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EDITORIALEDITORIAL

respeito ao meio ambiente é uma prática hoje enraizada não só entre os managers dos 

grandes grupos brasileiros. Mas poucos desses executivos podem se orgulhar de estarem 

há mais de uma década plenamente dedicados a esta área.

É o caso do Diretor Presidente da Haztec, Marcos Ferreira, cujo depoimento abre mais 

esta edição de Case Studies – revista Brasileira de management, que há quinze anos 

se dedica ao desafio da sustentabilidade.

A Duke Energy Geração Paranapanema, cujas oito usinas hidrelétricas respondem por 

3% da geração de energia do país, inovou em suas políticas em relação ao meio am-

biente, como pode ser visto em seu case.

A Brasilcap, como pode ser visto nesta edição, teve uma bem-sucedida experiência de 

marketing performance com um de seus títulos de capitalização, o Ourocap Empresa.

O case da Navegação Aliança mostra como a maior operadora hidroviária de granéis 

sólidos da bacia sudeste implementou um sistema de rastreamento por satélite em  

sua frota.

A superação do desafio da crise aérea resume o case da Rio Quente Resorts, que em 

julho de 2007 garantiu suas metas de ocupação para as férias do meio de ano.

A série de trabalhos apresentados neste número começa pela rede Forza, uma revenda 

de combustíveis líquidos e de Gás Natural Veicular 100% nacional, que teve nos progra-

mas de fidelização uma importante alavanca de sua estratégia de expansão.

O case da Tamboré, uma empresa de desenvolvimento urbano de São Paulo, mostra 

como a expansão de uma companhia pode ser associada ao crescimento da própria 

comunidade.

E o trabalho da Bayer descreve as boas práticas do grupo alemão em suas atividades no 

Brasil, no que diz respeito à questão ambiental. 

O case da Kia Motors mostra a trajetória da companhia desde que entrou no mercado 

brasileiro, no início dos anos 90 – até chegar, aos dias de hoje, à marca das mais de 110 

mil unidades vendidas no atacado.

O Wet’n Wild São Paulo, inaugurado em 1998, adotou em 2006 um vigoroso Plano de 

Revitalização. Os (excelentes) resultados estão descritos nesta edição.

E nos Cases & Causos de Marketing temos nosso brilhante Décio Clemente mostrando 

como uma ação de divulgação de produto pode resultar em um belo flagrante...

O

Sérgio CoSta
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Química, o começo
“A química pura sempre me atraiu, no sentido de poder 

trabalhar a alteração de substâncias, o desenvolvimento de 
produtos.  Cursei a Escola Técnica Federal, no Rio. Mas 
quando fiz o vestibular optei pela engenharia química. Eu 
estava convicto de que a química e a mecânica eram os 
dois campos da engenharia que me possibilitavam ter maior 
amplitude de trabalho em diferentes áreas de atuação, por 

envolver processos de desenvolvimento, unidades indus-
triais etc. Seja numa planta química, seja um fabricante de 
veículos ou qualquer outra área, há sempre uma área de 
química pura. Sempre desejei estar mais próximo do lado 
produtivo, do lado industrial, do que única e exclusivamente 
do lado de pesquisa, de conhecimento. Em outras palavras, 
trabalhar no chão de fábrica, ter contato direto com o dia-
a-dia de uma produção.”

Na maioria das vezes, o turning point de um executivo acontece com 
uma mudança de empresa, com uma transferência para o exterior ou 
outros movimentos na carreira. Mas com o engenheiro químico Marcos 
Ferreira este momento aconteceu quando, em 1993, recebeu a missão 
de comandar uma área que, na época, ainda não merecia uma grande 
atenção no Brasil: a ambiental. 
“Desde então nunca mais deixei de trabalhar na área de meio ambiente. 
Já são quinze anos”, destaca ele, que há um ano é o Diretor Presidente da 
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental, especializada em soluções 
integradas na área de sustentabilidade.
Ferreira está à frente de um processo de crescimento corporativo, com 
aquisição de outras companhias, e onde a diretriz não é assumir os 
contratos e o faturamento das empresas, mas também o capital humano. 
“Em uma empresa de serviços, como a Haztec, o ser humano  
é fundamental em relação a tudo”, comenta.

Um manager 
da área ambiental

M a r c o s  F e r r e i r a
Diretor Presidente da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental
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primeiros passos
“Minha primeira experiência profissional surgiu quando 

eu ainda fazia faculdade. Foi um estágio em uma empresa 
da Esso, a Solutec, fabricante de óleos lubrificantes. É bom 
lembrar que, no final dos anos 70, o mercado de distribuição 
de combustível no Brasil era muito baseado ainda em empre-
sas estrangeiras. A Petrobras Distribuidora estava nos seus 
momentos iniciais, e as empresas fortes do setor de petróleo 
eram basicamente a Shell e a Esso. E a Esso era uma grande 
referência. Havia a marca do Repórter Esso, o tigre, o Esso 
Super. Fui trabalhar na Ilha do Governador, em uma área de 
fabricação de aditivos para óleos lubrificantes.”

o impacto do cruzado
“Em 1983, já formado em engenharia química, recebi 

um convite da Chevron. Na época, a empresa só tinha duas 
atividades no Brasil: fabricação de asfaltos e de aditivos 
para lubrificantes. Fui trabalhar nesta última área, onde já 
tinha a experiência da Esso.  Na Chevron enfrentei um 
grande desafio por conseqüência do Plano Cruzado, em 
1986. Ocorreu uma falta substancial de matérias-primas 
para formulação dos aditivos destinados a óleos lubrifican-
tes, e havia a necessidade de garantir o desempenho dos 
produtos. A Chevron vendia o aditivo para a Esso, Shell 
e Texaco fabricarem o óleo lubrificante final. Tivemos 
de realizar a substituição da matéria-prima por similares 
nacionais e garantir que o produto final tivesse o mesmo 
desempenho do que aquele formulado, preparado e dese-
nhado nos Estados Unidos.”

cultura estrangeira
“Outra experiência importante na Chevron foi que, pela 

primeira vez, tive contato direto e constante com tecnologia 
e com uma empresa americana, onde toda a gestão seguia 
padrões adotados nos Estados Unidos. A Chevron aqui não 
era nada mais, nada menos do que uma empresa 100% 
americana, baseada em território brasileiro. Então, os prin-
cipais diretores eram americanos. Entrei como engenheiro 
de processo, saí como gerente técnico. O gerente técnico, 
dentro de uma organização dessa natureza, tem uma série 
de características que permitem ou obrigam quase que 
se seguir uma certa liturgia em termos de aprovação de 
produtos, contato com o exterior etc. Passei um período 
de quase um ano e meio trabalhando nos Estados Unidos, 
no centro de pesquisas da Chevron, localizado próximo à 
cidade de São Francisco. No total, foram quatro anos de uma 
importante experiência profissional na Chevron.”

uma escola
“Em 1987 eu estava morando em São Paulo, já estava 

casado e com o primeiro filho. Passei a alimentar o sonho de 
retornar ao Rio, onde estavam a minha família e a de minha 
esposa, e de fato surgiu uma oportunidade de trabalho na 
Atlantic. Foi uma verdadeira escola para mim, onde per-
maneci 13 anos, inclusive após a aquisição da companhia 
pela Ipiranga, em 1993. Assumi como gerente técnico de 
toda a atividade da Atlantic no Brasil, tanto  lubrificantes 
como de combustíveis. No início dos anos 1990, em Curi-
tiba, um revendedor resolveu vender gasolina abaixo do 
preço máximo, dando início a uma guerra de preços. No 
primeiro momento, a diferença de margem era assumida 
pelo revendedor. Mas depois as distribuidoras também en-
traram na briga e começaram a perder margem. A Atlantic 
decidiu lançar uma gasolina 
aditivada, a F1, que era a 
marca do óleo lubrificante. 
E participei do projeto. 
Conseguimos adicionar 
um aditivo antioxidante na 
gasolina. Depois de utilizar 
dois ou três tanques da 
gasolina aditivada o carro 
andava melhor, porque 
havia a limpeza do carbura-
dor. Foi um grande avanço. 
E, com a gasolina aditivada, 
a Atlantic pôde voltar a 
comercializar seu combus-
tível pelo preço máximo 
e recompor suas margens de lucratividade. Um trabalho 
técnico propiciou retomar o preço máximo, diferenciar o 
produto, criar uma propaganda relacionada àquilo. Ou seja, 
passou a existir um marketing do combustível.”

o turning point
“Quando a Atlantic foi adquirida pela Ipiranga, em 

1993, assumi uma área nova: Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente. Foi um turning point, me levando a uma área, 
a ambiental, à qual me dedico até hoje. Na época, ainda não 
era inteiramente disseminada no mercado brasileiro a preo-
cupação com o aspecto ambiental. Poucos anos depois, em 
1998, houve a promulgação da Lei de Crimes Ambientais, 
que estabeleceu multas altíssimas para os poluidores. E em 
2000 ocorreu o grande acidente na Baía de Guanabara, 
que fez surgir uma série de regulamentos e legislações, ao 

O turning point 

foi em 1993, 

quando começou a 

trabalhar na 

área ambiental, 

onde está até hoje
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lado de uma pressão internacional mais forte. A Shell e a 
Esso, empresas internacionais, começaram a provocar os 
legisladores para que incorporassem no Brasil critérios já 
utilizados lá fora. E nos sete anos que passei na Ipiranga 
o meu trabalho foi justamente formar essa consciência 
ambiental na companhia.”

realizações
“A Ipiranga foi a primeira, na área de distribuição 

de combustíveis, a ter unidades industriais certificadas 
conforme o padrão ISO 
14.000, de gestão ambien-
tal. A primeira base foi de 
Londrina, no Paraná, e a 
segunda a de Betim, em 
Minas Gerais. A compa-
nhia também passou a 
liderar, tanto no âmbito 
do Instituto Brasileiro de 
Petróleo (IBP) quanto no 
Sindicato das Empresas 
Distribuidoras, o SindCom 
e em órgãos ambientais, o 
processo de negociação 
de alteração da legislação 
ambiental brasileira, obri-

gando a regras mais rígidas. O terceiro ponto, fundamental, 
é a imagem que a Ipiranga hoje tem no mercado, o que 
é nítido quando se visita um de seus postos de serviço. 
A Ipiranga foi a primeira a lançar o cartão de crédito que 
neutraliza as emissões de carbono. Isso tudo é conseqü-
ência daquela consciência  que começou a se estimular na 
companhia a partir de 1993.”

o consultor
“Essa experiência na área ambiental levou-me a re-

ceber, em 2000, um convite para trabalhar no setor de 
cimento, no Brasil e na Suíça. Assumi como gerente de 
ecologia industrial e diretor da área de co-processamento 
de resíduos da Holcim, neste caso com responsabilidades 
em toda a América Latina. Ao final dessa missão foi con-
tactado por uma empresa de consultoria norte-americana, 
líder na área ambiental, que estava se instalando no Brasil, 
a ICF International. Fiquei quase cinco anos, como vice-
presidente. Começamos com quatro pessoas e quando saí, 
no início de 2007, já eram 45 colaboradores, sendo vários 
Ph.Ds. Criamos uma consultoria realmente de altíssimo 

nível, no sentido estratégico-ambiental. A ICF do Brasil 
tinha poucas atividades em estudo de impacto ambiental; 
mas no que diz respeito à parte estratégico-ambiental ela 
é muito forte.”

desafios
“No início de 2007 foi convidado a assumir como Dire-

tor Presidente da Haztec. Aceitei, estimulado pelo interesse 
dos acionistas em preparar um plano de negócios forte, com 
crescimento corporativo. Hoje a empresa tem cerca de 600 
funcionários, e deve faturar cerca de R$ 140 milhões em 
2008, considerando todas as aquisições que ocorreram, 
como as da Geoplan e da Hidrogesp. Mas como o plano de 
crescimento corporativo continua, e contempla mais quatro 
aquisições de empresas, a meta é chegar ao final deste ano 
tendo um faturamento potencial entre R$  300 milhões 
e R$ 350 milhões. E aí, sim, atuando em diversas áreas 
diferentes. Se considerar os quatro elementos da natureza, 
ou seja, terra, água, ar e fogo, só não atuamos com o fogo. 
Com o ar temos atuação em gestão, em monitoramento 
de emissões atmosféricas. Na água, com o tratamento de 
efluentes; e com a terra, atuamos em investigação de áreas 
contaminadas e remediação.” 

o capital humano
“Em uma empresa de serviços, como a Haztec, o ser 

humano é fundamental em relação a tudo; em relação ao 
contato com o cliente, em relação à qualidade do serviço 
prestado, em relação à agilidade desse serviço. Em nos-
sos processos de aquisição não estamos adquirindo os 
contratos e deixando para lá as pessoas: ‘Ah, queremos 
o faturamento, não queremos as pessoas’. Não é isto. 
Tanto que os 600 colaboradores que temos hoje são o 
somatório das 450 pessoas que tínhamos na Haztec, 
mais 150 funcionários que vieram com as aquisições 
da Geoplan e da Hidrogesp. E agora estamos alinhando 
conceitos e visão. O segundo ponto é garantir um plano 
de cargos e salários, e um plano de carreiras e sucessão, 
compatível com uma empresa muito maior, em cresci-
mento.  E também, claro, que seja mais vantajoso para 
o funcionário. O terceiro eixo no que diz respeito ao 
capital humano está nas oportunidades de crescimento, 
de desenvolvimento. Estamos montando uma estrutura 
que contempla a possibilidade de migração entre áreas 
de negócios, oferecendo aos nossos colaboradores uma 
outra perspectiva de crescimento profissional, o que é 
importantíssimo.”

“Em uma empresa 

de serviços, 

como a Haztec, 

o ser humano é 

fundamental em 

relação a tudo”
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desafios
“Com relação ao futuro há grandes desafios para os 

próximos dois ou três anos. Um deles é o crescimento 
corporativo, através de processos de fusão e aquisição, 
e a própria integração, quer envolve valores de cultura, 
aspectos de motivação pessoal, expectativas de pessoas. 
Outro desafio é estabelecer um  marketing integrado, capaz 
de oferecer ao nosso cliente o conceito de que a Haztec é 
uma empresa de soluções integradas em sustentabilidade 
e gestão ambiental. Ou seja, deixar claro que esse cliente 
pode se dedicar ao seu core business e deixar conosco a 

parte de licenciamento, a gestão de resíduos, as emissões 
atmosféricas, o fornecimento de água, o tratamento de 
efluentes e até mesmo a responsabilização financeira por 
eventuais autuações. E outro horizonte desafiador é nos 
prepararmos, como uma companhia integrada, com um fa-
turamento na faixa de R$ 350 milhões, para eventualmente 
sermos a primeira empresa do setor com ações negociadas 
no mercado de ações. Esse é um dos objetivos dos nossos 
acionistas. E só vamos conseguir se tivermos um nível de 
governança, uma visão em nível de comunicação com o 
mercado, capaz de traduzir essa segurança do processo.“
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A Duke Energy Geração Paranapanema, maior investimento 
da Duke Energy fora do território norte-americano, conta 
hoje com ativos de geração de energia, num total de 2.237 
MW, compostos de oito usinas hidrelétricas. Elas estão 
situadas ao longo do Rio Paranapanema, na divisa entre os 
estados de São Paulo e Paraná. Adquiridas em 1999, as usinas 
Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas I e II, Capivara, 
Taquaruçu e Rosana, juntas, são responsáveis por cerca de 
3% de toda a energia produzida no país.

inovação na
política ambiental

N o r b e r t o  c a s t r o  V i a N N a

Duke energy

líder na operação de ativos de energia, com 
sede em Charlotte (EUA), a Duke Energy 
está entre as maiores companhias do setor 
energético nos Estados Unidos e no mundo. O 

extenso portfólio de serviços inclui desde a geração 
de energia elétrica pela operação de usinas hidre-
létricas, térmicas e nucleares à comercialização e 
distribuição dessa energia. Projetos nas áreas sociais 
e de preservação ambiental também fazem parte da 
rotina da empresa.

A Duke Energy mantém seu foco na excelência 
operacional, segurança, compromisso com o meio 
ambiente e serviços aos clientes e às comunidades 
onde opera seus ativos.

Uma das divisões da Duke Energy é conhecida 
como DEI - Duke Energy International, responsável 
pelos ativos da empresa no exterior. É exatamente 
nesta divisão da companhia que os investimentos no 
Brasil estão inseridos.
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energiA

INOVAÇÃO NA POLÍTICA AMBIENTAL

A BACIA DO PArANAPANEMA

O traçado do Rio Paranapanema já aparece no 
mapa do Brasil desde 1574. Sua cabeceira situa-se na 
serra de Paranapiacaba, na região de Capão Bonito, 
em São Paulo, sendo que o rio atravessa a Região 
Sudoeste do estado e deságua no Rio Paraná. 

O Paranapanema é o último grande rio ainda 
limpo de São Paulo e do Paraná. Atravessa dezenas 
de municípios e, após seus 60 quilômetros iniciais 
por serra, continua seu percurso em uma região de 
campos, onde amplia sua largura e tem um leito raso 
coberto de pedras soltas.

Ao longo de seus 930 quilômetros de extensão, o 
declive entre suas nascentes e a foz ultrapassa os 600 
metros de altitude. 

Na Bacia do Paranapanema encontravam-se tribos 
de duas importantes nações indígenas brasileiras: os 
Tupis-Guaranis e os Jés. No idioma e na cultura 
tupi-guarani, o vocábulo paranapanema etimolo-
gicamente (parana + panema) significa “grande rio 
improdutivo”, pois o Paranapanema era considerado 
um rio com poucos peixes. Contudo, ele revelou-se 
produtivo de uma forma jamais pensada pelos indí-
genas: a geração de energia elétrica.

AS PrIMEIrAS INICIATIVAS 

O Governo do Estado de São Paulo criou, em 18 
de agosto de 1953, a primeira empresa de economia 
mista destinada à geração de energia elétrica - a Uselpa 
(Usinas Elétricas do Paranapanema S.A.) - para pro-
mover o aproveitamento integral do potencial hidrelé-
trico do Vale do Rio Paranapanema. A USELPA foi 
responsável pela construção das usinas Salto Grande 
(1960), Jurumirim (1962) e Chavantes (1971).

Em dezembro de 1966 foi constituída a CESP 
(Centrais Elétricas de São Paulo), pela fusão das em-
presas criadas anteriormente, além de mais seis outras 
pequenas companhias, da mesma natureza, na época 
em operação no estado de São Paulo.

A rENOVAÇÃO DO SETOr ELéTrICO

Em 19 de janeiro de 1999 foi instituída a Compa-
nhia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema, 
quando o Conselho Diretor do Programa Estadual de 
Desestatização recomendou ao Governo do Estado 
de São Paulo a cisão parcial da CESP (Companhia 
Energética de São Paulo) em quatro sociedades.

A operação comercial da Companhia de Geração 

de Energia Elétrica Paranapanema teve início em 1° de 
abril de 1999, e sua primeira estrutura organizacional 
foi divulgada no dia 6.

Em 28 de julho de 1999 a Duke Energy foi ven-
cedora do leilão de privatização da Companhia de 
Geração de Energia Elétrica, adquirida por R$ 1,26 
bilhão e nomeada Duke Energy International Geração 
Paranapanema S.A.

rESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A Duke Energy executa uma política ambiental 
responsável, com a 
realização de atividades 
de educação socioam-
biental. A companhia 
mantém sua política 
de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança 
em conformidade com 
as diretrizes da Duke 
Energy International. 

Os principais pro-
gramas ambientais são:

Manejo Pesqueiro 
Tem como prin-

cipal foco de atuação 
manter o equilíbrio do 
ecossistema e preser-
var a biodiversidade 
e a riqueza da fauna 
aquática do Rio Pa-
ranapanema. Iniciado 
em 2001, ele promove 
anualmente a soltura de 1,5 milhão de peixes na bacia 
do rio e serve de referência para outras ações do gênero 
em todo o Brasil. O Manejo Pesqueiro permite que 
sejam criadas condições para o desenvolvimento das 
comunidades regionais através da pesca profissional e 
esportiva, conscientizando seus habitantes quanto ao 
controle da poluição do rio e respeito à piracema.

Revegetação 
Através deste programa já foram plantadas mais de 

9 milhões de mudas de árvores nativas, em um total de 
mais de 5.500 hectares de áreas recuperadas. As mar-
gens dos reservatórios da Duke Energy no Rio Parana-
panema estão retomando o seu valor social e ecológico, 
com a recuperação de maciços florestais essenciais ao 
equilíbrio e preservação do meio ambiente.

Em educação 
socioambiental a 
companhia tem o 

projeto Ecoteca, que 
incentiva a leitura 

e o cuidado com 
o meio ambiente 
em comunidades 

situadas ao longo do 
rio Paranapanema. 
A empresa também 

edita livros e 
cartilhas



CASE STUDIES

12

Duke energy

Promoção Florestal 
A Duke Energy incentiva proprietários rurais, 

desde 1999, a recuperar a vegetação florestal em áreas 
particulares. Desse modo, dá uma força à natureza e 
cria novos corredores ecológicos. Mais de 2 milhões de 
mudas já foram distribuídas. O programa atende às 
regiões das usinas Canoas I e II. E também envolve 
prefeituras, instituições ambientais e agrárias com o 
objetivo de estimular a conservação ambiental, em 
apoio à restauração da cobertura de mata atlântica 
na Bacia do Paranapanema.

Em educação socioambiental a companhia tem o 
projeto Ecoteca, que incentiva a leitura e o cuidado 
com o meio ambiente em comunidades situadas ao 
longo do Rio Paranapanema. A empresa também 
edita livros e cartilhas. E ainda lançou, em 2007, a 
campanha “A Regra é Clara”, uma ação inovadora 
para a preservação e incentivo à ocupação e uso re-
gular das margens dos reservatórios do rio Paranapa-
nema sob concessão da Duke Energy, o que se torna 
fundamental para a manutenção dos ecossistemas 
da região.

Outra importante iniciativa desenvolvida, dentro 
da política de meio ambiente da Duke Energy, é o 
projeto “Controle de plantas aquáticas por meio da 
manipulação do ambiente”.

O PrOjETO

O desafio da empresa era controlar a infestação 
de plantas aquáticas, denominadas macrófitas, no 
reservatório da usina Salto Grande. A quantidade 
excessiva de macrófitas prejudica o uso múltiplo do 
reservatório, pois causa uma infestação das regiões 
marginais e menos profundas, limitando as atividades 
relacionadas ao lazer e acumulando resíduos sólidos. 
Além de prejudicar a pesca e eventualmente até o 
funcionamento das turbinas, caso o volume de plantas 
seja muito alto.

Para isso, a equipe da Duke Energy desenvolveu 
um projeto inovador. O procedimento leva em conta 
que a macrófita, exposta à temperatura ambiente, 
desidrata-se e resseca. 

A equipe de profissionais de Meio Ambiente da 
empresa fez um trabalho em conjunto com a área 
de Planejamento da Operação, baixando o nível do 
reservatório, para que as plantas ficassem expostas, 
controlando, assim, sua proliferação. 

Todo o processo foi realizado em conjunto com 
a comunidade e autoridades locais. No período em 
que o reservatório ficou com nível mais baixo, entre 
10 e 15 dias, ocorreu um mutirão de limpeza do rio 
em conjunto com a prefeitura e a comunidade. A 

reservatório área (km2)
Volume 

(m3 x 109)
Prof. 

média
ABH (km2)

área 
Armaz. 

(km2/km2)

Vazão 
(m3/s)

 TrA
(dias)

Jurumirim 449,00 7,008 15,61 17800 39,64 310 261,65

Chavantes 400,00 8,795 21,99 27500 68,75 310 328,37

Capivara 515,00 10,500 20,39 85000 165,05 1032 117,76

Salto Grande 12,00 0,045 3,71 38765 3230,42 417 1,24

Canoas II 22,51 0,207 9,20 39556 1757,26 444 5,40

Canoas I 30,85 0,207 6,71 38600 1251,22 444 5,40

Taquaruçú 80,10 0,673 8,40 88000 1098,63 950 8,19

Rosana 217,00 1,920 8,85 99000 456,22 1203 18,47

Dados gerais dos reservatórios da cascata do rio Paranapanema, em valores absolutos

Tabela 1

Onde:
ABH - Área da Bacia Hidrográfica, em km2;
TRA - Taxa de Renovação da Água, em dias (Taxa global do reservatório calculado pelas médias anuais históricas).
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população foi informada sobre o procedimento em 
programas de rádio, faixas e cartazes espalhados em 
todos os estabelecimentos comerciais da cidade. A 
comunidade debateu a alternativa apresentada pela 
empresa e apoiou a iniciativa.

Trata-se de um projeto inovador, criado dentro 
da Duke Energy, o qual teve grande resultado socio-
ambiental. Acreditamos que seja a melhor forma de 
controle das macrófitas, em comparação aos outros 
mecanismos mais comumente usados, como o con-
trole químico, mecânico ou biológico.

A Duke Energy realizou, em 2004 e 2005, o re-
baixamento no nível do reservatório para a limpeza 
das áreas públicas e privadas a fim de melhorar as 
condições de uso dos esportes náuticos, esportivos e 
sanitários. 

A primeira fase do projeto aconteceu de 1° a 11 de 
agosto de 2004. O deplecionamento médio (redução 
do nível do reservatório) representou uma redução de 
1,98 metro do nível de água. 

Na segunda experiência, entre 14 e 27 de agosto 
de 2005, reduziu-se em 2,39 metros o nível de ope-
ração. 

O mesmo procedimento de rebaixamento se repetiu 
em 2007, entre os dias 10 e 21 de setembro.

OS rESULTADOS

O procedimento melhorou a estabilidade biológica 

do ecossistema, manteve o grau de homogeneidade 
das populações encontradas no reservatório, além de 
proporcionar uma redução de até 43% da área total 
infestada pelas macrófitas em dois ciclos, chegando 
a um máximo de 55,81%, seis meses após o procedi-
mento, em janeiro de 2005.

Os materiais inorgânicos acumulados na margem 
do reservatório foram recolhidos e encaminhados ao 
aterro sanitário de Salto Grande. 

O procedimento é poderoso, de baixo custo e pode 
ser efetivamente implementado no plano de manejo 
das macrófitas aquáticas presentes no reservatório 
desde que seja necessária a intervenção e sejam verifi-
cadas as condições ecológicas para seu planejamento 
e execução.
rECONHECIMENTO

A Duke Energy Geração Paranapanema recebeu, 
em oitavo lugar, o Prêmio Benchmarking Ambiental 
Brasileiro 2007, pelo caso prático “Controle de plantas 
aquáticas por meio da manipulação do ambiente”. 

A premiação, já em sua quinta edição, seleciona 
e reconhece 15 instituições e gestores de diversos seg-
mentos de atuação pela excelência de suas práticas 
socioambientais. 

O objetivo da premiação é identificar, selecionar 
e compartilhar o melhor do conhecimento aplicado 
na área ambiental nos mais diversos segmentos da 
economia.

Ano 2004 2005

item Quant. unidade Quant. unidade

Alumínio 35 Kg 24 Kg

Plástico 400 Kg 272,5 Kg

Vidros reutilizáveis 28 Kg 15 Kg

Pneus 13 unidade 5 Unidade

Total 463 Kg 311,5  kg 

Fonte: Borsari Engenharia e Meio Ambiente
* Os dados referentes à operação de 2007 ainda não foram agrupados.

Comparação entre as quantidades dos materiais inorgânicos retirados do reservatório

Tabela 2

INOVAÇÃO NA POLÍTICA AMBIENTAL

Norberto Castro Vianna é analista de meio ambiente sênior da 
Duke Energy Geração Paranapanema.
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A Brasilcap é a maior empresa privada de capitalização do 
país. Foi criada em 1995, a partir de uma parceria do Banco 
do Brasil com as empresas Aliança da Bahia, Icatu Hatford 
e Sul América. Os títulos de capitalização Ourocap são 
comercializados na Rede BB e oferecem aos clientes opções 
criativas para planejar o futuro com segurança e concretizar 
sonhos. Os produtos são desenvolvidos com base nos perfis 
de renda, comportamento e consumo da base de correntistas 
do Banco e há alternativas para todos os bolsos.

teoria e prática em
marketing performance

o 
primeiro produto da Brasilcap, o Ourocap PM 
36, revolucionou o mercado de capitalização, 
devolvendo 100% da aplicação do cliente num 
prazo de apenas 36 meses. O resultado não 

poderia ter sido diferente: 116.386 títulos comerciali-
zados só no mês de lançamento, 1 milhão de títulos 
vendidos nos 12 meses que se seguiram e a conquista 
da liderança do mercado já no segundo ano de opera-
ção, posição mantida até hoje. A Brasilcap também 
está na dianteira dos rankings de reservas técnicas e 
premiações distribuídas no setor. 

O PrOBLEMA/OPOrTUNIDADE

O Ourocap Empresa é um título de capitalização 
inovador, lançado em junho de 2006, voltado para o 
segmento de micro e pequenas empresas. Com ele, 
a empresa cliente pode guardar dinheiro e crescer, 
juntando uma reserva de capital para a realização 

N a t a N a e l  d e  c a s t r o

BrAsilcAP cAPiTAlizAção
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de algum sonhado projeto.
O produto possui inovações, oferecendo flexi-

bilidade de pagamentos para que as organizações 
possam ajustar os seus fluxos de caixa e até mesmo 
reduzir a vigência de seus títulos. Os clientes podem 
antecipar e, assim, postergar parcelas, equilibrando 
os períodos de maior e menor entrada de caixa. 
Também é possível apenas antecipar pagamentos, 
o que pode reduzir a vigência de 48 meses para até 
36 meses.

O Ourocap Empresa conta com prêmios especiais 
de até R$ 2,8 milhões e admite um resgate parcial da 
reserva a cada mês de novembro para que os recur-
sos sejam utilizados, por exemplo, como reforço de 
caixa para pagamento do 13º salário. Esses resgates 
partem de um valor mínimo de 
R$ 400, podendo chegar a 50% 
do saldo acumulado.

Com parcelas que variam 
de R$ 200 a 700 mensais (va-
lores múltiplos de 100), o Ou-
rocap Empresa tem vigência 
de 48 meses e reduzido prazo 
de carência: apenas seis meses.  
Vale dizer que o percentual da 
cota de capitalização da 1ª à 12ª 
parcela é também o maior ofe-
recido no mercado, de 72,63%, 
o que, na prática, assegura um 
maior volume de recursos no 
resgate antecipado. 

Para estimular a formação 
de poupança, um dos atrati-
vos é a garantia de premiação 
dobrada a partir do 37º pagamento.  Também há o 
pagamento de um bônus fidelidade para os clientes 
que permanecerem até o fim de seus planos: além de 
receber 100% do saldo capitalizado, o cliente ainda 
terá direito a receber um valor adicional correspon-
dente à metade da TR acumulada no período, tendo 
por base de cálculo os valores de eventuais resgates 
efetuados.

Também sem similar no mercado de capitaliza-
ção, uma cesta de serviços oferecida aos clientes do 
Ourocap Empresa garante Assistência Empresarial 
24 horas.  Esta facilidade é dada aos planos com 
mensalidades iguais ou maiores que R$ 400.

Tamanhos benefícios distinguem o Ourocap 
Empresa dos demais do mercado, tornando-o o 
único título de capitalização realmente voltado para 
as necessidades das micro e pequenas empresas. 

Totalmente aderente ao seu público-alvo, o produto 
foi concebido com um grande potencial de vendas. 
Apesar disso, o desempenho inicial da sua comercia-
lização não estava saindo como o esperado. 

A expectativa de vendas era de 4.400 produtos 
por mês, sendo que a média mensal realizada até o 
fim de 2006 (entre os meses de junho e dezembro) 
foi de 3.577. 

O DIAGNóSTICO

O Ourocap Empresa não estava apresentando 
uma performance satisfatória. Essa realidade se agra-
vava no estado de São Paulo, tendo em vista o seu 
grande potencial de vendas: trata-se de uma praça 

estratégica, primeiro lugar no 
ranking geral de vendas de 
Ourocap e com grande concen-
tração do público-alvo do pro-
duto. Os títulos com parcelas 
mais altas, sobretudo os de R$ 
600,00 e de R$ 700,00, tinham 
um desempenho ainda menos 
efetivo. Isso se dava em razão 
de o título ter sido lançado no 
meio do ano, no mês de junho, 
não estando contemplado, 
dessa forma, no orçamento de 
vendas (metas) de 2006. Pela 
mesma razão, os gerentes que 
se relacionam com as micro 
e pequenas empresas não ti-
nham metas de vendas especí-
ficas para o Ourocap Empresa. 

Com isso, o produto não tinha nenhuma prioridade 
de comercialização, não sendo alvo de oferta pela 
força de vendas do Banco do Brasil e não contando 
com orçamento para ações direcionadas.

Diante do exposto, mudanças de rumo torna-
vam-se cada vez mais indispensáveis. Alguma ação 
corretiva precisava ser colocada em prática, de modo 
que o Ourocap Empresa correspondesse, na prática, 
ao seu real potencial de vendas, tornando-se mais um 
sucesso do portfólio da Brasilcap. 

O PLANO

A alternativa encontrada para melhorar o desem-
penho de comercialização do Ourocap Empresa foi a 
criação de uma ação promocional, em parceria com 
o Banco do Brasil e com algum veículo de comuni-

A alternativa 
encontrada para 

melhorar o desempenho 
de comercialização 

do Ourocap Empresa 
foi a criação de uma 

ação promocional, em 
parceria com o Banco 
do Brasil e com algum 
veículo de comunicação 

de renome
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cação de renome. A iniciativa 
estaria focada na venda dos 
títulos com parcelas de R$ 
600,00 e de R$ 700,00. 

No mesmo momento, o 
Banco do Brasil estava levan-
tando opções para difundir o 
uso de um dos seus aplicativos 
exclusivos para o segmento pessoa jurídica: o Ge-
renciador Financeiro. Aproveitando essa necessidade 
do BB, que englobava o mesmo público-alvo, foi 
estruturada uma ação conjunta entre a Brasilcap 
e o Banco do Brasil para estimular nos clientes do 
segmento pessoa jurídica o uso do Gerenciador Fi-
nanceiro e a aquisição do Ourocap Empresa.

Para realizar uma ação promocional com estas 
características, optou-se por fechar uma parceria 
com uma entidade que fosse representativa da área 
de interesse de empresários, bem como utilizar como 
brinde um artigo que tivesse maior valor agregado, 
como um jornal ou uma revista de negócios.  A in-
tenção era presentear o cliente com um item que não 
fosse meramente lúdico, proporcionando-lhe acesso 
a conteúdos relevantes para a sua área de atuação. 
O brinde teria, portanto, utilidade para o negócio do 
cliente e, com isso, mostraria uma preocupação da 
Brasilcap e do BB com o êxito do mesmo. A dispo-
nibilização de um veículo de negócios reforçaria, 
por fim, a idéia de parceria utilizada pelo Banco no 
relacionamento com micro e pequenas empresas. 

Após uma fase de prospecção, chegou-se à 
conclusão de que um jornal seria a opção mais 
adequada, já que o mesmo funcionaria como um 
lembrete diário do benefício a que o cliente passou 
a ter direito por causa da compra do produto. Além 
disso, a parceria com um veículo de comunicação 
permitiria a minimização dos custos da ação, já que 
acabaria com a necessidade de postagem do brinde. 
Um jornal já atua enviando os seus exemplares para 
os seus assinantes, ou seja, já tem esse custo como 
parte do seu negócio.

Ao buscarmos parceiros para fechar a ação, ve-
rificamos que o veículo de negócio/economia mais 
aderente à ação seria o jornal Valor Econômico, em 
virtude da sua linguagem adequada ao público-alvo 
e do seu atual destaque no cenário nacional.

A ação promocional teve um grande diferencial 
em sua formulação, uma vez que contava com uma 
parceria inédita da Brasilcap e do Banco do Brasil 
com um veículo de comunicação. A iniciativa foi 
estruturada de forma a envolver investimentos das 

três partes e a gerar 
benefícios para todas 
elas. 

O Banco do Bra-
sil visava divulgar o 

Gerenciador Financeiro e, com 
isso, fazer com que mais clientes pessoas 

jurídicas passassem a usá-lo em seus dia-a-dias de 
trabalho. A Brasilcap objetivava estimular as vendas 
do seu mais novo título, o Ourocap Empresa, por 
meio do envio de um brinde totalmente aderente ao 
negócio do micro e pequeno empresário, público-alvo 
do produto. O jornal Valor Econômico, por sua vez, 
planejava expandir a sua base de assinantes, diver-
sificando as abrangências geográfica e segmental 
da mesma. 

OS OBjETIVOS  
PrINCIPAIS DA PrOMOÇÃO

Para a Brasilcap
• Contribuir para aumento das vendas do Ourocap 
Empresa, sobretudo nas faixas de parcelas mais 
altas;
• Proporcionar aos clientes em potencial maior co-
nhecimento sobre o título;
• Gerar mais visibilidade para a marca Ourocap e 
agregar valor ao produto.

Para o Banco do Brasil:
• Estimular a instalação e o uso do aplicativo Ge-
renciador Financeiro;
• Familiarizar o público-alvo – o segmento de pessoas 
jurídicas – com o aplicativo.

Para o Valor Econômico
• Expandir a base de assinantes;
• Diversificar a abrangência geográfica da sua 
atuação (que estava muito concentrada na Região 
Sudeste, sobretudo em São Paulo);
• Aumentar a presença no nicho de micro e pequenas 
empresas (já que a maior parte dos seus assinantes é 
composta por médias e grandes empresas).

O OPErACIONAL DA PrOMOÇÃO

A promoção teve início em 1º de março de 2007, 
com a meta de conquistar a venda de 1.500 Ourocap 
Empresa (com prioridade para as faixas de R$ 600,00 
e R$ 700,00) e a realização de 1.500 assinaturas em 
um intervalo de cinco meses. Para isso, haveria um 
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piloto no estado de São Paulo, que seria expandido 
para todo o país no terceiro mês de atuação. 

Durante o período promocional, de 1º de março 
a 31 de agosto de 2007, houve a aplicação de duas 
regras distintas, conforme detalhamentos a seguir.

Regra número 1
A regra número 1 determinava que clientes que 

adquirissem o Ourocap Empresa de R$ 600,00 ou 
de R$ 700,00, no período da promoção, aderindo 
também ao Gerenciador Financeiro, ganhavam 
uma assinatura do Jornal Valor Econômico durante 
quatro meses. 

A iniciativa teve início no dia 1º de março, en-
globando somente São Paulo. O estado foi escolhido 
como piloto em razão da sua concentração de micro 
e pequenas empresas, da sua posição no ranking 
de vendas de Ourocap e da sua importância estra-
tégica.

Houve o envio, para 30.000 
clientes selecionados, de um exem-
plar de cortesia do Jornal Valor 
Econômico envelopado, com um 
CD contendo as principais solu-
ções do BB para o segmento Pessoa 
Jurídica (além da última versão 
do Gerenciador Financeiro para 
instalação).

Este CD vinha dentro de um fol-
der promocional com a divulgação dos dois produtos 
(Ourocap Empresa e Gerenciador Financeiro) e con-
tinha informações detalhadas sobre a promoção.

Esta seleção de clientes levou em conta três crité-
rios: não ter posse de Ourocap Empresa, não utilizar 
o Gerenciador Financeiro nos últimos 30 dias e estar 
entre os maiores faturamentos do segmento.

A distribuição das cortesias foi realizada em três 
ondas de 10.000 exemplares, para poder abranger o 
estado todo. Em cada uma das três edições do jornal, 
a Brasilcap contou com um anúncio do Ourocap 
Empresa, sendo que a primeira onda de clientes rece-
beu, também, um suplemento de micro e pequenas 
empresas do jornal Valor Econômico.

Durante o período da promoção, a força de vendas 
de São Paulo esteve mobilizada para realizar uma 
ação de reforço das vendas do Ourocap Empresa. 
Foram realizadas ações contínuas de comunicação 
interna com o intuito de motivar esses funcionários 
a comercializar o produto.

O piloto teve fim no dia 31 de maio, quando a ação 
foi expandida para todo o país. A partir dessa data, 

toda a força de vendas do Banco do Brasil passou a 
ser acionada com ações de comunicação interna, a 
fim de dar ênfase à venda do Ourocap Empresa. Essa 
expansão não incluiu envio de mala direta.

Regra número 2
O piloto da ação promocional, em São Paulo, 

mostrou que a iniciativa estimulou a aquisição do 
Ourocap Empresa, mas não somente das parcelas 
de R$ 600,00 e de R$ 700,00. As micro e pequenas 
empresas impactadas também adquiriram o produto 
de outras faixas de valor, mesmo sem ganharem, 
com isso, o benefício da assinatura do Valor Eco-
nômico. Com base nessa observação, a Brasilcap 
decidiu refinar a regra da promoção, por perceber 
que o relevante era, de fato, o potencial de compra 
dos clientes e o nível de investimento que os mesmos 
destinavam à capitalização. Sendo assim, havia uma 
equivalência de importância entre um cliente que 

adquirisse um título de R$ 600,00 
e outro que comprasse três de R$ 
200,00 cada. 

Diante desse contexto, a ação 
continuou englobando o Brasil in-
teiro, mas, a partir do mês de julho 
de 2007, os clientes não precisavam 
adquirir necessariamente títulos 
com parcelas de R$ 600,00 e de R$ 
700,00 para aderirem à promoção. 

Também participavam aqueles que comprassem 
títulos com parcelas que, juntas, somassem R$ 
600,00. 

O número de assinaturas recebidas passou a ser 
diretamente proporcional a essa soma: se os valores 
das parcelas de Ourocap Empresa adquiridos chegas-
sem a R$ 1.200,00 (ou seja, duas vezes R$ 600,00), 
o cliente ganhava duas assinaturas; se chegassem 
a R$ 1.800,00 (três vezes R$ 600,00), ganhava três 
assinaturas; e assim por diante.

A DIVISÃO DE CUSTOS

Valor Econômico
O jornal Valor Econômico assumiu os custos 

de impressão dos 30.000 exemplares adicionais, 
produzidos especialmente para a ação. Isso porque 
a promoção englobava o envio desses jornais para 
micro e pequenas empresas do estado de São Paulo 
que não assinassem o veículo, o que exigia, por-
tanto, a produção de exemplares extras. Da mesma 
maneira, o Valor Econômico também arcou com os 

Em parceria com o 
Valor Econômico, 
a campanha teve 

início em 1 de 
março, somente em 

São Paulo
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custos de entrega desses jornais, se responsabilizando 
por montar uma logística específica de distribuição 
dos mesmos, diferenciada da usada para o envio dos 
exemplares dos assinantes. 

O veículo também assumiu os gastos com a 
impressão dos envelopes que embalaram os jornais 
entregues aos 30.000 clientes em potencial escolhidos 
para a ação no estado de São Paulo.

Banco do Brasil
O Banco do Brasil cedeu o mailing (base de 

clientes) utilizado para envio dos 30.000 exempla-
res-cortesia do Valor Econômico e disponibilizou a 
sua força de vendas para comercialização do Ou-
rocap Empresa, estimulando-a a focar na oferta do 
produto.

Brasilcap
A Brasilcap assumiu os custos de produção da 

mala-direta, que incluía a prensagem de 30.000 CDs 
e a impressão de 30.000 invólucros para os mesmos. 
Além disso, arcou com a compra das assinaturas 

atreladas à aquisição 
do Ourocap Em-
presa. 

Entretanto, como 
houve a contrapar-
tida de publicação 
de três anúncios de 
½ página no Valor 

Econômico, pode-se consi-
derar que a ação não teve custo algum 

para a Brasilcap. Se a Companhia tivesse que arcar 
com o custo de tabela desses espaços, desembolsaria 
um valor bem maior do que o gasto na compra das 
assinaturas. 

O benefício conquistado pela Brasilcap foi, 
portanto, muito superior ao investimento praticado 
por ela. Sendo assim, a promoção trouxe muitas 
vantagens e possibilitou a alavancagem de vendas 
do Ourocap Empresa. 

rESULTADOS

Os resultados comprovam a eficácia da ação 
promocional, demonstrando o acerto da estratégia 
adotada. Durante o período da iniciativa, entre 1º 
de março e 31 de agosto, aumentou em 13,6 pon-
tos percentuais a representatividade das vendas do 
estado de São Paulo (especificamente com títulos 
com valores a partir de R$ 600,00) sobre as vendas 

de todo o Brasil. O mesmo fenômeno ocorreu com 
as vendas totais de qualquer valor: aumento de 5,9 
pontos percentuais da representatividade de São 
Paulo sobre o total Brasil.

Esse sucesso fica ainda mais evidente durante 
o período do piloto: entre os dias 1º de março e 31 
de maio, mais de 45% das vendas de títulos de R$ 
600,00 e R$ 700,00 ocorreram em São Paulo. Antes 
da ação, esse percentual era de 25,5%.  

Também é preciso ressaltar que, ao longo do 
piloto, houve maior representatividade das vendas de 
títulos-alvo da ação sobre o total de títulos comer-
cializados: nesse período, em São Paulo, 5,3% das 
vendas eram de títulos de R$ 600,00 ou R$ 700,00. 
Antes da ação, apenas 1,7% das vendas nesse estado 
era de valor superior a R$ 600,00. 

Os números a partir de 1º de julho, quando a ini-
ciativa foi expandida para todo o Brasil, também são 
muito positivos. Nos seis meses de duração da ação, 
aconteceu um aumento de 148% na média mensal 
de vendas de títulos de R$ 600,00 ou R$ 700,00, 
quando comparada ao período anterior à iniciativa. 
Porém, melhor resultado se obteve durante a expan-
são, uma vez que a média de vendas de títulos de R$ 
600,00 ou mais superou as vendas desses produtos 
antes da iniciativa em 373,2%, saltando de 50 para 
235 títulos de R$ 600,00 ou R$ 700,00 vendidos em 
média por mês. 

A expansão rendeu resultados positivos tanto 
nas vendas médias totais do produto, como descrito 
anteriormente, quanto nas vendas médias totais do 
produto, independente de valor do título: o aumento 
percentual da média mensal de vendas do produto 
foi de 87,6%, quando comparado ao período anterior 
à ação, saindo de 2.712, antes da ação para 5.087 
produtos vendidos por mês na expansão. 

A promoção atingiu os seus objetivos, trazendo 
benefícios para os três parceiros. A Brasilcap con-
seguiu comercializar os 1.500 Ourocap Empresa 
idealizados, dando visibilidade ao produto junto ao 
seu público-alvo. O Valor Econômico conquistou 
as 1.500 assinaturas previstas, conseguindo diversi-
ficar as suas abrangências geográfica e segmental. O 
Banco do Brasil, por sua vez, difundiu o aplicativo 
Gerenciador Financeiro, aumentando a sua utiliza-
ção entre micro e pequenas empresas de todo país.

rECONHECIMENTO

Este case de Marketing Performance foi apresen-
tado ao júri e recebeu o Prêmio Marketing Best 2007, 
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organizado desde 1987 pela Editora Referência, pela 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e pela 
MadiaMundoMarketing.

O Marketing Best é promovido anualmente para 
premiar as empresas que mais se destacam no pla-
nejamento e execução das estratégias de marketing 
de seus produtos e/ou serviços.

BrASILCAP MANTéM  
LIDErANÇA NA CAPITALIzAÇÃO

A Brasilcap fechou 2007 com faturamento de 
R$ 1,89 bilhão, o que representa um crescimento de 
7,85% em relação ao ano anterior. Vale destacar que 
no mês de outubro a empresa registrou uma marca 
histórica: seu volume de vendas chegou a R$ 204 
milhões, um recorde no segmento.  Em 2007, foram 
comercializados 1,49 milhão de títulos. Com estes 
resultados, a empresa consolida o décimo primeiro 
ano na liderança de mercado, respondendo por 25% 
do faturamento global do setor.

O volume das reservas técnicas - montante rela-
tivo a depósitos efetuados por clientes de títulos de 
capitalização – atingiu R$2,60 bilhões. No mesmo 
período, a Brasilcap distribuiu a clientes BB de todo 
o país prêmios que atingiram valores superiores a 
R$ 60 milhões.

O lucro líquido da Brasilcap ficou 9% acima da 
meta prevista para o ano, alcançando os R$ 87,9 
milhões.  A rentabilidade das carteiras foi de 12,10%, 
o que corresponde a 102,33% do CDI.

Nossos resultados serão cada vez mais fruto do 
nosso desempenho operacional. O bom desempenho 
da Brasilcap em 2007 é um reflexo dos fortes inves-
timentos realizados em infra-estrutura, pesquisa e 
desenvolvimento, e de uma atuação que tem como 
premissa atender aos variados perfis de renda, com-
portamento e consumo da base de clientes do Banco 
do Brasil, sempre com o foco em inovação. 

BrASILCAP EM NúMErOS – 2007

• Faturamento - R$ 1,89 bilhão
• Reservas técnicas - R$ 2,60 bilhões
• Títulos comercializados – 1,46 milhão
• Prêmios distribuídos – R$ 61,6 milhões
• Lucro líquido – R$ 87,9 milhões

Temos hoje um mix de produtos bastante ajus-
tado, que atende desde os clientes de pequeno poder 

aquisitivo até o segmento corporativo. Se a queda dos 
juros acarreta perda de receita financeira, também 
torna o título de capitalização mais atraente diante 
de outras aplicações. Por isso, independentemente 
das oscilações macroeconômicas, apostamos no 
cenário de crescimento. Nossa linha de produtos é 
muito competitiva.

Um dos destaques do ano passado foi o lan-
çamento do Ourocap 200 anos, produto criado 
exclusivamente 
para comemorar 
o bicentenário do 
Banco do Brasil. 
O título de série 
limitada será co-
mercializado até 
outubro, mês em 
que fará, no dia 
12, um sorteio milionário de R$ 5 milhões, em co-
memoração aos 200 anos de fundação do banco.  

Além disso, nos próximos três anos - sempre na 
última quarta-feira de cada mês - o Ourocap 200 vai 
sortear prêmio no valor de R$ 200 mil com base na 
extração da Loteria Federal.

Para 2008, as perspectivas da Brasilcap são de 
expansão da base de clientes, com o lançamento de 
novos produtos e atuação em novos nichos, com 
abertura de novos canais de distribuição.

OUTrOS DESTAqUES DE 2007

Prêmios 
Em 2007 a Brasilcap foi contemplada com o 

Prêmio Marketing Best, promovido pela Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Funda-
ção Getulio Vargas, que homenageia cases/empresas 
que mais se destacaram no planejamento e execução 
das estratégias do marketing. A companhia con-
correu com o case: Ação Promocional do Ourocap 
Empresa.

Responsabilidade Socioambiental 
A Brasilcap, por meio do seu título de capitaliza-

ção Ourocap Multi Chance, manteve o financiamen-
to ao BB Educar, coordenado pela Fundação Banco 
do Brasil. O programa destina-se a jovens e adultos 
não alfabetizados, a partir de 14 anos, sem limite 
máximo de idade. O BB Educar já alfabetizou mais 
de 135 mil pessoas, e outras 79 mil encontram-se em 
processo de alfabetização. Desde 2001 a Brasilcap já 
destinou cerca de  R$ 3 milhões ao programa. A em-

A representatividade 
das vendas em São 

Paulo aumentou 136 
pontos percentuais

TEOrIA E PrÁTICA EM MArKETING PErFOrMANCE
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Natanael de Castro é diretor de Marketing da Brasilcap Capitalização.

presa também deu continuidade ao apoio a projetos 
de inclusão social por meio do esporte, patrocinando 
a Escolinha de Vôlei de Praia Ourocap-Minute Maid 
Mais em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Esporte 
O ano foi excepcional para Ricardo e Emanuel. 

Patrocinados pelo Ourocap e pelo Banco do Brasil 
a dupla foi pentacampeã do Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia e campeã dos jogos Pan-americanos  
do Rio de Janeiro. Ricardo recebeu pela segunda 
vez, o título de melhor jogador do mundial, além 
de melhor atacante pela terceira vez consecutiva. 
Ricardo e Emanuel contam com o patrocínio da 
Brasilcap desde 2004, quando conquistaram o ouro 
olímpico em Atenas. Em 2007 os atletas tiveram o 
patrocínio renovado até dezembro de 2008, o que 
garante apoio para que possam conquistar uma 
vaga para os jogos olímpicos de Pequim. Em 2007 
a companhia também criou ações voltadas para a 
valorização do esporte e promoção da saúde e bem-
estar dos seus empregados. Como os Jogos Olímpicos 
Brasilcap que reuniu funcionários em torno de sete 
modalidades.  E a participação pela primeira vez do 

Torneio Gol de Letra, criado pelos tetracampeões 
Raí e Leonardo.

Cultura 
Dentro de seu programa de incentivo à cultura, 

a Brasilcap, em 2007. patrocinou documentário 
sobre o geógrafo Milton Santos, a mostra China 
Hoje - Coleção Uli Sigg, a mostra Lusa - A Matriz 
Portuguesa (ambas no Centro Cultural Banco do 
Brasil do Rio), uma das esculturas do CowParade 
- Circuito das Vacas e o documentário “A paixão 
segundo Callado”, sobre a vida e obra do jornalista 
e escritor Antônio Callado.

Relacionamento com o cliente 
Em junho, a Brasilcap implantou a sua Ouvido-

ria, com o objetivo de aprimorar e estreitar ainda mais 
o relacionamento com os seus clientes. O novo canal 
tem por objetivo acelerar a solução de problemas de 
maneira imparcial, transparente e ágil. A Ouvidoria 
veio se somar aos serviços já oferecidos pela Central 
de Relacionamento com o Cliente da Brasilcap. A 
empresa possui 2,8 milhões de títulos ativos e 1,6 
milhão de clientes.
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Este case mostra como a maior operadora hidroviária de granéis 
sólidos da Bacia Sudeste, a Navegação Aliança, implementou 
um sistema de rastreamento por satélite em sua frota. Além de 
permitir uma gestão mais apurada sobre os tempos de carga, 
descarga e navegação, possibilitou o controle via telemetria do 
consumo de combustível, rotações dos motores e segurança nos 
trechos navegados. 

tecnologia, Um 
fator diferencial

aliado aos conceitos de qualidade e segurança, 
reforçados pela re-certificação ISO 9001 e re-
comendação para certificação OHSAS 18001 
recebidos pela empresa no ano de 2007, a Na-

vegação Aliança estabelece bases sólidas na direção 
da sua visão que é: “Ser uma referência nacional em 
Soluções Logísticas para movimentação de Cargas 
por Hidrovia”.

HISTórICO

A Navegação Aliança LTDA foi fundada no en-
tão povoado de Bom Retiro, no dia 7 de julho de 1932 
- por coincidência exatamente na mesma data que, 
dois anos antes, fora fundada sua atual proprietária, 
a Trevisa Investimentos  S.A. A empresa nasceu 
em razão da hoje tão moderna busca de associação 
de interesses, maximização de resultados e adição de 
vantagens competitivas.

Três empresas, de Lajeado, de Estrela e de Taquari 
fizeram uma aliança: juntaram seus patrimônios e 
criaram a nova empresa que nasceu com uma frota 
de 25 lanchas a motor, cinco depósitos flutuantes, 
16 caíques, 3 canoas e 6 armazéns nos terminais de 

e V a N d r o  M o r a e s

nAvegAção AliAnçA



Mar.Abr/2008

23

Estrela, Lajeado, Taquari, São Jerô-
nimo, Porto do Conde e Mariante. 
Em Taquari o armazém dispunha 
inclusive de um curioso elevador 
movido a burro.

Naquela época não havia es-
tradas que ligassem as cidades dos 
terminais a Porto Alegre, sendo o 
único meio de transporte o hidro-
viário. Dessa forma as 3 empresas 
que se associaram competiam, na 
quase totalidade do trajeto entre suas sedes e a ca-
pital, transportando passageiros e cargas - produtos 
coloniais para a capital e produtos industrializados 
no retorno. A sociedade entre as empresas foi feita 
inicialmente durante 5 anos, que em face seu sucesso, 
foi prorrogada e tornou-se indeterminada.

A história da Navegação Aliança confunde-se 
com a história da navegação interior no estado do Rio 
Grande do Sul: em uma primeira fase, quando os 
navios de cabotagem e de longo curso eram menores 
e podiam vir até Porto Alegre, havia inúmeras peque-
nas empresas de navegação interior que ligavam a 
capital aos diversos portos do interior. Havia também 
uma linha regular que transportava passageiros e 
carga pela Lagoa dos Patos ligando Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre.

A partir da década de 50, com a melhoria das 
estradas, esse tipo de navegação praticamente desa-
pareceu quanto ao transporte de passageiros. A linha 
na Lagoa dos Patos foi desativada e o transporte de 
cargas passou a especializar-se: surgiram barcos 
maiores, principalmente destinados ao transporte de 
carvão para os gasômetros de Porto Alegre e Pelo-
tas, para usinas elétricas e para diversos outros fins 
de geração de energia. Este transporte era efetuado 
pela Cade (empresa estatal de navegação), que foi a 
grande fonte de embarcações para todas as demais 
empresas, quando encerrou suas atividades em face 
da desativação dos gasômetros.

O I Plano Nacional de Desenvolvimento junta-
mente com a então recente fundação do BNDES 
criou um novo panorama para a navegação com 
a facilidade de financiamentos. Foi a época em 
que surgiram grandes empresas de navegação com 
enormes frotas, completamente desproporcionais às 
necessidades da época. A Navegação Aliança, para 
atravessar essas turbulências fez um aumento de 
capital em que a Incobrasa - sua cliente - passou a 
deter 25% de seu capital.

Em 1976 a Adubos Trevo começou a produção 

de sua fábrica em Rio Grande e 
conseqüentemente a remeter grande 
volume de fertilizantes para Porto 
Alegre. Houve uma tentativa de 
formação de cartel pelas grandes 
empresas de navegação de forma a 
aumentar demasiadamente o preço 
dos fretes. Por este motivo a Trevisa 
Investimentos S/A adquiriu a Na-
vegação Aliança em 19 de maio de 
1978, então, com 2 embarcações e 

mais uma afretada – Iara, Iracema e Jaci, respecti-
vamente – com a intenção de apenas atender suas 
necessidades.

Nos anos que se seguiram a Navegação Aliança 
adquiriu outras embarcações. Em seu estaleiro no 
município de Taquari, construiu novas e alterou as 
antigas, tendo hoje uma frota própria de 18 embar-
cações, com uma capacidade equivalente a 1800 
carretas, sendo a maior frota em atividade na Bacia 
Sudeste.

Atualmente a empresa possui a liderança do 
mercado hidroviário no RS com aproximadamente 
40 % de market share, atuando principalmente nos 
mercados de granéis sólidos e líquidos, fertilizantes, 
biomassa, celulose  entre outros.

A partir de 2007, a Navegação Aliança, através da 
subsidiária Estrela Operadora Portuária Ltda, passou 
a operar no Porto de Estrela, situado às margens 
do Rio Taquari-RS, com o objetivo de oferecer aos 
seus clientes os serviços de movimentação e arma-
zenagem de granéis como soja e milho, bem como 
carga geral. 

Os armazéns têm capacidade para 50.000t e são 
equipados com aeração e termometria. O terminal 
possui entroncamento rodo/ferro/hidroviário podendo 
atender demandas de produtos nestes três modais. 

A empresa possui as certificações internacionais de 
qualidade ISO 9001/2000 e OHSAS 18001/1999.

O CASE: IMPLEMENTAÇÃO DO 
rASTrEAMENTO POr SATéLITE  
EM 100% DA FrOTA

Introdução
A máxima do meio logístico que versa sobre “o 

produto certo, no lugar certo e na hora certa” não 
foge à regra quando se fala em navegação  interior. 
Inserido em um contexto de crescimento lento e 
gradual nos últimos anos, este modal ainda sofre 
com algumas variáveis restritivas que impedem seu 

nAvegAção

TECNOLOGIA, UM  FATOr DIFErENCIAL

A história da 
Navegação Aliança 
confunde-se com 

a história da 
navegação interior 
no estado do Rio 

Grande do Sul
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incremento mais expressivo: 
• Qualificação de mão-de-obra: a formação de novos 
profissionais dá-se anualmente na Marinha Brasi-
leira bem como com treinamentos e capacitações 
internas;
• Condições climáticas: (chuva e ventos) indicam 
a quantidade de água nos trechos navegáveis bem 
como os calados possíveis de operação. Os fortes ven-
tos, principalmente presentes no trecho da Lagoa dos 
Patos, impedem a utilização de comboios de maior 
capacidade, se comparados com outras hidrovias;
• Sazonalidade: em razão do agronegócio que depende 
dos volumes de safra praticados e obriga uma melhor 
utilização da frota em meses de forte demanda;
• Tempos de manutenção;
• Processos de carga e descarga.

Tomamos como variáveis “domináveis“ e a 
serem trabalhadas no projeto de rastreamento os 
tempos de manutenção e os processos de carga e 
descarga.

Estas variáveis sustentam a acurácia no plane-
jamento e o dimensionamento da frota, atendendo a 
demanda de volumes com as embarcações disponí-
veis, sem a necessidade de incrememento (locação 
ou construção de novos barcos). Em ambos os casos 
são necessários investimentos de longo prazo, com 
recursos próprios ou de terceiros via financiamento 
bancário. O desafio era: “ fazer a frota rodar mais, 
com a mesma quantidade de ativos, agregando vo-
lume e valor ao negócio da empresa, com qualidade 
percebida por nosso cliente”.

CENÁrIO ANTErIOr

Os processos de definição das prioridades de em-
barques e o monitoramento de cargas / descargas 
eram feitos de forma 100% manual por meio de 
planilhas de apoio. Os controles aconteciam de ma-
neira paralela, tendo o cliente uma visão dos fatos e 
a navegação outra, na maioria das vezes diversa da 
primeira. Invariavelmente criava-se o impasse entre, 
por exemplo, a leitura que o cliente fazia de um atra-
so na descarga pela quebra de algum equipamento 
e a necessidade da navegação em cobrir este prejuízo 
de não operacionalização de um ativo. O acordo era 
quase sempre impossível.

Ao mesmo tempo, o posicionamento da frota em 
trechos de navegação era feito através de contatos via 
telefonia móvel ou rádio às embarcações. De custo 
oneroso e pouco práticas, visto as restrições de co-
bertura e de sinal, não tínhamos condições de prestar 
uma informação confiável ao nosso cliente quanto 
ao lead time e tempos de chegada para descarga. 
Adotávamos a prática do histórico e da suposição.

Sabemos que manutenções são necessárias à 
produção e à segurança de máquinas, equipamen-
tos e unidades transportadoras. Na navegação, se 
as embarcações e os equipamentos de carga e des-
carga não sofrerem manutenções constantes, sejam 
elas preventivas, corretivas ou de melhoramentos, 
evidentemente haverá paradas na produção com 
conseqüente redução dos volumes transportados. 
Porém, além do aspecto de prevenção à máquina 
citado acima, o fator humano é preponderante na 
correta utilização e otimização do que o equipamento 
pode gerar de produção. O manuseio adequado das 
embarcações, o respeito às indicações dos manuais de 
fabricantes – motores, válvulas, filtros, mangueiras, 
casco – são fundamentais para extensão de sua vida 
útil. Todos os controles que se tinham neste momen-
to eram manuais e por meio de planilhas preenchidas 
a bordo. Nossas equipes reportavam o histórico de 
rotações de motores e quantidade de combustível 
nos tanques através de boletins enviados ao setor de 
manutenção. Enfim, o reporte não era em tempo 
real e sem possibilidade de sugerir alguma correção 
ou realinhamento.

PrINCIPAL OBjETIVO

Muito mais que um mero sistema de posiciona-
mento da frota, buscamos tirar o máximo de recursos 
possíveis de que a ferramenta poderia nos dispor tais 

origem Destino Km Calado 
m Horas 

Porto Alegre Estrela 145 2,50 10

Porto Alegre Rio Grande 315 5,18 22

Porto Alegre Cachoeira do Sul 227 2,50 22

Porto Alegre Charqueadas 46 3,50 3

Porto Alegre Pólo 
Petroquímico 26 5,18 2

Pelotas Rio Grande 55 5,18 6

Pelotas Porto Alegre 278 5,18 20

origens e destinos na bacia Sudeste

Tabela 1
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como a medição dos tempos de carga e descarga nos 
terminais, controle do consumo de combustíveis/de-
sempenho dos motores, bem como garantia de segu-
rança no trecho de navegação. O passo seguinte seria 
uma mudança de cultura e quebra de paradigmas 
dentro da própria organização.

rESPONSÁVEIS

O desenvolvimento e implementação do projeto 
envolveu e integrou várias áreas da empresa. Coube 
as áreas de TI (Eduardo Calegari – Supervisor) e 
Operações (Evandro Moraes – Gerente) a definição 
da ferramenta bem como o desenho de escopo ade-
quado ao negócio; a área de RH (Delma Dalmolin 
– Supervisora) sustentou o aspecto comportamental 
e de treinamento aos colaboradores. 

No conceito original da função, o piloto fluvial 
tinha na descrição do seu cargo o comando da 
tripulação, o cumprimento da rota definida pelo 
setor operacional e a garantia de entrega da carga 
nas condições acordadas com o cliente. No modelo 
proposto, o piloto passou a ter papel fundamental 
na alimentação e execução de todos os dados da 
viagem. É dele a responsabilidade de digitação das 
etapas da viagem em seqüência, indicando assim o 
ciclo completo do início ao fim da mesma . 

Outra mudança estrutural importante foi a 
criação do conceito de CCO (centro de controle de 
operações) nas equipes de terra. Colaboradores que 
antes tinham a função de buscar dados por telefone 
e alimentar infindáveis controles paralelos, passaram 
a ter uma tela de trabalho para tomada de decisão e 
redirecionamento de ações em tempo real. 

 O trabalho de análise crítica passou a estar pre-
sente, com ganho expressivo de tempo em atividades 
nobres e de valor agregado ao negócio.

CENÁrIO ATUAL

Hoje temos 100% da frota autopropulsada equi-
pada com o sistema de rastreamento via satélite 
AUTOTRAC. Este fornecedor apresentou a melhor 
relação custo x benefício aos demais concorrentes de 
mercado, customizando e adequando sua ferramenta 
às necessidades da navegação.

 De forma compartilhada e colaborativa, o siste-
ma é visualizado não só por nossas equipes de terra 
nos CCO´s, mas também pelos clientes, por meio de 
acesso à internet mediante login e senha. O tráfego 
de informações é totalmente seguro, resguardando o 
sigilo necessário a este tipo de operação. Com isto, 
aquilo que se apresentava como um grande entrave, 
visto as divergências de leituras de informações por 
parte do cliente e navegação, não existe mais. Por 
força de um sistema integrado, todos acompanham 
em tempo real cada etapa da viagem, seus problemas, 
erros e acertos para uma correta e fiel apuração dos 
fatos.

 Também em tempo real, acompanhamos via 
telemetria o controle de giros dos motores das em-
barcações, limitando conforme nossa intenção, as 
rotações nos trechos de navegação. Tal medida visa 
adequar o trabalho dos motores às indicações dos 
manuais de fornecedores, garantir o aumento da vida 
útil de nossos equipamentos, bem como a segurança 
de nossos ativos, cargas e tripulações.

A leitura de consumo de combustível também 

nAvegAção

TECNOLOGIA, UM  FATOr DIFErENCIAL

Empresa Nº Embarcações TPB HP

Navegação Aliança 18 52.489 11.754

Navegação Guarita 9 26.999 10.646

Navegação Taquara 13 36.825 4.730

Navegação Amandio Rocha 12 2.460 7.915

Frota  de Petroleiros - Petrosul 5 12.950 4.100

Total 57 131.723 39.145

Quadro de embarcações que operam a bacia Sudeste

Tabela 2

Fonte: Sindarsul 2006
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nAvegAção AliAnçA

Produto Ton mil %

Fertilizantes 1.195 22,9

Combustíveis 855 16,4

Petroquímicos 702 13,4

Celulose 343 6,6

Clínquer 330 6,3

Cavaco de mad. 321 6,1

Farelo de soja 299 5,7

Carga geral cont. 297 5,7

Trigo 289 5,5

Soja em grãos 265 5,1

Carvão mineral 180 3,4

Óleo de soja 121 2,3

Sal 32 0,6

Total 5.229 100,0

market share da bacia sudeste 

Tabela 3

Fonte: Sindarsul 2006. Participação da Navegação Aliança 35%

é feita por este sistema, eliminando a emissão dos 
boletins manuais. Temos na conta de combustíveis 
a maior dentre aquelas de análise variável, cabendo 
assim uma atenção especial neste quesito.

Outro ponto fundamental de análise a partir da 
implementação do sistema foi a garantia de seguran-
ça nos trechos de navegação. Sendo uma empresa 
que opera em segmento considerado de alto risco, o 
fator segurança é algo levado mais do que a sério e 
presente no dia-a-dia de todos os colaboradores, sejam 
embarcados, operacionais ou administrativos. Prova 
disto foi a recomendação para certificação OHSAS 
18001 ocorrida em dezembro de 2007. Alinhado ao 
sistema de GPS então instalados em todas as embar-
cações, o sistema Autotrac nos permite criar uma 
espécie de “cerca eletrônica”, obrigando a embarca-
ção a navegar naquele intervalo determinado. Para 
qualquer oscilação ou saída de rota, o sistema dispara 
uma alarme a bordo e no CCO exigindo a correção 
imediata de curso e retorno a rota estabelecida. Tal 
medida nos exime de possíveis encalhes, onerosos e 
perigosos quando se trata de navegação  interior.

rESULTADOS E CONCLUSÕES

O conjunto das variáveis restritivas tratadas neste 
artigo compromete diretamente o número de horas 
produtivas de navegação, ou seja, o número de horas 
em que a embarcação está navegando com carga e 
consequentemente sendo remunerada pelo serviço 
de transporte.

O grande desafio é atender esta demanda que sofre 
variações anuais constantes e tão severas. A busca 
pelo equilíbrio entre oferta de embarcações e deman-
da de produtos é uma questão de sobrevivência para 
uma empresa de navegação, visto que os valores e os 
prazos envolvidos são extremamente sgnificativos. 
O investimento em ferramentas que auxiliem no 
planejamento estratégico e na tomada de decisões é 
fundamental neste sentido.

Com a aquisição e roll-out do sistema de rastrea-
mento, cobrindo todos os avanços e funcionalidades 
que a ferramenta nos permite, a expectativa é de 
incremento no total de horas produtivas de navega-
ção. Isto representa aumento na capacidade de carga 
movimentada, sem acréscimo de novas embarcações 
à frota.

Soma-se a este ganho real financeiro, um novo 
posicionamento de exposição externa, com garantia 
de qualidade, segurança e respeito ao mercado. Mar-
cas estas que definem o compromisso da Navegação 
Aliança para com seus clientes. 

Evandro moraes é gerente de Operações da Navegação Aliança.
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O Rio Quente Resorts é uma empresa de capital fechado 
controlada por dois grandes grupos: Grupo Algar, com sede 
em Uberlândia, e Grupo Gebepar, com sede em Goiânia. 
O resort é reconhecido pela sua atuação no negócio de 
hotelaria, lazer e entretenimento, cuja missão é propiciar 
momentos mágicos, realizando os sonhos dos seus clientes 
e agregando valor aos colaboradores e parceiros que 
interagem com a empresa. Em 2007, adotou uma bem-
sucedida estratégia para enfrentar a crise do setor aéreo e 
garantir suas metas de ocupação nas férias de julho.

vencendo o desafio
da crise aérea

M a N o e l  c a r l o s  c a r d o s o  /  i s a  d i a s  d e g a s p a r i 

rio QuenTe resorTs

pioneiro entre os resorts brasileiros, o Rio Quen-
te foi inaugurado em 1964, pela Estância 
Thermas do Rio Quente. Localizado no sul do 
estado de Goiás, no município de Rio Quente, 

hoje é considerado o Melhor Destino de Lazer e Entre-
tenimento do Brasil. Um lugar único, com diversão 
24 horas por dia e excelentes opções de hospedagem, 
eventos e uma deliciosa gastronomia. 

As várias opções de entretenimento fazem do 
complexo um destino extremamente sedutor, onde os 
seis hotéis, com 893 apartamentos, são apenas mais 
uma das inúmeras atrações. São hotéis já consagra-
dos por suas acomodações e atendimento:
• Hotel Turismo, que é supermoderno;
• Hotel Pousada, o mais tradicional;
• Hotel Village, com seus chalés e bangalôs;
• Rio Quente Suíte Flat I, III e Giardino, empreen-
dimentos administrados como flats, somando mais 
de 4.120 leitos.
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O Rio Quente Resorts conta 
com 18 nascentes de águas quen-
tes a uma temperatura média de 
37,5 graus e uma vazão de 6,5  
milhões de litros de água por hora, 
em uma área de 53 hectares. Sua 
infra-estrutura de lazer conta com 
dois parques aquáticos com água 
quente natural. 

O Parque das Fontes está dis-
ponível aos hóspedes para uso 24 
horas, com suas duchas, saunas e 
bares aquáticos. São 13 piscinas aquecidas natu-
ralmente onde as águas são totalmente renovadas a 
casa 20 minutos. Além disso, o parque conta com 
trilhas que levam até a nascente do rio. Um passeio 
mágico.

E o Hot Park, o maior parque aquático do Brasil 
com mais de 1 milhão de visitantes/ano, que conta 
com todo o tipo de atividade recreacional e brinquedos 
radicais, como: Halfpipe – escorregador em forma 
de “U” com 13 metros de altura (queda livre); To-
boáguas, com percurso no escuro; Lasy River (Rio 
Lento) onde você utiliza bóias para descer o rio até 
as piscinas de água quente. Além disso, tem os mais 
diversos tipos de esportes de aventura, como: Acqua 
Ride, Tirolesa, Hot fly, Escalada, High Jump, Rapell, 
Mergulho, entre outros.

O resort também dispõe de sorveterias, boutiques, 
salão de beleza, massagem e estética.

Além de ser eleito, desde 2001, como o Melhor 
Resort de Campo, Termas, Interior ou Selva do Brasil 
pelos leitores da revista Viagem & Turismo, o Rio 
Quente Resorts detém a vice-liderança nacional em 
fretamentos aéreos e é o maior anunciante da hote-
laria brasileira. Esses resultados só foram possíveis 
graças ao treinamento profissional dos seus mais de 
1.600 funcionários diretos e indiretos. E também é o 
único resort com certificado ISSO 14001.

Em 2006, visando estabelecer uma nova estratégia 
para aumentar a ocupação e ser considerado o Me-
lhor Destino de Lazer e entretenimento da América 
do Sul, a empresa focou seu planejamento estratégico 
em três pilares: ampliação de sua capacidade hote-
leira, ampliação do parque aquático e modernização 
do Centro de Convenções.

DISTrIBUIÇÃO E VENDAS

Outro grande diferencial do Rio Quente Resorts 
é o seu meio de distribuição e vendas. Atualmente o 

resort possui uma operadora pró-
pria, a Valetur, fundada em 1986, 
cuja missão é viabilizar o acesso 
ao produto:
• Total de 37 pontos-de-venda 
(PDVs) no Brasil e 187 PDVs 
incluindo a CVC
• Mais de 400 vôos AirBus A319/320, 
colocando o resort como o maior 
volume de vôos charters no Brasil.

Rede Valetur
•   Matriz – São Paulo (SP)
•   Shopping Ibirapuera –São Paulo 
•   Ribeirão Preto (SP)
•   Shopping ABC – Santo André (SP)
•   Campinas (SP)
•   Brasília (DF)
•   Rio Quente (GO)

A Valetur possui fretamento exclusivo com cinco 
vôos semanais saindo de São Paulo: TAM A320 
(168 lugares).

Operadoras credenciadas
•   ABC Turismo – Belo Horizonte (MG)
•   Naturetur – Goiânia (GO)
•   Acquatur – Rio de Janeiro (RJ)
•   CVC – Santo André (SP)

Rede credenciada  
•   Belém (PA)
•   Belo Horizonte (MG)
•   Brasília (DF)
•   Campinas (SP)
•   Campo Grande (MS)
•   Cuiabá (MT)
•   Curitiba (PR)
•   Fortaleza (CE)
•   Guarulhos (SP)
•   Jundiaí (SP)
•   Maceió (AL)
•   Manaus (AM)
•   Natal (RN)
•   Osasco (SP)
•   Porto Alegre (RS)
•   Recife (PE)
•   Salvador (BA)
•   Santo André (SP)
•   Santos (SP)
•   São José dos Campos (SP)

HoTelAriA

VENCENDO O DESAFIO DA CrISE AérEA

Pioneiro entre os 
resorts brasileiros, 

o Rio Quente foi 
inaugurado em 

1964, pela Estância 
Thermas do 
Rio Quente
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rio QuenTe resorTs

•   São Luís (MA)
•   São Paulo – Centro
•   São Paulo – Tatuapé
•   Uberlândia (MG)
•   Vitória (ES)

Além da rede de distribui-
ção com a Valetur e os cre-
denciados, o Rio Quente Resorts conta com mais de 
mil agências que compram o destino regularmente 
em todo o Brasil.

LIDErANÇA NO MErCADO DE rESOrTS

O maior complexo hoteleiro do Brasil, o maior 
parque aquático do país em número de visitantes, 
o maior manancial de águas quentes do mundo, o 
resort mais ecológico do Brasil e o destino de cerca 
de 1 milhão de visitantes a cada ano são apenas al-
guns dos superlativos que descrevem o Rio Quente 
Resorts, em Goiás.

Aos 44 anos de atividades o balneário, que co-
meçou como uma pousada, hoje lidera com folga o 
concorrido mercado neste segmento da hotelaria, com 
quase um quinto da oferta de acomodações. Mesmo 
localizado fora da orla marítima, o resort apresenta a 
maior penetração do setor, com 17% do market share 
de diárias vendidas. Construído sobre uma estância 
termal, o complexo parece usar água fria apenas 
para dar banho na concorrência. 

Setenta por cento do público são formados por 
famílias e mais da metade vem do estado de São 
Paulo. O sucesso deve-se à programação variada 
durante todas as estações, que vão desde esportes 
radicais e atividades físicas a shows, festas, eventos 
culturais e convenções. Mas a grande vedete do Rio 
Quente Resorts é mesmo a água quente. 

Foi o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva 
quem descobriu as fontes termais na região onde 
hoje está o complexo. O rio de onde provém a água, 
a cerca de 38º C, é formado por 18 nascentes que 
garantem uma vazão de mais de 150 milhões de 
litros por dia. Estas águas abastecem 14 piscinas, 
corredeiras, toboáguas, lagos e cachoeiras. 

Estudos recentes comprovam que o fenômeno 
não é fruto de nenhum vulcão extinto há milhões de 
anos, como muitos acreditavam, mas das caracterís-
ticas geológicas da região. A água das chuvas penetra 
em fissuras nas rochas, infiltra-se no solo a até 1.200 
metros de profundidade e é então aquecida a altas 
temperaturas, ganha pressão para retornar à superfí-

cie e mistura-se com 
o volume frio do 
lençol freático. Des-
te processo resul-
tam as nascentes de 
águas mornas, com 
temperatura em tor-
no dos 38º C.

O complexo emprega, direta e indiretamente, cer-
ca de 1.650 pessoas espalhadas por seis hotéis, dois 
parques aquáticos – um deles, o Hot Park, é aberto 
a visitantes e considerado o maior do país em sua 
categoria – Clubinho da Criança, centro de conven-
ções, centro administrativo e de treinamento e toda a 
estrutura da fazenda onde se localiza. Foi o primeiro 
resort brasileiro e conta com algumas piscinas com 
serviços disponíveis 24 horas para seus hóspedes.

São casais de 26 a 48 anos, com filhos (78%), com 
uma renda familiar entre R$ 2.600,00 e R$ 7.800,00. 
Em sua maioria, são pessoas de espírito jovem que 
buscam lugares originais. Seja pela água quente, 
pela beleza do resort, pelas atividades esportivas, 
pelo Hot Park, pelo relaxamento e desligamento do 
dia-a-dia, pelos prazeres da culinária. De todos os 
visitantes, 63% vêm do Estado de São Paulo. Graças 
ao ambiente mágico do Rio Quente Resorts é que 
a maioria dos freqüentadores sempre volta, ou têm 
intenções de voltar. 

O HOT PArK

O Hot Park é, sem dúvida, a mais famosa atração 
do Rio Quente Resorts. É o único parque no mundo 
com água quente natural não sulfurosa e o maior 
parque aquático do Brasil. Suas muitas piscinas, 
espalhadas por 22 mil metros quadrados, podem 
receber até 6 mil pessoas por dia.

Hóspedes dos seis hotéis do resort têm acesso 
ilimitado ao parque, mas visitantes também podem 
aproveitar as águas quentes com os ingressos diários 
– são os day´s users. Toboáguas, bares dentro d’água, 
esportes aquáticos, butiques, cascatas artificiais, pas-
seios de bóia e muitos outros programas garantem a 
diversão para usuários de todas as idades.

Entre as atrações, destacam-se três grandes con-
juntos de toboágua. No Acqua River, o primeiro no 
Brasil a utilizar esteira de proteção, o banhista desce, 
de bóia, uma das três pistas de 17 metros. Já no Acqua 
Race, a descida é feita sem bóia, deslizando a uma 
velocidade de até 30km/h. Ambos passam através de 
árvores e desembocam nas piscinas quentes. 
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O mais novo brinquedo e principal atração é o 
Half Pipe, de 13 metros de altura em forma de U, 
que lembra as pistas de skate. A descida é feita em 
bóias que podem levar até duas pessoas por vez, e a 
adrenalina é garantida. A nova sensação do Hot Park 
tem média de 35 mil usuários por mês. Já para quem 
quer apenas relaxar dentro da água quente, o melhor 
é descer de bóia a corredeira lenta do Lazy River.

Quem não abre mão de manter a forma mesmo 
nas férias pode aproveitar as sessões de musculação, 
ginástica, abdominais, alongamento, vôlei de areia, 
futebol (há até um campo) e tênis. Para rebater 
todo este agito, também são organizados acquarelax 
e caminhadas ecológicas. Já as crianças contam 
com equipes de monitores treinados – que orientam 
e organizam brincadeiras, gincanas e jogos como 
a Turma do Cerrado e a Equipe Boto – e piscinas 
especiais, no Clubinho da Criança. 

Há ainda pontos e equipamentos para mergulho 
ecológico, tirolesa, casas de sucos, lanchonetes, sor-
veterias e restaurantes. E o visitante ou hóspede não 
precisa carregar nada: pode deixar seus pertences 
nos armários (trancados) e utiliza apenas o cartão 
inteligente à prova d’água para registrar seus even-
tuais gastos.

O PArqUE DAS FONTES 

Ao contrário do agito do Hot Park, o Parque das 
Fontes é a melhor opção para quem busca tranqüi-
lidade ou apenas uma recarga nas baterias. Cercado 
por fauna e flora exuberantes, fontes e piscinas na-
turais de água corrente aquecida, o parque está entre 
os hotéis Turismo e Pousada e resume a essência do 
local privilegiado pela natureza.

Situado a 630 metros de altitude e rodeado por 
inúmeras piscinas, duchas na-
turais, saunas e poços, o parque 
tem oito piscinas naturais com 
profundidade máxima de 1,60m, 
cuja água é totalmente renovada a 
cada 20 minutos. Sua transparên-
cia e pureza são impressionantes 
e é possível avistar até pequenos 
cardumes viajando de uma pisci-
na a outra. 

Nas duchas termais, a força 
das águas funciona como uma 
estimulante massagem para o 
corpo, enquanto o relaxamento é 
garantido nas saunas ou em um 

dos dois poços escavados na rocha de onde brota a 
água cristalina e ainda mais quente do que nas outras 
piscinas. Em suas instalações também se encontram 
quadras de tênis e aconchegantes bares aquáticos.

O Parque das Fontes também é habitat natural 
de várias espécies de pássaros, com destaque para os 
tucanos que passeiam pela fauna típica do cerrado 
enquanto os hóspedes desfrutam de memoráveis ex-
periências sensoriais. Todas as atrações estão abertas 
24 horas por dia, e o ambiente tem música ao vivo 
e atividades recreativas.

EM CONSTrUÇÃO,  
UMA ATrAÇÃO MUNDIAL

Com investimento próprio de R$ 13 milhões, o 
Rio Quente Resorts está construindo uma megapraia 
artificial com a maior piscina de ondas da América 
Latina e a quinta maior do mundo. A Praia do Cer-
rado começará a funcionar em tempo recorde – em 
junho de 2008 – e será a única no mundo com águas 
quentes correntes naturais. São 6,5 milhões de litros 
renovados a cada três horas. 

A nova atração do Hot Park vai ocupar uma 
área de 25 mil m², equivalente a quatro campos de 
futebol. A praia terá areia branca e fina, com 210 
metros de comprimento por 80 de largura. Poderá 
recepcionar até 15 mil pessoas. 

Nove tipos diferentes de ondas (baixas e altas, 
longas e curtas) serão produzidas por equipamentos 
importados de última geração. O projeto prevê ondas 
de até 1,20 metro de altura. Somada à profundidade 
máxima da piscina, que é de 1,80 metro, a altura 
pode subir para até 3 metros.

Para proporcionar diversão e entretenimento a di-
ferentes públicos e exigências, a Praia do Cerrado terá 

três praias distintas. A com ondas 
baixas e pouca profundidade – 50 
centímetros – será dedicada às 
crianças. Outra, mais reservada, 
é voltada para quem quer relaxar 
com tranqüilidade em um clima 
de praia particular. Ali haverá um 
lounge com sofás e poltronas sob 
sombrites e restaurante privativo. 
Um bar aquático completa o 
ambiente vip. 

A terceira será a praia do agito, 
com palcos para shows, bar aquá-
tico, restaurante e guarda-sóis. 
Disposto ao longo da orla, haverá 

HoTelAriA
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Com investimento 
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um deck molhado com uma lâmina de água de 10 
centímetros de profundidade com espreguiçadeiras. O 
espaço contará também com bares temáticos, restau-
rante, lojas, bangalôs, vestiários, arena para jogos de 
vôlei e futebol na areia para 3 mil espectadores e um 
palco para megaeventos. O projeto movimentará 152 
mil m³ de terra para a construção do complexo.

Os hóspedes dos seis hotéis do resort terão livre 
acesso à nova atração de entretenimento. Visitantes 
poderão desfrutar o parque adquirindo ingresso diário 
do Hot Park.

Para o novo espaço, o Rio Quente Resorts já 
fechou parceria com a AmBev. Haverá inclusive 
uma loja Store in store para venda de produtos das 
marcas da empresa, entre eles a camiseta Stella Artois 
e a construção de um Bar Brahma tematizado. Os 
freqüentadores do complexo poderão adquirir pro-
dutos das maiores companhias brasileiras em seus 
setores de atuação. 

Curiosidades da Obra
• A Praia do Cerrado só ficará atrás da Saim Park 
Tenerife, no arquipélago das Canárias (Espanha), do 
Typhoon Lagoon, da Disneyworld em Orlando (EUA), 
de Sun City (África do Sul) e da Dino Beach (China)
• Período da obra: 11 meses
• Envolve 152 mil metros cúbicos de escavação 
(equivalente 1.700 caminhões de terra, com 12 me-
tros cúbicos), dos quais 8 mil metros de escavação 
serão em rocha
• Serão necessários 54 mil metros cúbicos de aterro 
(equivalente a 5.850 caminhões)
• A obra consumirá 1.900 metros cúbicos de concreto 
(equivalente a 200 caminhões), 56 toneladas de aço 
e 5 mil metros cúbicos de PVC
• 3 mil metros cúbicos de areia fina e branca 
(equivalente a 250 caminhões) formarão a Praia 
do Cerrado

A rESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Sempre empenhado em promover melhorias constan-
tes e elevar cada vez mais o padrão de qualidade já alcan-
çado, o Rio Quente Resorts foi o primeiro resort brasileiro 
a receber a certificação ISO 
14.001. O reconhecimento 
foi obtido em 2001, como 
resultado da excelência de 
seu Sistema de Gestão Am-
biental (SGA).

O complexo passou por 

todas as etapas necessárias à avaliação dos auditores 
credenciados pelo Inmetro. Desde então, intensifi-
camos nossas ações de gestão ambiental com mais 
parcerias com entidades públicas e privadas, eventos 
de conscientização, combate a incêndios florestais, ade-
quação à legislação, além de análise e prevenção dos 
impactos no parque e em áreas vizinhas. E também 
promovemos ações para estimular o envolvimento e o 
comprometimento dos nossos fornecedores. Por todos 
os lados, aliás, é possível avistar plantas e espécies 
nativas da região. 

Seus efluentes passam pela estação de tratamento 
de esgoto, construída pelo Rio Quente Resorts há 
mais de dez anos e que, em 2006, foi 100% doada à 
Prefeitura Municipal de Rio Quente. Dentro do Pro-
grama de Monitoramento da Qualidade das Águas, 
mensalmente, profissionais da área de Controle 
Ambiental retiram amostras das nascentes (piscinas 
e águas para consumo). Coleta seletiva e reciclagem 
do lixo também são práticas do resort.

O SGA envolve todos os funcionários, sócios, 
acionistas e visitantes do resort, formando agentes 
multiplicadores que darão continuidade à impor-
tância da conscientização ambiental e do bom 
relacionamento com a natureza. Nossos associados 
acabam dando treinamentos para outros associados 
e parceiros. garantindo a disponibilidade desse patri-
mônio natural para as gerações futuras.

Turma do Cerrado 
Criado em 2000, por sugestão dos próprios asso-

ciados, a Turma do Cerrado representa espécies de 
animais da região e, todos os dias, faz apresentações 
para divulgar o conceito ambiental. Seus persona-
gens têm o objetivo de provocar identificação com 
todos os públicos que interagem com a empresa, 
despertar consciência de todos em relação à impor-
tância da ecologia e ainda difundir para a sociedade 
a preocupação do Rio Quente Resorts com a questão 
ambiental.

A educação ambiental é trabalhada com os alu-
nos dentro do resort e na comunidade, por meio de 
atividades que promovam a vivência ambiental. 

Semana do 
Meio Ambiente 

Para proporcionar 
maior conscientização 
entre seus hóspedes, as-
sociados e parceiros, 
todos os anos o Rio 

rio QuenTe resorTs
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Quente Resorts, em parceria com 
as prefeituras da região das águas 
quentes, realiza a Semana do Meio 
Ambiente. Durante sete dias, asso-
ciados, hóspedes e escolas discutem 
a importância do cerrado e da ri-
queza da diversidade local. Dentro 
da programação estão campanha 
do desperdício, caminhada de lim-
peza, plantio de árvores, oficina de 
reciclagem e teatro com a Turma do 
Cerrado, além de trilhas e passeios 
ecológicos no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas, ralis, ginca-
nas, concurso cultural, plantio de 
mudas de espécies nativas do cerrado e palestras de 
educação ambiental.

rECONHECIMENTO 

O Rio Quente Resorts ficou com o primeiro e ter-
ceiro lugares do Prêmio Goiás de Gestão Ambiental 
2007. A premiação reconhece e divulga, anualmente, 
as realizações de Pessoas Jurídicas, Fiscais e ONG´S 
que mais se destacaram em Goiás entre janeiro de 
2006 e dezembro de 2007, com ações de notório 
valor ambiental, assegurando o princípio de desen-
volvimento sustentável. Foi criada pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em par-
ceria com o sistema FIEG, Secretaria de Indústria e 
Comércio e Agência Goiana de Imprensa. 

É um atestado de nossa qualidade e esforço em 
defender o meio ambiente por meio de parcerias com 
entidades públicas e privadas, eventos de conscientização, 
combate a incêndios florestais, adequação à legislação, 
além de análise e prevenção dos impactos no parque e 
em áreas vizinhas. E também devemos os prêmios ao 
envolvimento e comprometimento dos fornecedores.

A vitória do Rio Quente Resorts se deu na ca-
tegoria Comércio e Prestação de Serviços. Foram 
levados em conta os seguintes quesitos – uso de 
tecnologias limpas, Sistema de Gestão Ambiental, 
desenvolvimento e apoio financeiro à implantação 
de programas de Educação Ambiental, minimização 
de geração de resíduos, processo produtivo apropriado 
com material alternativo ou rejeitos, e iniciativas de 
proteção ou conservação ambiental. Já na categoria 
Educação Ambiental, que avalia as boas práticas da 
empresa com o meio ambiente, o resort alcançou o 
terceiro posto.

SINErGIA ENTrE  
PArCEIrOS E 
COLABOrADOrES

O Rio Quente Resorts não só 
colocou em prática o estímulo à 
troca de experiências e à sinergia 
entre parceiros e colaboradores, como 
também transformou isto no pionei-
ro Projeto Raízes. Com a iniciativa, 
o complexo leva, mensalmente, um 
empresário ou executivo de uma re-
nomada companhia para ministrar 
palestra e trocar experiências com 
os participantes durante um final de 

semana. A expectativa é beneficiar mais de 1.300 
profissionais.

Desenvolvido pelo departamento de Talentos Hu-
manos, o projeto teve início em 2008 com a presença 
de Ricardo Lanfranchi, diretor-presidente da corretora 
Merrill Lynch – que abordou o tema Perspectivas 
Globais para 2008. Além de clientes e da equipe do 
Rio Quente Resorts, foram para o evento fornecedo-
res da área de informática e tecnologia.

A idéia surgiu após constatarmos que todos os 
profissionais envolvidos no dia-a-dia do complexo 
deveriam assimilar melhor nossos hábitos corporati-
vos, para aprimorarem a parceria com o Rio Quente 
e a qualidade dos serviços prestados. 

A iniciativa também facilita a prospecção de no-
vos negócios. É um intercâmbio que aproxima ainda 
mais nossos steakholders e oferece a nossos parceiros 
um amplo panorama do mercado, com a captação 
de novos conhecimentos e atitudes.

VENCENDO O DESAFIO DA CrISE AérEA

O case que apresentamos refere-se às férias de 
julho de 2007, onde o segmento de turismo teve que 
conviver com a crise aérea que vinha acontecendo 
desde outubro de 2006, com a queda do avião da Gol. 
Na seqüência, a crise se agravou ainda mais depois 
da tragédia com o avião da TAM, que aconteceu 
no mês de julho de 2007, onde houve uma signifi-
cativa redução na demanda dos vôos e maior rigor 
na segurança dos aeroportos e nos equipamentos de 
controle de vôo. 

As companhias aéreas foram obrigadas a fazer 
um maior controle em suas manutenções e a Infraero 
ficou mais exigente com a infra-estrutura dos aero-
portos. Chegou a fechar alguns para implementação 

VENCENDO O DESAFIO DA CrISE AérEA

HoTelAriA

Todos os anos 
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parceria com as 
prefeituras da 

região das águas 
quentes, realiza 

a Semana do 
Meio Ambiente
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de novos equipamentos, inclusive o aeroporto de 
Caldas Novas, o mais próximo do resort. O aeroporto 
de Congonhas também foi fechado para reparo das 
pistas e os vôos foram transferidos para o aeroporto 
de Guarulhos, com redução dos vôos charters.

A SOLUÇÃO 

O Rio Quente Resorts precisava manter o orça-
mento com uma ocupação em torno de 80% (mês 
de extrema importância – alta temporada). Por isso, 
tomou uma atitude imediata para combater essa cri-
se, lançando 3 ações para solucionar o problema.

A primeira foi o Kit Crise, uma solução lúdica 
e criativa para distrair as famílias no imprevisível 
período pré-embarque, onde a espera no aeroporto 
era de cinco a dez horas. Com o apoio das editoras 
Globo e Abril, o Rio Quente Resorts distribuiu re-
vistas para os pais, além de gibis e gizes de cera para 
as crianças. Também foram colocados integrantes 
da Equipe Boto no aeroporto de Caldas Novas para 
animar os viajantes mirins com brincadeiras, ativi-
dades artísticas e minigincanas.

Outra ação de extrema importância foi colocar 
mais transporte rodoviário VIP para os seus hóspedes, 
que estavam com receio de viajar de avião.

E, como o ideal era priorizar o transporte terrestre, 
o Rio Quente Resorts desenvolveu uma promoção 
para incentivar os clientes a utilizarem o carro. Foi 
criada a campanha “Tanque Cheio”, onde o hóspede 
ganhava litros de gasolina de acordo com o pacote 
comprado. Quanto mais dias de estadia, maior o 
prêmio em combustível.

OS rESULTADOS

O Rio Quente Resorts conseguiu manter o orça-
mento e fechar o mês de julho com 85% de ocupa-
ção, acomodando até 4 mil pessoas. Enquanto isso, 
os resorts do Nordeste fecharam o mês com apenas 
40% de ocupação. 

Os clientes, muito fiéis, decidiram pegar o carro e 
fazer sua reserva. Com isso, houve um crescimento de 
37% no rodoviário. Essas ações atraíram ainda mais 
pessoas do Centro-Oeste e de estados como Minas 
Gerais, com um crescimento de 107% nas reservas.

manoel Carlos Cardoso é diretor de marketing e vendas do Rio 
Quente Resorts; isa Dias Degaspari é gerente de marketing.
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A rede Forza, empresa com capital 100% brasileiro, foi 
fundada em 1999, no Rio de Janeiro, com a proposta 
de ser uma rede de postos independente, completa e 
especializada na revenda de combustíveis líquidos e gás 
natural veicular (GNV). Atualmente, a empresa possui 
31 pontos-de-venda próprios. O processo de expansão 
planejado permitiu que a empresa mantivesse maior 
controle de seus produtos e processos, o que facilitou 
a criação de programas de fidelização, entre eles o 
Combustível Legal.

a fidelização como eixo
do processo de expansão

a  
logormarca e o nome Forza,  ao contrário do 
que se imagina, nasceram aqui no Brasil. O 
nome é uma homenagem à Itália, país onde 
a tecnologia do GNV é avançada. 

O cavalo da logomarca pode ser comparado 
com o motor de um automóvel. Ela tem impacto, 
força e robustez. Esse conceito ganhou credibilida-
de devido à séria atuação da empresa no mercado 
de combustível. 

A loja de conveniência Tutta L´Ora (Toda 
Hora) segue a origem italiana do nome da rede. A 
empresa utiliza o conceito de ser uma conveniência 
disponível em todas as horas. A logomarca utiliza 
o sol e a lua, que remetem ao dia e à noite. 

A rede Bob´s é parceira da Forza desde o início 
da operação. A sinergia deu tão certo que a em-
presa tornou-se acionista do Bob´s. As empresas 
são distintas e as operações separadas.   

a l e c i o N i l d o  s o d r é

reDe ForzA
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MISSÃO

Atingir a excelência em vendas no mercado de 
postos de combustíveis & conveniências através 
do atendimento diferenciado na comercialização de 
produtos e serviços de qualidade, garantindo lucro 
à empresa e ética e respeito à sociedade.

rEVENDA rESPONSÁVEL 

A Forza desde 2001 tem atuado no Núcleo de 
Responsabilidade Social da Baixada em projetos 
sociais para desenvolver as comunidades à sua 
volta. Está constantemente oferecendo apoio a 
projetos sociais e culturais, como: 

Posto de Coleta de Recicláveis 
Projeto Social de Meio Ambiente – Baixada 

Fluminense

Projeto Social 
Pequenos Empreendedores para capacitar jo-

vem de comunidades carentes 

Parceria com a  
Associação Aliança de Cegos 

A empresa compra vassouras, rodos, espana-
dores e demais artigos de limpeza da instituição. 
A entidade é fornecedora oficial desta linha de 
produtos. A Associação mantém cursos profis-
sionalizantes para 150 cegos na área de produção 
de vassouras e utensílios de limpeza. Atualmente 
são produzidas cerca de três mil peças. 

MArCA DE CONFIANÇA 

Desde 2001 a rede desenvolve ações de forta-
lecimento da marca com os consumidores e ao 
mercado em geral. Todos os postos possuem ope-
ração própria centralizada. Este modelo de negócio 
possibilitou a padronização do atendimento. 

O atributo de marca, oriundo do atendimento 
de alta performance é considerado o ponto de-
terminante da rede. Em 2006, foi iniciada uma 
campanha institucional que usou o mote “Posto 
Forza, combustível para a sua vida!”

qUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 

Recrutamento 
A equipe é formada por profissionais que pas-

sam, antes de entra-
rem para o quadro 
funcional, por um 
rigoroso processo se-
letivo de no mínimo 
quatro etapas. 

Treinamento e 
Desenvolvimento 

Nesta fase o pro-
fissional recebe um  
“pacote” de tre i-
namento técnico e 
prático desenvolvido 
exclusivamente para 
atender as necessi-
dades internas da 
Forza e do mercado. 
O processo dura em média 30 dias. A partir daí, 
o profissional está pronto para receber o cliente 
Forza nas pistas.

A empresa ainda investe em programas de 
reciclagem e oficinas de cultura para estimular o 
crescimento profissional e oferecer oportunidade 
de alcançar outros cargos dentro da empresa. 

O SISTEMA DE OPErAÇÃO MULTIMArCA

A credibilidade da Rede Forza permitiu que a 
empresa operasse postos multimarcas. Desde o 
início da sua operação a Ipiranga era a única for-
necedora de combustível para toda a rede. No ano 
de 2005, foi fechado um sistema inédito de parceria 
com a Shell para revenda exclusivamente de com-
bustíveis e lubrificantes da gigante anglo-holandesa 
em posto sem marca Shell. A expertise em gestão 
qualificou a empresa para operar postos Shell. 

A iniciativa impulsionada pela experiência da 
rede contribuiu para  estratégia de crescimento 
da Forza. Em 2005 a rede já operava postos em 
parceria com outras bandeiras usando a estrutura 
corporativa e de gestão da Rede Forza. Ou seja, 
duas bandeiras em um mesmo posto. Atualmente é 
possível encontrar postos de outras bandeiras ope-
rados com a qualidade e o padrão de atendimento 
Forza. Em contrapartida esses parceiros terão suas 
marcas em produtos oferecidos nas unidades da 
rede.  Hoje são seis postos com outras bandeiras, 
sendo cinco da Shell e um da Ipiranga.

A parceria, além de garantir mais segurança 
quanto à procedência do combustível, é também 

comBusTíveis

A FIDELIzAÇÃO COMO EIXO DO PrOCESSO DE EXPANSÃO

Desde 2001 a rede 
desenvolve ações 
de fortalecimento 
da marca com os 

consumidores e ao 
mercado em geral. 

Todos os postos 
possuem operação 

própria
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uma certificação de qualidade para o sistema de 
gestão desenvolvido pela marca Forza na gestão 
de postos e revenda de combustíveis

MIX DE SErVIÇOS

A rede Forza alia serviços complementares 
e praticidade, mantendo em suas unidades um 
complexo de conveniência variado com espaço 
para troca de óleo, lavagem, fast food Bob’s e loja 
de conveniência com a marca Tutta L’Ora.

Em julho de 2005, a empresa começou com 
uma nova proposta e firmou parceria com postos 
de bandeiras Shell e Ipiranga em determinadas 
áreas. Por isso é possível encontrar em alguns 
postos de outra bandeira o “Selo de Operação 
Forza”, que garante os padrões de qualidade como 
das Unidades de marca Forza.

A observação do processo de decisão do con-
sumidor é determinante para adequar o varejo às 
necessidades encontradas. Na maioria das vezes, 
uma simples adequação a uma necessidade que 
parece ser “banal” se mostra o grande diferencial 
do negócio.

O VArEjO DE COMBUSTÍVEIS:  
UM VErDADEIrO CENTrO DE SErVIÇOS

Atualmente, os postos de combustíveis se tor-
naram central de apoio para os clientes, ou seja, 
deixaram de lado a função de ser apenas um ponto 
de abastecimento. Numa versão mais moderna, 

os postos de abastecimento estão cada vez mais 
avançados e agregam diversos serviços com uma 
completa infra-estrutura para atender às necessi-
dades dos clientes.

Há algum tempo, os postos de gasolina faziam 
parte de um setor listado como de segurança 
nacional. Era a época em que o governo militar 
definia tudo: preço de venda, quantidade que podia 
ser fornecida pela distribuidora e até o horário de 
funcionamento. 

Em compensação, quase não existia concorrên-
cia, pois ninguém podia abrir um posto onde bem 
entendesse. O candidato tinha que obter uma difícil 
concessão e a localização era pré-determinada, 
para evitar proximidade e concentração. Na hora 
de renovar o contrato com a distribuidora, tudo 
corria a favor do dono do posto.

De repente, tudo mudou, veio a desregulamen-
tação e o número de postos de gasolina triplicou. 
Lançados à concorrência, seus proprietários viram 
as margens de seu negócio baixar rapidamente. Se, 
de um lado, se beneficiaram com a concorrência 
entre os fornecedores (com o aparecimento de no-
vas empresas), os postos têm, agora, que disputar 
sua própria clientela, fazer contas em centavos e 
criar estratégias de fidelização.

Diante de um mercado cada vez mais com-
petitivo, possuir um diferencial é de extrema 
importância para a sobrevivência neste tipo de 
empreendimento. 

A lista de negócios que podem ser agregados ao 
comércio de combustível é tão extensa quanto a 

2005 2006 2007 2008

Abertura de 2 postos Abertura de 5 postos Abertura de 1 posto 
Até janeiro mais 1 posto 

aberto 

Recebimento Legal passou a 

se chamar Combustível Legal

Mudança da matriz Forza de 

Caxias para Jacarepaguá

Tutta L’Ora é a loja de Con-

veniência dos jogos  

Panamericanos de 2007

Início da parceria com a Shell, 

início da operação do 1° 

posto Shell

2° Slogam Forza: Postos 

Forza, combustível para a 

sua vida 

Programa Combustível Legal 

ganha um carro de controle 

de Qualidade 

Linha do tempo Forza

Tabela 1
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criatividade do empreendedor: lojas de conveniên-
cia, locadoras de vídeo, banca de jornais e revistas, 
floriculturas, máquinas automáticas para venda 
de refrigerantes e sorvetes, quiosques para vender 
água-de-coco, minimercado de produtos para 
veículos, equipamento automático de lavagem 
para carro, troca de óleo, lubrificação, chaveiro, 
máquinas para calibrar pneus com hidrogênio, 
restaurantes, lanchonetes, hotéis, venda de gelo, 
carvão etc. 

Outra opção é criar facilidades, como a venda por 
cartões de crédito, prazo maior no pagamento dos 
serviços e o aumento da oferta de lubrificantes.

O PrOCESSO DE  
COMPrA DE COMBUSTÍVEIS

Com base em questionários de pesquisas, foi 
possível chegar nos seguintes esquemas, que mos-
tram como se dá o processo de compra, desde o 
momento em que se decide abastecer o carro até o 
uso do produto/serviço, propriamente dito.

O processo de compra de combustíveis, pelo 
menos para o consumidor brasileiro, não implica 
muitos preparativos ou decisões. A maioria dos 
consumidores tem 2 marcas preferidas e de con-
fiança para o consumo de combustível, a escolha 

comBusTíveis
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Fluxo principal

Figura 1
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atendimento diferenciado

ONDE?

Localização:
Próximo do destino 

ou da origem

OUTROS SERVIÇOS

Calibragem. Loja de 
conveniência,

banheiros limpos, 
lavagem

VAREJO

Posto de 
Abastecimento/Serviços

NECESSIDADE

Observa que o tanque 
está vazio quando 
entra no carro ou 
que o combustível 
não é suficiente 
até o seu destino

QUANDO

Deslocamento
Principalmente casa/trabalho e 

vice-versa Não sai de 
casa nem muda a rota 

só pra abastecer

POR QUÊ FORZA?

Confiança no combustível e 
atendimento diferenciado

ONDE?

Localização:
Próximo do destino 

ou da origem

OUTROS SERVIÇOS

Calibragem. Loja de 
conveniência,

banheiros limpos, 
lavagem
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reDe ForzA

básica de localização é im-
plícita (caminho do traba-
lho, escola do filho, próximo 
á residência), escolhido onde 
o consumidor procura o 
posto que mais lhe agrada 
naquele micromercado

A grande oportunidade 
dos varejos de venda de com-
bustíveis está em propor-
cionar naquele período de 
tempo atrativos que venham 
satisfazer outras necessida-
des dos consumidores, como 
lojas de conveniência e vídeo 
locadoras. Desta forma, 
acaba por despertar a aten-
ção para outras opções de 
consumo que aquele espaço possa proporcionar. 
É como relacionar a venda de combustíveis a uma 
isca, para que a partir dela sejam oferecidos outros 
produtos que de fato tragam maior satisfação para 
aquele consumidor.

MODELOS DE NEGóCIOS 

Atualmente a rede Forza opera com quatro 
modelos de negócios
• Postos com a marca Forza que vendem exclu-
sivamente combustíveis e lubrificantes da marca 
Shell
• Postos com marca Forza que vendem exclusi-
vamente combustível Ipiranga e lubrificante da 
marca Ipiranga 
• Postos com a marca Shell operados pela Forza 
que vendem exclusivamente combustíveis e lu-
brificantes da marca Shell. Loja de conveniência 
– Tutta L´ora com Bob´s
• Postos com marca Ipiranga operados pela Forza 
que vendem exclusivamente combustíveis e lubri-
ficantes da marca Ipiranga. Loja de conveniência 
– Am Pm com  ou sem Bob´s

VErDADEIrO CASE DE SUCESSO 

O programa Combustível Legal oferece trans-
parência e confiança dos combustíveis vendidos 
em postos próprios, além dos programas internos 
de capacitação e desenvolvimento de carreira dos 
seus colaboradores. 

O programa de qualidade criado em 2002, ini-

cialmente com o nome 
de Recebimento Legal, 
surgiu a partir de pes-
quisa de satisfação re-
alizada com os clientes 
nos postos. Um deles 
revelou que não sa-
bia a procedência do 
combustível, já que era 
entregue em caminhões 
sem identificação da 
distribuidora.

A constatação de que 
o desconhecimento so-
bre a procedência do 

combustível suscitava descon-
fianças quanto à qualidade do produto foi 

fundamental para que a empresa criasse o Progra-
ma.  A partir de então toda entrega de combustível 
nos postos Forza passaria a ser feita na presença 
de um cliente presente na pista.

Depois de acompanhar o recebimento, assistir 
todos os testes de combustíveis (densidade, tem-
peratura, teor alcoólico) e verificar a procedência 
através das notas fiscais, o cliente preenchia um 
cadastro com seus dados pessoais que era  enviado 
para a matriz da empresa. Posteriormente, cole-
tava-se a opinião do cliente a respeito do procedi-
mento por contato telefônico.

Ao longo dos anos, o Programa foi sendo apri-
morado e, em 2005, ganhou o nome de Combus-
tível Legal, já que não tratava somente do recebi-
mento, mas também do processo de armazenagem 
e revenda. Ainda eram incluídos testes e aferições 
nos tanques e bombas.

Em 2007, o programa ganhou o reforço de um 
carro de Controle de Qualidade que visita as uni-
dades e faz os testes de combustível e aferição dos 
equipamentos na presença do cliente.

Desde a criação do programa, mais de 20 mil 
clientes já presenciaram os testes de combustíveis 
que certificam as suas condições para comerciali-
zação. Isso é informação relevante e transparente 
da qualidade do produto.

EXPANSÃO 

A rede fechou 2007 com 30 postos, com  cresci-
mento de 20% em relação ao ano anterior.  As lojas 
de conveniência Tutta L’Ora tiveram números tão 
expressivos que a empresa adianta a proposta de 
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comBusTíveis

A FIDELIzAÇÃO COMO EIXO DO PrOCESSO DE EXPANSÃO

Alecionildo Sodré é diretor geral da rede Forza.

ampliação de mix que seria implantada em 2010. 
A Tutta L’Ora, que está em 16 postos, será aberta 
em mais cinco postos nos próximos meses.

E a Forza começou 2008 em ritmo de expan-
são. Acaba de investir R$ 2 milhões na abertura 
de um megaposto na cidade de Itaguaí, o maior 
da rede, com 6 mil m2, que inclui o primeiro 

Bob´s do município, além da loja de conveniência 
Tutta L´Ora. 

A expansão para 2008 está orçada em mais 
R$ 10 milhões. Até dezembro serão abertos mais 
cinco postos de combustíveis no Rio de Janeiro. 
A expectativa é que a empresa encerre o ano com 
crescimento de 20% em pontos-de-venda.
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A Tamboré S/A nasceu com a criação de um novo conceito 
imobiliário. Empresa de desenvolvimento urbano, deu origem 
ao bairro Tamboré, na região Oeste de São Paulo, a partir 
de planejamento alinhado ao crescimento organizado. 
Com uma trajetória de 26 anos em negócios imobiliários, a 
empresa urbanizou cerca de 6 milhões de metros quadrados e 
implementou um estilo de vida diferenciado.

o desenvolvimento
beneficiando a comUnidade

a d r i a N a  H e N r i q u e s  p u s c H

TAmBoré  DesenvolvimenTo urBAno

essa trajetória contribuiu para a atração de 35 
mil moradores e uma população flutuante que 
chega a 170 mil pessoas na região de Santana 
de Parnaíba e Barueri.

Centrada no objetivo de integrar lazer, segurança e 
qualidade de vida, a empresa abriga quatro loteamen-
tos de alto padrão, o planejamento e a comercialização 
de centros empresariais e um parque gráfico. 

Além de planejar empreendimentos residenciais, a 
Tamboré S/A é responsável pelo projeto e construção 
de ruas e avenidas que viabilizaram a formação de 
áreas empresariais e de serviços, a implantação de 
escolas, universidades e postos policiais e pela cria-
ção da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro, 
valorizando cada vez mais o metro quadrado da sua 
marca.

PADrÃO DOS EMPrEENDIMENTOS 

Os lançamentos imobiliários no bairro Tamboré 
seguem padrões específicos para garantir o desenvol-
vimento urbano planejado, com conforto e segurança. 
Atualmente, são 16 condomínios implantados.

Loteamentos de alto padrão, os terrenos resi-
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denciais têm área mínima de 420 
metros quadrados. As áreas comuns 
são fechadas por muro a partir de 
três metros de altura e contam com 
portaria, sistema viário pavimentado, 
áreas de lazer, praças, áreas verdes e 
sistema de segurança.

Os condomínios horizontais de 
alto padrão, de casas, oferecem uni-
dades com área privativa a partir de 
150 metros quadrados e duas vagas 
de estacionamento cobertas. As áre-
as comuns têm estrutura de lazer, 
portaria com sistema de segurança, 
sistema viário pavimentado e o con-
domínio é cercado por muro e/ou grade com altura a 
partir de três metros. 

Já os condomínios verticais de alto padrão, de 
apartamentos, têm unidades privativas a partir de 80 
metros quadrados, área comum com lazer, portaria 
com sistema de segurança, área de garagem coberta 
com uma vaga por unidade residencial. O condomínio 
é cercado por muro e/ou grade com altura a partir de 
dois metros. 

Nos condomínios verticais/horizontais corpora-
tivos, as salas apresentam área privativa a partir de 
36 metros quadrados. As áreas comuns comportam 
recepção, sistema de segurança, elevadores, vagas de 
estacionamento para condôminos e visitantes. 

UM SUCESSO DE VENDAS

Loteamento de alto padrão localizado no bairro de 
Tamboré, no município de Santana de Parnaíba, o 
residencial Tamboré 11 – Terras de Provence já possui 
mais de 70% dos lotes vendidos. E para acompanhar o 
ritmo intenso das vendas, o empreendimento já conta 
com uma bela portaria para recepcionar os futuros 
moradores. “A inovação não está somente em sua 
infra-estrutura, que é completa, mas também por 
proporcionar ao proprietário que acompanhe o anda-
mento das obras, em eventos como a inauguração da 
portaria”, explica Adriana Henriques Pusch, diretora 
de Estratégias e Marketing da Tamboré S/A. 

Desenvolvido pela Tamboré S/A, o recente lan-
çamento conta com projeto arquitetônico de Renato 
Bianconi e paisagístico do escritório DW/Santana, e 
recebeu investimentos da ordem de R$ 30 milhões. 
Com uma área de mais de 546 mil m², sendo 40% 
reservados a espaços com mata natural e de lazer, 
oferece 411 lotes de terrenos com tamanhos que 

variam de 420 a 850 m².
O Tamboré 11 – Terras de 

Provence foi projetado para criar 
um novo pólo de desenvolvimento 
residencial no entorno da Avenida 
Honório Álvares Penteado (com 
extensão de 6 quilômetros), que tam-
bém foi planejada e construída pela 
Tamboré S/A. O empreendimento 
contará com sistema viário de 11 
mil m², piso intertravado em ruas e 
avenidas, fiação elétrica subterrânea, 
muros de quatro metros, praças e 
áreas verdes. “No planejamento do 
Tamboré 11 – Terras de Provence, 

pensamos em cada detalhe, desde o paisagismo até 
a infra-estrutura completa. A escolha do piso inter-
travado para a pavimentação das ruas e avenidas 
confirma nossa preocupação”, afirma Adriana. O 
piso intertravado é uma moderna técnica construtiva, 
que se enquadra nos padrões estéticos e arquitetônicos 
das obras, devido a seus diferentes formatos e cores, 
além de contar com excelente durabilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente.

O lazer do novo empreendimento também está 
garantido. Um clube com quadras de tênis e polies-
portiva, piscina aquecida coberta com spa, prainha, 
piscina com borda infinita, jardim contemporâneo, 
fitness, espaço gourmet e sauna, entre outros, será o 
ponto de encontro e diversão dos moradores. “Somos 
uma empresa de desenvolvimento urbano, e nossos 
empreendimentos são projetados para oferecer um 
novo conceito de moradia, a diferença entre viver 
e viver bem. O Tamboré 11 – Terras de Provence 
integra alto padrão de segurança, qualidade de vida e 
lazer”, explica Fábio Penteado de Ulhôa Rodrigues, 
diretor-superintendente da Tamboré S/A.

O bairro Tamboré oferece a infra-estrutura neces-
sária e ampla diversidade de serviços, compras e lazer. 
O diferencial é que estas qualidades estão aliadas a 
um alto padrão de segurança e qualidade de vida, não 
encontradas por moradores de grandes centros. Tudo 
isso com a vantagem de estar a apenas 15 minutos 
da Avenida Faria Lima (acesso pela Castello Branco 
e pelo Rodoanel).

Fazem parte do bairro bons restaurantes, su-
permercados, completa rede bancária, reconhecidas 
instituições de ensino, assistência médica qualificada, 
além do Shopping Tamboré, com cerca de 200 lojas, 
rede Cinemark e academia. E para garantir o relacio-
namento com seus moradores e pessoas interessadas 

mercADo imoBiliário

A Tamboré S/A 
é responsável 
pelo projeto e 

construção de ruas 
e avenidas que 
viabilizaram a 

formação de áreas 
empresariais e 

de serviços

O DESENVOLVIMENTO BENEFICIANDO A COMUNIDADE
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em morar no bairro, a Tamboré S/A criou 
o Visitor Center, espaço que oferece infor-
mações da região e programação cultural 
para moradores e visitantes.

A INSPIrAÇÃO DO  
NOVO EMPrEENDIMENTO

O nome do empreendimento Tamboré 
11 – Terras de Provence foi inspirado 
na Provence (região do Sul da França), por possuir 
características semelhantes às da região, como a in-
tensa luminosidade e a riqueza da natureza, que tem 
contornos exuberantes. Provence inspirou mestres 
da pintura como Paul Cézanne, que nasceu em 
Aix-em-Provence em 1839, além de Vincent Van 
Gogh, Picasso, Matisse, que foram para a região nos 
séculos XIX e XX. “Os moradores de Tamboré 11 
- Terras de Provence poderão celebrar todos os dias 
seu estilo de vida agradável, a riqueza do solo e a na-
tureza. O residencial está próximo à Reserva Biológica 
Tamboré, uma área de mata preservada que conta 
com mais de 3,5 milhões de m². Por isso o conceito 
do empreendimento se baseia na região do sul da 
França, rica nestas características”, conta Adriana 
Henriques Pusch, diretora de Estratégias e Marketing 
da Tamboré S/A. 

EMPrESA IMPLANTA  
ASFALTO ECOLóGICO

Sempre em busca de alternativas inovadoras para o 
desenvolvimento urbano do bairro Tamboré, a Tam-
boré S/A dá início à implantação do asfalto ecológico 
na avenida Cid Vieira de Souza, em parceria com a 
Socepal Engenharia.

O uso do produto nos 3 mil metros de extensão da 
via traz vantagens para a população da região, como a 
segurança de quem transita no local e a preservação do 
meio ambiente. “Como empresa de desenvolvimento 
urbano planejado, procuramos por soluções comple-
tas, tanto em relação à infra-estrutura e ao bem-estar 
de quem vive no bairro, como para a conscientização 
ambiental, o que inclui uma engenharia com matéria-
prima ambientalmente responsável”, avalia Adriana 
Henriques Pusch, diretora de estratégia e marketing 
da Tamboré S/A.

Destinado para rodovias e vias urbanas de alto e 
baixo índice de tráfego, o asfalto ecológico é resultado 
da mistura balanceada entre o material derivado dos 
pneus e do concreto betuminoso usinado a quente, 

composto de minerais e cimento 
asfáltico de petróleo. “Nossa 
matéria-prima de borracha é 
proveniente do pó da recupe-
ração de pneus de caminhões 
que compramos da Goodyear”, 
explica Helio Proença, diretor-
presidente da Socepal, empresa 
responsável pela fabricação do 
asfalto ecológico.

Esse pavimento, fornecido com selo verde, além 
de agregar muito mais valor à infra-estrutura da 
localização, não adiciona custos extras ao produto. 
Aliado às vantagens comercial e ambiental, o asfalto 
ecológico acrescenta ainda benefícios à segurança e 
à qualidade.

Há uma melhora significativa na frenagem, 
permitindo mais aderência dos pneus e prevenindo 
derrapagens mesmo em dias chuvosos.  Sua condição 
estrutural, com borracha, apresenta desde um acaba-
mento superficial com melhor aspecto visual, plano e 
liso, até o aumento da vida útil da camada aplicada, 
evitando oxidação do cimento asfáltico e trincas gera-
das pelos efeitos intempéricos, como chuva e sol.

UMA CAMPANHA PUBLICITÁrIA  
PArA O BAIrrO DE TAMBOré

A Tamboré, em parceria com a Rodobens, MPD 
& KC, Fernandez Mera e Company/Helbor, investiu 
R$ 500 mil em campanha publicitária que ressaltou 
a qualidade de vida e a infra-estrutura do bairro de 
Tamboré, localizado em Santana de Parnaíba.

Com filme publicitário de 45’’ e também anúncio 
em mídia impressa, a campanha, assinada pela agên-
cia Archote, teve inserções na Globosat, no Jornal da 
Globo e no Bom Dia São Paulo da Rede Globo, no 
Jornal do SBT, nos cinemas dos Shoppings Villa-
Lobos e Jardim Sul, além de anúncio na Folha de 
Alphaville.

O objetivo da campanha foi valorizar o bairro 
Tamboré como um local único. Com o argumento 
“Viver bem é uma escolha”, o filme transmitiu a 
alegria dos personagens em situações diversas nos 
empreendimentos da região. Foi contratada ainda 
uma dupla de músicos, Zé Rodrix e Tavito, que 
compuseram uma canção inspirada em um lugar 
ideal para tantas pessoas que escolhem onde gostam 
de estar. “Queremos ressaltar como é possível morar 
a 15 minutos de São Paulo e acordar com uma bela 
vista, em um local tranqüilo e com ar puro. E tudo 

TAmBoré DesenvolvimenTo urBAno
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isso com segurança e completa infra-estrutura”, afir-
ma Adriana Henriques Pusch, diretora de Estratégias 
e Marketing da Tamboré S/A.

A campanha publicitária “Viver bem é uma es-
colha” foi ao ar, pela primeira vez, dia 27 de setembro 
de 2007, no intervalo do jornal do SBT. 

AÇÃO SOCIAL: O INSTITUTO TAMBOré

Em junho de 2005 a Tamboré S/A criou o Insti-
tuto Tamboré, uma Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), que tem como missão 
promover o desenvolvimento da região onde atua, por 
meio de ações de conservação e educação ambiental 
e da criação de oportunidades para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 

Dentre os programas do Instituto, o destaque fica 
para o convênio estabelecido com a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, que regulariza a participação 
do Instituto na Reserva Biológica Tamboré, unidade 
de conservação ambiental com mais de 3,5 milhões 
de metros quadrados de mata atlântica. O acordo tem 
duração de 20 anos e estabelece o apoio e desenvol-
vimento de ações que visam a defesa, preservação e 
melhoria do meio ambiente, em especial da fauna e 
da flora local.

INICIATIVAS DO INSTITUTO TAMBOré

Programa Escola Amiga da Terra 
Oferece subsídios a professores para a construção 

de um trabalho prático e aprofundado de educação 
ambiental junto aos alunos. Estão envolvidos no 
programa 120 professores e diretores de 54 escolas 
municipais de Santana de Parnaíba, de um total de 57 
da rede, de todos os níveis de ensino e disciplinas.

Clubinho Amigos da Terra 
Programa de educação ambiental, tem como 

objetivo desenvolver a consciência 
ambiental e o respeito pela natu-
reza no público infantil. Através 
de brincadeiras educativas, troca 
de informações e de atitudes coti-
dianas, as crianças do Clubinho 
Amigos da Terra podem exercer o 
papel de agentes transformadores, 
contribuindo para a preservação do 
planeta. Por meio do programa foi 
lançado o Jornalzinho dos Amigos 
da Terra, uma publicação bimestral 

que traz informações e brincadeiras sobre as questões 
ambientais, e que está disponível para download no 
site do Instituto: www.institutotambore.org.br.  

Programa Tá Limpo 
O Programa Tá Limpo foi criado pelo Instituto 

Tamboré com o intuito de conscientizar a população 
sobre a importância da reciclagem para a preserva-
ção ambiental e a inclusão social. Implantado com 
sucesso na sede da Tamboré S/A e no Shopping 
Tamboré, atinge hoje uma média de 35 mil pesso-
as/dia. O destaque do programa fica por conta da 
parceria estabelecida com a CooperYara, cooperativa 
formada por ex-catadores de lixo de Barueri, que 
recebe todo o  material separado nas empresas. Entre 
setembro/2005 e agosto/2007, os resultados alcançados 
são os seguintes:
• 600 toneladas de materiais recicláveis doados
• Participação na abertura de 32 postos de trabalho 
na cooperativa
• O programa colabora com 15% do volume total de 
materiais arrecadados no município de Barueri

Lixo da Gente – Reciclando cidadania 
O Instituto Tamboré apóia o Programa Lixo da 

Gente, uma iniciativa da Avemare (Associação Vila 
Esperança de Materiais Recicláveis), no município 
de Santana de Parnaíba. O programa visa conscien-
tizar a população do município para a importância 
da coleta seletiva e da reciclagem para a preservação 
ambiental e desenvolvimento social. Em 19 meses, a 
organização processou 2700 toneladas de recicláveis e 
hoje o programa tem três eixos de atuação: residências, 
empresas/indústrias e escolas.

Água é vida. Pegue esta onda  
Um tema relevante para o Instituto Tamboré é o 

consumo responsável da água. Para tanto, implantou 
o programa “Água é vida. Pegue esta onda”, que 

promove ações de sensibilização 
junto à população da região e lança 
materiais educativos que são coloca-
dos para download gratuito no site 
do Instituto.

rESULTADOS

Programa Escola Amiga da 
Terra estimula criação de 37 
projetos  

Após quatro meses de atividades, 

mercADo imoBiliário
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o Programa Escola Amiga da Terra, desenvolvido pelo 
Instituto Tamboré, encerra sua 1ª edição comemoran-
do os ótimos resultados conquistados. São 37 projetos 
ambientais desenvolvidos pelos 90 participantes do 
curso de Educação Ambiental, entre professores, co-
ordenadores e diretores de escolas da rede municipal 
de Santana de Parnaíba.

Dos 37 projetos criados, 39% serão dedicados ao 
problema do lixo, 25% à água, 17% ao meio ambiente 
de forma geral, 14% tratarão de hortas e viveiros e 6% 
do consumo consciente. “Para nós é gratificante ver 
que as questões ambientais gerarão trabalhos práticos 
de conscientização nas escolas, visando à melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, a começar pela 
nossa região”, comemora Amanda Lage, gerente de 
Responsabilidade Social da Tamboré S/A, empresa 
de desenvolvimento urbano. 

O Programa Escola Amiga da Terra foi criado com 
o objetivo de oferecer subsídios a professores para a 
construção de um trabalho prático e aprofundado de 
educação ambiental com os alunos de todos os níveis 
de ensino.

Durante as atividades, foram trabalhadas questões 
ambientais globais, mas com foco nas circunstâncias 
locais, de forma que os participantes tivessem um 
conhecimento mais profundo do meio onde vivem 
e atuam. 

A metodologia do programa Escola Amiga da Ter-
ra foi constituída por curso de formação em educação 
ambiental, da teoria à prática, orientação técnica para 
a implantação de projetos ambientais nas instituições 
participantes e palestras de conscientização ambiental 
voltadas à comunidade escolar. 

O conteúdo programático foi composto por sete 
temas relacionados às questões ambientais e visitas 
técnicas e estudos no Centro Histórico de Santana de 
Parnaíba, na Barragem Edgard de Souza, no Parque 
Ecológico Tietê e na sede da Avemare - Associação 
Vila Esperança de Materiais Recicláveis. 

Os recursos didáticos foram fornecidos pelo Ins-
tituto Tamboré, que disponibi-
lizou uma publicação de apoio 
ao professor, além de diversos 
materiais educativos, como um 
calendário ecológico, jogos da 
memória com os temas “água” 
e “lixo” e o jogo de tabuleiro 
“Brincando na Minha Cidade 
– Edição Santana de Parnaíba”, 
que apresenta de forma divertida 
os temas trabalhados ao longo 

do curso com foco nos aspectos socioambientais 
do município. O programa Escola Amiga da Terra 
contou com as parcerias das Secretarias de Educação, 
Cultura e Comunicação da Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, e da Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia – Emae.

PrOGrAMA LIXO DA  
GENTE AMPLIA ATIVIDADES

O programa Lixo da Gente, desenvolvido pela 
Avemare (Associação Vila Esperança de Materiais 
Recicláveis) em parceria com o Instituto Tamboré, 
ampliou suas atividades com a coleta seletiva de óleo 
de cozinha usado.

A organização já é responsável pela coleta, triagem 
e encaminhamento dos materiais recicláveis em San-
tana de Parnaíba. Atualmente atende os condomínios 
residenciais de Tamboré e região e o centro histórico 
de Santana de Parnaíba e tem prevista para 2008 a 
expansão da coleta em outros bairros do município.

Para participar da coleta de óleo, o morador das 
regiões atendidas deve separar o produto usado, após 
seu esfriamento, armazená-lo em uma garrafa PET 
transparente, tampar bem e colocá-la junto aos outros 
materiais recicláveis, que serão coletados pela Avema-
re.  Outra opção é levar o óleo armazenado até a loja 
Pão de Açúcar mais próxima e deixá-la no recipiente 
apropriado das estações de reciclagem.

Após a coleta, o armazenamento do óleo é feito 
em grandes bombonas, que depois são encaminhadas 
para uma empresa parceira da Avemare, que o utili-
zará na produção de biocombustível. “Desde que foi 
formada a associação, já pensávamos em realizar a 
reciclagem do óleo de cozinha usado. O próximo passo 
é fazer a venda do material também para fabricantes 
de produtos de limpeza”, comemora Claudiene Pereira 
Nascimento, diretora comercial da Avemare.

A reciclagem do óleo de cozinha proporciona be-
nefícios ambientais, econômicos e sociais. De acordo 

com a Sabesp, cada litro de óleo 
pode poluir cerca de 1 milhão de 
litros de água e o óleo despejado de 
forma irregular em pias prejudica 
as redes de coleta de esgoto, enca-
recendo o processo de tratamento. 
Por fim, ao encaminhar materiais 
recicláveis e óleo de cozinha usado 
à Avemare, a população colabora 
para a geração de emprego e renda 
e o desenvolvimento social do mu-

TAmBoré DesenvolvimenTo urBAno
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nicípio, uma vez que a entidade é uma organização 
da economia solidária formada por 70 cooperados, em 
grande parte ex-catadores do lixão. 

“A ampliação do trabalho da entidade, com a reci-
clagem de óleo, é vantajosa tanto para o meio ambiente 
como a própria cooperativa”, afirma Amanda Lage, 
gestora do Instituto Tamboré, organização responsá-

vel pelo investimento socioambiental da empresa de 
desenvolvimento urbano Tamboré S/A.

O projeto contemplará cerca de 10 mil residências, 
entre moradores dos residenciais de Tamboré e região, 
além de restaurantes e empresas. Os postos de coleta do 
Pão de Açúcar são os das lojas em Alphaville Barueri, 
Santana de Parnaíba e Granja Viana.

mercADo imoBiliário

Adriana Henriques Pusch é diretora de Estratégias e Marketing da 
Tamboré S/A.

O DESENVOLVIMENTO BENEFICIANDO A COMUNIDADE
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O Grupo Bayer tem um compromisso com os princípios do 
desenvolvimento sustentável e reconhece e aceita o seu papel 
como uma empresa “cidadã corporativa”, social e eticamente 
responsável. Economia, ecologia e responsabilidade social têm 
igual importância em nossa cultura corporativa.

a sUstentabilidade 
na cUltUra corporativa

e c k a r t - M i c H a e l  p o H l

BAyer

fundado em 1863 na Alemanha, o Grupo Bayer 
consolidou-se como uma das mais impor-
tantes e respeitadas indústrias internacionais, 
oferecendo ao mercado uma ampla gama de 

produtos e serviços, que abrange os campos da 
saúde, agricultura e polímeros. Possui atividades 
nos cinco continentes, com mais de 350 empresas 
e representações, e aproximadamente 106 mil co-
laboradores.

Em 2007, a Bayer empregou 106 mil pessoas e 
teve vendas mundiais de aproximadamente € 32 
bilhões. O lucro líquido atingiu € 4,7 bilhão. O or-
çamento previsto para Pesquisa e Desenvolvimento 
é de € 2,8 bilhões.

Sua história no Brasil é conhecida por 112 anos 
de tradição. Tudo começou em 1896, quando dois 
consultores técnicos da Bayer desembarcaram no 
Rio de Janeiro, com a missão de levantar as pos-
sibilidades comerciais da jovem República. Nesse 
mesmo ano foi fundada a primeira representante dos 
produtos Bayer no Brasil, a Walty Lindt & Cia.

A primeira firma de representação comercial 
própria da Bayer foi fundada em fevereiro de 1911. 
A Frederico Bayer & Cia., com sede no Rio de Ja-
neiro, passou a responder por toda a distribuição 
dos produtos no país.
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Devido ao grande sucesso dos 
produtos, em 1921 foi fundada a 
Chimica Industrial Bayer Weskott 
& Cia, que, além de importar e co-
mercializar os produtos da Bayer 
alemã, iniciou a produção local 
de medicamentos, alavancada por 
Aspirina® e CafiAspirina®.

O crescimento da empresa 
sempre foi constante, tornando-
se uma das mais expressivas indústrias alemãs no 
Brasil.

Desde a década de 30, as campanhas publici-
tárias da Bayer tornaram-se peças fundamentais 
e arrojadas, contribuindo de forma decisiva para 
o sucesso no mercado brasileiro. Notável publici-
tário e poeta, Bastos Tigre criou em 1922 um dos 
slogans mais conhecidos da propaganda brasileira: 
“Se é Bayer, é bom”, mensagem que atravessou 
gerações de brasileiros e é usada até os dias de hoje 
no Brasil e em países de língua espanhol: “Si es 
Bayer, es bueno”. 

A UNIDADE DE BELFOrD rOXO

Somente após a Segunda Guerra Mundial a 
Bayer voltou a investir no Brasil. Assim, em 1956, 
adquiriu uma antiga fábrica de ácidos, instalada em 
um terreno no distrito de Belford Roxo – Baixada 
Fluminense (RJ). A unidade foi inaugurada pelo 
então presidente Juscelino Kubitschek e pelo Pro-
fessor Haberland, presidente da Bayer, em junho de 
1958, dando origem ao moderno Parque Industrial 
da Bayer de hoje, ocupando 1,9 milhão de m2. Nesse 
mesmo ano, a Bayer chegou ao bairro do Socorro, 
na cidade de São Paulo, para onde transferiu sua 
sede administrativa em 1973. 

Em 1992, depois de várias mudanças, o nome 
da empresa passou para Bayer S.A.

Na cidade de São Paulo, em 1999, foi inaugu-
rada uma nova fábrica de produtos farmacêuticos, 
com investimentos na ordem de US$ 25 milhões, 
que trouxeram para o Brasil modernas tecnologias 
e equipamentos, atendendo exigências internacio-
nais de “Boas Práticas de Produção” (GMP) e com 
capacidade para abastecer todo o Mercosul.

Em 2002, o Grupo Bayer deu início à maior 
reestruturação mundial de sua história. Foi criada 
uma holding estratégica que controlava quatro 
empresas comerciais: Bayer HealthCare, Bayer 
CropScience, Bayer Chemicals e Bayer Polymers. 

No Brasil, a Companhia passou 
a ser formada por apenas três 
empresas comerciais: Bayer S.A., 
Bayer CropScience Ltda e Bayer 
Seeds Ltda. 

No mesmo ano, os negócios 
de inseticidas domésticos (p. ex. 
Baygon), repelentes (Autan), 
produtos de limpeza e purifica-
dores de ar foram vendidos à SC 

Johnson e a subsidiária Haarmann & Reimer pas-
sou para o controle do grupo sueco EQT Northern 
Europe Private Equity Funds.

A Bayer AG definiu, em 2003, a criação de uma 
nova empresa química, a Lanxess, resultado da 
junção entre os negócios da Bayer Chemicals com 
cerca de um terço da Bayer Polymers. Com essa 
mudança, a Bayer Polymers passou a ser conhecida 
no ano seguinte como Bayer MaterialScience.

Em meados de 2004, a Lanxess começou a 
funcionar mundialmente como uma companhia 
independente mas ainda pertencente ao Grupo 
Bayer. A Bayer, a BASF e a Hoechst assinaram 
no mesmo período um acordo de venda da DyStar 
com a Platinum Equity.

Ainda como parte da estratégia de reestruturação, 
o Grupo Bayer comprou a área de Consumer Heal-
th da Roche em janeiro de 2005, quando também 
ocorreu a separação definitiva da Lanxess Ltda.

NOVA ESTrATéGIA EM 2006

O ano de 2006 também foi marcado pelo ge-
renciamento estratégico do portfólio do Grupo. 
A compra da Schering, por 17 bilhões de euros, 
foi a maior aquisição da história do Grupo Bayer. 
Outra mudança importante no segmento de saúde 
foi a venda da área de Produtos Diagnósticos para 
a Siemens. 

A Bayer MaterialScience também passou por 
importantes mudanças em 2006. A subsidiária H.C 
Starck, que produz pós-metálicos e cerâmicos, pro-
dutos químicos especiais, componentes cerâmicos 
para engenharia e metais refratários, foi adquirida 
pela Advent International e o Carlyle Group. A 
Wolff Walsrode, que atua no segmento de produtos 
de celulose, foi vendida para a Dow Química. 

Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua 
imagem e presença no Brasil, no início de 2007, 
o Grupo Bayer concluiu a incorporação da Bayer 
S.A pela Bayer CropScience e hoje atua apenas com 

Em 2002, o 
Grupo Bayer deu 

início à maior 
reestruturação 

mundial de 
sua história
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uma única empresa legal no 
país: a Bayer S.A.

Atualmente, o Grupo 
Bayer no Brasil conta com 
cerca de 3.300 profissionais 
entre as divisões Bayer He-
althCare (Cuidados com a 
Saúde), Bayer CropScience 
(Agronegócios) e Bayer Ma-
terialScience (Materiais Inovadores). Mais focada 
em seus potenciais, seus clientes e também nos 
mercados do futuro, a Bayer é uma empresa ino-
vadora e que atua em benefício do bem-estar das 
pessoas. 

CASE: A BAyEr E  
O PrOjETO ESCOLA VErDE

Descrição
Com o propósito de estimular a conscientização 

ambiental dos estudantes das escolas municipais de 
Belford Roxo a Bayer criou o Projeto Escola Verde, 
desenvolvido em parceria com a ONG Reciclaverde, 
a Faculdade Hélio Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria 
Municipal de Educação de Belford Roxo. 

Duas vezes na semana, um ônibus busca dois 
grupos de 50 alunos de uma escola do município 
para um passeio na trilha ecológica da Bayer e para 
palestras realizadas no BEC (Bayer Esporte Clube), 
que é anexo ao Complexo Industrial da Bayer em 
Belford Roxo. 

Enquanto as crianças passeiam pela trilha, um 
biólogo fala sobre o papel de cada cidadão para a 
preservação do Meio Ambiente e apresenta a vege-
tação nativa da região. Ao final da Trilha Ecológica 
todos são convidados a plantar uma muda de árvore 
numa área degradada.

No BEC, as crianças lancham, assistem a dese-
nhos educativos, visitam uma exposição de artesa-
natos feita a partir de material reciclado e recebem 
orientação sobre preservação do meio ambiente e 
ecologia, além de participarem de uma gincana que 
reforça os conceitos transmitidos e avalia o apren-
dizado adquirido pelas crianças no evento.

Depois do encerramento do passeio cada criança 
recebe um jogo ecológico desenvolvido especialmen-
te para o projeto para casa.

Responsáveis 
O responsável pelo projeto foi o Departamento 

de Comunicação Empresarial, representado, além 

de mim, por Mário André 
Bezerra, gerente de Recursos 
Humanos e Comunicação do 

Parque Industrial de Belford 
Roxo e Arturo Rodriguez, Coorde-

nador de Comunicação Empresarial do 
Parque Industrial de Belford Roxo.

Nas visitas os estudantes são acompanhados 
pelo biólogo da Reciclaverde e sua equipe de apoio 
com participação de profissionais do Departamento 
de Comunicação Empresarial. 

Duração
Da criação do conceito da Escola a sua imple-

mentação foram seis meses. A escolha de aproveitar 
a área de preservação do Complexo Industrial de 
Belford Roxo foi tomada logo no início. Depois do 
início de sucesso do projeto, a Bayer já expandiu o 
número de escolas atendidas e o número de passeios 
realizados durante a semana. Cada passeio dura em 
média 4 horas. Ele é realizado duas vezes na semana 
em dois turnos: manhã e tarde.

Participação
Diversas áreas/setores da empresa participam 

direta ou indiretamente do projeto; podemos citar: 
Infra-estrutura, Segurança Industrial, Bayer Esporte 
Clube e Comunicação Empresarial. Nas diversas 
atividades de planejamento, preparação e execução 
mais de 20 profissionais são envolvidos para que os 
estudantes encontrem as melhores condições para 
realização das atividades.

Continuidade
A continuidade do Projeto Escola Verde é ga-

rantida pelo compromisso da empresa com o meio 
ambiente e a responsabilidade social, além do enor-
me interesse pelo programa. 

A Escola Verde é também mais um investimen-
to da empresa na comunidade local, que abriga o 
parque industrial há quase 50 anos. 

Os próximos passos para o programa são a 
implementação de uma estufa e um viveiro “edu-
cativos”, com capacidade para 5.000 mudas anuais, 
e a ampliação do número de escolas municipais 
atendidas.

Principais resultados
• Participação de mais de 4.000 crianças e jovens de 
escolas do município de Belford Roxo, no primeiro 
ano do projeto;
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• Aumento do número de escolas atendidas (de 24 
para 53) devido à crescente demanda por visitas;
• Divulgação de informações importantes para a 
saúde sanitária da comunidade;
• Conscientização do papel de cada cidadão para a 
preservação do meio ambiente; 
• O projeto demonstra a contribuição que cada 
um de nós pode dar para o equilíbrio ecológico da 
comunidade; 
• Reflorestamento de área degradada;
• Atividade extracurricular para as crianças das 
escolas municipais de Belford Roxo.

Recomendações
A união de jovens e meio ambiente tem ganhado 

destaque nos últimos anos, e a Escola Verde foi 
um passo certo nessa direção. O projeto conseguiu 
alinhar os interesses da comunidade, ensinando 
conceitos básicos de preservação ambiental e re-
ciclagem, com os valores mundiais da empresa, 
além de ser uma contribuição efetiva com o meio 
ambiente. 

A BAyEr CrOPSCIENCE

A Bayer CropScience ocupa posição de desta-
que no agronegócio brasileiro e é uma das líderes 
mundiais na área de ciência agrícola, com o de-
senvolvimento de defensivos agrícolas, sementes 
e biotecnologia, além de produtos para o controle 
profissional de pragas não agrícolas. Com portfólio 
balanceado e soluções completas para as lavouras, 
a empresa atende todas as regiões agrícolas e as 
principais culturas como a soja, algodão, cana-
de-açúcar, café, citros, milho, entre outras. No 
Brasil, a empresa conta com aproximadamente 900 
colaboradores, uma instalação 
industrial em Belford Roxo (RJ) 
e uma Estação Experimental no 
Estado de São Paulo.

Após dois anos difíceis para a 
agricultura brasileira, a empresa 
acredita na recuperação do mer-
cado e está bastante otimista com 
suas novas estratégias de negócio. 
O Brasil é um país-chave para 
seus negócios, pelo seu grande 
potencial agrícola – o país possui 
90 milhões de hectares de terras 
ainda não utilizados para produ-
ção agrícola, excluindo áreas de 

proteção ambiental. A Bayer CropScience acredita 
que, em poucos anos o, Brasil se tornará o principal 
fornecedor de alimentos para o mundo.

Em 2006, seguindo com sua estratégia de trazer 
inovações tecnológicas que contribuem para o 
melhor manejo das lavouras, a Bayer CropScience 
trouxe quatro produtos de alta performance e com 
tecnologia de ponta para o mercado brasileiro: Obe-
ron uma ferramenta inovadora para o controle de 
insetos e ácaros, principalmente a mosca-branca, 
considerada uma das mais principais pragas que 
comprometem as lavouras atualmente; o Nativo, 
para a cultura da soja no cerrado brasileiro; o Con-
nect para batata, feijão, melão e tomate, e o CropS-
tar, para o tratamento de sementes de milho. 

A Bayer CropScience trabalha intensamente as 
oportunidades de crescimento nas áreas de novas 
tecnologias e sementes. Para isso, planeja aumentar 
seus investimentos anuais em P&D. Serão cerca de 
€ 750 milhões até 2015, sendo que o budget mundial 
de pesquisa para a área de BioScience saltará de € 
80 milhões por ano para mais de € 200 milhões e 
o da linha de defensivos agrícolas, a longo prazo, 
será de € 500 milhões por ano.

A Bayer CropScience continuará o seu trabalho 
intenso, levando ao produtor rural brasileiro o que 
há de mais moderno no segmento para o manejo 
das lavouras, sendo um grande parceiro para o 
crescimento e desenvolvimento da agricultura 
brasileira. 

NúMErOS DA BAyEr  
CrOPSCIENCE EM 2006

Mundo
• Vendas Globais da BCS (incluindo todos os negó-

cios da empresa): € 5,7 bilhões
• Vendas Globais de Defensi-
vos Agrícolas: € 4,644 bilhões, 
sendo:
• € 1,22 bilhão em Inseticidas (nº 
1 no ranking de mercado)
• € 1,20 bilhão em Fungicidas 
(nº 2 no ranking de mercado)
• € 1,76 bilhão em Herbicidas (nº 
3 no ranking de mercado)
• € 470 milhões em Tratamento 
de Sementes (nº 1 no ranking de 
mercado)
• Vendas Globais de Environ-
mental Science: € 714 milhões 
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(nº 1 no ranking de mer-
cado)
•  V e n d a s  G l o -
b a i s  d e  B i o S c i e n c e :  
€ 342 milhões
• Número de colaboradores 
no mundo: 17.900

Brasil
• Faturamento da empresa em 2006 no Brasil foi 
de R$ 1,38 bilhão (queda de 22% se comparado ao 
ano anterior)
• Número de colaboradores no Brasil: aproxima-
damente 900

CASE: O PrOjETO BIODIVErSIDADE 

Desde 2005, a Bayer CropScience desenvolve 
o Projeto Biodiversidade, que tem como objetivos 
promover a biodiversidade por meio da restau-
ração ambiental e paisagística da microbacia 
do Córrego Taquara Branca, no município de 
Sumaré/SP, e capacitar jovens para uma ação 
socioambiental.

Uma das principais atividades do projeto é o 
plantio de espécies nativas e frutíferas, visando à 
preservação de alguns corpos d’água ali existentes, 
por meio do repovoamento da mata ciliar, de acordo 
com o Código Florestal Brasileiro. Desde 2005, cerca 
de 11.900 mudas de espécies nativas e frutíferas já 
foram plantadas no local.

Um dos destaques do projeto são as formações de 
corredores ecológicos, que fazem a interligação de 
diversas ilhas de biodiversidade, que são pequenas 
áreas isoladas. Essa interligação facilita o trânsito 
e a multiplicação de diversas espécies de animais 
silvestres. Biólogas da Universidade de São Paulo 
(USP) acompanham e monitoram as espécies de 
aves a mamíferos, que passaram a povoar a micro-
bacia do Córrego Taquara Branca.

Projetos ambientais desta natureza não costu-
mam demonstrar resultados imediatos, mas alguns 
deles já puderam ser observados como:
• o ressurgimento de minas d’água: este fato se deve 
principalmente à eliminação dos fatores de degrada-
ção que havia no local e ao plantio das espécies que 
proporcionam o sombreamento destas minas; 
• enriquecimento da fauna local: este incremento de 
aves e pequenos mamíferos já está sendo observado 
devido à introdução das diversas espécies vegetais, 
principalmente as frutíferas, que servem de atrativo 

para esses animais. Esse re-
sultado pode ser encontrado 

nos relatórios Avifauna, elabo-
rados pelas Biólogas da USP. 

O Projeto Biodiversidade é desenvol-
vido em parceria com as seguintes entidades: 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, Laboratório de Ecologia e Restauração Flo-
restal (LERF), da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ USP), Sociedade Hu-
mana Despertar (ONG) e a Prefeitura Municipal 
de Sumaré.

Um grupo de dez jovens, intitulados “Os Pio-
neiros”, é capacitado por especialistas em meio 
ambiente e orientado por bolsistas do LERF, sob 
coordenação do professor Dr. Ricardo Ribeiro Ro-
drigues, um dos mais conceituados profissionais do 
Brasil na área de adequação ambiental. Esses jovens 
são responsáveis pela implementação de toda a parte 
prática do projeto, isto é, desde a identificação das 
espécies a serem introduzidas, preparo e seleção das 
mudas, plantio e manutenções.

No aspecto de interação com a comunidade, 
além das visitas de escolas da região de Sumaré, 
os jovens “Pioneiros” levam as informações sobre 
biodiversidade, por meio de palestras, para algumas 
outras comunidades.

A Bayer CropScience acredita que o Projeto de 
Biodiversidade é um exemplo e incentivo para que 
outras empresas, entidades e agricultores possam 
implementar projetos similares e assim contribuir 
para o Desenvolvimento Sustentável.

rECONHECIMENTO

Com o case “Projeto Biodiversidade”, a Bayer 
CropScience foi uma das empresas vencedoras da 
5ª edição do Programa BenchMais – Benchmarking 
Ambiental Brasileiro, premiação que tem como 
principal objetivo reconhecer e homenagear os 
melhores modelos gerenciais de excelência na área 
socioambiental, além de disseminar práticas bem-
sucedidas desenvolvidas por diversas empresas em 
todo o Brasil.

“É uma grande satisfação para nós, da Bayer 
CropScience fazer parte do Ranking do Programa 
BenchMais – Benchmarking Ambiental Brasileiro. 
Acreditamos que o Projeto Biodiversidade é um bom 
exemplo e incentivo para que outras empresas, en-
tidades e agricultores possam implementar projetos 
similares, contribuindo assim para o desenvolvi-
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mento de uma agricultura sustentável”, destaca o 
coordenador de Stewardship da empresa, Marcelo 
Vasconcelos.

O case “Projeto Biodiversidade” foi um dos tra-
balhos reconhecidos na categoria “Premiados” e 
passou a integrar o Ranking Benchmarking 2007, 
na 12ª posição, entre 111 trabalhos de responsabi-
lidade socioambiental de todo o país.

A responsabilidade socioambiental e o desenvol-
vimento sustentável são conceitos corporativos que 
a Bayer CropScience coloca em nível tão elevado 
quanto ao da qualidade de seus produtos. Atuando 

com base nos princípios do desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental, a empresa incentiva o de-
senvolvimento crescimento da agricultura e reitera 
o compromisso com o setor produtivo brasileiro.

Para a Bayer CropScience não existe uma úni-
ca solução para enfrentar os desafios e garantir a 
sustentabilidade agrícola. Por esta razão investe 
fortemente em sua estratégia para o equilíbrio dos 
três pilares do desenvolvimento sustentável (social, 
econômico e ambiental), com o desenvolvimento 
de projetos que contribuem para a melhoria da 
qualidade social e ambiental no campo.

Eckart-michael Pohl é head de comunicação da Bayer.
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A história da Kia Motors do Brasil é a continuação de uma 
longa atuação empresarial no setor automotivo. Mais 
precisamente, de 43 anos de negócios no segmento. Essa 
experiência,  somada à determinação de grupo selecionado 
de executivos e de parceiros comerciais, consolidou no Brasil 
uma marca de veículos coreana, desconhecida do grande 
público no início dos anos 90, mas hoje considerada sinônimo 
de qualidade automotiva e que em 2007 ultrapassou a 
marca de mais de 110 mil unidades vendidas no atacado, no 
mercado interno.

importado com 
visto de permanência

J o s é  l u i z  g a N d i N i

em outras palavras a vinda da Kia Motors 
não foi uma aventura mas, sim, passo firme 
e bem pensado na constituição de novo e 
vitorioso negócio.

CÁLCULO BEM FEITO

Em 1992 a estréia da Kia Motors no Salão do 
Automóvel pegou muita gente de surpresa. Os 
motivos vários. A marca era coreana, o primeiro 
veículo não era nenhum charmoso automóvel de 
passeio e para completar foi batizado aqui com 
um nome que à primeira vista parecia pejorativo: 
Besta. O tempo e os números de venda provaram 
que a estréia da Kia nada tinha de exótico, mas 
que apontava para a chegada ao mercado de um 
forte competidor.

A escolha do primeiro veículo foi bem calcu-
lada. Era a época da chegada dos novos modelos 
importados e a quase totalidade das empresas 
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trouxe veículos de passeio. A 
opção por Besta foi norteada pela 
idéia de se destacar na multidão e 
oferecer um veículo de transporte 
de passageiros com conforto e 
mais capacidade de carga do que 
aqueles que havia por aqui.

Mas de saída o plano sofreu 
uma mudança, no nome do veí-
culo. Na Coréia do Sul ele era Best 
A, mas acabou batizado de Besta 
pelos consumidores, em geral fro-
tistas e pequenos transportadores 
de passageiros. O nome caiu no 
gosto popular até tornar-se sinô-
nimo de veículo de transporte de 
passageiros, tema de piadas sobre times de futebol 
– enfim, completamente assimilado pelo imaginá-
rio brasileiro. Um atestado de aceitação plena.

Para a Kia Motors do Brasil foi seu primeiro 
teste de mercado e de entendimento do consumidor, 
expressos nos números de venda. No primeiro ano, 
1993, foram 1 mil 756 unidades e no segundo 4 
mil 265. E em 1997, 1998 e 2001 a Besta foi o 
veículo importado mais vendido. Até o fim de sua 
participação, em 2005, o mercado absorveu 57 mil 
780 unidades Besta.

Em 1992, porém, a Kia Motors do Brasil abriu 
seu estande no Salão do Automóvel preocupada 
com outra encrenca: a rede de distribuição. Na-
quele ano estreava no evento sem rigorosamente 
nenhum concessionário credenciado. A aflição du-
rou pouco. Antes do fim do Salão seus executivos 
já alinhavavam os primeiros negócios de concessão 
para abertura de pontos de venda. 

A marca atraiu inicialmente os empresários que 
dispunham de revendas Volkswagen e Massey e 
em seguida de outras bandeiras, e até mesmo gente 
que ainda não estreara no segmento de distribuição 
de veículos. Foram três as razões para isso. Os 
revendedores VW se interessaram pela bandeira 
Kia porque identificaram, com toda a razão, que a 
Besta seria o principal rival da Kombi no segmento 
de mercado de transporte de pessoal. 

A segunda razão, no caso dos empresários da 
bandeira Massey, foi o fato de a Besta ser um ve-
ículo comercial, portanto um estilo de venda no 
qual estavam acostumados a trabalhar e planejar. 
O terceiro motivo foi o reconhecimento de uma 
longa tradição no setor.

Com 43 anos de mercado em 1992, já circu-

lávamos há muito por diversas 
marcas, notadamente no seg-
mento de veículos comerciais, 
mas também no de automóveis 
de passeio. O Grupo Gandini 
vendeu Volkswagen, Studebaker, 
Scania Vabis, Vemag, Isota 
Fraschini e Massey, sendo que 
da Massey foi representante para 
metade do Estado de Goiás e resi-
dente da associação de distribui-
dores. Essa bagagem e prestígio 
foram essenciais para sedimentar 
a credibilidade em torno da nova 
operação no mercado brasileiro.

AMPLIANDO O POrTFóLIO

Quebrada a resistência inicial, o passo seguinte 
foi ampliar a grade de produtos com dois comer-
ciais, Ceres e K-3500, e um automóvel de passeio, 
o médio Sephia. 

Os três estrearam com o pé direito, como mos-
tram os números da época. O Ceres saltou de 288 
unidades iniciais em 1993 para 514 em 1994; o 
K-3500 foi de 64 veículos para 151. O crescimento 
mais significativo foi o das vendas do Sephia, que 
estreou com 128 carros e no segundo ano fechou 
com 1 mil 188 unidades. Em outras palavras o 
sucesso da Besta ajudou a quebrar a resistência 
dos consumidores a respeito de produto coreano, 
ampliando sua aceitação.

O passo seguinte foi apresentar ao mercado 
brasileiro o primeiro SUV diesel compacto, o 
Sportage. Com design arrojado e atraente o modelo 
é o segundo veículo mais vendido pela Kia no país 
– 16 mil 655 unidades de 1995 a 2006 –, tornando-
se sinônimo de Kia no Brasil ao lado da Besta.

O desempenho da operação brasileira não pas-
sou despercebido na matriz. Em 1997 e em 2000 a 
Kia Motors do Brasil foi escolhida como o Melhor 
Distribuidor Independente da Kia no mundo. A 
escolha envolveu 173 grupos parceiros na venda 
de veículos ao redor do mundo.

ENFrENTANDO A CrISE GLOBAL

Mas nem tudo foram flores na história da Kia 
Motors no Brasil. Crises na Coréia do Sul e no mer-
cado brasileiro sacudiram a companhia mas não 
abalaram o ânimo de seus executivos. Em 1997 
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estourou a grande crise na economia 
coreana que levou à estatização da 
Kia Motors. Dois anos depois foi ad-
quirida pela Hyundai, que assegurou 
sua permanência no mercado por ser 
marca de prestígio e de boa aceitação 
internacional.

No Brasil a crise de 1997 represen-
tou problemas de abastecimento de 
veículos mas não chegou a afetar as 
vendas: o ano terminou com 10 mil 
391 unidades comercializadas contra 
8 mil 342 no ano anterior. Em 2000 a Kia viveu 
seu auge comercial. Em doze meses vendeu 16 
mil e 81 unidades, o dobro do anterior, o que fez a 
empresa sonhar com espiral ascendente de vendas 
que parou abruptamente em 2001.

Este foi o pior ano na história da Kia no país. 
A alta do dólar pegou a todos de surpresa. No caso 
da Kia Motors do Brasil havia outro agravante: a 
empresa tinha 6 mil unidades estocadas.

Nesse momento o Grupo Gandini  sentiu de 
perto a parceria coreana.

O board em Seul foi sensível à situação bra-
sileira e cancelou os pedidos de veículos ainda 
em produção, permitindo à Kia brasileira ganhar 
fôlego diante da adversidade. As vendas naquele 
ano não ultrapassaram 10 mil 327 unidades.

Em paralelo à situação macroeconômica a Kia 
iniciou processo de realinhamento da marca. Sem 
fazer alarde e discretamente a empresa reduziu seu 
leque de produtos. Em 2001 eram sete, reduzidos 
para cinco no ano seguinte e para seis até 2004.

No ano seguinte a Kia tinha em sua grade sete 
modelos: Sportage, Sorento, Opirus, Carnival, 
Bongo e Besta, quatro no segmento Premium e 
dois no comercial. E, para espanto geral, o mais 
famoso modelo da Kia, sinônimo de carro coreano 
e de transporte de passageiros, fazia sua despedida: 
a Besta não seria mais vendida.

Nem no Brasil e nem no resto do mundo. Essa 
foi decisão da Kia Motors para concentrar seus 
esforços na consolidação da marca no segmento 
Premium. A saída da Besta deixa saudades mas faz 
parte da evolução de uma marca como a Kia.

Essa mudança de situação de mercado trouxe 
reflexos para a rede autorizada. Isso porque os 
concessionários eram empresários acostumados a 
vender no segmento de transporte e agora estavam 
diante de nova grade de produtos, mais sofisticada, 
com perfil de consumidor diferente e com relações 

de preços e atendimento 
muito diferenciadas.

MUDANÇAS

Diante disso a Kia 
iniciou ousado, porém 
necessário, movimento 
de mudança da rede de 

concessionários. A rede, 
que em 1993 tinha catorze conces-

sionários e que chegou a 96 em 2000, encolheu 
para trinta. Em São Paulo a mudança de perfil foi 
sentida com mais profundidade. Das dez revendas 
existentes saíram oito. Atualmente a Kia dispõe de 
66 concessionárias, doze em São Paulo. Nos anos 
de 2005 e 2006 as vendas no varejo se mantiveram 
na casa das 3,2 mil unidades/ano, mas em 2007 
saltou para 9.000 unidades.

Para os executivos da empresa no Brasil a 
transição em curso abre expectativas de novos 
negócios e eles projetam para 2008 chegar a 18 mil 
veículos, tudo embalado no movimento de recre-
denciamento da rede autorizada, agora integrada 
por grupos empresariais acostumados a disputar 
mercado no segmento Premium.

A própria grade reflete esse plano: em quinze 
anos esse é o momento de maior oferta de variedade 
de produtos Kia, com oito modelos. Os planos de 
futuro da empresa são guardados a sete chaves, 
como convém, mas algo já escapa por conta de 
ecos que chegam do exterior, de apresentações de 
modelos em salões internacionais, estudos de novos 
nichos e declarações de executivos.

rENOVAÇÃO PErMANENTE

Uma das mais emblemáticas foi a do chairman 
da Kia Motors, M. K. Chung, diante do conceito 
brasileiro de motor flex: “Faremos”, ordem devida-
mente transmitida aos centros de desenvolvimento 
de produto na Coréia do Sul, Japão e Alemanha. 

Em outras palavras mais um sinal da constante 
renovação de permanência da Kia no Brasil.

PAULISTA DA HÍPICA  
à VELA ESPOrTIVA

Ser Premium significa atuar em segmento no 
qual os consumidores têm maior poder aquisi-
tivo conseqüentemente, compram produtos de 

kiA moTors Do BrAsil



Mar.Abr/2008

57

maior valor. A explicação é simples mas vem 
acompanhada de outra informação importante: 
não basta apenas querer – precisa ter produto 
Premium.

Dos oito produtos da grade da Kia Motors do 
Brasil só um não se alinha à nova estratégia: o 
Bongo, caminhão leve e urbano que mantém a 
participação da empresa no segmento de veículos 
comerciais. Os demais, do pequeno Picanto ao 
sofisticado Opirus, todos são destaque nos melhores 
lugares da cidade.

ELEGâNCIA E SOFISTICAÇÃO

A estratégia de marketing da 
Kia Motors do Brasil mistura 
elegância, sofisticação e cultura. 
A marca tem patrocinado impor-
tantes eventos, especialmente nas 
áreas culturais e esportivas.

Como exemplo na área cul-
tural, a 35ª edição do Festival 
de Cinema de Gramado, um dos 
momentos mais importantes 
da cultura brasileira e pólo de 
atração natural de formadores de 
opinião.

No campo esportivo a empresa patrocinou:
• o Brasil Open de Tênis, evento de maior expres-
sividade do Tênis no país;
• o Athina Onassis International Horse Show, 
primeiro evento no elegante circuito hípico bra-
sileiro;
• o vitorioso barco Kia Agripina, vencedor da oita-
va edição da Regata Ilha de Caras/revista Náutica, 
comandado pelo velejador Lars Grael;
• a segunda edição do Rally Mercosul, maior prova 
de regularidade do mundo, que na categoria Gra-
duados 4x4 teve como vitoriosa a dupla Róbson 
Agostinho Gouvêia, piloto, e Luiz Durval Paiva, 
navegador, com Sportage.

ITU: CérEBrO, COrAÇÃO E  
PULMÃO DA OPErAÇÃO BrASILEIrA 

Instalações
As instalações da Kia Motors do Brasil estão 

localizadas em Itu, no Interior de São Paulo. A 
concentração do cérebro, coração e os pulmões 
juntos, torna saudável todo o corpo da operação 
Kia brasileira. 

A diretoria e toda a estrutura administrativa 
estão confortavelmente instaladas nos 6,4 mil m2 
de área do Edifício José Carlos Martini Gandin.

O prédio tem linhas modernas e se destaca por 
ter no térreo o principal show room Kia no Brasil. 
Foi inaugurado em 2003 com a presença do então 
presidente para a América Latina da Kia Motors 
Corporation, Woon Cho.

A construção do edifício foi passo importante 
para a companhia porque a estrutura inicial se 
concentrava em Jundiaí, próxima ao galpão de 
estocagem de veículos e peças. 

Essa área foi desativada e toda estrutura foi 
transferida para Itu com a inauguração em 2002 

do Centro Nacional de Distribui-
ção de Peças, CNDP. O novo ar-
mazém possui 12 mil m2 de área 
para estocagem e 7 mil m2 de área 
construída em terreno total de 21 
mil m2. O CNDP é o coração do 
fornecimento de veículos e itens 
originais de reposição para toda 
a rede autorizada.

A capacidade de armazena-
gem é de 67 mil unidades para 
todos os modelos comercializados 

no Brasil. Ou seja: o CNDP é hoje o pulmão que 
mantém forte o fôlego da Kia no disputado mer-
cado brasileiro de veículos. 

Em quinze anos de operação a logística de im-
portação de veículos avançou. Há uma década e 
meia os navios levavam de 45 a sessenta dias para 
chegar ao Brasil. Hoje a viagem demora 35 dias. 
Isso acontece porque, em paralelo à expansão do 
comércio Brasil-Coréia do Sul, houve movimento 
mundial de consolidação no setor de transporte 
marítimo e nessa onda foi criada a empresa no-
rueguesa-coreana EuKor.

A companhia é a responsável pela manuten-
ção das freqüências de transporte e permite à Kia 
Motors desenvolver seu planejamento com mais 
precisão. Os navios para o Brasil fazem a rota pelo 
Oceano Índico com escala na África do Sul. Isso é 
uma vantagem, porque antes a mesma viagem era 
feita pelo Oceano Pacífico, com os navios cruzando 
o Canal do Panamá, que como se sabe representa 
gargalo na travessia das Américas.

Mas essa vantagem logística não se estende às 
autopeças. Isso porque o volume de componentes 
importados da Coréia do Sul é de dois contêineres 
de 40 pés por mês – carga muito pequena para os 
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grandes navios porta-contêineres do mundo. Por 
conta disso, mesmo sendo um volume menor, as 
peças levam quase o dobro do tempo para chegar 
ao Brasil: até sessenta dias.

Maior Agilidade
Para atenuar essa demora a Kia Motors do 

Brasil mantém o CNDP com 67 mil itens arma-
zenados. Para algumas empresas manter estru-
tura desse porte vai na contra-mão da moderna 
administração logística, que indica que a melhor 
solução é sempre o estoque mínimo. Porém, para 
a Kia Motors do Brasil, ter esse estoque represen-
ta agilidade no atendimento às necessidades dos 
revendedores e clientes.

Em outras palavras, em vez de estar na con-
tra-mão da moderna logística a empresa está na 
mão certa para satisfazer as necessidades dos 
consumidores.

SUCESSÃO DE PrÊMIOS

2007
• Carnival - Melhor Escolha 2007, pela Car Book, 
Estados Unidos
É a primeira vez que oito dos veículos Kia são 
selecionados. Os demais são Rio hatch, Rio sedã, 
Cerato hatch, Cerato sedã, Magentis, Sportage e 
Sorento.
• Quinto lugar na pesquisa sobre confiança nos 
automóveis, pela Warranty Direct, Estados Uni-
dos
• Carnival e Sorento - Nota máxima do Top Safety 
Pick, da IIHS, Estados Unidos
• Carnival - Melhor Minivan, TV Motor Week, 
Estados Unidos
• Sorento e Carnival - Qualidade total, pela Stra-
tegic Vison, Estados Unidos 
• Rio - Segundo ano consecutivo no Estudo de 
Qualidade Inicial da JD Power, 
Estados Unidos

2006
• Opirus e Cerato - Veículo Mais 
Desejado de 2005, pela Strategic 
Vision, Estados Unidos
• Carnival - Cinco estrelas em 
segurança, pela NHTSA, Estados 
Unidos
• Carnival - Gold Top Safety 
Pick, pela IIHS, Estados Unidos

• Rio - Lidera pesquisa de qualidade da JD Power, 
Estados Unidos
• Rio - Carro com o Menor Custo Operacional, 
pelos Clubes Automotivos da Austrália
• Magentis - Melhor pontuação em segurança, 
pela IIHS, Estados Unidos
• Sportage - Um dos sete melhores carros para estu-
dantes, pela CNNMoney e IIHS, Estados Unidos
• Sorento - Prêmio Carro do Ano Autocar Asean, 
Malásia
• Sorento - Carro do Ano do Caravan Club, Reino 
Unido
• Kia - Prêmio Idéia do Ano da revista Autocar, 
Reino Unido
• Magentis - Best in Quality of Ownership Expe-
rience, pela Strategic Vision, Estados Unidos
• Picanto - Carro mais Econômico, pela FIB, As-
sociação Islandesa de Automóveis
• Rio - Mais Procurado, Estados Unidos
• Magentis - Cinco Estrelas em Segurança, pela 
NHTSA, Estados Unidos
• Kia - Fabricante do Ano, pela AutoTrader, Nova 
Zelândia
• Kia - Prêmio de Gerenciamento Ambiental, pela 
Korea Green Foundation
• Sportage - Cinco Estrelas em Segurança, pela 
NHTSA, Estados Unidos
• Kia - Fabricante Automotivo Global 2007, pelo 
ITM, Reino Unido
• Magentis - Carro Médio do Ano, pela AMI In-
surance, Nova Zelândia
• Sportage - SUV de Melhor Valor, pela Planet 
4x4, Reino Unido
• Sorento - Cinco estrelas em segurança, pela 
NHTSA, Estados Unidos

2005
• Opirus - Veículo Mais Prazeroso, pela Strategic 
Vision, Estados Unidos

• Kia - Prêmio de Melhor 
Marketing, pelo Automo-
tive Management, Reino 
Unido
• Carnival - Cinco Estrelas 
em Segurança, pela NHT-
SA, Estados Unidos
• SUV Sorento - Lidera 
pesquisa da JD Power, 
revista What Car?, Reino 
Unido

• Cerato - Dez Melhores Carros 
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Abaixo de US$ 18 mil, pelo 
Kelley Blue Book, Estados 
Unidos
• Kia - Bens de Consumo Du-
ráveis 2004, pelo SAN Accent, 
Holanda
• Kia - Ranking de Qualidade 
Melhorada, pela JD Power & 
Associates, Estados Unidos
• Sportage - Dez Melhores 
Carros para Recém-Formados, 
pelo Edmunds.com, Estados 
Unidos
• Sorento - Melhor Carro, pelo 
Motor Presse Bohemia, Repú-
blica Tcheca
• Picanto - 12 Melhores Carros, pela Nepszabad-
sag, Hungria
• Web site da Kia - Mais Eficiente, pela JD Power 
& Associates, Estados Unidos
• Picanto - Carro Mais Econômico, pela ADAC, 
Alemanha
• Opiruts e Sportage - Estudo APEAL de De-
sempenho, Execução e Layout, pela JD Power & 
Associates, Estados Unidos
• Picanto - Melhor Carro para a Cidade, pela revista 
Mobil Motor, Indonésia
• Opirus - Índice de Valor Total, pela Strategic 
Vision, Estados Unidos
• Sportage - Melhor na Categoria SUVs Compac-
tos, pela NWAPA, Estados Unidos
• Kia - Marca com Crescimento Mais Rápido, pela 
revista Autocar, Grécia
• Carnival - Motor de Ouro, pela revista Eles & 
Elas, Portugal
• Rio - Melhor Carro, pela Autobest, Estados 
Unidos
• Rio - Carro Novo com mais Melhorias para 2006, 
pela Autobytel, Estados Unidos

O FUTUrO

Flex e novos modelos
O futuro da Kia Motors do Brasil é cheio de 

surpresas, e o consumidor pode, sim, esperar por 
mais atrações que tragam o logo Kia, desde a 
declaração do chairman M.K. Chung, de estudar 
o sistema flex para lançar modelo dotado desse 
motor, até as novidades do exterior.

O motor flex não tem prazo para ser lançado, 
mas o histórico da Kia no campo de combustí-

veis alternativos indica que a 
declaração do chairman é fir-
me. O primeiro carro coreano 
com motor elétrico foi uma 
Besta, em 1986. Em 1993 o 
programa de desenvolvimento 
tecnológico da companhia tor-
nou comercialmente válido o 
motor alimentado com bateria 
níquel-cádmio.

NOVOS LANÇAMENTOS

Em paralelo aos estudos 
conduzidos pelos engenheiros 
nos centros de desenvolvimento 

da companhia na Coréia do Sul, no Japão e na 
Alemanha existem já as notícias dos novos lança-
mentos e das novas plantas de produção.

Estados Unidos e Eslováquia ganharam fábrica 
da empresa. Na Europa, por exemplo, o próximo 
carro que será fabricado é o Pro-cee’d, esportivo 
de três portas e terceiro modelo da família cee’d. A 
exportação dos modelos produzidos lá para o Brasil 
não está descartada: a decisão será tomada quando 
for o melhor negócio, tanto para a empresa como 
para o consumidor.

O certo é que o fortalecimento da marca, no 
Brasil e no mundo, representará o lançamento de 
mais modelos, como um carro-conceito esportivo 
exibido no Salão Internacional do Automóvel 
em Frankfurt que atraiu olhares por suas linhas 
elegantes, desenvolvidas pela empresa na Europa. 
A apresentação mundial desse carro está marcada 
para outubro de 2008, com provável início de 
vendas em 2009.

No Brasil a empresa não revela as novidades 
mas imagina-se que lançará modelo que represente 
um novo nicho em nosso bem variado mercado 
doméstico. A única certeza é que será produto ao 
gosto do brasileiro e não imposição estrangeira.

SINôNIMO DE qUALIDADE

Essa linha de atuação com o mercado brasileiro 
é característica Kia. Tanto que, comenta-se, há 
alguns anos a companhia aventou a hipótese de 
trocar o nome do Sportage, com o objetivo de re-
novar o marketing do modelo. A consulta foi feita 
de Seul para todas as operações e dois mercados 
foram contra: Brasil e Chile.
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A opinião foi a de que o modelo era sinônimo de 
Kia e não merecia ser alterado – sugestão acatada 
pela matriz.

rESULTADOS

A Kia Motors do Brasil encerrou 2007 com 
9.005 unidades comercializadas no atacado. Esse 
resultado é 171% superior ao volume vendido 
em 2006, e reflete não só o bom momento de 
crescimento do mercado, como também a maior 
aceitação dos brasileiros pela marca.

Nos emplacamentos a alta registrada, ante 
2006, foi de 132,3%, atingindo 7.305 unidades. Os 
três modelos da marca mais licenciados no país 
em 2007 foram: o utilitário esportivo Sportage 

com 29,9% do volume de emplacamentos da Kia 
Motors, o compacto Picanto (22,2%) e o comercial 
leve Bongo (17%). Completam as vendas da Kia 
no Brasil o utilitário esportivo Sorento (13,1%), 
o sedã médio Cerato (7,6%), o sedã médio luxo 
Magentis (6,1%), a minivan Carnival (2,8%) e o 
sedã de luxo Opirus (1,3%).

Estamos contentes com o resultado de 2007. 
Atingimos um crescimento bem acima do mer-
cado num ano histórico para a indústria auto-
mobilística brasileira. Estávamos otimista para 
uma boa performance em 2007, e apostamos na 
qualidade, tecnologia, desempenho, garantia e 
custo/benefício de nossos produtos. Além disso, 
nos últimos anos investimos com foco no reposi-
cionamento da Kia Motors no mercado brasileiro 

kiA moTors Do BrAsil

BRASIL Atacado

2006 2007 Cresc %

Kia Motors 3.317 9.005 171,48

BRASIL Licenciamentos

2006 2007 Cresc %

Kia Motors 3.144 7.305 132,35

Licenciamento por Modelo

Veículo 2006 2007 Cresc %

Sportage 281 2.180 675,80

Sorento 643 960 49,30

Picanto 282 1.621 474,82

Cerato 423 559 32,15

Magentis 148 443 199,32

Opirus 79 96 21,52

Carnival 63 204 30,88

Bongo 1.195 1.237 3,51

o desempenho em 2007

Tabela 1
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AuTomoTivo

José Luiz Gandini é presidente da Kia Motors do Brasil.

e na expansão de nossa rede de concessionárias. 
Graças a todo esse conjunto superamos nossos 
objetivos.

O ano de 2008 já nasce com um desafio ainda 
maior do que o de 2007, o que aumenta nossa 
responsabilidade com os consumidores brasilei-

ros. Continuamos otimistas e planejamos metas 
ousadas para este ano, que serão atingidas com 
a parceria de nossa rede de concessionárias, e 
principalmente pelo crescimento da confiança 
dos consumidores brasileiros nos produtos e na 
marca Kia Motors.

IMPOrTADO COM  VISTO DE PErMANÊNCIA
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Em 1994, na esteira da estabilização do Plano Real e dos 
incentivos para implantação de Parques Temáticos pelo 
Ministério do Turismo (na época, Indústria, Comércio e 
Turismo que concedeu isenção de impostos de importação 
para este setor), muitos projetos novos apareceram no 
mercado brasileiro. Entre eles os Parques Aquáticos da cadeia 
americana Wet’n Wild, sob regime de franquia. Os primeiros 
projetos da marca foram implantados na Bahia (Salvador), 
Rio de Janeiro e São Paulo (Itupeva na região de Campinas).

nadando contra a maré 
e recUperando o negócio

a l a i N  b a l d a c c i

WeT’n WilD são PAulo

no período entre a primeira idéia, a escolha 
dos terrenos, a realização dos estudos de 
viabilidade (que consideraram a realidade de 
1994) e posteriormente da construção, pré-

operação e inauguração do Parque de São Paulo 
em 1998, o cenário macroeconômico mundial pio-
rou fortemente com as várias crises internacionais 
do México, da Argentina, da Rússia e outras que 
muito afetaram o Brasil. 

Ou seja, os Parques idealizados num cenário po-
sitivo, começaram suas operações numa situação 
de turbulência econômica que é particularmente 
desfavorável para empreendimentos do setor de 
lazer e diversões. 

Os negócios de Parques ficaram ainda mais 
impactados pela grande desvalorização do Real de 
quase 300%, comparados com os valores alavanca 
dos em Dólar nos financiamentos de equipamentos 
importados, vitais para este tipo de atividade.
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Apesar de estar inserido no maior mercado con-
sumidor do Brasil, O Wet’n Wild São Paulo além 
desses problemas conjunturais teve sua situação 
agravada por um embargo ambiental ocasionado 
pela novidade do empreendimento, que retardou 
sua inauguração por mais de 10 meses. Assim, a 
operação do Parque já nasceu comprometida e os 
resultados financeiros negativos (não os operacio-
nais) foram se acumulando.

Em 2006, acionistas e debenturistas do empre-
endimento reuniram-se para definir o futuro do 
Parque. Cabe lembrar que, um dos maiores de-
benturistas já havia determinado o fechamento dos 
Wet’n Wilds de Salvador e do Rio onde também 
detinha posição majoritária. Sob a pressão de um 
eminente fechamento, outros acionis-
tas elaboraram um plano estratégico 
de revitalização do negócio e com isso 
obtiveram aval de tentar implantá-lo 
sob pena de que, fracassando esta últi-
ma tentativa, o Parque Aquático seria 
definitivamente desativado a exemplo 
dos outros dois citados.

VISÃO

A visão sobre o problema com a indicação de 
possíveis soluções se iniciou com o diagnóstico 
detalhado da situação. Nestas análises constatou-
se o seguinte:

DIAGNóSTICO

Visitação
A visitação anual ao Parque, que é a medida 

mundialmente reconhecida como medidora do 
sucesso de um Parque Temático, comportou-
se desde a inauguração exatamente dentro dos 
padrões internacionais deste negócio, ou seja, de 
acordo com seu Ciclo do Produto. Este indica 
que, após um ciclo de crescimento inicial devido 
ao fator novidade, se os Parques não começarem 
a se renovar, irão certamente iniciar um período 
de declínio. Mas a exemplo da Disney, no auge 
de suas melhores marcas no primeiro ciclo, caso 
forem realizados investimentos em novas atrações 
a visitação experimenta um novo aumento. Isto 
possibilita um crescimento constante do negócio.  
No Wet’n Wild SP, até 2006 nenhum investimento 
em novas atrações foi feito desde a sua abertura 
oito anos atrás. Assim, foi observado que visitação 

já estava em declínio desde 2001, ou seja, apenas 
três anos após a inauguração do Parque. A única 
exceção positiva deu-se em 2005 por condições 
excepcionais do clima, mas mesmo assim não 
levou o Parque a patamares anteriores.  Com a 
conclusão do diagnóstico, percebeu-se que o pro-
duto estava envelhecido, precisando urgentemente 
de investimentos em uma nova atração.

Períodos de funcionamento
Como foi observado o Parque iniciou sua 

operação em outubro de 1998 com a proposta de 
fechamento somente nos meses de julho de cada 
ano, possibilitando ter todos os funcionários fixos 
em férias no período de manutenção. No ano de 

2000 decidiu-se operar o Parque o 
ano todo obtendo-se a maior visitação 
anual até os dias de hoje. Já em 2001 
optou-se pela política de fechamento 
durante os três meses de inverno, o 
que foi dilapidando a visitação anu-
al e deixando de remunerar o ativo 
dos investidores neste período. Até a  
realização do estudo em maio de 
2006, o Parque não funcionava todos 
os dias, com exceção dos meses de 

janeiro, conclui-se, portanto, que o fechamento 
durante três meses do ano e o pouco uso na maio-
ria dos outros meses,  prejudica a remuneração 
do ativo.

Fluxo de caixa
O fator mais agravante do fechamento do 

Parque por três meses (final de maio ao início se-
tembro), período no qual são mantidas a maioria 
das despesas com equipe fixa, impostos e encar-
gos, além da manutenção sem nenhuma receita, 
implica uma brutal inversão do fluxo de caixa, 
consumindo qualquer eventual sobra acumulada 
na temporada. Além disso, as despesas de remo-
bilização que ocorrem apenas dois meses depois 
do fechamento, são de grande vulto. Esta situação 
obriga o empreendimento a recorrer a bancos no 
início de cada temporada.

Influência do clima
Confirmou-se também que o aumento de visita-

ção é diretamente proporcional a um clima quente 
e sem chuvas (dias favoráveis) o que reforça a 
necessidade do Parque estar aberto o maior número 
de dias possíveis no verão.

PArQues TemáTicos
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O Wet’n Wild 
São Paulo 

ininciou suas 
operações 

em outubro 
de 1998
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Evolução das Vendas 
por segmento

No levantamento dos 
dados históricos de vi-
sitação por segmento, 
chegou-se a conclusões 
importantes, tais como: 
enquanto as vendas pela 
internet e os públicos de shows e eventos cresceram, 
as vendas de bilheteria e escolas caíram substan-
cialmente. Isto indica a necessidade de reforço num 
nicho de grande importância para Parques que é 
o segmento escolar, e ao mesmo tempo reforçar 
a tendência de aumento da internet, pois provê o 
empreendimento com pré-vendas, fato igualmente 
significativo para este tipo de negócio. 

Mercado residente e  
coeficientes de penetração

O estudo também demonstrou que o Parque 
é fortemente dependente do chamado mercado 
residente, mas mesmo assim, paradoxalmente, 
não consegue uma taxa de penetração compatí-
vel com o mercado internacional em relação às 
regiões mais próximas ao empreendimento, o que 
consiste num contra senso. Verificou-se que, por 
conta de “crenças” do tipo de que os habitantes 
de Campinas não gostam de empreendimentos 
“locais”, ou que “preferem ir a clubes sociais do 
que a Parques”, ou ainda “a maioria vai a sítios 
ou chácaras de amigos”, as ações de marketing 
nesta região eram desconsideradas por não terem 
potencial de gerar resultados positivos. Notou-se 
que os coeficientes de penetração do Parque nos 
anéis de mercado próximos, se comparados com a 
média mundial em cada distância analisada, eram 
muito abaixo do padrão internacional.

Indicações do Diagnóstico 
Em resumo, o diagnóstico apontou para as 

seguintes conclusões:
• Foco exclusivo no  Mercado Residente
• Ainda assim, bom potencial de crescimento
• Taxas de penetração podem subir.
• Produto continua bom
• Ainda muito impactado pelo clima e efeito sa-
zonal
• Fechamento no meio do ano quebra ritmo e 
agrava finanças.
• Longo período sob Política de Sobrevivência
Conseqüências

• Desmotivação 
dos Acionistas
• Falta de in-
vestimento
•  Enve lhec i -
mento – Perda 

da Atratividade
• Perda de apelo para os patrocinadores

• Ausência de planejamento estratégico
• Falta de metas desafiadoras
• Baixa motivação geral
• Poucas parcerias

O CASE

O grupo de acionistas que elaborou o Plano de 
Revitalização percebeu que tinha em mãos um 
bom produto, mas mal explorado. Além disso, 
mediu que a remuneração do ativo estava aquém 
das necessidades dos investidores, pois o Parque 
Aquático operava apenas 185 dias ao ano. 

Também percebeu a forte dependência do 
mercado residente, e mesmo assim, ao analisar os 
coeficientes de penetração nos mercados adjacentes 
(mercado residente) o Parque ficava muito abai-
xo da média mundial o que denota uma ampla 
possibilidade de crescimento no público de curta 
distância. 

Entre muitas causas analisadas para o fraco 
desempenho do negócio, notou-se a indisposição 
dos acionistas em promoverem esforços de revita-
lização e a total negativa de aportar novos recursos 
com este fim.  

Em suma, a maioria dos acionistas e deben-
turistas, só conseguia enxergar o produto como 
um mau negócio. Felizmente, a ousadia do grupo 
minoritário de assumir o risco da proposição de 
continuidade foi aceita. 

As ações tomadas e os resultados obtidos já em 
2007 estão listados a seguir:

Corroborando o diagnóstico, a situação encon-
trada foi de um produto envelhecido administrado 
por uma equipe competente mas desmotivada 
por falta de desafios, um empreendimento com 
resultados nulos, conformado com as dificuldades 
de mercado e do impacto do clima e com muita 
dependência do mercado residente. 

Nesse cenário continuava-se a manter o Parque 
fechado por mais de 100 dias ao ano, enquanto 
corriam as despesas fixas e de manutenção, o que 
consumia o possível lucro acumulado durante 

WeT’n WilD são PAulo
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os meses de verão. Assim, os próprios acionistas 
não estavam estimulados a colocar dinheiro novo 
num negócio que parecia ruim, consolidando des-
ta forma o círculo vicioso: falta de investimento 
– falta de atratividade – falta de público – equipe 
desmotivada – resultados inexpressivos – falta de 
investimento.  

SITUAÇÃO ENCONTrADA

Parque aquático – principais obstáculos
• visitação estável
• sem lucratividade
• produto envelhecido
• concentrado no mercado residente
• forte dependência do clima
• poucos dias operacionais durante a temporada
• totalmente fechado por 100 dias ao ano
• pouco reconhecimento do mercado
• dreno do saldo de caixa no período de fecha-
mento

Portanto, era chegada a hora-limite de se tomar 
decisões estratégicas acompanhadas de ações prá-
ticas, que poderiam tentar inverter este quadro de 
letargia e gradual decadência do empreendimento. 
Tais decisões e atitudes estão listadas abaixo: 

PrINCIPAIS ESTrATéGIAS  
DE rEVITALIzAÇÃO

Aumentar o uso do ativo 
Não se podia continuar numa situação de que, 

toda a pesada infra-estrutura preparada para re-
ceber diariamente milhares de pessoas, passasse 
tanto tempo ociosa, sem remunerar o investimento 
realizado neste ativo. Era necessário encontrar for-
mas de utilizá-lo de forma mais perene e constante, 
independentemente da influência climática.  

Aumentar a visitação do parque aquático 
Mesmo que se considerasse a hipótese de operar 

o Parque Aquático nos mesmos 
moldes anteriores, ou seja, sem au-
mentar o uso do ativo, era primordial 
tentar-se aumentar a visitação do 
Parque Aquático nos períodos em 
que estava em operação. Neste tipo 
de negócio, o aumento de visitação 
resulta necessariamente num acrés-
cimo  de faturamento, visto que, por 

PArQues TemáTicos
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mais que se promova descontos no valor do ingresso 
de acesso, as receitas internas do empreendimento 
tais como, A&B, lojas, jogos, artigos de aluguel e 
outros sobem proporcionalmente ao número de 
visitantes. Portanto era vital adotar-se uma ou mais 
estratégias nesse sentido. As principais eleitas pela 
nova administração, a fim de atingir o objetivo 
principal de aumento de público foram:

Aumentar a atratividade do produto 
Essa é sem dúvida a maior característica do 

negócio de Parques Temáticos: a necessidade cons-
tante da renovação do produto. Como foi estudado 
e constatado no diagnóstico, o produto que não se 
renova constantemente, perde em dois sentidos: 
primeiro para a concorrência, que na velocidade 
dos dias atuais e na globalização traz com freqü-
ência novos conceitos, novas experiências e novas 
sensações em termos de entretenimento. Segundo 
pelo motivo agravado deste Parque ser muito 
dependente do mercado residente. Isto porque o 
público que freqüenta o Parque vem sempre da 
mesma base e para que o produto continue atra-
tivo é vital que sempre se ofereça a seus usuários 
novas e diferentes emoções para estimular sua 
volta e o aumento da revisitação. Num Parque 
que está localizado num lugar turístico, o públi-
co que o freqüenta é em boa parte diferente em 
cada temporada, o que diminui a necessidade de 
renovar o produto com tanta freqüência. Nestes 
casos, a concorrência, como explanado acima, é 
que vai ditar a necessidade e a freqüência da sua 
renovação.

Aumentar a visibilidade do produto 
Depois de anos sem novidades, não bastaria ao 

Parque simplesmente promover a implantação de 
novas atrações ou atividades que aumentassem a 
atratividade do empreendimento. Junto com isso, 
a estratégia complementar adotada foi de buscar 
um grande aumento de visibilidade do produto 
no mercado. Isto foi avaliado e dentre muitas das 

formas possíveis para atingir este 
objetivo, várias ações que serão 
comentadas mais adiante foram 
desencadeadas.

Aumentar penetração  
em nichos de mercado 

Um dos pontos mais fracos re-
velados no diagnóstico foi a baixa 

Em 2006 foi 
adotado um 

plano de 
revitalização do 
empreendimento
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penetração do Parque em alguns nichos de mer-
cado específico como as escolas. Apesar de que a 
maioria dos Parques Temáticos em todo o mundo 
tem no público estudantil um de seus maiores 
mercados-alvo, que preenchem especialmente as 
épocas de baixa estação turística, este empreen-
dimento apresentava coeficientes de penetração 
irrelevantes neste importante segmento. Estudar o 
problema a fundo, descobrir fraquezas e procurar 
soluções para romper estas barreiras foram deci-
sões estratégicas fundamentais para reverter tal 
quadro de inoperância neste importante item.

Aumentar o reconhecimento  
institucional do produto 

Os Parques Temáticos são indubitavelmente 
uma âncora para o desenvolvimento do turismo 
moderno, principalmente pelo apelo que tem 
para as famílias, pois servem a todas as idades 
num ambiente saudável e alegre. Porém este em-
preendimento não vinha tendo o reconhecimento 
institucional que merece, fato este ocasionado 
talvez pelo longo tempo de “hibernação” que se 
encontrava, no tocante às relações com o mercado 
externo, quer fosse a imprensa, as autoridades e os 
poderes legislativo e executivo. Também, o que era 
mais visível, era o pouco relacionamento com o 
próprio trade turístico ao qual o Parque pertence 
em última instância como segmento econômico. 
Nos muitos anos sob a política de sobrevivência, 
estes importantes vínculos com o mercado foram 
negligenciados. Agora, era hora de se traçar es-
tratégias, táticas e ações para tentar inverter esta 
situação num curto espaço de tempo.

AÇÕES EFETIVAS PArA  
IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTrATéGIAS

Para cada estratégia traçada definiram-se al-
gumas ações efetivas que foram implementadas 
no sentido de atingir os objetivos propostos. Uma 
descrição destas ações segue abaixo, em correspon-

dência com a ordem e o número das estratégias 
elencadas anteriormente:

Aumento do uso do ativo

Ação 1 – AberturA do PArque  
Aquático em todos os diAs  
do mês de fevereiro de 2007

A nova administração iniciou sua gestão no 
Parque no final do mês de janeiro de 2007. Coinci-
dentemente, este foi o pior mês de janeiro da história 
do Parque, pois como foi amplamente divulgado 
pela imprensa, a Região Sudeste do Brasil foi for-
temente atingida por uma temporada de chuvas 
fora do normal. Só neste mês no Parque, houve 
chuva em 23 dos 31 dias abertos ao público. 

Até então, dezembro e janeiro eram os únicos 
meses em que o Parque Aquático permanecia 
aberto ao público todos os dias da semana. En-
tretanto, isto pareceu à nova administração um 
contra senso. Já que o empreendimento é tão 
sensível à ação do clima, e que por isso tinha um 
calendário de operação reduzido em meses fora do 
verão, chegando a fechar por mais de 100 dias no 
inverno, por que não aproveitar completamente e 
com exposição e abertura total ao público no mês 
de fevereiro, um mês ainda de verão? Aí surgia o 
argumento de que as férias escolares terminavam 
no início deste mês e que não haveria público 
suficiente para justificar a abertura todos os dias. 
Apesar de assumir a gestão do Parque logo após 
um péssimo período de visitação, com o fluxo de 
caixa baixo e com grandes resistências internas, 
a nova administração apostou no sentido de que, 
se houvesse uma chance de recuperação para este 
início de ano, esta seria em fevereiro. Portanto, 
determinou a abertura do Parque em todos os dias 
do mês e permaneceu na expectativa da melhora 
das condições climáticas.

Ação 2 – criAção de um  
comPlexo de eventos – ideAlizAção  
e imPlAntAção do Wet multi PlAce

Seguindo as recomendações estratégicas e 
prevendo grandes e novas dificuldades já no final 
do verão de 2007 com o fechamento do Parque 
Aquático previsto de 11 de maio  a 6 de setembro, 
a nova gestão após extensa análise verificou o 
seguinte:
• O empreendimento tem uma completa infra-
estrutura para receber milhares de pessoas si-
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multaneamente. Entre outras instalações possui: 
estacionamento asfaltado, fechado. Iluminado e 
seguro para 1300 veículos; controles de acesso 
eletrônicos; amplas instalações de sanitários e 
vestiários; completa infra-estrutura de alimentos e 
bebidas podendo fornecer mais de 8.000 refeições 
diárias; posto médico avançado com recursos de 
UTI; cantinas e fraldários; diversos espaços fecha-
dos e cobertos; grandes áreas livres para qualquer 
tipo de uso. Além disso o local dispõe de um lago 
com águas puras de 36.000 m² rodeado por mata 
nativa e tudo isso numa localização privilegiada, 
à beira da melhor rodovia do Brasil a apenas 28 
minutos de SP e 15 de Campinas. Tudo isso re-
forçado pela  existência de um hotel resort logo em 
frente ao Parque do outro lado da rodovia, postos 
de abastecimento e um shopping suspenso nas 
proximidades, o aeroporto de Viracopos a apenas 
25km, um dos maiores shoppings do país a apenas 
20 minutos de distância, entre vários outros atrati-
vos da região como o Circuito das Frutas.

Assim, visando ao cumprimento da estratégia de 
usar mais perenemente o ativo, foi lançado ainda 
no inicio desta gestão o Projeto “WET MULTI 
PLACE, um Mundo de Possibilidades para seu 
Evento”, que será tratado como uma nova unidade 
de negócios, da mesma empresa, porém com metas 
e estrutura independente do Parque Aquático.

Para introduzir este novo conceito no mercado, 
foram produzidos 5.000 broadsides realçando estas 
características e enviadas a formadores de opinião 
de segmentos como os organizadores de eventos, 
gerentes de viagens corporativos, setores de RH de 
grandes empresas, o trade e a imprensa. Também 
foi realizado um coquetel de lançamento na cidade 
de SP, em conjunto com a apresentação de outras 
novidades do Parque. A idéia a partir de agora é 
tratar o ativo como um Complexo de Eventos e 
Entretenimento.

Aumento da Visitação – Aumentar a 
Atratividade

Ação - imPlAntAção de umA novA AtrAção

Tentando cumprir fielmente a estratégia, em 
especial neste importante aspecto, resolveu-se que 
finalmente o Parque apresentaria ao público uma 
nova atração, que ao mesmo tempo servisse de 
chamariz para novas visitas e revisitas e também 
como gancho de uma forte campanha de marke-

ting. Devido à recusa dos investidores em aportar 
novos recursos e ao péssimo desempenho do mês 
de janeiro, a primeira investida da direção junto 
ao Conselho ainda em fevereiro foi totalmente 
rechaçada. Insistentemente a direção procurou 
no próprio mercado nacional um  equipamento 
que pudesse causar impacto, ao tempo em que 
não representasse um desembolso absurdo. Des-
ta forma, escolheu e definiu o produto até então 
conhecido como Side Winder para voltar a pedir 
aprovação do Conselho para implantar uma nova 
atração. Novamente em 
março, mesmo após os ex-
celentes resultados do Parque 
em fevereiro, (comentários 
adiante) o pedido de novo 
aporte foi recusado. Já quase 
sem tempo para implantar 
o equipamento para início 
de operações em setembro, 
a direção resolveu propor 
assumir os custos de aquisi-
ção e montagem do próprio cash flow do Parque e 
para isso pediu comprometimento do fornecedor 
em redução substancial de preço (compensada 
pela visibilidade do empreendimento) e entrega 
no prazo, até 5 de setembro, voltando a propor 
ao Conselho efetivação nestes termos na reunião 
de abril. Com menos de 130 dias para o início da 
nova temporada contratou a implantação do que 
viria a ser o CRAZY DROP a mais nova atração 
Wet’n Wild SP.

Aumento da Visibilidade do Produto

Ação 1 - voltAr A AnunciAr em tv
Ação 2 - reforçAr mídiA nA região 
metroPolitAnA de cAmPinAs

Em virtude das novas estratégias, era vital que 
toda as ações do empreendimento fossem muito 
bem comunicadas ao mercado em geral e em espe-
cial aos potenciais consumidores, que como já foi 
dito, concentram-se no mercado residente. Assim, 
dois principais direcionamentos foram tomados 
juntamente com a decisão de abrir o Parque todos 
os dias em fevereiro. A primeira foi a de voltar a 
fazer mídia eletrônica em TV abandonada há mais 
de 7 anos. Como logo no início de 2007 o Parque 
teve sua mídia tradicional abortada no seu  prin-
cipal mercado alvo (a veiculação de outdoors foi 
banida em SP pelo projeto cidade limpa) e como 

PArQues TemáTicos
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os custos de TV nessa 
cidade são proibitivos, re-
solveu-se concentrar esta 
mídia eletrônica na região 
metropolitana de Campi-
nas e Sorocaba, indo de encontro ao mito de que 
os habitantes locais não prestigiavam o Parque 
(razão utilizada para justificar as baixa penetração 
indicada pelo diagnóstico).

Aumento da penetração  
no nicho de escolas

Ação – imPlAntAção do Projeto cAminho 
dAs águAs

Em face da dificuldade histórica de trazer escolas 
ao Parque, a nova gestão resolveu analisar as causas 
e procurar soluções. Contratou um grupo diversifi-
cado de professores do ensino básico, fundamental, 
de escolas privadas e públicas e através de várias 
reuniões e seminários desenvolveu um novo projeto 
educacional. Para se obter o máximo de reconhe-
cimento das escolas, dos professores e dos pais de 
alunos, percebeu-se que se tinha em mãos o melhor 
tema da atualidade: o elemento água, vital para a 
vida humana e a do planeta. Assim com gancho 
no chamado à consciência ecológica e ambiental, 
este empreendimento que recicla 100% da água que 
utiliza e tem o melhor tratamento de água do país, 
resolveu utilizar este mote, para desenvolver um 
programa moderno eficiente e atraente para este ni-
cho. O excepcional resultado da composição gráfica 
dá a idéia da nova forma de comunicação, moderna, 
ágil, interessante, lúdica, interativa e educativa do 
projeto. Além disso, o formato do programa inclui 
atividades na sala de aula, na visita ao Parque e 
sua continuidade no pós-visita através do site e da 
Internet. Como este trabalho só foi concluído no 
início do 2° semestre letivo e as escolas precisam de 
antecedência para programar suas visitas, estima-
se que o grande resultado deste esforço dar-se-á no 
ano de 2008, embora os resultados já obtidos nos 
meses de setembro e parte outubro de 2007 sejam 
superiores ao do ano anterior.

Aumento do reconhecimento  
institucional do produto

Ações

• Contratação de assessoria de imprensa de alcance 
nacional

•  Real ização de 
Eventos Especiais 
no Parque

Para recuperar virtual ausência do 
Parque no mercado institucional por tanto tempo, 
a nova administração não mediu esforços para 
atrair para lá todas as atenções possíveis de forma 
saudável e eficiente. Em primeiro lugar, substi-
tuiu a assessoria de imprensa anterior, que tinha 
atuação muito restrita aos municípios ao redor do 
Parque, para outra de alcance nacional. Aliado 
a isto, começou a promover nas instalações do 
Parque vários tipos de evento, conseguindo atrair 
reuniões, encontros de várias entidades e empresas, 
principalmente do Trade Turístico. Também não 
se negligenciou a parte política, tendo tido a opor-
tunidade de receber várias autoridades do Legislati-
vo e executivos da três esferas de poder, incluindo 
aí a realização da própria reunião do Conselho 
Estadual de Turismo em suas dependências. No 
tocante à imprensa, também foram realizados vá-
rios eventos para divulgação das ações do Parque 
que resultaram numa ótima cobertura de veículos 
como Valor Econômico, Caderno Dinheiro da 
Folha de São Paulo, veículos especializados em 
Turismo, Revista Caras e outras, cobrindo todos 
os segmentos de interesse do empreendimento. O 
Parque ainda reforçou sua estratégia de aumento 
de visibilidade e de reconhecimento institucional 
com a realização de shows de forte apelo popular, 
ocasião em que usa camarotes especiais para rela-
cionamento com seus parceiros de mercado.

Ações efetivAs em 2007
• Visita do ministro do Turismo
• Encontro da Abeoc
• Reunião de diretoria da Adetur-Sudeste
• Jantar de convenção da CVC
• Encontro do Convention Bureau de Campinas
• Reunião da ABIH
• Visita técnica da Abrasel
• Reunião do Conselho Estadual de Turismo
• Lançamento das atividades da nova temporada
• Almoço com a imprensa
• Inauguração da nova atração com o Secretário 
Nacional de Turismo

CAMPANHAS E VENDAS

Para fazer face aos novos desafios impostos pela 
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agressiva política de revitalização, e dar respaldo às 
fortes ações de marketing, todo o setor comercial da 
empresa foi reconfigurado. A nova estrutura con-
tou com a contratação de um novo 
Gerente de Marketing e Vendas 
captado no mercado (ex- Nestlé) e 
a instituição de duas subgerencias, 
sendo uma de vendas captada no 
mercado (ex-AmBev) e outra de 
marketing (promovida interna-
mente). A estrutura externa de 
representantes autônomos ganhou 
o reforço de dois supervisores de 
venda e dois vendedores próprios, um para o aten-
dimento específico de escolas e outro para empre-
sas. Foram instituídos dois departamentos internos 
de inteligência para o apoio ao campo sendo o CIM 
(Central de Inteligência de Marketing) para análise 
de mercado, concorrência, preços, pesquisas etc., 
e o GOV (Grupo de Otimização de Vendas) que 
deve preparar as informações necessárias para 
que os vendedores e representantes otimizem seu 
tempo no campo.

As campanhas realizadas em 2007 foram:

Altas emoções e preço baixo 
Campanha feita em fevereiro na RMC para 

anunciar que o Parque ficaria aberto todos os 
dias e ainda oferecendo um preço promocional de 
segunda a sexta no intuito de reforçar a visitação 
nesses dias. A campanha foi completa em todos 
os tipos de mídia.

Lançamento do complexo  
de eventos Wet Multi Place 

Foi realizado o evento de lançamento do Wet 
Multiplace, “um mundo de possibilidades para 
seu evento”. Na ocasião Foram distribuídos, a 
formadores de opinião, 5.000 broadsides.

Lançamento do projeto  
Caminho das Águas 

O projeto caminho das águas  visa conscienti-
zar estudantes dos ensinos Fundamental e Médio  
a respeito da utilização adequada da água. A 
campanha oferece a oportunidade dos estudantes 
conhecerem o processo de captação e tratamen-
to dos 7 milhões de litros de água utilizados no 
complexo. As visitas ao Parque são previamente 
agendadas, onde os estudantes aprendem e se di-
vertem. Sempre acompanhados por uma equipe 

treinada, os alunos fazem um tour pelas instalações 
do Wet´n Wild e vêem de perto como funciona o 
processo de reciclagem da água. A revista lança-

da “ Caminho das águas” é uma 
espécie de guia sobre a água, com 
informações sobre o seu ciclo na 
natureza, desastres ambientes, 
chuvas, esportes aquáticos, além 
de curiosidades e ilustrações. Na 
última página da revista o aluno 
encontra um quiz ambiental, que 
deve responder e enviar ao Parque 
para concorrer mensalmente a 

um par de ingressos. Foram distribuídas 50.000 
revistas para escolas e professores.

Campanha de lançamento 
da nova atração:  crazy drop 

Por ser  a ação mais importante do ano, esta 
campanha teve todo o cuidado de produção e vei-
culação, tanto no aspecto qualitativo e de prazos 
que pudessem ficar dentro de uma verba razoável, 
como num detalhe de fundamental importância 
para o marketing do empreendimento: como fazia 
muito tempo que o Parque não apresentava no-
vidades era importante que se pudesse criar uma 
grande expectativa e curiosidade a respeito da nova 
atração. Por este motivo a campanha dividiu-se 
em duas fases, a primeira de teaser e a segunda 
de revelação. Na primeira escolheu-se a frase Vai 
Encarar? Para denotar desafio, mostrando que o 
Parque traria uma atração radical, portanto, sem 
desvendar qual era. Só depois da inauguração, 
com imagens feitas neste próprio dia é que veio a 
fase de revelação. A estratégia mostrou-se correta, 
como notou-se pelos excepcionais resultados. A 
campanha foi completa, com rádio, TV, outdoor, 
cartazes, revistas, internet e blitz localizadas, com 
evento de lançamento em SP ainda na fase de tea-
ser e inauguração com artistas globais, autoridades 
e formadores de opinião no dia da reabertura para 
a nova temporada do Parque em 7 de setembro 
de 2007.

SHOwS

Para dar maior reforço à campanha de início 
da nova temporada vários shows de forte apelo 
popular foram realizados no Parque com grande 
sucesso:
• 23/09/2007 – Jota Quest

PArQues TemáTicos
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• 21/102007 – MTV,  5 bandas (Fresno, Mop Top, 
Nx Zero, Hateen, Forfun) 
• 24/11/2007 – Planta e Raiz
• 16/10/2007 – Jeito Moleque

A realização de grandes shows aumentou a 
visibilidade do Parque.

COBErTUrA DE IMPrENSA

A contratação de nova assessoria possibilitou  
maior exposição nos veículos com diferentes en-
foques e com resultados bem positivos.

METAS E rESULTADOS

Os resultados alcançados decorrentes de todas 
as estratégias e ações descritas acima, obviamente 
possíveis devido à melhora substancial das con-
dições climáticas a partir de fevereiro de 2007 
(coincidentemente no mesmo período desde o 
início da nova gestão do Parque) se configura-
ram muito acima das expectativas iniciais. De 
qualquer forma, cabe lembrar que as 
estratégias foram traçadas 
com base num extenso 
e profundo estudo da 
situação existente que 
resultou num diagnós-
tico detalhado. Mesmo 
assim, os resultados 
surpreenderam, rati-
ficando conceitos da 
necessidade de se renovar o produto, aumentar a 
visibilidade e manter o padrão de qualidade.

Em termos numéricos, a visitação, medida 
característica do negócio de Parques Temáticos 
como dito anteriormente, apresentou os seguintes 
resultados mediante as metas desejadas e os resul-
tados anteriores:

Janeiro de 2007 tinha sido o pior dos meses 
de janeiro desde a inauguração atingindo apenas 
43.304 visitantes contra 56.000 orçados e 84.315 
realizados em 2006. Em compensação fevereiro, 
acredita-se que, por conta da abertura em todos os 
dias, da campanha na RMC e do clima favorável 
atingiu 59.578 visitantes contra a meta de 39.000 
do orçamento e de um aumento de mais 30% sobre 
2006 quando se registrou o número de 44.641. As-
sim, em fevereiro de 2007 o Parque bateu recorde 
histórico de visitação do Parque nesse mês.

O recorde histórico se repetiu em março, quando 
a visitação atingiu 51.150 pessoas contra a meta 
de 35.000  e 33.894 de 2006.

Em abril de 2007, apesar do Parque ter também 
quebrado o recorde histórico do mês com 26.620 
visitantes, o Wet’nWild não conseguiu superar 
a meta de 30.000 desejada, e em maio quando o 
Parque já opera com menos dias de abertura, o 
Wet’nWild fechou com 5.969 visitantes, dessa 
forma também não atingiu a meta de 10.000 pes-
soas apesar de ter superado 2006 (2.056 pessoas) 
em mais de 100%.

Assim, o Parque ficou fechado do dia 11 de maio 
até o dia 6 de setembro, mas como foi observado 
nos fluxos de caixa, o de 2005, mês a mês e o de 
2007 acumulado, tanto os resultados bem positivos 
destes primeiros meses como o início das opera-
ções do Complexo Wet Multi Place (convenção 
de uma empresa de telemarketing, um curso de 
direção defensiva no estacionamento e uma pool 
party) contribuíram para que, pela primeira vez 
na história do empreendimento, pudesse se iniciar 
a temporada do 2º semestre com caixa positivo.

Mas  o  ma i s 
importante resul-
tado que vem co-
roar a tese de que 
uma nova atra-
ção é mais do que 
oxigênio para um 
Parque Temático, 

consolidou-se logo após con-
tabilizar que em setembro de 2006 houve uma 
visitação total de 6.501 pessoas, e em 2007 só no 
primeiro dia de operações em 7 de setembro, acre-
dita-se que por efeito de uma longa campanha de 
teaser e expectativa sobre a nova atração, aliada 
a um clima favorável, obteve-se uma visitação de 
6.898 pessoas, ou seja, num único dia, superou-se 
todo o resultado do mesmo mês no ano anterior. 

O resultado positivo também confirmou a outra 
teoria de que o reflexo da propaganda tem seu feito 
residual, pois embora a campanha da nova atração 
tenha permanecido no ar nas duas primeiras se-
manas de operação, acabou-se setembro com um 
total de 33.571 visitas, batendo de longe o recorde 
histórico do mês e que superou a meta de 13.000 
em quase 200%.

Obviamente, como dito antes, o resultado de 
aumento de público traz também o resultado de 
aumento de faturamento. Aí se pode notar que 
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mesmo após uma perda só no mês de janeiro de 
quase R$ 1.5000.000 em relação ao mesmo período 
do ano passado, as estratégias e ações tomadas de 
fevereiro em diante possibilitaram não só uma 
ampla recuperação do prejuízo, como também 
um resultado até o mês de setembro de aproxima-
damente R$ 11.670.000, ou seja, de mais de R$ 
1.500.000 de saldo sobre o mesmo período do ano 
passado. Acredita-se portanto que estas ações e 
resultados constituam-se num case de  sucesso no 

mercado brasileiro de Parques Temáticos. 

EXPECTATIVAS DE  
rESULTADOS FUTUrOS EM 2010

Alinhamos a continuação da estratégia de re-
vitalização do parque; planos de expansão do wet 
multipace com implantação do hotel de conven-
ções; e aumentar em 2010 a visitação ao complexo 
para 420 mil pessoas

Alain Baldacci é presidente do Wet’n Wild.
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C A S E S  E  C A U S O S  D E  M A R K E T I N G

No meu curriculum a Fiat Automóveis teve um significado importante, e vários fatores 
contribuíram para isso, como jovialidade, vontade de fazer, aprender e a paciência dos simpáticos 
chefes italianos da época, que sempre perdoavam nossos erros. Mesmo porque montar uma 
fábrica aqui no Brasil e lançar toda a linha de automóveis, desde 1976 até 1983, não foi fácil. Foi 
muito trabalho, e por isso tivemos que ter muita inspiração e principalmente muita transpiração. 

Mas nessa época lançamos também o Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat, que era um torneio em praticamente todos os 
autódromos do Brasil entre os carros da categoria 147. Por ali passaram pilotos que acabaram virando até grandes nomes 
da Fórmula 1. Muito bem, em uma dessas corridas, no autódromo de Goiânia, preparamos e levamos para lá um utilitário 
todo decorado para apoio. Era um Fiat Fiorino de cor vermelho, mas de tanta sofisticação na pintura e com tantos adesivos na 
lataria e nos vidros parecia mais uma árvore-de-natal. 

O carro foi pintado assim para chamar a atenção nas ruas e no dia da corrida. Por onde esse carro passasse ou parasse todos 
percebiam, porque além de adesivos por todos os lados ele tinha também um enorme aerofólio, rodas de magnésio e seis 
faróis de milha amarelos, quatro no teto e dois acima dos enormes espelhos retrovisores. Era um carnaval ambulante. 

Mas uma bela tarde de sexta-feira, antevéspera da prova o nosso assistente e motorista quebra-galho, o Irlau, disse que 
precisava visitar a sua namorada, que morava perto da cidade. Segundo ele, a mocinha estava doente e, como não a via há 
muito tempo, nos pediu o Fiorino emprestado para ir até à casa dela naquela noite. Era o único espaço de tempo disponível, 
mesmo porque na manhã de sábado teríamos treinos com tomada de tempo e, no domingo a corrida. 

Imbuído do mais alto espírito de solidariedade com o Irlau e com absoluta confiança na história, emprestei o Fiorino – mesmo 
porque, se ele quisesse nos enganar, poderia inventar outra desculpa. Mas pedimos que o Irlau tomasse muito cuidado com 
o carro, desaconselhando-o a parar em lugares muito visados ou com muita gente perto. O Fiorino, mesmo visto de longe, 
chamava muita atenção do público e principalmente da imprensa local. Ou seja, eu não queria confusão com esse carro. E lá 
foi o Irlau visitar a sua namoradinha. 

Mas a turma que ficou no hotel resolveu aproveitar também a noite de sexta-feira para jantar num restaurante típico da região. 
E como o Irlau estava utilizando o nosso único veículo de transporte fomos de táxi até uma churrascaria, que servia um tal de 
boi ralado no espeto, para jantar e beber umas cervejas.

Ficamos lá por aproximadamente duas horas e meia, e ao voltarmos para a cidade o motorista do táxi, por ter sido convidado 
para jantar conosco, resolveu por gratidão servir de guia turístico. Dirigindo pela estrada, ia dizendo: aqui é o Infernão do João, 
aqui é a Pizzaria das Gregas, ali atrás das arvores é a danceteria da Eny e lá em frente daqui a um quilometro é o famoso 
Motel Copacabana, o único da cidade, mas muito bem freqüentado, onde para entrar os clientes chegavam a ficar na fila por 
mais de três horas, uma beleza. 

Quando ele disse isso, de longe nós vimos uma imensa fila de carros parados no acostamento esperando uma vaga no 
motel. E quase na porta da entrada, algumas luzes amarelas acesas nos chamaram a atenção. Era o Irlau com o nosso carro 
de competições. Descemos do táxi e fomos até a janela do Fiorino, para dar um susto nele. Mas em sua companhia, em vez 
da namoradinha doente, estava era uma senhora de uns sessenta anos. Foi um constrangimento total. A partir daquela noite o 
Irlau ganhou o apelido de “Lobo Mau”: diz que vai encontrar o Chapéuzinho, mas quer mesmo é comer a vovózinha...

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) 2509-5399.

• 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 arquivos deverão ser enviados 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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CUPOM-RESPOSTA
CORTAR E ENVELOPAR

Preencher o cupom 
e anexar cheque nominal à

Insight Engenharia de 
Comunicação e Marketing Ltda.

PROMOÇÃOPROMOÇÃO

onlineonline

A melhor revista de management do Brasil por um preço que você nunca viu.
Case Studies Online por:

1 única parcela de R$ 15,00 por edição avulsa

1 única parcela de R$ 35,00 por assinatura semestral

1 única parcela de R$ 60,00 por assinatura anual

Para assinar entre no site www.insightnet.com.br/case

"



CASE STUDIES

76

"

PROMOÇÃOPROMOÇÃO

onlineonline

A melhor revista de management do Brasil por um preço que você nunca viu.
Case Studies Online por:

1 única parcela de R$ 15,00 por edição avulsa

1 única parcela de R$ 35,00 por assinatura semestral

1 única parcela de R$ 60,00 por assinatura anual

Para assinar entre no site www.insightnet.com.br/case

ASSINATURA
PROMOCIONAL

Solicito
Pessoa

(*) Assinatura(s) da Revista Case Studies
(*) Jurídica Física

Nome Sexo

Empresa

Endereço Residencial

Bairro CEP

CEP

Endereço Comercial

Bairro

Cidade UF

DDD Telefone Ramal Fax

Data Assinatura
Assinaturas: Tel (21) 2509-5399 • Fax (21) 2516-1956 • E-mail: sonia@insightnet.com.br

Anual: R$ 120,00

Estou enviando junto
com este cupom cheque 

nominal no valor de
R$             ,00 referente
a (____) assinatura(s) à

Insight Engenharia 
de Comunicação e 

Marketing Ltda.
exclusivamente para 

depósito na conta 
nº 108284-1 do Banco 
Bradesco S.A., agência 

445-6/Castelo

(*) RELACIONAR 
EM ANEXO NOME E 

ENDEREÇO COMPLETO 
DAS PESSOAS QUE IRÃO 

RECEBER A REVISTA

Insight Engenharia de 
Comunicação e Marketing Ltda.
Rua 7 de Setembro, 71 - 14º andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20050-005

Preço válido para todo o 
território nacional






