Itália e especialização em Arte Sacra. No acesso que 
conduz os turistas ao varejo, a pintura monocromá-
tica em tinta acrílica mostra dois puttini (meninos 
alados, característicos das pinturas renascentistas e 
barrocas) brincando num vinhedo. Um deles estende 
a mão para apanhar um cacho de uva, enquanto o 
outro se diverte com uma alegoria à logomarca da 
Vinícola Salton. Nessa pintura, com letras em relevo, 
está inserida uma passagem do Livro do Eclesiástico, 
no capítulo 51, versículo 15.

TUrISmo EDUCATIVo AmBIENTAl

Para ajudar a conscientizar as crianças sobre a 
importância da preservação da natureza, a Salton 
lançou, em 2006, o Projeto Meio Ambiente Salton, 
que consiste na utilização racional dos recursos 
naturais. Destinado aos alunos de 1ª a 5ª séries das 
escolas municipais, estaduais e particulares de Bento 
Gonçalves, o projeto inclui a distribuição de uma 
revista ilustrada elaborada pelo Departamento de 
Comunicação da empresa. Nas páginas da revista, as 
crianças e adolescentes podem conhecer a história da 
Salton e, principalmente, o processo do tratamento de 
água e da reciclagem de lixo que a vinícola mantém 
e estimula em seus colaboradores. 

Na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) os 
estudantes conhecem as técnicas mais modernas de 
purificação das águas industriais servidas. A estrutu-
ra, que ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados, 
foi projetada ainda na concepção da nova vinícola, 
sendo construída de forma ecologicamente correta, 
conforme as normas da Fundação Estadual de Pro-
teção Ambiental (Fepam). Piscinas subterrâneas de 
3 milhões de litros permitem que toda água utilizada 
para as diversas fases de elaboração do vinho seja 
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século de uma história cheia de ousadia e inovação, 
mais do que comemorar a data centenária como a 
maior e melhor vinícola do país, a empresa quer feste-
jar os resultados, ao lado de toda a região, do trabalho 
iniciado quando se transferiu para Tuiuty, em 2004. 
Com as novas atrações concluídas – criando um 
verdadeiro Parque da Uva e do Vinho – e incremento 
das promoções e vendas, as expectativas são:
• Ampliar a permanência média dos visitantes para 
três dias em Bento Gonçalves;
• Ampliar, gradativamente, o número de visitantes 
à Salton - chegando a 130 mil em 2010 - e, conse-
qüentemente, à cidade de Bento Gonçalves e à toda 
a Serra Gaúcha. 

Considerando os números da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), com gasto médio de R$ 100 
por visitante – valor estimado de acordo com o pa-
norama atual – haverá uma geração de renda de R$ 
130 milhões/ano, distribuídos da seguinte forma:

O crescimento turístico que teve início em 2004 
e deverá estar completamente consolidado em 2010 
irá refletir diretamente na economia do município, 
aumentando as oportunidades de emprego e o poder 
aquisitivo das pessoas, alcançando, dessa forma, o 
principal objetivo da Salton: possibilitar uma melhor 
qualidade de vida para toda a comunidade.

tratada e volte para a natureza purificada. 
A relação harmônica da vinícola com o meio am-

biente também é observada na reciclagem do lixo. Os 
resíduos sólidos gerados na Salton, a grande maioria 
orgânicos, são reaproveitados nas destilarias, nas 
indústrias de adubos e mesmo como ração animal. 
Ainda assim, os colaboradores de todas as áreas são 
estimulados a separar o lixo orgânico do reciclável 
por meio de cestos adequados para cada produto.

NoVoS rUmoS pArA A  
VINÍColA Com FoCo No TUrISmo

O turismo é mantido e estimulado pela novidade. 
Por isso, a Salton está sempre em busca de novas 
atrações para conquistar e agradar aos mais diferentes 
perfis de visitantes. A expectativa é apresentar ao 
visitante algo novo a cada visita, para que ele volte 
à Salton sempre que pensar na Serra Gaúcha. Nes-
te ano, a empresa conclui o Restaurante Turístico 
Molin d’Aqua. Com arquitetura peculiar e exclusi-
va, nesse espaço funcionará um autêntico moinho 
colonial, movido por roda d’água de sete metros de 
diâmetro. 

Para chegar ao moinho, os visitantes irão atra-
vessar uma ponte coberta, de pedra e estrutura em 
arco, que terá no centro um balcão de belvedere 
sobre uma cascata. Durante as refeições, as pessoas 
poderão apreciar as mós de pedra moendo a farinha 
utilizada no cardápio do estabelecimento. Numa 
plataforma externa, formando uma extensão do 
restaurante para ser utilizada em noites e dias ame-
nos, será construído um forno segundo as técnicas 
da tradição, para preparo de pão colonial, cucas e 
também para assar carnes. O efeito paisagístico está 
sendo trabalhado com especial cuidado, inclusive o 
noturno, com luminosos 

O trabalho voltado para o turismo, porém, não 
pára por aí. A Salton já avalia novas atrações, além 
dos vinhos e espumantes que conquistam prêmios 
em todo o mundo, para brindar os visitantes com 
inovações constantes e ser, dessa forma, sempre uma 
atração turística renovada.

CoNClUSÃo 

Um olhar sobre o futuro da região
Em 2010, quando a Salton completar o primeiro 

UmA TrAJETórIA QUASE CENTENárIA 

Ano Turistas

2007 60 mil

2008 78 mil

2009 100 mil

2010 130 mil

Projeção de visitação na Salton

Tabela 3

% Destino Valor em r$

40% salários e encargos para a cidade 5,2 milhões 

30% 
custo das mercadorias 

comercializadas
3,9 milhões

15% 
impostos, gerado direta ou indire-

tamente para o município
1,95 milhão

15% lucro dos empresários 1,95 milhão

Daniel Salton é Diretor Comercial da Vinícola Salton.

ViníCola Salton
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Oferecer uma seqüência de exercícios físicos que proporcione ao 
mesmo tempo entretenimento, resultados ao corpo e que possa 
ser praticada igualmente em todos os estados brasileiros e na 
América Latina. Esta é a proposta da Body Systems, empresa 
que desde 1997 representa a Les Mills International no país e 
na América Latina e disponibiliza 10 programas de fitness que 
mesclam ginástica, música e diversão.  Hoje são cerca de 1 
milhão de praticantes no Brasil. Até o final de 2007, a empresa 
espera atingir a marca de 1,3 milhão.

Expansão no concorrido
mErcado dE fitnEss

a 
Body Systems surgiu em 1997, quando 
identifiquei a necessidade de aprimoramento 
comercial e profissional da área de fitness. 
A idéia inicial era levar para as academias 

o conceito de sistematização das aulas de ginástica. 
E mais: treinamento revolucionário dos professores 
e marketing agressivo com a perspectiva de trazer 
novamente os alunos para dentro das academias. E, 
em especial, para as salas de ginástica coletiva. 

A lES mIllS

A Les Mills International nasceu na Nova Ze-
lândia em 1980, como parte da Les Mills World of 
Fitness, rede de 9 academias conhecidas em todo o 
país pelo impressionante número de alunos a que 
atende desde sua fundação. Seu grande trunfo foi ter 
percebido que a ginástica de grupo consiste, inde-
pendentemente de cultura, geografia ou tamanho das 
academias, no mais rentável espaço a ser explorado, 

P a u l o  a k i a u

BoDy SySteMS
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merecedora portanto de uma atenção especial e um 
lugar de honra dentro do negócio. 

Tal importância motivou o surgimento de um 
sistema revolucionário de preparação das aulas e 
programas que são oferecidos pela Les Mills, assim 
como o mais completo e eficaz método de treinamento 
de professores já visto, o Body Training Systems.

Em Auckland, 40% do espaço das instalações são 
destinados à oferta de 140 aulas por semana, distri-
buídas em 4 enormes salas que chegam a receber até 
600 alunos simultaneamente e ajudam a academia 
a ostentar o incrível número de 12.000 alunos, que 
pagam as mais altas mensalidades da cidade. 

Os números da Les Mills hoje começaram a ser 
vistos em 55 países do mundo, em academias que 
utilizam os programas da Les Mills e adotaram sua 
filosofia de atendimento. Entre estes países estão Bra-
sil e Argentina, centrais que têm a responsabilidade 
de liderar o desenvolvimento dos mercados que com-
põem o restante do grupo Latino Americano como 
México, Chile, Venezuela, Uruguai, Peru, Colômbia, 
Bolívia e Paraguai, onde a Les Mills é representada 
com exclusividade pela Body Systems.

Na América Latina a Body Systems conquista a 
cada ano milhares de novos adeptos através de seus 
clientes, dos quais fazem parte as maiores e mais 
respeitadas academias e clubes do Hemisfério Sul. 

Hoje vivem a experiência Body Systems mais de 
2.200 academias em toda a América Latina, onde 
mais de 1.100.000 usuários desfrutam de seus pro-
gramas diariamente. Esta é a prova mais contundente 
de que os programas Les Mills/Body Systems são os 
mais aceitos e requisitados no mercado de Fitness.

A EXpANSÃo No BrASIl

Como não poderia deixar de ser, os primeiros 
passos no Brasil foram desafiadores, pois não existia 
naquela época a cultura de aulas sistematizadas e 
controle de qualidade no mundo fitness. O primeiro 
ano foi marcado pelo desbravamento do mercado e 
pela conquista das primeiras 300 academias licen-
ciadas.

Mas o crescimento da empresa acompanhou a 
evolução do mercado mundial. O setor se envolveu 
em todos os principais momentos financeiros e mer-
cadológicos na última década. Exemplo disso foi a 
flutuação do câmbio em 1999, onde as academias 
que haviam investido em equipamentos importados 
passaram por alguns problemas. 

De 2003 a 2006, foram três anos de retração de 

mercado. Por mais 
glamour que este 
mercado mostre ter, 
ainda está em pro-
cesso de profissiona-
lização, tendo grande 
dificuldade na busca 
de ferramentas po-
derosas de controle 
e produtividade. As-
sim, a Body Systems 
se tornou parceira 
indispensável em 
academias.

Ninguém acreditava, no começo, que as acade-
mias aceitariam sistematizar seus procedimentos. 
Nem, tampouco, que os professores ingressariam 
em uma cultura coorporativa. Mas a Body Systems 
acreditou. O marketing agressivo e a postura empre-
endedora foram os responsáveis pelo sucesso vivido 
há uma década. 

Hoje a Body Systems é a maior agência da Les 
Mills no Brasil. Alcançou share de 53% no mercado 
brasileiro com aulas de ginástica em grupo. No pri-
meiro ano de atuação, a empresa obteve faturamento 
em torno de R$ 80 mil. Em 10 anos o número saltou 
para R$ 4 milhões. 

Dividida em 40% no Brasil, 25% na Argentina, 
10% no Chile e 15% no México, a expectativa é 
crescer cerca de 15% até o final de 2007. Já em dois 
anos, a previsão é de 40%. 

Em um futuro bem próximo, cinco anos, acre-
ditamos que as academias terão perfil familiar, onde 
o bem-estar físico, emocional e nutricional serão 
totalmente ligados. As academias terão dependências 
com acesso a deficientes físicos, com rampas e ele-
vadores. As avaliações físicas serão substituídas por 
novos profissionais, treinados para entenderem o que 
o cliente precisa e deseja, além de serem capacitados 
a motivá-los.   

Quanto à expansão, a proposta da Body Systems 
é desafiadora. Quebrar o paradigma de que a prática 
de atividade física é um modismo preparatório ape-
nas para o verão. O mercado de fitness segue firme 
na busca para tornar essencial à vida das pessoas 
a prática de exercícios diariamente. Empresas de 
diversos segmentos como saúde, alimentação e ves-
tuário passaram a respeitar os players deste mercado 
como potenciais canais de acesso ao consumidor 
segmentado. 

Este movimento aumenta o grau de importância do 

fitneSS

EXpANSÃo No CoNCorrIDo mErCADo DE fitness

A Body Systems 
nasceu em 1997, 

quando se identificou 
a necessidade de 

aprimoramento 
comercial e 

profissional da área 
de fitness
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Linha do Tempo

Figura 1

BoDy SySteMS

nosso trabalho e nos impele a repensar nosso portfólio 
de serviços, que deve ser ampliado em cerca de 300% 
nos próximos dois anos.

oS proGrAmAS

Bodyattack
Músicas eletrizantes e muita interação entre os 

participantes são somente alguns dos atrativos deste 
programa. O Bodyattack™ é uma aula com movi-
mentos atléticos, sendo muitos também derivados de 
esportes de agilidade como vôlei, basquete e tênis. Seu 
grande diferencial está na capacidade de se adaptar 
diferentes opções de intensidade, podendo assim o pro-
fessor adequar sua aula para pessoas com diferentes 
níveis de aptidão física.

Bodybalance
Corpo e mente treinados ao mesmo tempo, em 

perfeita sintonia.  Bodybalance™. O programa que 
trabalha o condicionamento postural e utiliza técnicas 
de disciplinas como Yoga, Tai-Chi e Pilates, levando 
ao seu equilíbrio físico e mental.

Bodycombat
É uma combinação de vários estilos de artes-mar-

ciais e ginástica, e que tem milhões de praticantes em 
todo o mundo. 

Bodyjam
É um programa desenvolvido ao som de ritmos varia-

dos e estilos musicais de todo o mundo, como Hip Hop, 
Funk, Techno, Dance, Jazz e Groove entre outros.

Bodypump
Uma das maiores revoluções do Fitness mundial, 

o Bodypump™ conquistou mais de 70 países e o 
coração de milhões de praticantes, através do treina-
mento de força, resistência, melhora da postura e a 
desejada definição muscular que essa aula propor-
ciona. Anilhas e barras, músicas alucinantes com 
combinações seguras e eficazes. A aula dura de 55 
minutos a 1 hora e possui dez músicas, que sempre 
respeitam a mesma ordem e não podem ser puladas 
ou trocadas de posição, pois a aula já foi testada e 
os resultados são comprovados quando feita dessa 
maneira. Qualquer tipo de alteração descaracteriza 
a aula e interferem nos resultados esperados. 

O Bodypump verdadeiro segue a seguinte ordem 
das músicas:
1 - Aquecimento
2 - Agachamento
3 - Peito
4 - Costas/ Glúteos/ Posteriores de coxa
5 - Tríceps
6 - Bíceps
7 - Afundo
8 - Ombros
9 - Abdominal
10 - Volta à calma/ Alongamento

 O Bodypump é oferecido apenas por academias 
licenciadas. Somente professores licenciados podem 
dar aulas, e para isso eles têm que passar pelos mó-
dulos 1 e 2 de treinamento. Após serem aprovados 
no módulo 2 ele poderão dar aulas. Para saber se seu 
professor é licenciado, confira no site.

1997
Chegada do Body Pump

Revolução do mercado de fitness

2000
Invasão do Body Combat

Número de academias licenciadas chega a 1.200

2004
Power Jump

Cerca de 900 academias 
aderem ao programa em 2 anos

2007
Lançamento do Bodyvive
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Bodystep
Condicionamento físico através de movimentos 

atléticos utilizando as plataformas mais famosas em 
academias de todo o mundo, os steps. 

Bodyvive
Uma aula de baixa intensidade de 55 minutos, que 

trabalha o sistema cardiovascular, força funcional 
como treinamento muscular, “CORE” (abdominal 
e paravertebral) e alongamento. O programa, lançado 
em 2007, foi elaborado para pessoas ativas acima de 
40 anos, e principalmente pra quem tem interesse de 
iniciar uma atividade física. A idéia é fazer com toda 
uma geração que hoje conhece a importância da ati-
vidade física e bem-estar, mas não sente identificação 
com outras modalidades devido à falta de especificidade 
com suas habilidades e necessidades físicas, sinta-se 
à vontade para freqüentar as salas de ginástica. As 
músicas da década de 50, são o ponto forte da aula.

RPM
O RPM Cycling é diversão de grupo, com ótima 

música e sem competição. A instrução de um profis-
sional durante 45 minutos ajuda a ganhar terreno com 
ritmo e toda a energia de um pequeno concerto de rock. 
O RPM Cycling é um treinamento impressionante por 
melhorar a capacidade aeróbica e resistência anaeróbica. 
Cada treinamento é executado em bicicletas estacionárias 
que maximizam a experiência indoor. Disponível com 
rodas fixas ou livres, as bicicletas do RPM vêm com 
guidão, bancos e pedais ajustáveis para maximizar seu 
conforto. O sucesso do RPM Cycling pode ser atribuído 
aos seus princípios básicos: ciclismo pré-coreografado, 
música inspiradora e professores que vivam para o ci-
clismo em grupo. O RPM Cycling é o único programa 
mundial de ciclismo indoor testado trimestralmente em 
uma amostra de aproximadamente 1.000 pessoas entre 
16 e 65 anos e elaborado por uma equipe multidisci-
plinar (professores, fisioterapeutas, médicos, psicólogos 
e outros pesquisadores). Os professores RPM passam 
por atualizações periódicas e a aula tem um consumo 
comprovadamente maior que qualquer outro similar: 
media de 700 calorias em 45 minutos. 

Power Jump
Programa desenvolvido pela Body Systems que 

proporciona condicionamento físico, alto gasto calórico 
e melhora da postura utilizando o minitrampolim. As 
músicas são explosivas e as coreografias simples e com 
uma ótima didática, permitindo você chegar ao melhor 
do seu potencial. Power Jump®! A aula que vai fazer 

com que você de um salto de qualidade em sua vida e 
te impulsione em direção aos ótimos resultados!

Power Pool
O programa Body Systems de hidroginástica, 

onde pessoas mais jovens ou mais maduras podem 
se divertir e treinar dentro d’água. As aulas duram 45 
minutos, utilizando combinações e materiais simples, 
com trilhas musicais de sucesso.

A prESENÇA

Três dias de evento, mais de 2 mil visitantes e 400 
clientes passaram pelo estande  além de dezenas de 
academias de todo Brasil entraram para a família Body 
Systems durante a oitava edição da IHRSA - Inter-
national Health, Racquet & Sportsclub Association, 
que aconteceu de 4 a 6 de outubro, no Transamérica 
Expo Center. O time de agentes registrou um aumento 
de 270% no volume de vendas em relação à mesma 
feira no ano passado.

Segundo Marcello Lage, diretor executivo da Body 
Systems, o grande protagonista da festa foi o Body 
Vive, programa de ginástica destinado à melhor idade 
e ao público sedentário. Tido como o mal do milênio, 
o sedentarismo é uma preocupação mundial. “Não 
só as academias estão procurando alternativas para 
tirar os sedentários do sofá - com aulas divertidas e 
envolventes, como o público que não pratica atividade 
física está em plena ascensão”, destaca Lage. “Este 
movimento também é visto nas pessoas com mais 
idade, que pretendem viver mais e com mais qualidade 
de vida”, diz. 

O estande, com 300m2 contou a história dos 10 
anos da Body Systems. Os visitantes puderam per-
correr a “Galeria de Sucessos”, onde fotos e histórias 
retrataram cases de êxito desta década de sucesso. 
Diferentes histórias com 
academias de todo o Brasil, 
além de depoimentos sur-
preendentes dos primeiros 
clientes foram registrados.  

Ao som de muita mú-
sica eletrônica, trash e 
sucessos dos anos 80, o 
time de performances se 
superou com apresenta-
ções vibrantes, cativantes, 
divertidas e interativas que mesclaram os mixes mais 
radicais das aulas mais conhecidas nas academias: 
Bodypump, Bodycombat, Bodyattack, Power Jump. 

fitneSS

EXpANSÃo No CoNCorrIDo mErCADo DE fitness

A Body Systems 
alcançou share de 

53% no mercado 
brasileiro com 

aulas de ginástica 
em grupo
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A cada uma hora, o grupo formado por treinadores e 
professores especiais, davam início aos shows e, logo 
em seguida, era anunciado o “Quiz Interativo”, que 
simplesmente parava o evento. 

Ao final de cada performance, o público rece-
bia uma cartela para responder as perguntas que 
apareciam nos monitores para concorrer a prêmios 
especiais. Mais de 1.200 pessoas participaram e duas 
foram classificadas para a grande final, disputada a 
ferro e fogo por X e Y, na qual o ganhador levava o 
prêmio de R$ 2 mil.

Os dez anos da empresa foram celebrados em um 
coquetel que contou com a participação de 200 pessoas 
entre proprietários de academias, alunos, colaboradores, 
parceiros e convidados. O sucesso da Body Systems só 
foi e só é possível porque somos um time que conquis-
tou a marca de ser a maior empresa do segmento no 
mercado. Ninguém consegue nada sozinho.

rESUlTADoS

Com share de 53% do mercado brasileiro, Body 
Systems  continua a investir em sua expansão

Um milhão e trezentos mil alunos credenciados 
em toda a América Latina, share de 53% do mercado 
brasileiro de Fitness e faturamento anual de R$ 4 
milhões. O crescimento conquistado em dez anos pela 
Body Systems demonstra sua consolidação no ramo 
de fitness e reforça sua proposta de investir cada vez 
mais neste mercado, onde estuda chegar a 1,3 milhão 
de alunos até o final do ano.

Presente em 2,5 mil academias da América Latina 
com 10 aulas programadas, a Body Systems planeja 
ampliar sua presença nos países ao romper com o 
paradigma de que a prática de atividade física é um 
modismo preparatório apenas para o verão. O mercado 
de fitness segue firme na busca para tornar essencial à 
vida das pessoas a prática de exercícios diariamente. 

Empresas de segmentos como saúde, alimentação 
e vestuário passaram a respeitar os players deste mer-
cado como potenciais canais de acesso ao consumidor 
segmentado. Este movimento aumenta o grau de 
importância do nosso trabalho e nos impele a ampliar 
nosso portfólio de serviços, com previsão de crescimen-
to de 300% nos próximos dois anos”, revela.

Estes números previstos podem parecer exagerados, 
mas são uma constante na vida da Body Systems, que 
ao longo da existência cresce sempre dois dígitos a cada 
ano.  A empresa, que vai fechar o biênio 2006/2007 

com crescimento de 55%, investiu em diversas ações 
estratégicas como parte do projeto de preparação 
para os próximos 10 anos. “Nossa primeira meta 
é entender melhor os anseios do nosso consumidor 
primário – professores e academias, para criar ações 
de marketing direto e oferecer uma série de benefícios 
para suas empresas”, explica Akiau. 

Na opinião de Akiau, em cinco anos as academias 
terão perfil familiar, e, os bem-estares físico, emocional 
e nutricional estarão totalmente ligados. “As acade-
mias terão dependências com acesso a deficientes 
físicos, com rampas e elevadores. As avaliações físicas 
serão substituídas por novos profissionais, treinados 
para entenderem o que o cliente precisa e deseja, além 
de serem capacitados a motivá-los”, ressalta. 

O ousado planejamento de expansão não é novida-
de para Akiau, que de atleta e professor de Educação 
Física se tornou um dos maiores empreendedores da 
área do fitness do país. Em 1997 ele surgiu com a 
proposta de levar para as academias o conceito de 
sistematização das aulas de ginástica, treinamento 
revolucionário dos professores e marketing agressivo, 
com a perspectiva de trazer novamente os alunos para 
dentro das academias. “O mercado se apresentava 
cético para nosso produto, e a venda das primeiras 
20 academias em São Paulo e no Rio de Janeiro não 
chegou a aliviar nosso endividamento; fechamos o 
primeiro ano com faturamento de R$ 80 mil e cerca 
de mil praticantes”, relembra. 

O crescimento da empresa acompanhou a evolu-
ção do mercado mundial. O setor se envolveu em todos 
os principais momentos financeiros e mercadológicos 
na última década. Exemplo disso foi a flutuação do 
câmbio em 1999, onde as academias que haviam 
investido em equipamentos importados passaram 
por alguns problemas. De 2003 a 2006, foram três 
anos de retração de mercado. Para Akiau, “por mais 
glamour que este mercado mostre ter, ainda está em 
processo de profissionalização, tendo grande dificul-
dade na busca de ferramentas poderosas de controle 
e produtividade”. Assim, a Body Systems se tornou 
parceira indispensável em academias.

“Só percebemos que havíamos ganhado consistência 
dois anos depois, quando ultrapassamos a marca de 600 
academias. Hoje, dez anos depois, já são duas mil aca-
demias (no Brasil) e um milhão de praticantes. Poucas 
empresas crescem tanto em tão pouco tempo”, come-
mora Akiau, responsável por presidir a empresa que se 
tornou a maior agência da Les Mills no mundo.

BoDy SySteMS

Paulo Akiau é presidente da Body Systems Latin America
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A cada dia o tema sustentabilidade ganha mais evidência 
no cenário mundial, gerando debates e mobilizações para 
a criação de projetos que visem atenuar as conseqüências 
ruins que a produção e o consumo inconscientes estão 
gerando no planeta Terra.

fortalEcEndo a imagEm
dE solidEz E pErEnidadE

empresas, comunidades e a população em 
geral estão procurando se unir em programas 
socioambientalmente responsáveis para o uso 
racional dos recursos naturais e industrializa-

dos, com o objetivo de garantir qualidade de vida 
para as gerações futuras. 

Inserido neste panorama, o Itaú – sempre atuante 
em relação às necessidades não apenas do Brasil, mas 
do planeta – há mais de 60 anos assumiu o compro-
misso com a Sustentabilidade, entendendo que um 
desempenho econômico diferenciado só se mantém 
quando fundamentado em valores como ética, trans-
parência e responsabilidade socioambiental. 

A adesão a iniciativas como a dos “Princípios do 
Equador”, que estabelece a análise de critérios socio-
ambientais para financiamento de projetos acima de 
US$ 10 milhões, e no que o Itaú inovou ao estender 
esses critérios para financiamentos de valores a partir 
de R$ 5 milhões, ratifica a sua atuação baseada em 
práticas sustentáveis.

Essa postura responsável, associada à solidez e 
performance financeira ímpar, credenciam a Ins-
tituição a ser o único Banco da América Latina a 
fazer parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
desde a sua criação e ser apontado como o Banco 
mais sustentável e ético da América Latina segun-

c R i s t i a n e  M a G a l h ã e s  t e i x e i R a

BanCo itaú
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do a consultoria Management & Excellence/Latin 
Finance. 

Mas para o Itaú isso não basta. A Instituição 
sentiu a necessidade de levar o assunto sustentabili-
dade para debate entre os públicos com os quais se 
relaciona de forma muito mais intensa e efetiva. 

Para tanto, decidiu que no ano de 2007 focaria 
todos os seus esforços de comunicação nesse sentido, 
conscientizando e mobilizando a sociedade para pôr 
em ação práticas efetivas em prol do planeta e da 
sociedade como um todo, a exemplo do que a insti-
tuição já faz em suas diversas atividades.

o DIAGNóSTICo

Diante do panorama global e 
da missão estabelecida pelo Banco 
de ampliar sua participação na 
conscientização da sociedade para 
a questão da sustentabilidade, a 
Africa – agência de propaganda 
da instituição – se empenhou para 
o desenvolvimento de um projeto 
que tinha como objetivo fazer do 
ano de 2007 um marco na história 
do Itaú.

O projeto deveria contemplar 
as atividades internas e de rela-
cionamento do Banco com seus 
clientes e ir além, ganhando proje-
ção nacional para atingir públicos 
estratégicos e a sociedade em geral. 

Assim nasceu o projeto “Itaú. Ontem, hoje e ama-
nhã feito para você” que, além de comunicar a ima-
gem de solidez e perenidade da instituição financeira, 
representava o comprometimento do banco com o 
futuro por meio de suas práticas sustentáveis.

A assinatura “Ontem, hoje e amanhã feito para 
você”, não por acaso, refletia a postura do Banco 
e sua representação nos produtos e serviços, assim 
como nos relacionamentos que estabelece diariamen-
te com seus diversos públicos.

Também demonstrava a sua atuação frente 
às necessidades do ontem, a sua capacidade de se 
manter sempre atualizado com o presente, e ainda 
como pensa e se programa para um futuro melhor, 
em todos os segmentos.

o plANo

A partir da assinatura central “Ontem, hoje 

e amanhã feito para você” foi desenvolvida uma 
estratégia de comunicação englobando  ampla 
campanha composta de uma série de atividades 
integradas de marketing, publicidade, eventos e 
relações públicas.

O objetivo era atingir e influenciar diferentes pú-
blicos, passando por clientes e colaboradores, seguin-
do para formadores de opinião, líderes empresariais, 
governantes e toda a sociedade.

Como o próprio slogan/assinatura já traduzia, a 
campanha deveria explorar o histórico de compro-
misso e responsabilidade do Itaú com o ontem e o 
hoje por meio de seus exemplos de práticas sustentá-
veis em diversas áreas de atuação e, principalmente, 

mostrar sua preocupação com o 
amanhã, convocando a sociedade 
para participar de suas ações em 
torno do tema.

Além de peças de mídia especí-
ficas que exploravam os diversos 
meios de comunicação (tanto 
impresso como eletrônico), foram 
contemplados dois eventos de 
grande impacto, sendo o primeiro 
deles um encontro do ex-vice-
presidente dos Estados Unidos Al 
Gore com um grupo de líderes 
empresariais e de formadores de 
opinião, e o segundo o patrocínio 
do show de projeção internacional 
Live Earth.

A escolha de Al Gore se deu pela notoriedade 
que o ex-vice-presidente americano adquiriu no 
cenário mundial com suas ações na área da susten-
tabilidade, especialmente ao ganhar o Oscar 2007 
pelo documentário “Uma Verdade Inconvenien-
te”, considerado o mais importante filme sobre as 
causas e conseqüências do aquecimento global na 
atualidade.

Para somar à estratégia de comunicação, foi esco-
lhido o patrocínio do Live Earth. Um grande evento 
musical com artistas nacionais e internacionais, que 
aconteceria simultaneamente em mais sete cidades 
do mundo. O objetivo do evento era disseminar a 
conscientização da população para a necessidade de 
salvar o clima do Planeta.

oBJETIVoS DA CAmpANHA:

Macro
Fazer do ano de 2007 o marco para consolidar a 

SuStentaBiliDaDe

ForTAlECENDo A ImAGEm DE SolIDEz E pErENIDADE

O Itaú sentiu a 
necessidade de 
levar o assunto 

sustentabilidade 
para debate entre 
os públicos com os 
quais se relaciona 

de forma muito 
mais intensa e 

efetiva
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BanCo itaú

imagem da marca Itaú como um 
Banco social e ambientalmente 
responsável, comprometido em 
construir um amanhã melhor.

Foco 
• Tornar pública a responsa-
bilidade e postura atuante do banco em torno das 
grandes causas e seu comprometimento com o de-
senvolvimento sustentável, em todas as esferas.
• Apresentar o Itaú como um agente de transfor-
mação e conscientização sobre grandes causas 
socioambientais.
• Mobilizar formadores de opinião como dissemina-
dores desse conteúdo.
• Gerar um momento de reflexão em torno do tema 
aquecimento global.
• Conscientizar e influenciar a sociedade em torno 
do tema.

A EXECUÇÃo

O tema do Projeto foi lançado através de três 
comerciais de TV intitulados “Tempos Modernos” 
(60”), “Relógios” (30”) e “Metrônomo” (30”), com 
o conceito “Itaú. Ontem, hoje e amanhã feito para 
você”. 

Em “Tempos Modernos” a trilha utilizada foi 
a música do Lulu Santos, título do comercial, que 
retratava com perfeição o foco da campanha, gerando 
sinergia do público-alvo com a mensagem.

Em “Relógios”, o foco foi a inserção de diversos 
relógios demarcando a importância do tempo e as 
mensagens-chave da campanha. E em “Metrôno-
mo” o diferencial era a ausência de locução. O mo-
vimento do “Metrônomo”, com a imagem de uma 
cidade ao fundo, demarcava os créditos dos serviços 
e vantagens oferecidos pelo banco.

A veiculação dos filmes foi realizada em nível nacio-
nal nas principais emissoras de TV aberta e a cabo.

Um anúncio de página tripla também foi vei-
culado nos principais meios impressos de projeção 
nacional, em que cada página/peça representava um 
tempo e revelava um amplo leque de diferentes pro-
dutos e serviços do banco. A idéia central, seguindo o 
conceito dos filmes, era mostrar o empenho do Itaú 
em atender às necessidades de hoje para ontem, sem 
deixar de pensar no amanhã. 

Depois de sua abertura, o projeto foi então des-
membrado em três fases, com uma série de ações 
direcionadas para diferentes públicos.

1a FASE – 
CoNSCIENTIzAÇÃo

Al Gore 
A primeira fase da campanha, 

denominada “Amanhã”, se deu 
com a vinda de Al Gore para o 

Brasil, intermediada diretamente pela Africa, e cuja 
data para o encontro foi estabelecida para o dia 12 de 
maio, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. 

Logística/mecânica
A mobilização para capitalizar o público-alvo do 

evento contemplou duas etapas, sendo a primeira a 
entrega de um convite pessoal impresso em papel 
reciclado, assinado pelo presidente do Banco Itaú, 
Roberto Egydio Setúbal, e pelo presidente do Banco 
Itaú BBA, Candido Botelho Bracher. 

Além de apresentar um breve histórico do com-
promisso da Instituição com a questão da Susten-
tabilidade, o convite referendava o convidado como 
exemplo de força e capacitação para promover a 
transformação necessária para um amanhã me-
lhor.

Por questão de segurança e rigoroso controle do 
público selecionado, composto por políticos, impor-
tantes empresários e celebridades, após a confirmação 
pelo RSVP, os convidados receberam um cartão 
magnético de acesso intransferível e obrigatório ao 
evento.

Ao final do evento, todos os convidados receberam 
o livro de Al Gore revestido com uma capa persona-
lizada do Banco Itaú. 

Outro importante detalhe do evento de Al Gore 
foi a sua concepção toda estruturada com recursos 
sustentáveis, desde a confecção dos convites, deco-
ração/ambientação, até o coquetel servido.

O mobiliário escolhido para o evento foi encomen-
dado ao designer Nido Campolongo, que no início 
dos anos 80 criou o conceito de trabalho com papel 
reciclado. Sua matéria-prima principal é o papelão 
derivado de resíduo industrial e sua mão-de-obra é 
formada por cooperativas, ONGs e presidiários.

Da mesma forma Charlô Whately foi o respon-
sável por desenvolver um cardápio somente com 
ingredientes orgânicos.

Estratégia da campanha
A campanha contemplou peças de comunicação 

focadas no “Amanhã” que apoiavam o evento de 
Al Gore e difundiam o tema para a sociedade em 
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geral. Sua veiculação teve maior visibilidade durante 
o período da visita do ex-vice-presidente americano, 
visando capitalizar a atenção e gerar mobilização 
para o tema. 

A mídia era de abrangência nacional, englobando 
as principais emissoras de TV aberta e a cabo, além 
dos principais jornais do país e da internet.

O papel de cada meio 
no mix de comunicação

TV
A estratégia de comunicação contemplou a vei-

culação de filmes de 60” e 30”, antes, durante e após 
o evento de Al Gore, adotando uma linguagem dife-
renciada na forma e no conteúdo, com o objetivo de 
estimular a sociedade a refletir sobre o tema, o futuro 
do planeta; e elevar o seu grau de conscientização.

A mídia também contemplou os programas de 
maior interesse do público brasileiro, desde as trans-
missões de futebol na TV aberta até os programas 
de jornalismo, filmes e séries na TV a cabo.

Jornal

Os anúncios de jornal tiveram como objetivo 
reforçar a importância do Itaú em promover o 
encontro do ex-vice-presidente Al Gore com os 
principais líderes e formadores de opinião do Brasil, 
apoiado pelo credenciamento de ser o único banco 
da América Latina a fazer parte do Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade por sete anos consecutivos.

A peça também convidava a população a 
participar do tema através do site www.itau.com.
br/socioambiental.

InTerneT

Complementando a estratégia de comunicação 
e mídia, o Itaú criou um hotsite com um conteúdo 
extraído do livro “Uma Verdade Inconveniente”, 
cedido exclusivamente pelo ex-vice-presidente ame-
ricano para o Itaú, com dicas e informações de como 
as pessoas poderiam fazer sua parte na luta contra 
os efeitos do aquecimento global. 

Esse meio teve um papel fundamental no projeto 
para dar maior repercussão ao tema, com um efeito 
multiplicador junto ao target.

Em paralelo à ação do hotsite, o Itaú também 
desenvolveu uma campanha on-line incluindo di-
ferentes formatos de peças criativas e interativas que 
chamavam a atenção do internauta para o tema.

Além de banners que ilustravam o assunto de 

forma bastante impactante, destacava-se o relógio 
das homepages dos portais, com um formato já 
reconhecido como propriedade da marca Itaú na 
internet.

Concluindo os públicos-alvo, os colaboradores 
do Itaú também foram especialmente envolvidos na 
campanha, com a participação em sessões de cinema 
gratuitas do filme de Al Gore. 

2a FASE: AÇÃo 

O Live Earth foi um acontecimento mundial 
em torno da música para a conscientização sobre 
o aquecimento global, que também tinha Al Gore 
como idealizador.

Realizado nas cidades de Sydney, Tóquio, 
Xangai, Johannes-
burgo, Londres, 
Hamburgo e New 
Jersey, o evento 
passou a contar 
com o apoio/pa-
trocínio do Itaú 
para sua viabili-
zação na cidade 
do Rio de Janeiro, 
mais precisamente 
na Praia de Copa-
cabana.

Além da ambientação do show e ruas próximas ao 
local com a marca do Itaú, uma importante parceria 
foi realizada com o WWF - World Wildlife Fund 
para a distribuição de bandana e camiseta persona-
lizadas com a marca Itaú e WWF, impressas com 
a mensagem divulgada pela ONG mundialmente: 
“O clima esquentou para você”.

O papel de cada meio  
no mix de comunicação

TV 
Foi desenvolvido um comercial de 30”, com 3 

vinhetas de 5”, em que o foco era mostrar o apoio e 
a participação do Itaú para a realização do show.

Um dos diferenciais desse comercial foi a trilha 
sonora com a música “Hey You”, criada pela cantora 
Madonna especialmente para o evento.

Além de permanecer no ar durante 1 mês, no dia 
8/7 – um dia após o evento o Itaú esteve de forma 
maciça na mídia, no compacto do show exibido pela 
Rede Globo.

SuStentaBiliDaDe
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O ano de 2007 
foi estabelecido 

como marco para 
consolidar a imagem 
da marca Itaú como 

um banco social e 
ambientalmente 

responsável
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InTerneT 
A mídia on-line criada para essa 

fase teve total adequação e sinergia 
com o público prioritário do evento.

O Itaú fechou uma parceria com 
o MSN, inserindo diversas peças re-
lacionadas ao evento no Messenger, 
ferramenta extremamente utilizada 
por pessoas de perfil jovem tais como o fundo da 
caixa de mensagens, emoticons, winks e halfbanner.

Complementando as ações de internet, também 
foi criado um hotsite ambientado no universo do 
Live Earth, com informações sobre o evento e as 
iniciativas sustentáveis do Itaú.

3ª FASE: proJETo  
mUlTImÍDIA – INTErAÇÃo

Nessa fase o Itaú lançou uma nova etapa do 
“Projeto Amanhã” com o objetivo de provocar uma 
ação mais participativa do público e explorar a in-
teratividade e a reflexão sobre o futuro.

Baseado num concurso cultural que se encerra 
em setembro, os internautas foram convidados a 
interpretar o “amanhã” através de uma foto ou 
um vídeo, dentro de um dos temas: cultura, meio 
ambiente e educação. A melhor foto será publicada 
nos principais jornais do país e o melhor vídeo será 
transmitido na televisão.

A ação extrapolou os limites da publicidade con-
vencional, concentrando forças no potencial viral 
da internet.

Universitários - Aproveitando o relacionamento 
que o Itaú tem com o “público do amanhã”, também 
foi desenvolvida uma ação promocional em 32 uni-
versidades brasileiras, focada nos alunos de primeiro 
ano que estavam ingressando nas instituições.

A ação teve como objetivos: posicionar o Itaú 
como um banco voltado para o público jovem, di-
vulgar o “Projeto Amanhã”  e incentivar a abertura 
de contas universitárias em 32 PABs dentro das 
universidades.

O papel de cada meio  
no mix de comunicação

TV e Jornal

As ações de mídia desenvolvidas especialmente 
para esta campanha eram compostas de um fil-
me de TV e anúncios de jornal que tinham como 
objetivo divulgar o projeto e convidar as pessoas a 

participarem. 
Tendo como target princi-

pal o público jovem, as peças 
lançavam a pergunta “Como 
vai ser o amanhã?” seguida 
da mensagem “Sua resposta 
pode virar comercial de TV ou 
anúncio de jornal”.  

As peças também convidavam os interessados a 
conhecer os detalhes do projeto num hotsite criado 
especialmente para a ação.

InTerneT 
No hotsite da ação, www.projetoamanha.com.

br, os internautas conheciam um breve histórico do 
trabalho do Banco em torno da Sustentabilidade e 
todas as informações/conceito sobre o tema para que 
pudessem participar do concurso cultural. Também 
eram convidados a ver o conteúdo dos participantes 
do concurso e a votar nas imagens e nos vídeos 
favoritos.

O meio on-line ainda contou com uma ampla 
campanha composta de banners de vários formatos 
nos portais MSN, UOL, Terra e Globo.com.

4ª FASE: práTICAS rESpoNSáVEIS

Com maior concentração no 2º semestre, o 
Itaú lançou em junho de 2007 uma ação inédita e 
inovadora denominada “Projeto Madrugada”, que 
apresentava as políticas, o compromisso e as práticas 
responsáveis do banco. 

O objetivo dessa campanha era a de reforçar e 
apresentar as ações efetivas do Itaú, desenvolvidas 
para diferentes públicos e necessidades, como o 
Uso Consciente do Crédito, o respeito e a atenção 
ao “Ouvir o Cliente”, as práticas de Acessibilidade 
e Segurança, entre outras.

O filme “Acessibilidade”, por exemplo, transmitia 
os valores do Itaú para o assunto, inserindo tecnologia 
para utilização do sistema closed caption, com uma 
legenda para os deficientes auditivos. 

No comercial um homem numa cadeira de 
rodas percorria um caminho e se deparava com 
um obstáculo: uma escada desenhada no chão. Na 
seqüência, através de efeitos de computação gráfica, 
essa escada era apagada e redesenhada no formato de 
uma rampa, facilitando a locomoção do protagonista 
em cena.

Já o filme “Ouvir você” foi desenvolvido inteira-
mente sem locução,  explorando todos os canais de 
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comunicação e relacionamento com o banco.
Em “Despertadores” o comercial fazia o link 

do despertar para o amanhã, dentro do contexto da 
madrugada, com o “acordar” para a educação do 
país. 

O grande diferencial desse projeto foi a estratégia 
de mídia: ousada e criativa. 

O Itaú dominou um espaço até então subutiliza-
do pelos anunciantes, apropriando-se do período da 
madrugada, após a meia-noite, quando o hoje já é 
amanhã; para destacar o tema da campanha junto 
a um público extremamente qualificado e formador 
de opinião. 

A linguagem de cada peça foi especialmente am-
bientada para o perfil do horário e do comportamento 
das pessoas na madrugada.

O papel de cada meio  
no mix de comunicação

O conjunto das ações e campa-
nhas reforçava a consistência do 
Banco Itaú ao longo de sua história, 
evidenciando sua postura socialmen-
te responsável. 

TV 
Composta de 9 filmes, a mídia 

para TV abordava as práticas sus-
tentáveis do Banco para com seus 
diversos públicos de relacionamento.

Entre a programação escolhida para a veicu-
lação dos filmes estavam os principais programas 
de audiência qualificada dentro da faixa horária da 
madrugada, quando hoje já é amanhã nas principais 
emissoras de TV aberta, como Jornal da Globo, Pro-
grama Jô Soares Onze e Meia, Altas Horas, Amaury 
Jr, entre vários outros, de acordo com o target de cada 
comercial.

InTerneT 
No meio on-line foram inseridos diversos teasers 

e banners convidando as pessoas a assistirem a cam-
panha de madrugada. 

Um hotsite educativo e interativo também foi 
criado, fundamentando os mesmos conceitos retra-
tados nos filmes.

Foi criado também um hotsite específico para 
divulgar as práticas responsáveis do Banco, e as-
sim disponibilizar uma ferramenta de consulta 
com assuntos relevantes para toda a sociedade: uso 
consciente do crédito, uso consciente da conta cor-

rente, programa mais segurança, acessibilidade, entre 
outros. O hotsite possui uma versão desenvolvida 
especialmente para deficientes visuais.

agêncIas 
Foram desenvolvidos e distribuídos folhetos espe-

cíficos para cada tema acima, incluindo um material 
totalmente em braile.

oS rESUlTADoS

A campanha “Ontem, hoje e amanhã feito para 
você” e todas as ações integradas de marketing, 
incluindo o evento com Al Gore e o show do Live 
Earth, engajando todo o país em torno de uma causa 
nobre, foram um marco na história da comunicação 

do Banco Itaú. 
O evento com o ex-vice-presi-

dente americano teve um resultado 
muito positivo, reunindo no Auditó-
rio do Ibirapuera 800 pessoas (quase 
a capacidade máxima do espaço), 
com um público altamente quali-
ficado e influente, como o ex-presi-
dente do Brasil Fernando Henrique 
Cardoso, o atual vice-presidente, 
José de Alencar, o governador e 
o prefeito de São Paulo, além de 
líderes empresariais como Abílio 

Diniz, Fabio Barbosa e Olavo Monteiro de Carvalho 
e presidentes das mais representativas ONGs do País 
e do mundo.

O show do Live Earth, que reuniu mais de 2 
bilhões de pessoas em todas as cidades onde foi re-
alizado, teve só no Brasil um público estimado de 
400 mil pessoas.

A repercussão na imprensa ao longo de todo o 
Projeto foi bastante positiva, com publicação de 
mais de 80 matérias em jornais, revistas, rádio e 
televisão. 

Houve também ampla cobertura nas principais 
colunas de jornais do País, potencializando ainda 
mais a repercussão do evento e, conseqüentemente, 
a força da imagem do Itaú. 

Na TV, a campanha teve um alto índice de 
cobertura, atingindo mais de 100 milhões de teles-
pectadores brasileiros.

Os resultados na internet também foram bastante 
expressivos. Em maio, os banners totalizaram mais 
de 10 milhões de impressões. 

Em apenas 45 dias, durante o período da campa-

SuStentaBiliDaDe
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nha “Amanhã”, a base de cadastro no site de sus-
tentabilidade do Itaú para recebimento da newsletter 
aumentou em 2.500%, saltando de 103 para 2.040, 
e atualmente se encontra com 3.474 registros.

O projeto também elevou a conscientização do 
mercado com relação à Sustentabilidade e evidenciou 
ao Itaú que todos os investimentos desenvolvidos 
mais do que se justificaram para alcançar os resul-
tados esperados e fortalecem o desejo de continuidade 
e novas iniciativas em torno do tema. 

Ainda coroando esse projeto de sucesso, o Itaú foi 
selecionado pela oitava vez consecutiva para compor 
a carteira do Índice Dow Jones de sustentabilidade, 
sendo o único Banco da América Latina a estar no 
índice desde a sua criação.  Com a inserção de crité-
rios cada vez mais rigorosos no Índice, a permanência 

do Itaú em mais um ano reforça a consistência e 
sustentabilidade dos negócios e ações socioambientais 
do banco.

Somando a esta conquista, o Itaú acaba de ser 
eleito pela terceira vez consecutiva o banco mais 
ético e sustentável da América Latina, segundo o 
levantamento divulgado pela Management & Ex-
cellence/Latin Finance.

Todos esses reconhecimentos comprovam o su-
cesso do projeto e aumentam a responsabilidade do 
Itaú, reforçando seu compromisso em estar sempre 
olhando para o futuro e se antecipando às necessi-
dades de seus clientes e da comunidade como um 
todo. 

Afinal de contas, não é de hoje que o Itaú pensa 
no amanhã.

Cristiane magalhães Teixeira é Diretora de Marketing do Banco Itaú.
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A Capa Engenharia e a Rodobens Negócios Imobiliários 
decidiram lançar um conceito inédito para Porto Alegre. A 
parceria visava à superação dos desafios. O sucesso do Terra 
Nova Nature foi tão intenso que impactou decisivamente nos 
resultados dos estudos setoriais da velocidade de vendas do 
setor imobiliário em Porto Alegre. 

parcEria dE sucEsso 
no mErcado do sul

e d u a R d o  G o R a y e b  /  c a R l o s  a l b e R t o  s c h e t t e R t  /  P a u l o  R a t i n e c a s 

CaPa engenharia e roDoBenS negóCioS iMoBiliárioS

o 
triunfo foi decorrente da alta qualificação. 
Um trabalho precisamente focado nas mais 
modernas ferramentas de marketing foi pla-
nejado, concebido e executado com diferen-

ciais vencedores.

o GrUpo CApA

O empenho e a dedicação da Capa, nos últimos 
23 anos, originaram a sua sólida imagem e a consa-
graram como uma das respeitáveis empresas no setor 
imobiliário do Rio Grande do Sul. Uma trajetória 
em que a capacitação em construir o bem-viver é 
salientada. Com crenças como busca por inovação, 
investimento nos profissionais e procura por melho-
rias contínuas, oportunizaram os padrões superiores 
nas edificações e confirmaram a sua disposição para 
satisfação das pessoas.

Uma incorporadora que direciona sua vocação 
para harmonizar a qualidade de vida, unindo a 
adequação dos projetos às suas funções e o respeito 
ao ambiente em que está inserida, colaborando de 
forma direta para o crescimento harmônico de sua 
cidade, Porto Alegre.
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A Capa Engenharia inova, 
investe no aprimoramento, ana-
lisa equipamentos e processos de 
trabalho, renova seus conheci-
mentos e direciona o seu talento 
para a primazia da excelência. 
Isso é evidenciado a cada obra 
entregue, quando uma pesquisa 
avalia, sistematicamente, o nível 
de satisfação dos clientes. Tudo 
para que a empresa possa su-
perar as expectativas e os novos 
desafios.

Criatividade, seriedade, honestidade, competência 
são observados nas suas realizações, no compromisso 
comunitário, na sua vida empresarial. 

A busca pela rotinização da excelência conduz o 
seu crescimento com mais qualidade e produtivida-
de. E com a plena certeza que o alicerce mais sólido 
construído é a sua credibilidade. Fruto da vontade de 
fazer bem-feito. De fazer melhor. Sempre.

loGo CApA

• 23 anos de atuação no mercado imobiliário (fun-
dada em 1984)
• Cerca de 1.500 unidades residenciais e comerciais 
entregues como incorporador e construtor, mais 17 
Shoppings e 6 hotéis
• Unidades em construção: 174 + 1.509 em co-
mercialização a serem iniciadas em novembro + 
gerenciamento de três shoppings (Porto Alegre, Vila 
Velha e Camboriú)
• Área construída entregue – incorporação – 
192.000m², construção – 920.000m²
• Área em construção – incorporação – 24.566m² 
em construção + 181.799m² em comercialização 
a serem iniciadas em novembro + 245.000m² dos 
shopping centers
• Área entregue e a ser entregue em 2007 – 19.829m² 
em 119 unidades e 44.000m² em shopping centers
• 68 empreendimentos entre residenciais, comerciais, 
hotéis e shopping centers
• Certificações ISO-9001/2000 e PBQP-H Nível A 
em 2003
• Premiações obtidas:

- Incorporadora Revelação 1994 – Sinduscon-RS
- Incorporadora do Ano 1996 – Sinduscon-RS
- Top de Marketing 1999 – ADVB/RS
- Mérito da Construção Civil – INBRADI
- Destaque Qualidade/Empresa 2000 – Sinduscon-RS

• Empregos diretos: 420 (média 
mensal), atualmente 350 – terá 
um aumento de cerca de 700 

- Faturamento de 2006: R$ 
22 milhões 

- Faturamento de 2007: R$ 
22 milhões realizado até agosto 
que serão adicionados às receitas 
do Nature, 87,5 milhões

A roDoBENS NEGóCIoS 
ImoBIlIárIoS

Incorporadora Imobiliária com mais de 16 anos 
de atuação, tem seu foco em cidades com população 
acima de 150 mil habitantes. Desde a sua fundação, 
em 1991, foram lançados mais de 11.000 imóveis 
perfazendo mais de 1,3 milhão de m² construídos. 
Os seus principais produtos são o Terra Nova®, o 
Sistema Fácil e o Plano Único. Em 31 de janeiro 
de 2007, a Rodobens Negócios Imobiliários iniciou 
negociação de suas ações no Novo Mercado da Bolsa 
de Valores de São Paulo.

Terra Nova 
Um novo conceito de Moradia em Condomínios 

Fechados de casas ou apartamentos, com infra-estru-
tura completa de lazer, áreas verdes e com as melho-
res facilidades de aquisição. São imóveis a partir de 
R$ 60 mil, com pagamento em até 240 meses, sem 
comprovação de renda e sem burocracia.

CENárIo 

Um setor altamente capitalizado
O mercado imobiliário vive um cenário positivo 

como resultado das medidas governamentais que 
garantiram marco regulatório mais adequado às 
operações de crédito e abundantes recursos para o 
financiamento habitacional (expansão do crédito em 
torno de 20% ao ano e em novos nichos de mercado, 
como crédito imobiliário, que cresceu 60% em 2006). 
Como conseqüência, aumentou a capitalização de 
empresas incorporadoras e construtoras por meio da 
abertura de capital e lançamento de ações no Novo 
Mercado da Bovespa. Fato antes inimaginável, haja 
vista as condições adversas enfrentadas pelo setor por 
mais de uma década. 

Nos últimos dois anos, várias empresas foram ao 
mercado. As de grande porte conseguiram reforço de 
caixa extraordinário pelo bom desempenho de suas 

O Grupo Capa  
uniu-se à Rodobens 

Negócios Imobiliários 
para lançar, no 

mercado gaúcho, os 
empreendimentos 

Terra Nova®

CaPa engenharia e roDoBenS negóCioS iMoBiliárioS
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ações (há casos de valorização 
superior a 100%). Os resultados 
indicam que a credibilidade dos 
investidores no segmento está 
fortalecida e sinalizam que os 
princípios da governança corpo-
rativa – para a qual a transpa-
rência é valor absoluto, ao lado 
da competência tecnológica e da capacidade de gestão 
– devem ser mais disseminados e praticados. 

O mercado de capitais já é a maior fonte de finan-
ciamento para as empresas de construção civil no 
Brasil, tarefa que antes ficava a cargo dos bancos. 
Só nos sete primeiros meses de 2007, 11 constru-
toras lançaram ações na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa). A expectativa é de que o volume 
levantado pelas construtoras no mercado de capitais 
cresça ainda mais ao longo de 2007, segundo a As-
sociação Brasileira das Entidades de Crédito Imobi-
liário e Poupança (Abecip). Outras cinco empresas 
já entraram com pedido na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) para emitir ações. A procura 
por esses papéis reflete que o mercado imobiliário 
é um dos segmentos com melhores perspectivas de 
crescimento. Também coincide com o aumento do 
volume de crédito concedido ao setor. Só a Caixa 
Econômica Federal, banco que mais financia o ramo, 
aumentou em 21,8% a liberação de recursos para 
a construção em 2007. A instituição emprestou às 
construtoras R$ 1,469 bilhão até agosto. 

Mais capitalizadas, as construtoras podem se 
concentrar em regiões com maior déficit habitacional. 
Aquelas que antes direcionavam os recursos para 
imóveis voltados à classe média estão agora de olho 
nos projetos para o mercado econômico. O cenário de 
estabilização e de recuperação de renda é propício ao 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. 

pArCErIAS: IDENTIFICANDo 
oporTUNIDADES

O setor, como um dos líderes da expansão eco-
nômica brasileira, ultrapassou em vendas a marca 
de R$ 15 bilhões em 2006, incluindo os recursos 
da poupança e do FGTS – Fonte: InvestNews e 
Gazeta Mercantil – junho 2007. As previsões ma-
croeconômicas possibilitaram que as empresas se 
libertassem dos bancos e buscassem recursos no 
mercado financeiro. 

Entretanto, as de pequeno e médio portes se reve-
lam extremamente preocupadas com a possibilidade 

das grandes incorporadoras e 
construtoras conquistarem as 
suas fatias de mercado e desa-
parecerem. Com capital, estoque 
de terrenos e expertise, não será 
nada difícil que as maiores se 
instalem em todo o país. Estas 
empresas têm necessidade de se 

expandir – cientes de que mesmo o maior mercado de 
imóveis do Brasil, São Paulo, tem limites em termos 
de demanda e disponibilidade de áreas para novos 
empreendimentos –, precisam ultrapassar fronteiras 
e iniciar um amplo processo de diversificação e ex-
pansão geográfica. 

Por isso, a estratégia das chamadas “grandes” 
não é adquirir ou concorrer com as pequenas, mas 
estruturar parcerias. O que já está acontecendo. Um 
ciclo extremamente benéfico para o mercado, cada 
uma das partes entra com o que tem de melhor e 
todo mundo trabalha. Essa onda chegou com força 
no Rio Grande do Sul. Portanto, a saída para conti-
nuar operando nessa praça indicava a necessidade de 
compartilhar, realizar obras conjuntas, para garantir 
o atendimento da demanda, mas sem ultrapassar sua 
capacidade de absorção e saturar o mercado. 

UmA AlIANÇA ESTrATéGICA  
No rIo GrANDE Do SUl

Ciente desse cenário e buscando se destacar em 
seu setor, o Grupo Capa uniu-se à Rodobens Negó-
cios Imobiliários para lançar, no mercado gaúcho, os 
empreendimentos Terra Nova® – conceito inovador 
de moradia em condomínios fechados de apartamen-
tos e casas que alia qualidade de vida, segurança e 
facilidade de pagamento. Desenvolvidos pela Rodo-
bens, os produtos Terra Nova® trazem o máximo 
de vantagens para quem deseja comprar um imóvel. 
Uma oportunidade de investir com um baixo com-
prometimento mensal, um pequeno aporte inicial e 
condições especiais de pagamento. 

A incorporação dos empreendimentos passou 
a contar com a qualidade e a garantia da Capa 
Engenharia através da marca CapaMax, criada 
especialmente para atender este novo segmento do 
mercado imobiliário. Juntas, a CapaMax e a Rodo-
bens somam mais de 2 milhões de metros quadrados 
construídos. 

A Rodobens trouxe para o Rio Grande do Sul 
o seu grande sucesso no interior do estado de São 
Paulo, os condomínios fechados horizontais, idéia-
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matriz para um plano nacional de habitação. Além 
de oferecer a compra imobiliária sem a comprovação 
de renda, um diferencial importantíssimo no cenário 
econômico e social brasileiro – carente de opções 
de crédito imobiliário –, a Rodobens domina um 
processo de cobrança mensal nacional, onde forma 
o ranqueamento mensal dos clientes, permitindo a 
transferência de processos de financiamento e dispen-
sando a comprovação de renda dos mesmos com os 
agentes financeiros.

oporTUNIDADES

A CapaMax e a Rodobens decidiram lançar um 
conceito inédito para Porto Alegre. Uma parceria 
para superar os desafios. Uma união estratégica, 
visando ao mercado econômi-
co, basicamente formado por 
consumidores que vão adquirir 
o primeiro imóvel, solteiros 
ou casais com ou sem filhos, 
além de outras faixas etárias. 
Um nicho de mercado com 
grande potencial, como pre-
viamente detectado em estudos 
mercadológicos. O lançamen-
to confrontou uma rigorosa 
avaliação das oportunidades 
existentes. Para consolidar a 
aliança mercadológica, era 
deveras importante que o em-
preendimento causasse forte 
impacto. O setor imobiliário do Rio Grande do Sul 
deveria ser contemplado com um marco. Um acon-
tecimento que, mais que um mero empreendimento 
imobiliário, ficasse registrado na história gaúcha, 
inicialmente em Porto Alegre e, posteriormente, em 
outros pagos, como algo extraordinário. As empresas 
já tinham identificado o seu público-alvo, bem como 
algumas de suas características. O foco eram pessoas 
conectadas com a inovação e que, seguidamente, são 
seduzidas como consumidores. Em relação à casa 
própria esse  indicava que a melhor aquisição 
incidia sob “o imóvel do tamanho do seu dinheiro”. 
Algo que fosse possível pagar e ainda, de quebra, 
receber mais, por menos. O pensamento vigente 
era: livrar-se do aluguel, mas sem o endividamento 
mensal. A procura recaía por uma forma que não 
prejudicasse o padrão de vida. Ou seja, o melhor que 
o seu dinheiro pudesse comprar. 

Uma localização ímpar foi identificada. Uma área 

urbana de 5,5 hectares, sendo 3,2 hectares de área 
de preservação. Um terreno, sob medida, para um 
megaprojeto imobiliário. Uma imensa área verde em 
meio à capital gaúcha. Isto, por si só, já faria toda 
a diferença.

O Grupo Capa e a Rodobens perceberam a opor-
tunidade de mercado para realizarem um rápido lan-
çamento. De posse da opção de compra sobre a área 
com uma grande volumetria de obra previamente 
aprovada, foi iniciado um diário, forte e ágil processo 
de trabalho, a fim de planejar o empreendimento. 
Através da edificação de um residencial vertical na 
Avenida Bento Gonçalves, entre as ruas Vicente 
da Fontoura e a 3ª Perimetral, ao lado da PUC, a 
parceria iniciava.

Mas muitos eram os desafios:
• comunicar essa parceria;
• planejar um empreendimen-
to diferenciado em todos os 
aspectos;
• desenvolver um projeto que 
agregasse valor ao empreen-
dimento e suscitasse o desejo 
da compra frente ao público-
alvo;
• criar formatos inovadores de 
atratividade comercial;
• impactar o mercado com os 
atributos do empreendimento, 
através de uma comunicação 
integrada altamente envolvente 
e vendedora;

• montar e treinar uma equipe de vendas que efeti-
vasse negócios de forma ágil e eficaz (alta velocidade 
de vendas);
• buscar o sucesso já no primeiro projeto, abrindo 
caminho para novos empreendimentos da aliança 
estratégica entre Rodobens e Capa.

SolUÇõES

Terra Nova Nature: um conceito inovador 
A Rodobens e a CapaMax iniciaram o planeja-

mento do produto visando obter, em curto espaço de 
tempo, um sucesso de vendas tamanho que repercu-
tisse em todo o mercado imobiliário gaúcho. Para isto, 
a decisão primordial foi lançar uma nova concepção 
de produto imobiliário: Terra Nova®.

Um novo estilo de moradia em condomínios fe-
chados que oferece uma significativa diferenciação 
arquitetônica, com projetos atuais e com alto va-

Para consolidar a 
aliança mercadológica, 

era importante que 
o empreendimento 

causasse forte impacto. 
O setor imobiliário 

do Rio Grande do Sul 
deveria ser contemplado 

com um marco

CaPa engenharia e roDoBenS negóCioS iMoBiliárioS



Jan.Fev/2008

45

lor agregado. Os 
empreendimen-
tos são entregues 
com infra-estru-
tura completa, 
áreas de lazer, 
como quadras de 
esporte e piscina, 

completo sistema e serviços de segurança e jardina-
gem, usualmente disponíveis somente em produtos 
mais sofisticados. Essas características distinguem os 
produtos dos concorrentes em patamares similares 
de preço, normalmente padronizados e sem essas 
distinções. A singularidade, em termos de qualidade 
e estética, constitui um atrativo para o público-alvo, 
que, combinado com a facilidade de crédito e a ve-
locidade de entrega, permite a compra de imóvel de 
qualidade com mínimo impacto no orçamento. A 
proposta é um produto que agregue valor e qualidade, 
a um preço que cabe no bolso da realidade salarial 
brasileira.

Para o primeiro empreendimento Terra Nova® 
no Rio Grande do Sul o conceito foi adaptado, de 
forma pioneira, em um projeto vertical, dentro de 
uma grande área verde. Em linha com os valores de 
qualidade de vida representados pela marca Terra 
Nova®, o plano geral de edificação preserva o bos-
que de mata nativa com trilhas de uso exclusivo dos 
moradores. 

A CoNCEpÇÃo Do proDUTo

O Terra Nova Nature, que terá três fases e duas 
torres em cada uma delas, utiliza modernas técnicas 
construtivas, que não interferem no preço e nas 
condições de pagamento. Cada uma das seis torres 
apresenta, em média, 216 unidades, doze por andar. 
As moradias dispõem de seis opções de plantas todas 
com a mesma metragem de uso privado Além disso, 
muros e cercas elétricas, sistema de segurança com 
circuito fechado de televisão (CFTV), guaritas nos 
acessos e vagas de estacionamento para visitantes, 
para a total segurança do empreendimento. É um 
amplo complexo de lazer em meio a um bosque 
nativo, contendo árvores centenárias de variadas es-
pécies. Junto dessa área serão implementados espaços 
como quiosques com churrasqueiras, estar familiar 
com churrasqueira, fogo de chão e churrasqueiras 
descobertas, piscina coberta e playground, trilhas eco-
lógicas para caminhada e cachoeira, salão de festas 
infantil e adulto, quadras poliesportivas, ambiente 

de leitura e redário. 
Os apartamentos de 3 dormitórios têm dois tipos 

de concepção. São projetos flexíveis, com opções 
de plantas. A harmonia nos projetos das torres em 
Y e arquitetura das moradas oportunizaram um 
equilíbrio comercial na venda, independentemente 
de andares e concepções. Com completa aeração e 
iluminação de todas as peças. Paredes em dry-wall, 
além de facilitar as mudanças, otimizam o proces-
so construtivo. A decoração de duas unidades, no  
showroom, permite que os clientes vislumbrem o 
grande potencial de uso.

Os primeiros pavimentos são destinados às va-
gas de estacionamento – particulares especiais para 
visitantes, e ainda para caminhões de mudança e 
ambulâncias –, ou seja, o prédio com apartamentos 
inicia, propriamente, no quarto andar. Isso, por si 
só, já agrega valor ao imóvel. O projeto, em forma de 
Y, oportuniza que todas as unidades tenham boxes 
individuais. 

O Terra Nova Nature oferece:
• Quiosques com churrasqueiras
• Estar familiar com churrasqueira
• Fogo de chão
• Lounge com lareira e redário
• Churrasqueiras descobertas
• Cachoeira
• Piscina coberta
• Playground
• Trilhas demarcadas para caminhadas
• Salão de festas infantil
• Salão de festas adulto
• Quadras poliesportivas

Lazer
• Piscina coberta
• Brinquedos com design rústico, totalmente integra-
dos à natureza.
• Quiosque estilo lounge com lareira em meio à mata 
nativa
• Fogo de chão ao ar livre para luau
• Trilhas para caminhadas e trekking
• Quadras poliesportivas
• Salões de festas
• Cachoeira

Segurança
• Todo o empreendimento com muros e cercas 
elétricas
• Sistema de segurança com CFTV
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• Guaritas de segurança nos acessos
• Vagas de estacionamento para visitantes

Serviços adicionais
• Um prédio comercial com 13 lojas e 132 salas, 
com box privativo, junto ao condomínio, oferece 
a comodidade de serviços múltiplos para facilitar o 
dia-a-dia.

Diferenciais
• Diferenciação do produto e da condição de paga-
mento
• Localizado em região central de Porto Alegre
• Mata nativa
• Iluminação dos apartamentos
• Agradabilidade interna das moradias
• Projeto em Y permitindo pequenas circulações 
iluminadas

UmA FormA DIFErENTE  
DE ComprAr Um ImóVEl

Além da diferenciação do produto, uma das 
principais estratégias mer-
cadológicas foi baseada na 
comercialização. O sistema foi 
concebido de forma orientada 
às necessidades detectadas 
junto ao target alvo, segun-
do os estudos de mercado. 
Com valores a partir de R$ 
124.000,00 e condições facili-
tadas de pagamento, os clien-
tes potenciais são os funcioná-
rios públicos e os profissionais 
liberais. Os compradores têm 
acesso a um financiamento de 

longo prazo sem comprovação de renda, com 80% do 
valor total do imóvel financiado no pós-chaves e 20 
anos para pagar.

Terra Nova® – Principais diferenciais no 
processo de comercialização
• Até 240 meses para pagar (após entrega das cha-
ves)
• Sem comprovação de renda
• Baixo investimento inicial
• Baixo comprometimento mensal
• Sem burocracia

Terra Nova Nature  

• Tipo: Vertical – apartamentos
• Características das unidades

 - área útil: 65,29m² a 66,91m²
 - nº de dormitórios: 3  (1 tipo suíte)

1ª Fase – lançamento em julho de 2007
• Total de unidades: 416, em duas torres
• Valor Geral de Vendas (VGV) lançado total:  
R$ 57,9 milhões
• Previsão de entrega: Março/2010

2ª Fase – agosto e setembro de 2007 – VGV: 
R$ 60,9 milhões
• Total de unidades: 417, em duas torres.
• Valor Geral de Vendas (VGV) lançado total:  
R$ 60,9 milhões 
• Previsão de entrega: setembro/2010

3ª Fase – outubro e novembro de 2007 
– VGV: R$ 64,0 milhões
• Total de unidades: 419, em duas torres.
• Valor Geral de Vendas (VGV) lançado total: R$ 
64,0 milhões 
• Previsão de entrega: março/2011

ImplEmENTAÇÃo

Avaliação das potencialidades  
e dos diferenciais

Mesmo tendo uma significativa experiência, os 
empreendedores resolveram testar o produto con-
cebido. Uma pesquisa qualitativa e quantitativa 
foi realizada para avaliar a concepção do produto e 
seus atributos – localização, preço, plano de paga-
mentos. A investigação visava conhecer necessidades 
dos clientes potenciais, como hábitos de lazer e de 
consumo de mídia. Uma maneira de estruturar um 
planejamento de comunicação e de relacionamento 
bem adequado e impactante. Orientados pela pesqui-
sa de mercado, que demonstrou ser uma importan-
tíssima ferramenta, foram feitos ajustes no produto, 
no processo de comercialização e na estratégia de 
lançamento.

Principais resultados da pesquisa 
(Realizada pela Full Time em  
março de 2007)
• interesse em apartamentos de 3 dormitórios, sendo 
um deles suíte;
• localização muito bem aceita por 93% dos entre-
vistados. A acessibilidade e a facilidade de transporte 

Além da 
diferenciação do 
produto, uma 
das principais 
estratégias 
mercadológicas 
foi baseada na 
comercialização
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foram elogiadas e valoradas;
• a grande área verde preservada 
foi um fator de diferenciação 
muito importante. A possibili-
dade de ser usufruída de forma 
permanente pelos moradores se 
tornou um atributo de valor es-
sencial na opção de compra;
• o projeto arquitetônico e a 
adequação das plantas dos apartamentos foram 
aprovados por 87% dos consultados, assim como os 
equipamentos do empreendimento (solicitadas mais 
churrasqueiras em meio ao bosque);
• aproximadamente 15% dos entrevistados pagam 
aluguel pela moradia (média de R$ 500) e se dispõem 
a investir entre R$ 650 até R$ 900 em uma prestação 
por um imóvel novo;
• mais de 60% dos entrevistados têm uma família 
entre 3 e 4 pessoas;
• 76% dos entrevistados mostraram-se interessados 
em adquirir um imóvel no empreendimento (sendo 
26% muito interessados); 
• 94% fazem questão de possuir vaga de garagem;
• aspectos ligados à segurança são indispensáveis;
• foram identificados os hábitos de consumo de mídia. 
Fundamentais para que o plano de comunicação 
maximizasse os resultados necessários.

ANálISE mErCADolóGICA: 
INFErÊNCIAS E poTENCIAlIDADES

Esses estudos mercadológicos foram essenciais no 
direcionamento da estratégia de comercialização e de 
comunicação. O planejamento do empreendimento 
foi finalizado com perspectiva de que o produto era 
adequado, os preços atraentes e o formato de comer-
cialização se enquadravam nas expectativas do mer-
cado. Os resultados coletados e os dados estatísticos 
analisados identificaram um mercado potencial de 22 
mil famílias em Porto Alegre, com renda compatível 
e interesse no produto com as características do Terra 
Nova Nature, nos próximos dois anos. Para uma 
análise mais criteriosa, foram utilizados avançados 
filtros estatísticos que indicaram números mais pre-
cisos para a potencialidade de venda – um mercado 
potencial de, aproximadamente, 7.700 famílias. 

INTEGrAÇÃo Com  
ForNECEDorES ESTrATéGICoS

Acertada a localização e os diferenciais do terreno, 

só faltava adequar o pro-
duto e as ferramentas de 
marketing. Além, é claro, 
de dominar o processo 
construtivo, maximizando 
a capacidade de exercer a 
construção em escala e 
com qualidade. Segredos 
de um produto com bai-

xas margens de lucro, mas que Capa e Rodobens 
conhecem de longa data.

Nesta etapa ocorreu uma grande harmonia com 
várias empresas que já estavam integradas no pro-
cesso de trabalho ou passaram a se integrar. Como a 
Sérgio Sclovsky Arquitetura e Urbanismo no projeto 
arquitetônico e paisagismo, José Paulo Sclovsky na 
conceituação e no desenvolvimento, ID/EA Studio e 
Design no planejamento conceitual e apartamentos 
decorados, Lopes Dirani e Rial na comercialização, 
todos trabalharam em conjunto. A busca pelo 
produto ideal para o mercado foi incessante. Para 
assessorar o processo de comunicação a agência TH 
Promonth iniciou o planejamento da estratégia. O 
posicionamento escolhido foi Terra Nova Nature 
– você naturalmente feliz.

A INTElIGÊNCIA CompETITIVA 

O Terra Nova Nature foi apresentado como um 
empreendimento naturalmente bonito, divertido e 
inédito. O “clima” saudável permeou as diferentes 
janelas de comunicação: TV, jornal, rádio, site, mídia 
exterior e folders (ver anexos). A idéia se estendeu 
para todas as ações de marketing integrado (no sho-
wroom, na panfletagem).

A comunicação foi implementada de forma inte-
grada – utilizando uma verba de marketing menor 
que a de projetos de dimensão inferior ao Terra Nova 
Nature. A opção, para atingir um resultado ímpar 
foi focar esforços em inteligência competitiva. O 
planejamento de mídia e de promoção extremamente 
dirigido e business oriented, ressaltou o resultado e não 
a simples visibilidade da marca. Um plano de mídia 
(televisão, rádio, jornal, mídia exterior, internet) e de 
projetos especiais (eventos, promoções e marketing 
direto) foi programado.

INoVAÇÃo E FACIlIDADE NA ComprA

O processo de comercialização, além de simplifi-
cado, foi orientado às necessidades do público-alvo. 
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O cliente, ao demonstrar interesse, era informado da 
possibilidade de constituir a forma de pagamento que 
melhor se adaptasse a suas condições financeiras, 
podendo alterar valor da prestação, 
de reforços, da entrada e o valor de 
financiamento. O pagamento em dia 
da poupança, durante a construção, 
de 20% do preço, proporciona a apro-
vação do financiamento bancário 
após a construção, o qual correspon-
de a 80% do preço do imóvel, ou seja, 
o financiamento com taxa efetiva 
de 9,00% ao ano estará aprovado 
mediante o pagamento em dia das 
prestações durante a construção. 

Ao adquirir um apartamento, no ato da compra 
o cliente já pode personalizá-lo, escolhendo uma das 
6 (seis) opções de planta. Todos os apartamentos 
possuem sua vaga de garagem. As prestações podem 
ser de R$ 555,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco 
reais) por mês durante a construção, para qualquer 
unidade.

• Média de preços da 1ª fase: R$ 139.000
• Média de preços da 2ª fase: R$ 146.000
• Média de preços da 3ª fase: R$ 152.000

o poNTo-DE-VENDA,  
Um loCAl DE ENCANTAmENTo

O showroom se destacou como um dos pontos 
altos na comunicação e no relacionamento. O lo-
cal transmitia, de forma intensa e completa, o que 
seria viver no Terra Nova Nature. Além de mostrar 
como os apartamentos poderiam se decorados, o 
ambiente ressaltava a plenitude de estar em meio 
à natureza.

Um lugar imponente, amplo, clean, ensolarado, 
apresentando as características das torres em Y de-
monstradas nas maquetes, além de fotos e painéis da 
“mata” e das perspectivas dos projetos. Tudo para 
que os clientes, rapidamente, entendessem o produto. 
No paisagismo foram usados muitos jerivás trans-
mitindo como ficará o Terra Nova Nature quando 
estiver pronto, e, simultaneamente, contribuindo 
para o embelezamento da vizinhança.

O ponto-de-venda – como um local de experi-
mentação da sensação de viver no empreendimento 
– fazia mais do que vendas, realizava um processo 
de encantamento e de sedução, incrementando a 
vontade de morar no Nature.

mUlTIplICANDo A ComUNICAÇÃo, 
CoNQUISTANDo mErCADo

As ações de comunicação e de 
relacionamento foram divididas em 
etapas. 

Ações de Pré-Lançamento – de 
28/6 a 26/7 de 2007.

Programação Visual de 
Plantão
• Totem
• Bandeirolas
• Painéis de plantão

Evento de comunicação  
da Parceria Rodobens-Capa
• Ação de Rua – panfletagem + bandeiras
• Anúncio das Parcerias
• Anúncio de Pré-Lançamento

AÇõES DE lANÇAmENTo

Mídia
• Frontlight
• Placas de Esquina
• Jornal
• TV
• Rádio
• Outdoor
• Ação de Rua – panfletagem + bandeiras

DESCrIÇÃo DAS AÇõES –  
VEICUlAÇÃo DA mÍDIA

TV 
Concentrada nos finais de semana, visando:

• qualificar a marca
• aumentar a velocidade de venda – criar senso de 
urgência
• atingir um maior número de pessoas no menor tempo 

Outdoor 
• 30 pontos por uma quinzena

Rádio 
• três meses de veiculação

Frontlight 
• dois estrategicamente colocados, auxiliando na 
localização;

O showroom 
se destacou 

como um dos 
pontos altos na 

comunicação e no 
relacionamento
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Jornal 
• página dupla com os diferenciais, no jornal e nos 
classificados;

Ação de Rua 
• 30 meninas nos finais de semana com bandeiras 
e folhetos 

Assessoria de imprensa
• Hot site sobre o empreendimento http://www.capa-
max.com.br/nature/ 

VENDA: CoNSEQüÊNCIA DA  
ADEQUAÇÃo Do proDUTo E prEÇo

O processo de comercialização foi facilitado, 
pois muitos, ao chegarem ao 
ponto-de-venda, já vinham 
positivamente impactados com 
o produto e a condição de 
pagamento. Através de um 
atendimento super-habilitado, 
as eventuais dúvidas eram 
supridas e a motivação para 
a concretização da aquisição 
do apartamento tão desejado 
era incrementada. Os apartamentos decorados en-
cantavam os visitantes. A atmosfera do showroom 
contagiava. Tudo direcionava para a efetivação da 
venda. 

A campanha de comunicação atraía, o  
showroom encantava e o atendimento concretizava o 
fechamento do ciclo de venda. O sistema de trabalho 
estava montado para atingir picos de velocidade de 
venda. Um grande empreendimento necessitava estar 
com todas as engrenagens ajustadas para alcançar 
a vitória.

rESUlTADoS 

Pole position: mais de 60% de participação de 
mercado.

O Terra Viva Nature foi um sucesso. Além de 
vender, rapidamente, 100% da primeira fase, com en-
trega para março de 2010, atingiu aproximadamente 
30% da segunda fase, com previsão de conclusão 
para setembro de 2010. Um total de 620 unidades 
vendidas entre julho e agosto de 2007 (320 em julho 
e 300 em agosto). 

Em 60 dias foram comercializados, aproximada-
mente, R$ 80 milhões. Um índice superior a 40% do 

Valor Geral de Vendas (VGV) orçado para todo o 
empreendimento – R$ 180 milhões para o total das 
seis torres residenciais e mais uma torre comercial 
(total geral de 1.397 unidades).

O showroom recebeu, no primeiro mês, 1.058 
clientes, e no segundo, 927. Uma taxa excepcional 
de efetivação de venda. Mais de 30% dos visitantes 
efetivaram a compra do imóvel. Todas as vendas 
com desconto zero, ou seja, os clientes compraram 
pelo preço e condições de tabela, comprovando que 
o produto foi valorado e reconhecido. As formas de 
pagamento e os valores do imóvel, estudadas e avalia-
das nas análises e pesquisas, foram altamente aceitas 
pelo mercado. Uma demonstração da eficiência da 
estratégia e das ações de marketing.

O resultado fica ainda mais expressivo quando 
a pesquisa* do Sinduscon-
RS sobre o desempenho do 
setor imobiliário de Porto 
Alegre, em julho de 2007, 
indica que mais de 60% 
dos imóveis novos vendidos 
em Porto Alegre no mês de 
julho foram comercializados 
no bairro Partenon. Donde é 
possível concluir que neste 

mês as vendas realizadas no Terra Viva Nature fo-
ram maiores que a soma de todos os empreendimen-
tos imobiliários de Porto Alegre. Um desempenho 
extraordinário!

*A pesquisa de agosto do Sinduscon ainda não estava 
disponível até o final da realização deste trabalho.

O sucesso do Terra Viva Nature foi tão intenso 
que impactou decisivamente nos resultados dos 
estudos setoriais da velocidade de vendas do setor 
imobiliário em Porto Alegre. 

VENDA DE ImóVEIS NoVoS  
CrESCEU 38,87% Em 2007

A taxa de velocidade de vendas (relação das 
vendas sobre as ofertas) de imóveis novos em Porto 
Alegre foi de 18,23% em julho último, resultado sig-
nificativamente superior ao registrado em igual mês 
de 2006, quando a taxa atingiu 5,72%, conforme 
apurou a Pesquisa do Mercado Imobiliário realiza-
da mensalmente pelo Sinduscon-RS. Em relação 
a junho de 2007, também houve crescimento, pois 
naquele mês a taxa foi de 7,42%. 

O bom desempenho deve-se, em boa parte, ao 

CaPa engenharia e roDoBenS negóCioS iMoBiliárioS
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Eduardo Gorayeb é Diretor Presidente da Rodobens Negócios 
Imobiliários; 
Carlos Alberto Schettert é Diretor Presidente do Grupo Capa; 
Paulo ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento.

lançamento bem-sucedido de um grande empre-
endimento imobiliário dentro do novo mercado 
denominado “habitação econômica”. Já em termos 
absolutos, no acumulado de 2007 (até julho), com 
a comercialização de 1.815 unidades, houve um 
crescimento de 38,87% em comparação com as 
1.307 unidades vendidas em igual período de 2006. 
A taxa média de velocidade de vendas observada 
nos últimos 12 meses fechados em julho de 2007 
atingiu a 8%, sendo significativamente superior ao 
resultado nos 12 meses fechados em julho do ano 
passado, quando foi de 6,03%. Esse desempenho é 
superior à taxa média histórica recente de velocidade 
de vendas, que na média dos últimos 12 anos atingiu 
a marca de 6,24%.

Um EmprEENDImENTo Com A  
DImENSÃo DE UmA pEQUENA CIDADE

O Terra Viva Nature, depois de pronto, terá cerca 
de 4 mil pessoas em suas mais de 1.250 unidades, 

uma população maior que muitas cidades gaúchas. 
A torre comercial estará repleta de serviços para este 
público e para todos da região. Um bairro que estava 
tendo, segundo as pesquisas divulgadas mensalmente 
pelo Sinduscon, uma venda mensal de três unida-
des, passou a constar na pesquisa com mais de 320 
unidades comercializadas em julho – a pesquisa de 
agosto ainda não está disponível para divulgação. 

CApA E roDoBENS: UNINDo  
ForÇAS pArA rEAlIzAr SoNHoS

O sucesso do Terra Nova Nature irá refletir nas 
demais fases e na expansão das marcas Capa e Ro-
dobens no Rio Grande do Sul. Um caso campeão, 
decorrente de uma parceria que surgiu para realizar 
sonhos. Uma união que pretende solidificar alianças 
se mantendo fiel em um conceito: construtoras que 
primam pela excelência. Não só em suas obras, mas, 
para favorecer, com uma melhoria na qualidade de 
vida, aqueles que nelas habitarão.

ConStrução CiVil

pArCErIA DE SUCESSo No mErCADo Do SUl
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Maior empresa de logística da América Latina e maior 
companhia ferroviária do Brasil, a América Latina Logística 
(ALL) possui uma malha de 20.495 mil quilômetros de 
extensão, que abrange os estados do Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul no Brasil e as cidades de Paso de los Libres, Buenos 
Aires e Mendoza, na Argentina, e opera uma frota de 1.000 
locomotivas e 29.700 vagões, além de cerca de 1.200 
veículos entre próprios e agregados.

a boa comunicação
prEsErvando a marca

d e i s e  s i l v e i R a

aMériCa latina logíStiCa (all)

a 
ALL possui ainda uma estrutura consolidada 
que conta com mais de 70 unidades espalha-
das por cidades do Brasil, Argentina, Chile e 
Uruguai e localizadas em pontos estratégicos 

para embarque e desembarque de carga.
Entre seus principais clientes estão algumas das 

maiores empresas do país, como Cargill, Bunge, 
AmBev, Unilever, Votorantim, Scania, Petrobras 
e Gerdau. 

Seus serviços logísticos incluem o desenvolvi-
mento de projetos customizados, movimentação 
nacional e internacional door-to-door, distribuição 
urbana, coletas milk run, gestão completa de ar-
mazéns, centros de distribuição e estoques. Atende 
aos mais diversos segmentos: commodities agrícolas 
e fertilizantes, combustíveis, construção, madeira, 
papel, celulose, siderúrgicos, higiene e limpeza, e 
autopeças, embalagens, químicos e petroquímicos, 
bebidas, entre outros.

A empresa iniciou suas atividades em março de 
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1997 como Ferrovia Sul Atlântico, ao vencer o pro-
cesso de privatização da malha ferroviária sul (PR, 
SC e RS). Em dezembro de 1998, por meio de um 
contrato operacional, passou a operar também no 
trecho sul de São Paulo. Em agosto de 1999 adqui-
riu as ferrovias argentinas Meso e BAP, dobrando a 
extensão de sua malha. Em julho de 2001 integrou 
a totalidade dos ativos e atividades da Delara, dando 
origem à maior empresa de logística da América 
Latina.

ABErTUrA DE CApITAl

Em junho de 2004 a ALL lançou suas ações 
na Bolsa de Valores de São Paulo, numa operação 
de R$ 588 milhões, tornando-se a 
primeira ferrovia a abrir o capital 
desde 1852, quando o Barão de 
Mauá subscreveu a quase totalidade 
do capital necessário para construir 
a ligação entre a Praia da Estrela e 
Raiz da Serra.

O lançamento foi um sucesso, 
com uma oferta quatro vezes supe-
rior à demanda, e contribuiu para 
que os acionistas decidissem por 
um segundo lançamento, dessa vez 
totalmente secundário, em março de 2005. A ALL 
colocou então no mercado a Unit, Certificado de 
Depósito de Ações, que corresponde hoje a 99% do 
free float (capital em circulação) ou 73% de todo o 
capital da companhia.

A valorização do papel da ALL, de junho de 2004 
a 31 de dezembro, foi de 377%. O valor de mercado 
da companhia atual supera R$ 14 bilhões, número 
6,5 vezes maior que o valor pago pelo consórcio que 
adquiriu a empresa em 1997.

O lançamento de ações na Bovespa foi um marco 
na trajetória da ALL, pois possibilitou a captação de 
recursos para financiar seu projeto de crescimento. 
Hoje, é a única empresa de logística que possui ca-
pital aberto no Brasil, com práticas de governança 
corporativa superiores.

CoNTrAToS DE loNGo prAzo 

Em outubro de 2004, a ALL celebrou um contra-
to de longo prazo com a Bunge Alimentos, primeiro 
acordo com duração de 23 anos no setor. O contrato 
estabelecia uma parceria, em que a Bunge deveria 
investir em vagões e estrutura de carga e descarga, 

e a ALL em infra-estrutura de transporte. Desse 
modo, o cliente se comprometia com a carga e o 
crescimento da operadora, contribuindo com o plano 
de expansão da ALL.

Nos anos seguintes, outros clientes, como Agrenco 
e Cargill e Seara fecharam acordos semelhantes com 
a empresa.

Em 2005, a companhia passou a fechar par-
cerias de longo prazo também com os clientes de 
industrializados. A ALL desenvolveu um protótipo 
de vagão ou container para atender às necessidades 
de diferentes clientes do setor, e hoje já são diversos 
vagões inéditos em operação para Sadia, Klabin, 
Vega do Sul e Masisa.

Ainda em 2005 a empresa desenvolveu um pro-
tótipo de locomotiva de oito eixos, 
inédita no Brasil. A partir de 2007, 
a máquina deve passar a participar 
da operação da ALL.

Nos últimos anos, a companhia 
aprimorou seu know-how em refor-
ma de locomotivas na adaptação de 
30 a 40 locomotivas GE, modelo C-
30 por ano. No momento, a ALL 
utiliza a mesma experiência para 
reformar máquinas advindas da 
frota morta da Brasil Ferrovias.

A BrASIl FErroVIAS

Em maio de 2006 a ALL comprou as operações 
da Brasil Ferrovias  - concessão dos trechos Ferro-
ban, Ferronorte e Novoeste - tornando-se a maior 
companhia ferroviária do país. Estendeu seu negócio 
aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
ampliou sua atuação no estado de São Paulo e passou 
a ter acesso ao Porto de Santos, o mais importante 
do Brasil.

A aquisição foi feita por meio de uma troca de 
ações no valor de R$ 1,4 bilhão, e o valor total da ope-
ração, considerando-se a dívida líquida da empresa 
incorporada, foi de aproximadamente R$ 3 bilhões. 
A Brasil Ferrovias possuía 4,7 mil km de via férrea, 
7,8 mil vagões e 280 locomotivas.

A troca de ações possibilitou à ALL preservar o 
caixa para despesas do processo de reestruturação e 
investimentos necessários na recuperação da malha 
e ativos que, entre maio e dezembro de 2006, tota-
lizaram R$ 400 milhões e R$ 120 milhões respec-
tivamente.

A história da ALL se repete com a oportunidade 

tranSPorteS
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A ALL é a maior 
empresa de 
logística da 

América Latina e 
maior companhia 

ferroviária do 
Brasil
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de transformar a Brasil Ferrovias numa operação 
ferroviária viável e contribuir para o aumento da 
participação da ferrovia na matriz de transporte 
brasileira. 

Hoje a ferrovia corresponde a apenas 27% de tudo 
o que é movimentado pelo porto no segmento agrí-
cola captável para exportação. Em Paranaguá, por 
exemplo, esta participação é de 60%. Pretendemos 
transformar esta realidade, melhorar a logística e 
contribuir para aumentar a participação ferroviária 
no Porto de Santos.

Embora os indicadores operacionais de segurança, 
condições de via permanente e confiabilidade de lo-
comotivas ainda sejam bastante inferiores em relação 
àqueles alcançados pela operação no Sul do Brasil, 
já se começa a ver resultados. Acreditamos que este 
processo de virada operacional será concluído em 
dois a três anos.

proJEToS ESpECIAIS Em 2006

A companhia registrou em 2006 um crescimento 
acima de 21% em volumes intermodais, com destaque 
para os segmentos siderúrgico, frigorificado 
e contêineres. No mercado rodoviário, o 
foco em operações dedicadas garantiu 
crescimento de 44% no resultado 
operacional, capturando novas 
operações nos segmentos de 
Bebidas (AmBev), Consumo 
(Unilever) e Automotivo (Re-
nault).

Na Argentina, mesmo en-
frentando uma fraca safra de soja, milho e trigo, o 
volume da ALL cresceu 6%, movido basicamente 
pela melhoria dos indicadores operacionais. A con-
fiabilidade dos ativos e o nível de segurança tiveram 
expressiva melhoria no ano. Pela primeira vez, foram 
fechados contratos de longo prazo com investimen-
tos de clientes como AGD, Iecsa, Agrenco e Cia. 
Argentina de Granos.

No Brasil, a companhia formalizou diversos 
contratos comerciais de longo prazo, assegurando 
novos volumes e investimentos de clientes. Foram 
inseridos à frota mais de 1.500 vagões, entre novos 
e reformados, junto a clientes como Bunge, Coamo, 
Álcool PR, Klabin, Sadia, Votorantim e Ipiranga, 
além de terminais como o de placas da Masisa, em 
São Paulo, da Standard, para container, em Cambé 
e Cascavel, da Meridian, para grãos, em Maringá, e 
a duplicação do Pasa, para açúcar, em Paranaguá. 

Merecem destaque, também,  para projetos como 
o novo porto em Zarate na Argentina, com capacida-
de estática de 150 mil toneladas ano, em construção 
pela Agrenco, que vai permitir melhor escoamento 
da safra Argentina e Paraguaia, e o Terminal de 
Grãos Guarujá (TGG), no porto de Santos, com 
capacidade estática de 240 mil toneladas, construído 
numa parceria entre Bunge, Amaggi e ALL, com 
o objetivo de melhorar a competitividade ferroviária 
no Porto.

EmprESA ComplETA 10 ANoS VAlENDo 
r$ 14 BIlHõES  E INVESTINDo

Ao longo de dez anos, completados em 1º  de 
março de 2007, a ALL investiu mais de R$ 1,407 
bilhão em tecnologia, segurança, recuperação da via, 
construção de pátios de cruzamento e recuperação e 
aquisição de ativos. Adquirida em 1997 por R$ 215 
milhões, a empresa de logística chegou a um valor de 
mercado 6,5 vezes superior. O volume transportado 
aumentou em quase quatro vezes e a receita bruta 
registrou crescimento de 650%, para R$ 1,5 bilhão 

em 2006.
Hoje a empresa possui 960 locomo-

tivas, 28 mil vagões e 1.297 veículos 
rodoviários. Fatores que permitiram 
à empresa alcançar R$ 1,5 bilhão de 
faturamento em 2006 e alavancar seu 

volume transportado de 11,4 milhões 
de toneladas no início da concessão, para 26 

milhões, em 2006.
Para dar sustentação ao seu plano de crescimento, 

a ALL está investindo R$ 500 milhões em 2007, em 
toda a sua malha. Serão recuperadas 40 locomotivas 
e 1.800 vagões da frota morta da antiga Brasil Fer-
rovias, além da troca de 20 mil toneladas de trilhos. 

A empresa prevê manter esses números ano a 
ano, para garantir um aumento constante de capa-
cidade. A ALL já formalizou contratos com clientes 
para 65% da sua capacidade de volume no ano na 
modalidade de take-or-pay.

Outros investimentos planejados para o ano com-
preendem a construção de 18 pátios, um na malha 
sul e 17 na malha norte, e de desvios ferroviários em 
parceria com clientes; investimentos em terminais de 
transbordo e embarque; instalação de 340 detectores 
de descarrilamento; implementação das versões 2 do 
Translogic e do Sistema de Via Permanente; implan-
tação do Centro de Controle de Pátios.

Além da oferta inicial de ações, realizada na Bo-
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vespa em junho de 2004, a ALL fez outras captações 
no mercado. Foram realizados cinco lançamentos 
de debêntures entre 2004 e 2007, que captaram no 
total R$1,2 bilhão.

Em janeiro de 2007, foi aprovado pelo BNDES 
um financiamento no valor de R$ 1,2 bilhão, que 
compreenderá investimentos realizados pela compa-
nhia entre os anos de 2006 e 2009.

NúmEroS DA All

• Faturamento em 2006: R$ 2,3 bilhões
• Crescimento da receita/ano: 15 a 17%
• Crescimento do volume/ano:  10 a 13%
• Investimento/ano: R$ 600 milhões

CASE 1  
All CHEGA Ao CorAÇÃo Do BrASIl

O problema
Em maio de de 2006, a ALL assinou a compra da 

Brasil Ferrovias e da Novoeste Brasil. A aquisição das 
empresas, que estavam em situação pré-falimentar, 
poderia gerar incertezas aos funcionários, acionistas, 
mercado, clientes, fornecedores, comunidades. O 
modelo de gestão agressivo da ALL era de conheci-
mento de todos, mas qualquer erro estratégico poderia 
gerar problemas internos de produtividade, greves, 
ações dos sindicatos, matérias negativas na mídia e 
insegurança no mercado, com conseqüências como, 
por exemplo, na cotação das ações da companhia 
na Bovespa. 

Estratégia e criação
A solução planejada foi a organização de um 

comitê de informações. A área de comunicação da 
companhia já havia sido informada pela diretoria da 
empresa sobre o interesse pela aquisição das duas 
empresas e o primeiro passo foi a 
elaboração de um Plano de Ação 
que abrangesse a comunicação 
com: público interno, funcionários 
da Brasil Ferrovias e Novoeste Bra-
sil, governo, acionistas, imprensa, 
comunidade. 

A primeira ação foi a cons-
trução, por parte da assessoria de 
imprensa, de um Q&A, aprovado 
pela diretoria. A segunda ação foi 
a redação de um comunicado, 
assinado pelo presidente da ALL, 

Bernardo Hees.
Quatro dias antes, a área de comunicação da 

empresa teve acesso à informação de que a compra 
seria realizada. A assessoria organizou uma coletiva 
de imprensa para as 18h do dia 9 de maio de 2006. 
Tão logo a compra foi oficializada, a área de Co-
municação Interna da ALL enviou, via e-mail, o 
comunicado a todos os colaboradores. 

Os agentes de comunicação de cada unidade 
foram instruídos a imprimir imediatamente o comu-
nicado e colocá-lo no Jornal de Parede das unidades 
para que todos, independentemente da função, rece-
bessem a notícia naquele final da tarde. 

Site e Intranet também foram atualizados imedia-
tamente. O mesmo comunicado foi enviado a todos os 
clientes da ALL também naquele dia. No dia seguinte, 
a notícia estava nos principais jornais do país. 

Na mesma semana, um comitê de 20 executi-
vos, representantes de todas as áreas da companhia, 
chegou a Campinas, então sede das duas empresas, 
e montou um verdadeiro QG. A meta de todos era 
realizar a integração de todos os processos da Malha 
Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 
e da Malha Norte (São Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul), recém-adquirida, em exatos sete 
meses. 

A área de comunicação teve importância funda-
mental na conquista desta meta, e desenvolveu as 
ações no seguinte cronograma: 

Junho
• Todos os cabeçalhos de e-mail já tinham a logo ALL. 
• Foi feito um mapeamento das unidades e todas 
receberam os Quadros de Visão e Valores da compa-
nhia, já implantados e expostos em todas as unidades 
da Malha Sul.
• Foi realizado o primeiro road show em redações de 
veículos do interior de São Paulo, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul para apresen-
tação da empresa e esclarecimentos 
sobre todos os passos que seriam 
dados. 
• Foram realizados os desligamen-
tos. Todos os colaboradores foram 
informados sobre os motivos atra-
vés de um e-mail.

Agosto
• Foram instalados os Jornais de 
Parede (mural informativo) e o 
Painel de Notícias (onde se ex-
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põem principais matérias sobre a ALL na 
imprensa) na sede do QG (Campinas) e 
nas unidades da Malha Norte, tam-
bém à exemplo da Malha Sul.
• Foi editada a primeira Revista Sem 
Fronteira - Malha Norte. Até então, 
os funcionários da Brasil Ferrovias 
e da Novoeste Brasil recebiam o 
informativo Nos Trilhos. Estra-tegicamente, o 
informativo se transformou em uma revista, com o 
mesmo nome e comunicação visual da revista editada 
para os colaboradores da Malha Sul. A opção por 
duas edições diferentes teve o objetivo de trabalhar os 
valores e a cultura a ALL nos novos funcionários, 
questões estas já disseminadas e absorvidas na Malha 
Sul. As duas edições permaneceram até dezembro 
de 2006. Em janeiro, uma só edição começaria a ser 
distribuída para todo o time ALL.

Junho a Dezembro
• Foi realizada a Padronização das Unidades (insta-
lação de mastros e bandeiras, reforma dos prédios, 
pintura e 5S). Paralelamente, a área de Relações Cor-
porativas e Patrimônio fez contato com prefeituras e 
governos estaduais dos municípios por onde a malha 
férrea da então Brasil Ferrovias e Novoeste passam. 
O contato foi fundamental para explicar a mudança 
da administração das empresas e demonstrar aos 
governantes que problemas registrados há anos não 
poderiam ser solucionados imediatamente.  

Um programa intenso de contato com os seis 
sindicatos de ferroviários do interior de São Paulo foi 
realizado. Seria o início de longos meses de conver-
sação e negociação, principalmente para comprovar 
aos sindicalistas que as demissões que ocorreriam 
eram necessárias para tornar a empresa saudável e 
garantir o emprego dos que ficariam.

Ao todo, 2.500 funcionários foram demitidos. 
No dia 17 de dezembro, a ALL fechou a unidade de 
Campinas. Os funcionários que permaneceram na 
empresa foram remanejados para as Unidades de 
Produção (UP´s) ou para a sede, em Curitiba. Um dia 
antes, em 16 de dezembro de 2006, a ALL publicou 
um comunicado no principal jornal de Campinas 
anunciando a mudança.

Para complementar o trabalho, a área de comu-
nicação da empresa realizou um media training aos 
gerentes da Malha Norte, que passaram a ser fontes 
da imprensa regional e nacional. O treinamento du-
rou nove horas e foi liderado por Carlos Tramontina, 
jornalista da Rede Globo. 

rESUlTADoS

Mesmo ao precisar demitir 
2.500 funcionários entre maio 
e dezembro de 2006, a ALL 

registrou a publicação de 83,6% de 
matérias positivas e neutras na mídia de 

São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Ao incluir a mídia nacional, este índice sobe para 
100%. Não tivemos registros de matérias negativas 
na mídia nacional.

A Pesquisa de Comunicação Interna, realizada 
em outubro de 2006, mostrou que apenas 3% dos 
colaboradores da Malha Norte não estavam satisfeitos 
com o conteúdo ou forma de comunicação. A nota 
dessa pesquisa foi de 8.3.

A empresa conseguiu, em abril de 2007, celebrar o 
acordo coletivo com a unificação dos benefícios para 
colaboradores da Malha Sul e Malha Norte. “Desde 
que adquiriu a Brasil Ferrovias e a Novoeste, a ALL 
vem construindo uma relação muito profissional 
com os sindicatos e o resultado está sendo extrema-
mente satisfatório”, afirma Mônica Vohs de Lima, 
Gerente de Relações Sindicais da ALL.

Em maio de 2007, um ano após a aquisição, as 
ações da ALL haviam valorizado mais de 61,43%. 
Por fim, o Plenário do Cade, por unanimidade, 
aprovou a operação sob a condição de celebração 
de Termo de Compromisso de Desempenho (este, 
assinado em 08/08/07, prevê dobrar a movimentação 
de cargas até 2012).

A unificação dos cargos terminou na primeira 
semana de agosto.

“Foi um ano histórico na ALL. Passamos por 
imensos desafios e, como fruto de muito trabalho, 
somos hoje a maior empresa de logística da Amé-
rica Latina, com mais de 20 mil quilômetros de 
malha férrea”, afirma Danielle Milarski, gerente de  
Marketing.

CASE 2 
A CoNSTrUÇÃo DA mArCA  
All NA mAlHA NorTE

O problema
Com a aquisição da Brasil Ferrovias, a ALL, que 

já possuía uma marca reconhecida na região que 
administrava desde 1997 (Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, chamada aqui de Malha Sul), 
passou a administrar mais 4.618 quilômetros de 
malha férrea, 381 locomotivas e 10,9 mil vagões, 
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além das unidades administrativas, oficinas, estações 
e pernoites da região de São Paulo, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, a chamada Malha Norte.

O grande desafio era implantar a marca ALL 
nas empresas recém-adquiridas. O público interno 
ansiava por melhorias, mas estavam descrentes que 
algo efetivamente mudaria. Principalmente porque 
as empresas passaram por outros donos e nada havia 
sido alterado. A ansiedade por mudanças também 
estava nas comunidades, que conviviam diariamente 
com acidentes ferroviários graves. 

Além de começar uma etapa de construção da 
marca, o desafio era apresentar melhorias e implantar 
a cultura da companhia, o jeito de ser ALL. Só assim 
a empresa teria credibilidade para com o público 
interno e com as comunidades com as quais passou 
a conviver.

Estratégia e criação
comunIdades

• Foi enviada uma nota a todo o mailling de veículos 
de comunicação regionais (SP, MT e MS) divul-
gando a mudança na administração das empresas e 
informando sobre os novos contatos 
de assessoria de imprensa.
• Para ajudar na consolidação da 
imagem da companhia nas cida-
des, foi realizado um Road Show 
nos principais veículos regionais 
da Malha Norte. Nestes encontros, 
a assessoria de imprensa, além de 
conhecer repórteres e editores, teve 
a oportunidade de apresentar um perfil da ALL e 
passar informações sobre o processo de integração e 
sobre novos investimentos. 
• Plano Imagem – Foi desenvolvido um plano para 
começarem as pinturas de vagões e locomotivas e 
lavagem de locomotivas. Pela norma da ANTT 
(Agência Nacional de Transporte Terrestre), que 
regulariza o setor, não seria possível deixar de utili-
zar o nome das outras concessionárias. Por isso, foi 
encontrada uma opção: manter o nome da empresa 
de origem na parte lateral nas locomotivas, em um 
local visível, mas de pouca interferência na marca 
ALL. 
• Foi feito um mapeamento nos ativos e constatou-se 
que 30% da frota eram considerados mortos, ou seja, 
incapazes de trafegar. Iniciou-se, então, um plano de 
recuperação desses ativos. Esse plano recuperou, de 
outubro passado a julho desse ano, 65 locomotivas 
e 1.358 vagões.

• Foi desenvolvido um plano para serem feitas as 
sinalizações em cruzamentos férreos e também um 
cronograma de campanhas nestas passagens de nível. 
O objetivo era alertar a população para os perigos 
de atravessar a linha férrea sem parar. Além de blitz 
nesses cruzamentos, foi realizada comunicação em 
rádios e outdoors nas cidades mais críticas. 
• Para reforçar a marca ALL nas comunidades, foi 
desenvolvido um Plano de Mídia nas cidades aponta-
das como as mais críticas no quesito relacionamento 
com a ferrovia.
• Os programas de Responsabilidade Corporativa 
Trem Ambiental, Oficina de Talentos, Comitês de 
Gente e Amigo da Comunidade foram implantados 
na Malha Norte. 

PúblIco InTerno 
• Foi realizada a padronização das principais unida-
des, como reforma interna (paredes internas foram 
colocadas abaixo, já que na ALL ninguém possui 
sala separada); pintura-padrão, instalação de ban-
deiras e totens.
• Implantação de Plataforma de Marca: foi realizada a 

disseminação da Visão e dos Valores 
da companhia, através dos veículos 
de comunicação interna, como a 
Revista Sem Fronteira, e de quadros, 
expostos em todas as unidades.
• Identidade da Marca: o Manual de 
Identidade da Marca foi divulgado 
aos colaboradores através da Intra-
net. Novos uniformes e crachás fo-

ram providenciados. Os veículos da empresa também 
receberam a logomarca ALL.
• Comunicação Corporativa: teve papel fundamental 
no envolvimento dos novos colaboradores. Através 
dos veículos de comunicação interna, como Revista 
Sem Fronteira, Jornal de Parede, Mural de Notícias, 
Intranet e E-mail marketing, os colaboradores eram 
informados sobre as etapas da integração, cultura 
corporativa, visão e valores da companhia.
• Por razões societárias, não foi possível a mudança 
de logomarca da Portofer (Porto de Santos). No en-
tanto, conseguiu-se negociar uma junção das duas 
marcas e a mudança para a cor vermelha (padrão 
ALL). Foi desenvolvido um Manual de Identidade 
Corporativa para a ALL Portofer. 
• A Grife ALL foi utilizada como importante instru-
mento da companhia. A intenção era criar o desejo 
pelo consumo e utilização da marca ALL, dentro e 
fora do ambiente de trabalho.  

tranSPorteS

A BoA ComUNICAÇÃo prESErVANDo A mArCA

A empresa 
conseguiu 

uma ampla 
visibilidade 

positiva na mídia
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aMériCa latina logíStiCa (all)

• As unidades da Malha Norte foram divididas em 
cinco Unidades de Produção, cujo gerente tem au-
tonomia para agir como dono do negócio.
• Plano Imagem: Foi desenvolvido um plano para 
reformar alojamentos (pernoites). Muitos estavam 
em estado crítico de conservação.
• Campanhas de Housekeeping: Os colaboradores 
da Malha Norte foram incentivados a implementar 
programas de qualidade, em especial, os 5S no am-
biente de trabalho.

rESUlTADoS

Entre outubro de 2006 e julho de 2007, foram 
reformados e/ou pintados 65 locomotivas e 1.358 
vagões.

Na mídia local, 83,6% das reportagens publicadas 
foram positivas. Na mídia nacional, esse percentual 
subiu a 100% - ou seja, não ocorreu qualquer men-
ção negativa à ALL.

DEpoImENTo

“Outro dia saindo do serviço e ainda de uniforme 
passei no supermercado para comprar alguns itens e ir 
para casa. Daí, uma pessoa se aproximou e perguntou 
em que empresa eu trabalhava porque ela tem visto bas-
tante desses “vermelhinhos” pelas ruas da cidade, etc., 
e tinha curiosidade. Dai eu disse que era na ALL, mas, 
com um orgulho tão grande, que fazia muito tempo eu 
não sentia. Então, percebi como eu gosto dessa empresa e 
fiquei pensando nos porquês já que trabalho em ferrovia 
há 28 anos e já passei por inúmeras mudanças. O que a 
ALL tem de especial?

Simplesmente, mudou nossas vidas de uma maneira 
forte e positiva desde que chegou em maio/06, feito um 
“furacão”.

Durante o processo aconteceram dispensas de cole-
gas, mas, muitos retornaram após a criação de novos 
postos de trabalhos. Só na nossa UP (em Bauru) temos 
aproximadamente 500 colaboradores (entre diretos e 
indiretos). Quem está aqui só tem crescido como pessoa e 
principalmente como profissional. Como pessoa porque 
desde o primeiro dia só aprendemos boas práticas, como 
respeito verdadeiro à segurança e ao meio ambiente (to-

dos trabalhamos com EPIs e somos cobrados por isso) e 
temos inúmeros programas voltados para o colaborador  
e para a comunidade. 

Profissional, porque 100% dos colaboradores, em 
todos os níveis, foram treinados com a metodologia 
necessária para cumprimento e controle de suas 
atividades com padrão e segurança, o que significa 
mão-de-obra mais capacitada e qualificada dentro dos 
valores da ALL. 

E em Bauru, onde trabalho? Pode-se dizer que houve 
uma revolução, a sede foi praticamente reconstruída e 
modernizada. O Posto de Manutenção de Locomoti-
vas/Vagões totalmente reformado e ampliado; todas 
as máquinas estão passando por reformas, pinturas, 
equipamentos foram substituídos, enfim é outra em-
presa, outra realidade.

Foi concluída a implantação de um sistema de 
gestão moderno e agressivo, com remuneração por 
produtividade (gente que vale pelo que faz), que tem 
como grande motivador um campeonato entre as UPs 
(unidades de produção) do qual participam todos os 
colaboradores – próprios e terceiros, com premiação 
durante todo o ano e um grande prêmio no final. É 
contagiante. A gente se transforma em um grande 
time, divididos pelas respectivas funções, vibrando 
com cada ponto, cada medição. É fácil perceber que 
você  faz parte de um time forte  que não exclui profis-
sionais em razão de raça,  idade, sexo, etc., só temos 
que estar prontos para crescer e alcançar os objetivos 
propostos usando toda a tecnologia e metodologia que 
aprendemos e temos a nossa disposição. Não é um 
desafio maravilhoso?” 

coLABorAdorA MAriA José de MeLLo souzA 
Unidade de Produção Bauru, São Paulo).

“Por meio do espelhamento das melhores práticas, 
com uma cultura de foco em resultados e meritocra-
cia, onde as pessoas são realmente reconhecidas pelo 
resultado que ajudam a construir, vencemos o desafio 
da integração e hoje temos uma empresa totalmente 
unificada, nos seis estados e centenas de municípios 
atendidos pela ALL”

pedro roBerto ALMeidA

Diretor de Gente e Relações Corporativas da 
ALL e um dos líderes da integração

Deise Silveira é Coordenadora de Comunicação da América Latina 
Logística (ALL); Danielle Milarski é Gerente de Marketing.
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Criar e administrar um programa de relacionamento e 
fidelização brasileiro, levando-o a figurar entre os dez 
maiores do mundo com apenas sete anos de atividades.  Este 
foi o desafio que decidi aceitar no ano 2000, quando tinha 27 
anos, lançando o Programa Dotz de Fidelidade.

a dissEminação dE
uma moEda virtual

R o b e R t o  c h a d e

Dotz

desde o começo o fator risco estava presente, 
pois o lançamento foi no período final da bo-
lha da internet. Naquele momento, já se sabia 
que os valores astronômicos mostravam-se 

irreais. Muitas empresas originadas no meio online 
simplesmente sucumbiram e, para quem estava 
começando, a adaptação era difícil. Nossa sorte foi 
ter iniciado o programa nesse final porque pudemos 
administrar conhecendo toda a questão e tive que 
começar direito.

O início poderia ter sido facilitado por meio de 
investidores, mas a opção foi por um caminho dife-
rente. Antes de lançar a Dotz, estávamos negociando 
um aporte de capital e um fundo de investimentos 
tinha proposto um valor grande para o negócio. No 
entanto, com a explosão da bolha, eles mudaram 
as condições para investimentos em negócios base-
ados no online, o que fez com que eu abrisse mão 
da oferta. Senti falta dos recursos, mas o modelo de 
negócios que eles queriam não iria funcionar. To-
das as empresas em que eles fizeram investimentos 
naquela época não sobreviveram.

Posteriormente, um investidor pessoa física com-
prou 5% da empresa e continua com a Dotz até 
hoje. Contudo, a escolha já havia sido feita e a Dotz 
seguiria seu próprio caminho. O fato de estar sozi-
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nho me permitiu ser fiel às minhas 
crenças. A falta de um investidor no 
começo trouxe maiores dificuldades, 
mas fez com que a empresa fosse 
eficiente desde sua origem. Sem 
muitos recursos, a possibilidade de 
erro diminuía, embora a necessidade 
de arriscar fosse maior.

Desde o princípio das atividades, 
a estratégia foi seguida à risca. A 
equipe sabia qual era o foco e os 
objetivos eram claros no ponto de 
partida: consolidação como o player de fidelização 
da internet.

mECâNICA DE FUNCIoNAmENTo

A Dotz é uma agência de marketing e tem como 
principal solução o Programa Dotz de Fidelidade, 
no qual os participantes acumulam a moeda virtual 
“Dotz” como recompensa por comprar ou utilizar 
os serviços dos parceiros do programa, relacionados 
aos mais diversificados segmentos: e-commerce, canais 
de leitura, supermercados, farmácias, financeiro via 
cartão de crédito, seguro, empréstimos, uso do internet 
banking, turismo etc.

Analisando aspectos práticos, o Programa Dotz 
funciona como um banco que possui suas operações 
centralizadas na moeda virtual Dotz. A emissão da 
moeda é feita pelo programa e os compradores da 
moeda são as cerca de 70 empresas parceiras.

Com os Dotz, as empresas podem bonificar 
seus clientes e/ou consumidores a cada compra ou 
prestação de serviços, dando início ao processo de 
fidelização e retenção de clientes.

Por sua vez, os consumidores podem acumu-
lar Dotz como se estivessem juntando dinheiro. É 
importante ressaltar que os Dotz acumulados não 
possuem data de validade ou prazo para expiração. 
Em seguida, chega o último estágio da mecânica de 
funcionamento quando os usuários da moeda (pes-
soas bonificadas) acessam o catálogo de premiação 
e escolhem o produto ou serviço que desejam para 
efetuar a troca. Nesse momento, a moeda retorna ao 
Programa Dotz e o ciclo se completa.

Essa dinâmica simples facilita a operação para 
as empresas parceiras que utilizam o programa para 
centralizar ações de relacionamento com clientes e fide-
lização. Para os usuários, a metodologia simplificada é 
atraente e estimulante. Essa característica gera o retorno 
desejado e satisfação de todas as pontas envolvidas.

Vantagens para  
as empresas parceiras

Para as empresas parceiras, a 
principal vantagem de centralizar 
as operações de fidelização e re-
tenção de clientes pelo Programa 
Dotz é a redução nos custos de 
implementação e manutenção da 
estrutura de um programa de fideli-
dade próprio. Isso acontece porque 
os custos são divididos entre todas 
as empresas parceiras. Por conse-

qüência, boa parte dos recursos que normalmente 
seriam destinados com o custeio de todo o processo 
pode ser direcionada para a premiação, otimizando 
os resultados de sua ação de recompensa aos clien-
tes. Além disso, a mecânica do Programa Dotz 
permite à empresa parceira a criação de diversos 
tipos de promoções de acordo com seu público-alvo 
ou período do ano.

Há também outra vantagem estratégica. O sis-
tema tecnológico que controla o Programa Dotz 
registra o perfil dos usuários e suas preferências. 
Desta forma, é possível conhecer hábitos e dife-
renciar grupos de usuários de acordo com diversos 
critérios, obtendo alto nível de especificidade. Isso 
permite planejamento e realização de ações pontuais 
e precisas de marketing direto, além de prospecção 
de potencialidades junto a determinado público. 
Além disso, a qualquer momento, é possível realizar 
pesquisa junto à base de usuários ou focando em 
determinados segmentos. Ações com esta caracte-
rística podem gerar informações estratégicas sobre 
os próprios clientes ou visando um universo dentro 
da base de usuários.

Vantagens para os usuários do  
Programa Dotz (consumidores finais)

Redução de tempo no acúmulo da moeda virtual 
Dotz e, consequentemente, maiores possibilidades de 
troca por prêmios. Além disso, os valores acumulados 
não têm prazo para expirar, diferentemente de outros 
programas de fidelidade. Esses aspectos representam 
a força motriz do Programa Dotz de Fidelidade para 
os seus usuários, universo que chega a 2 milhões 
de pessoas.

O menor tempo de acúmulo de Dotz é possível 
devido ao grande número de empresas parceiras. 
Dessa forma, os usuários podem ganhar a moeda 
em vários lugares com compras e aquisições de ser-
viço que fazem parte do cotidiano, sejam compras 

Programa Dotz 
funciona como um 
banco que possui 
suas operações 

centralizadas na 
moeda virtual 

Dotz

Dotz
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Números do Programa Dotz (dezembro de 2007)

Tabela 1

de itens de saúde e beleza, supermercado, livros 
ou, até mesmo, utilizando um estacionamento e 
fazendo uma refeição em uma cadeia de fast food, 
entre outras inúmeras opções. Com isso, o usuário 
não só acumula em vários lugares como também 
não fica restrito a uma única forma de pagamento. 
Essas condições favoráveis para o acúmulo de Dotz 
ainda podem ser potencializadas pelo uso do cartão 
de crédito Dotz. Nas compras feitas com ele, além 
da bonificação normal o participante pode ganhar 
Dotz em dobro, bem como participar de promoções 
especiais.

No momento da troca por prêmios, fica evidente 
outra vantagem para os consumidores finais que 
é o poder de escolha. Ele pode escolher o prêmio 
que quiser de acordo com os Dotz que possui. Para 
reforçar essa vantagem, o catálogo de premiação é 
constantemente renovado. Além disso, possui uma 
ampla gama de opções com cerca de 6 mil produtos 
e serviços. Por si só, essa peculiaridade do Programa 
Dotz é diferenciada de outras ações de fidelização 
como, por exemplo, o programa de milhagens, que 
oferece apenas o acúmulo de milhas para a troca 
por trechos de viagens. Outras iniciativas perdem 
na comparação com o Programa Dotz porque 
estão atreladas a uma única empresa ou forma de 
pagamento.

Esses fatores dão ao usuário do programa a 
percepção de tangibilidade das premiações. A pos-
sibilidade de acumular a moeda virtual em várias 
empresas proporciona maior acesso e presença na 
vida cotidiana das pessoas. Para que isso aconteça 
de forma mais natural, a moeda virtual Dotz foi 
criada de forma lúdica, agregando ainda mais valor 
e atratividade à iniciativa.

O Programa Dotz também realiza promoções 
próprias e eventos para os usuários. Nesse caso, a 
meta é demonstrar o quanto eles são importantes e 
especiais neste contexto.

Esse mix de vantagens visa satisfazer o lado ra-
cional e emocional dos usuários, premissa essencial 
para o sucesso de um programa de fidelização.

TrABAlHANDo A FIDElIzAÇÃo

A Dotz iniciou suas atividades sem verba de 
marketing, mas a moeda precisava estar presente. A 
internet apresentava particularidades que configu-
raram o cenário ideal, como plataforma aberta, mas 
concentrada e com consumidores de poder aquisi-
tivo alto. Além disso havia as empresas, potenciais 
clientes, pois precisavam reter os consumidores. A 
internet era o meio em que a fidelização tinha grande 
necessidade de ser trabalhada. As lojas que faziam 
parte do e-commerce precisavam de diferenciais e 
conseguimos formar parcerias com as principais 
empresas do setor. A combinação de fatores fez com 
que, em seis meses, conquistássemos um grande 
número de usuários com custo muito baixo.

O ciclo virtuoso estava estabelecido. Grande 
número de pessoas envolvidas, várias empresas 
interessadas, a moeda passa a ter maior valor, o que 
atrai novos usuários. Essa foi a força motriz que fez 
o negócio começar a rodar.

Os dois anos seguintes foram marcados pela 
transição gerada pelo crescimento, situação que 
trouxe desafios e novas dificuldades. A Dotz deixava 
de ser uma empresa de dez pessoas e passava a ter 
um quadro composto por quase 50 funcionários. 
Até hoje vive este ciclo porque o negócio, apesar de 
consolidado, continua a se expandir. No entanto, 
ainda não chegamos aonde queremos estar.

A curta trajetória não é feita somente de acertos. 
Nesta fase de transição, houve um momento em 
que as tentações foram mais fortes e o foco ficou 
um pouco à margem do processo. A tentativa de 
diversificar serviços e segmentos trouxe impacto 
negativo ao trabalho da empresa.

Com o passar do tempo, consolidou seu posicio-
namento na internet, e os objetivos foram alcançados 
paulatinamente. Uma das conquistas mais expres-
sivas foi o lançamento do cartão de crédito Dotz. 
Isso foi muito importante porque queríamos mais e, 
principalmente, porque nunca quisemos ser vistos 
como uma empresa de internet. Nosso negócio não 

Empresas 
participantes 
(parceiras)

Usuários Dotz distribuídos
Opções de produ-
tos e serviços no 

catálogo de trocas

Trocas efetuadas 
por usuários

70 2 milhões 2 bilhões 6 mil 600 mil

fiDelização

A DISSEmINAÇÃo DE UmA moEDA VIrTUAl
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é internet, mas sim programas de fidelização para 
empresas seja online ou offline. Nesse aspecto, o 
cartão foi importante para desmistificar a Dotz.

Outro fator determinante foi o ganho de espaço 
no segmento offline. A partir daí, o percurso à frente 
já estava tracejado. O foco mercadológico é o con-
sumidor final e é nele que a Dotz está concentrada. 
Não há quem faça o que a Dotz faz hoje no Brasil, 
pois algumas empresas fazem apenas pedaços do 
que fazemos. Além disso, não existe nada parecido 
com a moeda Dotz. Meu grande sonho é fazer com 
que essa moeda faça parte da vida de todo mundo, 
em todo lugar. No estágio atual, a Dotz cumpriu 
20% da sua missão. Ainda temos um longo caminho 
pela frente.

o BAlANÇo DE ATIVIDADES E 
rESUlTADoS: 2 BIlHõES DE DoTz 
DISTrIBUÍDoS

Com sete anos de atividades, o 
Programa Dotz acaba de atingir 
a marca de 2 bilhões de unidades 
da moeda Dotz distribuídos a 
membros da base de usuários. 
Esse montante bonificou mais 
de 2 milhões de usuários em todo 
o país.

Para chegar à distribuição 
de 2 bilhões de Dotz, foram 
movimentados cerca de R$ 2 
bilhões em vendas por meio 
das parcerias com algumas das 
principais empresas do Brasil, 
como Submarino, Americanas, 
Shoptime, Pão de Açúcar Delivery, Magazine Lui-
za, Pernambucanas, Comprafácil.com, Gol, Semp 
Toshiba, Electrolux, Brastemp, Editora Abril, Grupo 
Estado, Folha de S. Paulo, entre outras, e também 
ferramentas como o “e-Shopping Dotz” e o cartão de 
crédito Dotz. Além das compras, os usuários recebem 
Dotz ao responder pesquisas, indicar amigos, entre 
outras ações pontuais.

Uma base de comparação interessante para per-
cepção de valor tangível é que os 2 bilhões de Dotz 
distribuídos representam, em média, 4 milhões de 
ingressos de cinema.

CATáloGo DE prEmIAÇÃo E TroCAS

O catálogo de premiação da Dotz também teve 

expansão significativa desde o lançamento do pro-
grama e hoje oferece seis mil opções para que os 
usuários troquem os Dotz acumulados. Os produtos 
e serviços disponíveis para os usuários estão divididos 
em 18 categorias. As que registram maior número 
de acessos para trocas são as categorias ligadas ao 
entretenimento, como “Divirta-se”, “Minhas Mú-
sicas” e “Livraria”.

No entanto, ganham cada vez mais espaço na 
preferência dos usuários seções como a “Experience”, 
que oferece possibilidades inusitadas aos usuários 
como troca por vôo panorâmico por São Paulo, 
degustação de vinho no Fasano, opções de esportes 
radicais e de aventura, entre outras. 

A renovação é constante e traz novidades, como 
passaporte para o Wet’n Wild, locação na Block-
buster, vale-compra na Livraria Cultura. Ainda há 
opções sazonais, como o ticket McDia Feliz, que 
entrou no catálogo por conta da campanha para 

combate ao câncer infantil.
A movimentação do catálogo 

de compras pode ser considerada 
um sensor com relação a hábi-
tos de consumo, preferências e 
comportamento. Este vertente 
tem ainda mais força se conside-
rarmos a diversidade de perfil de 
usuários do Programa Dotz.

Em 2007, o Programa Dotz 
ultrapassou as 600 mil trocas 
de Dotz acumulados pelos usu-
ários por produtos ou serviços 
disponíveis no catálogo de pre-
miação. Com relação às trocas, 
vale destacar que o valor médio 

registrado nas transações está aumentando em mais 
de 45%, indicando que os usuários acumulam Dotz 
por mais tempo, visando trocar por prêmios de valor 
mais alto.

pArCErIAS

O Programa Dotz de Fidelidade também acaba 
de alcançar a marca de 70 parceiros. Este leque é 
composto por grandes empresas que operam por 
meio da internet (todas as principais lojas virtuais), 
bem como empresas do setor offline. 

A pluralidade dos parceiros do Programa Dotz 
constitui um dos principais diferenciais em relação 
a outras iniciativas voltadas à fidelização e relacio-
namento com clientes. Além disso, essa diversidade 

Com sete anos 
de atividades, o 

Programa Dotz acaba 
de atingir a marca 

de 2 bilhões de 
unidades da moeda 
Dotz distribuídos a 

membros da base de 
usuários

Dotz
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representa a grande força do 
sistema de coalizão, base estru-
tural do Programa Dotz.

Somente em 2007 foram 
fechadas parcerias com em-
presas conceituadas no mer-
cado brasileiro, como HSBC, 
Embratel, Sul América, Bob’s, 
Portal Terra, entre outras. Além disso, usuários que 
possuem o cartão Dotz ainda podem usufruir os 
benefícios de parcerias especiais como, por exemplo, 
as que foram firmadas com a Electrolux e Compa-
nhia Atlética.

Apesar do recente avanço nesta área, o Programa 
Dotz tem como meta conquistar um grande parceiro 
de cada segmento. Isto está diretamente relacionado 
com a proposta do programa que é estar presente 
no dia-a-dia dos usuários. Por este motivo, há nego-
ciações sendo conduzidas com as principais redes de 
supermercado, posto de gasolina, além de empresas 
de outros segmentos.

BASE DE USUárIoS

Nesse momento, mais de 2 milhões de pessoas 
fazem parte da base de usuários do Programa Dotz 
de Fidelidade, sendo que foi registrado crescimento 
de 65% no último ano. Há usuários Dotz em todos 
os estados do país, sendo que estão espalhados em 
mais de 100 cidades brasileiras. Em todas as capi-
tais estaduais há usuários classificados como heavy 
users (pessoas que utilizam o Programa Dotz todos 
os meses).

A abrangência do programa pode ser exemplifi-
cada pela diversificação de perfis pessoais dos usu-
ários do programa. Atualmente, 60% dos usuários 
são homens, mas o avanço registrado no número 
de mulheres cadastradas indica que em breve deve 
acontecer uma inversão nesse quadro, sendo que as 
mulheres passarão a ser maioria.

A diversificação está presente também na faixa 
etária dos usuários, sendo que a grande maioria está 
na faixa entre 27 e 50 anos. Dentro deste universo, 
40% possuem entre 27 e 35 anos, 20% possuem 
idade entre 36 e 40 e 37% estão na faixa que vai dos 
41 a 50 anos.

HEAVy USErS

Os heavy users estão presentes em todas as capitais 
brasileiras e, nos casos mais expressivos, realizaram 

cerca de 90 trocas desde se cadas-
traram no programa. Não é pos-
sível criar um perfil único para os 
heavy users, pois englobam desde 
jovens a pessoas com idade mais 

avançada. Além disso, este universo é 
composto por homens e mulheres com varia-

das atividades profissionais. Em sua maioria fazem 
parte da classe A ou B. Entretanto, com a expansão 
do programa e com as novas parcerias, a classe C 
começa a ter acesso ao programa também.

É possível destacar um número significativo de 
pessoas que acabam se sobressaindo pela forma 
como acumulam a moeda Dotz, sendo que eles ob-
têm Dotz por meio de diversos parceiros do programa, 
ampliando o aproveitamento de suas compras ou 
aquisições de serviços cotidianamente. Estes usuários 
chegam a acumular Dotz em até 30 parceiros.

No momento da troca, os heavy users têm prefe-
rência por DVDs, CDs, ingressos de cinema, par-
ques, milhas em geral, livros, assinatura de revistas, 
vale-presentes, acessórios para casa, vinhos, jogos e 
brinquedos.

CoNSElHo DE USUárIoS

O ano de 2007 também fica marcado pela criação 
do Conselho de Usuários Dotz. A iniciativa visa abrir 
canal permanente de comunicação entre os usuários 
e a Dotz. A medida será especialmente importante 
para a definição e alinhamento de novas estratégias 
e, conseqüentemente, no aumento do índice de sa-
tisfação da base de usuários.

Os escolhidos farão parte do conselho por um 
ano. Nesse período, serão realizados quatro encontros 
trimestrais. Além disso, quinzenalmente eles serão 
consultados e estimulados a expressarem suas opini-
ões, sugestões e críticas sobre aspectos do programa, 
como comunicação, processos de compra, troca e 
crédito de Dotz, entre outros.

Cada encontro terá um tema central. Nas reuniões 
posteriores os temas serão abordados para verificar 
melhorias implementadas e status das que estiverem 
em andamento.

UrA

Considerando a importância da pluralidade de 
canais de comunicação com os usuários, a Dotz 
criou também neste ano a Unidade de Resposta 
Automática (URA). O recurso foi desenvolvido com 

fiDelização
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o objetivo de facilitar o atendimento dos usuários que 
não possuem acesso fácil à internet, propiciando um 
canal de atendimento telefônico.

A URA iniciou atividades em junho e já teve 
mais de 3 mil acessos. Por meio deste novo recurso, o 
usuário pode obter informações sobre saldo, créditos, 
promoções, bem como realizar trocas.

Além disso, a URA possui uma função estratégi-
ca para parceiros do Programa Dotz, principalmente, 
que atuam no setor offline. A ferramenta possibilita 
a realização de pesquisas com os usuários que não 
possuem acesso à internet. Atualmente, estão sendo 
realizadas duas pesquisas para Bon 
Grillê e Bob’s. A URA pode ser 
acessada pelo (11) 4083-3689.

CArTÃo DE CréDITo DoTz

Nos últimos 12 meses, a venda 
de cartões de crédito da Dotz apre-
sentou alta de 88% por meio do 
telemarketing e houve aumento de 
86% nas vendas efetuadas pelo site. 
Com relação aos cartões adicionais, 
foi constatado crescimento de 70% 
nas aquisições. Considerando ape-
nas os meses de 2007, o aumento 
na venda de cartões chega a 91%.

Também vale destacar que o 
volume de transações feitas com o cartão de crédito 
Dotz apresentou crescimento. Na média, os usuários 
Dotz gastaram 14% a mais em compras com o cartão 
de crédito Dotz.

O aumento no volume de vendas dos cartões foi 
alavancado por ações estratégicas, como ajustes na 
plataforma, campanha de incentivo ao telemarke-
ting, censo e atualização de telefone dos usuários.

ClUBE DA VIAGEm DoTz

A Dotz Marketing identificou no setor de turismo 
uma grande oportunidade dentro do mercado brasilei-
ro. Esta foi a origem da criação do Clube da Viagem 
Dotz, ao reunir players deste segmento que primam 
pela qualidade no atendimento para a retenção de 
clientes. Além disso, vale destacar que globalmente 
a área de turismo é uma das mais procuradas pelos 
usuários de programas de recompensas no momento 
da premiação. Após constatar esta vertente, a flexi-
bilidade do modelo de negócios do Programa Dotz 
possibilitou a implementação do clube.

A Dotz Marketing desenvolve desde 2004 um tra-
balho para formar o maior e mais atualizado banco 
de dados do segmento. Por meio dele, são oferecidas 
hospedagens na rede Atlantica Hotels International 
(AHI), pacotes de viagens do Submarino Viagens, 
transporte aéreo via GOL, locação de veículos da 
Unidas, além de entretenimento no Beach Park 
Resort, Ingresso.com, publicações especializadas 
em turismo da Editora Abril, seguro viagem Assist 
Card, entre outras possibilidades. O objetivo é que 
o participante do programa seja recompensado em 
cada interação durante suas viagens. Desta for-

ma, maximizamos o potencial de 
acúmulo de Dotz em ações que 
se complementam durante um 
período determinado como uma 
viagem.

Nessa estratégia, o banco de 
dados desempenha papel funda-
mental, passando por todos os 
participantes desta cadeia desde 
o usuário (consumidor final), 
incluindo agentes de turismo, se-
cretárias e recepcionistas do hotel. 
Todos os segmentos desta cadeia 
participam mediante as transações, 
concretizando a vertente mais forte 
do Clube da Viagem Dotz. Já é 
possível apontar algumas parcerias 

que estão conquistando posição de destaque dentro 
do clube:

CASE ATlANTICA HoTElS 
INTErNATIoNAl (AHI)

A rede Atlantica Hotels International certamente 
é o parceiro que melhor entende o formato de pro-
grama de coalizão utilizado pela Dotz. Por meio do 
Programa Atlantica Dotz, a rede vem identificando, 
conhecendo e recompensando seus hóspedes, par-
ceiros de negócios e funcionários. Por exemplo, se 
um executivo viaja para Recife e se hospeda na rede 
Atlântica, a sua secretária, que fez a reserva, ganha 
Dotz, bem como o agente de viagem que interme-
diou a reserva, o próprio hóspede e o recepcionista 
do hotel. Esse é um exemplo claro de como toda 
uma cadeia de pessoas pode ser beneficiada pela 
fidelidade. Os benefícios se estendem, sendo possível 
acumular Dotz em reserva de salas para eventos, em 
up-grades, nos restaurantes da rede ou, até mesmo, 
fazendo a reserva diretamente no site da AHI. Essa 

Nos últimos 12 
meses, a venda 
de cartões de 

crédito da Dotz 
apresentou alta 
de 88% por meio 
do telemarketing 
e houve aumento 

de 86% nas vendas 
efetuadas pelo site

Dotz
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Parceria Dotz & AHi em números

Tabela 2

roberto Chade é presidente da Dotz Marketing e criador do 
Programa Dotz de Fidelidade.

parceria aproveita todo o leque de possibilidades que 
o Programa Dotz oferece às empresas.

Em dois anos, os resultados ficam evidentes. Atu-
almente, mais de 60 mil participantes estão cadastra-
dos e cada hotel consegue enxergar sua evolução de 
penetração do programa, o nível de relacionamento 
dos hóspedes com a rede e com o Programa Dotz. 
Cerca de 25% dos hóspedes acumulam “Dotz” em 
suas estadias. A meta é chegar a 40% de penetração 

nos próximos meses, direcionando comportamento 
e recompensando os clientes mais fiéis e rentáveis de 
forma segmentada.

Esse resultado também é fruto de engajamento da 
organização da AHI como um todo, que entende e 
está comprometida com os objetivos de médio e longo 
prazos. O programa vem sendo comunicado por meio 
de materiais impressos, digitais e, principalmente, no 
contato pessoal com os clientes finais e trade.

Dotz distribuídos por meio 
da parceria Dotz & AHI

 % de Hóspedes da rede 
usuários do Programa Dotz

% da receita da rede 
proveniente de hóspedes 

usuários do Programa Dotz

Clientes da rede que se 
cadastraram no programa 

Dotz devido à parceria

40 milhões 13% 11% 60 mil

fiDelização
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Do início de suas atividades em 1972, a empresa que 
organizava excursões para pequenos grupos vem se 
reinventando ao longo tempo e mantém-se antenada com 
necessidades e oportunidades de cada momento. A empresa 
cresceu e solidificou-se ao investir na própria evolução. 
Sempre atenta aos anseios do seu público, lançou tendências 
e ampliou sua gama de produtos e serviços turísticos, a ponto 
de ser hoje a companhia de viagens líder na preferência dos 
consumidores brasileiros.

uma aposta na
univErsidadE corporativa

v a n d e R l e i  c a R n a v a l

CVC turiSMo

essa preferência faz da CVC a operadora com o 
maior número de fretamentos aéreos de todo o 
Brasil – 5.400 vôos fretados em 2006, e a coloca 
também na posição de liderança no mercado 

latino-americano de turismo. 
Aliás, a empresa sempre entendeu que para 

consolidar sua atuação com o público consumidor 
é fundamental inovar. Tanto que foi a primeira 
companhia a fretar aviões, a oferecer o parcelamento 
de viagens em 10 vezes sem juros e a desenvolver 
produtos turísticos que cabem no bolso do cidadão. 
Esta medida reflete a forte preocupação social da 
CVC em permitir que os brasileiros tenham, cada 
vez mais, acesso ao turismo.

Para que possam planejar suas viagens, a CVC 
trabalha com uma tabela com mais de 12 meses 
de antecedência, que permite ao turista preparar 
de forma antecipada o roteiro desejado entre os 80 
diferentes destinos que a empresa oferece por meio 
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de 770 produtos nacionais e internacionais.
E isso é apenas o começo. Muitas oportunida-

des serão lançadas em breve para melhor atender 
ao turista e fomentar ainda mais esta indústria no 
Brasil e no exterior. Sob o comando de seu fundador 
e presidente Guilherme Paulus, a CVC prepara-se 
para vôos mais altos, com a abertura de filiais no 
exterior que ampliarão a rede já composta por es-
critórios na Argentina, Chile e Uruguai. Os planos 
de expansão incluem ainda expandir de 206 para 
300 o número de representantes exclusivos no 
Brasil, estendendo o atendimento a cidades fora dos 
grandes centros. 

Indicadores mostram que o mercado a explorar 
é vasto: dois em cada três viajantes que escolhem ir 
ao exterior estariam dispostos a visitar um destino 
doméstico se encontrassem situação mais propícia. 
Os números do setor também mostram a gradativa 
popularização do turismo: mais de 50 milhões de 
brasileiros (1/4 da população do país) viajou pelo 
Brasil em 2005. Somente os turistas das classes C, D 
e E movimentaram R$ 3.8 bilhões em 2003 – 92% 
deles pagaram seus pacotes à vista.

No auge de sua maioridade, prestes a completar 
35 anos de experiência, a CVC Turismo vive seu 
melhor momento em consonância com o atual 
cenário vivenciado por toda a indústria brasileira de 
turismo, também em rota de crescimento acelerado 
com multiplicação de oportunidades para viajar e 
conduzir bons negócios.

É neste âmbito, de antecipar-se ao desejo de seu 
público, permitir o acesso ao turismo, desenvolver 
regiões turísticas, gerar empregos e crescer junto com 
esta indústria, que a CVC se fortalece e reforça sua 
importância no dia-a-dia da economia brasileira e 
magnitude no setor de turismo.

NúmEroS DA CVC TUrISmo

Passageiros
• 10 milhões de passageiros atendidos de 1972 até 
2006;
• Expectativa de embarcar 1.7 milhão de passageiros 
em 2007;

Representantes exclusivos / Lojas
• Abertura de 100 novos representantes exclusivos até 
final de 2008, em parceria com a rede Carrefour;
• Abertura de representantes exclusivos no exterior 
(hoje, possui lojas na Argentina, Chile, Uruguai e 
França);

Hotéis Exclusivos
• Serrano Gramado (RS), Toscana Gramado (RS), 
Alpenhaus Gramado Hotel (RS) e Eco-resort Ara-
caju (em construção);
• Mais de 4 mil hotéis associados em todo o mun-
do.

Vôos fretados
• 5,4 mil vôos fretados em 2006. 

Número de representantes exclusivos
• 240 (em 25 estados brasileiros, além da Argentina, 
Chile, Uruguai e França. 

o CASE – A UNIVErSIDADE 
CorporATIVA CVC

No Brasil, as empresas se preocupam cada vez 
mais com projetos educacionais e com o desenvolvi-
mento pessoal e profissional de seus colaboradores, 
pois o único bem da empresa que não pode ser 
copiado são as pessoas e o resultado desse sucesso 
está ligado ao conhecimento e ao capital humano 
que possuem. 

Alinhada à teoria do capital humano, a CVC em 
uma ação de vanguarda, decidiu investir em sua 
própria Universidade Corporativa, em atendimento a 
uma crescente demanda em educação e treinamento 
a todos os Agentes de Viagem, os que trabalham na 
rede de agências e os demais profissionais que atu-
am em seus diversos departamentos. Uma atenção 
especial para esses profissionais é vital para que a 

eDuCação
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empresa atinja o sucesso, superando todas as suas 
expectativas e projeções.

Com esta filosofia, a CVC inicia um processo de 
evolução interna para superar seus novos desafios 
e, a partir de 2004, investe em infra-estrutura para 
treinamentos de produto realizados em todo Brasil. 
São eles: Programa de Desenvolvimento de Gerentes 
(PDG), Levantamento de Necessidades de Treina-
mento (LNT), Assessment (entrevistas, avaliações 
de perfil, diagnóstico e feedback) e Programa de For-
mação de Agentes de Viagem, por meio dos conceitos 
de educação corporativa, aprendizagem contínua, 
autodesenvolvimento e foco no negócio.

Além dos treinamentos presenciais oferecidos 
em todo Brasil, ultrapassando as barreiras físicas e 
seguindo uma tendência mundial, a Universidade 
CVC utiliza a educação a distância e oferece treina-
mentos on-line, mais conhecidos como e-learning, 
disponibilizados via internet. 

Aliar o ensino a distância à atual velocidade de 
informações, e às necessidades de aprendizagem é o 
grande desafio e diferencial da operadora. Esse pro-
cesso de aprendizagem encurta distâncias, otimiza o 
tempo e aproxima, cada vez mais, as pessoas de um 
conhecimento quase que ilimitado. É também uma 
excelente forma de interagir e trocar experiências 
com profissionais de qualquer região do país e/ou 
do mundo.

Assim como em cada roteiro de viagem, cuja 
preparação envolve atenção aos mínimos detalhes, 
os treinamentos são elaborados obedecendo às mais 
modernas práticas pedagógicas, mesclando técnicas 
de vendas, conhecimentos específicos dos destinos 
e informações sobre os pacotes. Tudo isso para dar 
subsídios ao vendedor para despertar, nos passageiros, 
aquele desejo que todos têm de fazer uma viagem dos 
sonhos. Esse modelo de aprendizado torna constante 
o processo de desenvolvimento dos colaboradores e 
reforça a cultura da CVC, que hoje é a maior agência 
de turismo da América Latina.

A gestão de todos os recursos apresentados é 
feita por meio do sistema de gerenciamento LMS 
(Learning Managment System), que possibilita o 
acompanhamento de números, dados e relatórios. 
Além do completo acompanhamento tutorial, ofe-
recido aos alunos para esclarecer dúvidas de acesso 
e conteúdo. 

A Universidade Corporativa CVC foi estruturada 
com base no conceito de Rota do Conhecimento, 
o que significa construir uma trajetória de apren-
dizagem lógica e estruturada, permitindo o desen-
volvimento de competências estratégicas essenciais 
ao negócio da empresa e de competências técnicas 
necessárias para o desempenho da função.

Para se chegar a essa estrutura, a CVC investiu 
tempo e recurso na procura de informações com 

CVC turiSMo

Alunos aprovados por destino
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especialistas de diversas áreas, na busca de know-how 
e resposta a respeito da execução de atividades, pro-
cessos e mapeamento de conhecimento. Na medida 
que avançamos com os treinamentos dos destinos, ou 
Rotas do Conhecimento, o ensino e a aprendizagem 
vão se tornando parte da bagagem do conhecimento 
do colaborador, bem como parte de sua rotina de 
trabalho. A cada destino-treinamento implementado, 
o funcionário evolui, tanto culturalmente quanto 
profissionalmente. Uma das vantagens é que esse 
processo não termina nunca, pois a CVC sempre 
está em busca de novas rotas e consequentemente 
novos treinamentos.

Entre a diversidade de caminhos possíveis, a 
linha pedagógica da Universidade CVC possui 
mão dupla: a primeira é a Educação Corporati-
va, tendência mundial nas melhores empresas do 
mundo, composta de cursos diretamente ligados aos 
negócios, sistemas e processos da CVC; a segunda é 
a Educação Acadêmica, que conta com a parceria 
da Universidade Metodista de São Paulo. A união 
dessas duas conceituadas instituições propicia o de-
senvolvimento do primeiro curso de Tecnólogo em 
Serviços de Turismo e Hospitalidade, equivalente a 
um curso superior, com quatro módulos de duração 
de 400 horas cada. Um dos principais diferenciais do 
ensino em módulos é que o aluno escolhe quando 
concluir o curso, pois cada etapa conta com uma 

eDuCação
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certificação específica. Além disso, os preços serão 
mais baixos que os de um curso convencional. As 
duas linhas de ensino, Corporativa e Acadêmica, 
além da certificação, oferecem acompanhamento 
e orientação para os estudos, com monitoramento 
de profissionais experientes em nosso mercado e no 
ensino a distância.

As projeções da CVC para o próximo ano, com 
a Universidade, anunciam novos desafios, como 
exemplo alinhar processos e procedimentos internos, 
capacitar toda a rede CVC em produtos e processo de 
vendas, além de atender a diversidade de culturas de 
todos colaboradores da Operadora. Hoje, são 34 lojas 
próprias CVC, 196 terceirizadas, 12 mil agências e 
29 lojas Carrefour.

Em breve, as filiais da CVC na Argentina, 
Uruguai e Chile, serão beneficiadas com mais uma 
inovação da Universidade CVC, que disponibilizará 
aos agentes da região o seu mais novo portal, além 
de todos os treinamentos e materiais impressos em 
espanhol. Dessa forma, a Universidade alcança as 
filiais internacionais da CVC na América Latina e 
mais de 100 novos alunos, capacitados em vendas 
de destinos em todo o mundo.  

Diante das características apresentadas, a Uni-
versidade CVC surge reinventando a área de Treina-
mento e Desenvolvimento, como uma oportunidade 
de formação e aquisição de conhecimento focado na 

Crescimento da universidade CVC
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Vanderlei Carnaval é diretor de Recursos Humanos da  
CVC Turismo.

área de atuação da empresa e nos processo utilizados 
por ela.

DADoS E NúmEroS Do TrADE

Segundo projeções da OMT (Organização Mun-
dial do Turismo), o trade turístico responderá em 
2020 por um faturamento de US$ 2 trilhões/ano, 
tornando-se a maior indústria do planeta. Portan-
to, a Universidade Corporativa CVC, iniciada em 
dezembro de 2006, buscou cadastrar 33 mil alunos 
potenciais. Hoje, são 3,5 mil matriculados e cursan-
do; e 3 mil já formados.

Os resultados apontam que após lançamento 
dos Cursos da Universidade CVC, 70 % dos nossos 
agentes atribuem o diferencial no atendimento, o 

desenvolvimento profissional e o aumento de suas 
metas ao conhecimento adquirido nos cursos.

Alguns depoimentos dos nossos alunos mostram 
que os cursos oferecidos pela Universidade CVC é a 
grande oportunidade para se capacitarem e crescerem 
profissionalmente. Consideram o material de apoio 
muito eficiente, pois os agentes passam a conhecer os 
destinos, a documentação específica necessária para 
embarque, transmitindo confiança e agilidade aos 
passageiros, que sentem-se seguros no momento da 
compra. Algumas equipes fazem reuniões semanais, 
trocam idéias e determinam prazos para a conclusão 
dos cursos, incentivando os agentes a finalizarem os 
treinamentos.

Se o futuro é uma estrada, a CVC está na rota 
certa.

CVC turiSMo
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um dos mais brilhantes imitadores de vozes do Brasil é o incrível Beto Hora. Ele imita 
todo mundo, desde personagens de desenhos animados até personalidades da política, 
cantoras e apresentadores de TV. O Beto Hora inclusive tem a mania de ligar para a casa 
de seus amigos mais chegados e, quando outra pessoa o atende, ele imita o Pelé ou o 
Lula ou qualquer um e pede para falar com a pessoa que ele conhece. Ele sempre faz isso 
comigo e principalmente com um grande amigo em comum, Tadeu Fóglia. O Tadeu se formou comigo na faculdade, 
mas exerce brilhantemente outra profissão: tem uma marcenaria e fabrica móveis e cozinhas sob medida para grandes 
personalidades – uma delas o próprio Beto Hora. 

O Tadeu também tem uma outra grande mania: toda personalidade que encontra na rua ele aborda e pede para 
que dê um alô pelo celular para sua mulher, uma portuguesa, a simpática Olinda. O que o Tadeu tem de paciência, 
educação e fineza, a sua mulher a Olinda tem de apressada e desbocada. E assim, com essa grande diferença de 
personalidades, vão vivendo muito bem há quase 30 anos. 

Mas o Tadeu me disse que, quando o Beto Hora liga para sua casa imitando alguém, a Olinda já não acredita mais. E 
que, quando o Beto começa a imitação, ela diz: “ô Beto Hora, pare de encher o saco. Eu sei que é você, pare de imitar 
o Pelé, ou o Silvio Santos, ou o Lula ou a Hebe Camargo, ou o Clodovil, que eu sei que é você.  Dá um tempo nessa 
palhaçada que eu vou chamar o Tadeu”. E assim tem sido nos últimos cinco anos. 

Outro dia eu pedi ao Tadeu para me fazer um armário novo para minha pequena biblioteca, e o projeto previa 
algumas luminárias especiais que ficavam embutidas para facilitar a leitura e a identificação de meus livros e CDs. Como 
o Tadeu é extremamente detalhista, pediu que eu fosse com ele a uma grande loja de lustres na Rua da Consolação, 
em São Paulo, para ajudá-lo a escolher as luminárias. Chegando à loja começamos a busca pelas luminárias. Existiam 
diversos modelos e preços, e por isso ele precisava de minha presença. E foi lá nessa loja que aconteceu uma tragédia.

Ao virarmos um córner atrás de uma gôndola com lustres estava o apresentador de TV, espírita, doublé de escritor 
e pintor e representante na terra de grandes gênios já falecidos, o Gasparetto. Quando o Tadeu viu o Gasparetto 
ficou excitadíssimo, abordou-o e disse que a Olinda, sua esposa, é fã incondicional dele e de seu programa e de 
tudo o que ele fazia. E que ela não ia acreditar e sobre tudo não iria perdoa-lo se ele o Gasparetto não perdesse um 
minutinho do seu tempo falando com ela pelo celular. O Gasparetto, finíssimo, ouviu todo o puxa-saquismo do Tadeu 
e educadamente concordou em falar com a Olinda pelo celular. 

É óbvio que eu pressenti a tragédia, mas não fiz nada para impedir a euforia do Tadeu. Ele ligou para a Olinda, e 
quando ela atendeu disse: “Lí, você não acredita quem está na minha frente. É o seu ídolo, o Gasparetto. Fala com 
ele um pouco”. E apressadamente passou o celular ao Gasparetto. Eu só ouvi o Gasparetto falar “oi dona Olinda, é o 
Gasparetto”. Logo depois ele começou a ficar mudo e completamente desconcertado tentou ainda dizer alguma coisa, 
não conseguiu. Passou o celular para o Tadeu e se mandou para o elevador. 

O Tadeu, sem perceber nada, pegou o celular e perguntou à Olinda: “e aí gostou do Gasparetto?” A Olinda respondeu 
de imediato: “Tadeu, você pensa que eu sou burra? Não era o Gasparetto coisa nenhuma, ó pá, era o Beto Hora. Eu o 
mandei à merda,  e disse ainda que ele imita o Clodovil muito melhor do que essa bichona do Gasparetto”.

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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