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EDITORIALEDITORIAL

esquisas de mercado, projeções macroeconômicas e consulltores de alto nível fazem 

parte do universo da administração. Mas isto jamais exclui a figura daquele manager 

que, movido por sorte ou intuição, vislumbra oportunidades e promove um espetacu-

lar crescimento do negócio.

Um bom exemplo está em João Zangrandi Neto, o Personal Case desta edição. No início 

dos anos 1990 trouxe para o Brasil um sucesso chamado Vaporetto, e anos depois 

apostou suas fichas como fornecedor do setor de acúcar e álcool,  atualmente um dos 

maiores do agronegócio nacional. Desde o início dos anos 2000 comanda no Brasil as 

operações da Saeco italiana, o maior fornecedor mundial de máquinas de café espresso. 

Um negócio que, sob sua gestão, passou a dobrar a cada ano.

A relação de cases desta edição começa com o Club Med, rede francesa que criou, há mais 

de 50 anos, o conceito de resorts. E que escolheu o Brasil como piloto para uma estratégia 

global de relacionamento com seus clientes. Case Studies mostra os resultados da estraté-

gia, que recebeu o nome de Club Med Uniques.

No case do Santander Cultural estão descritas as iniciativas que o grupo espanhol, um 

dos maiores conglomerados financeiros do planeta, adotou no Brasil a partir de 2001 e 

que distinguiram a cultura como uma ferramenta do conhecimento e do desenvolvimen-

to socioeconômico.

E o case da Mapfre, grupo segurador de capital espanhol que é um dos maiores players 

do mercado brasileiro, detalha como o crescimento nos últimos anos foi estimulado 

graças a uma importante estratégia na área de recursos humanos.

O trabalho sobre a Eucatex mostra como o grupo concluiu, em 2007, um bem-sucedido 

plano de reestruturação de capital, abrindo caminho para um novo ciclo de crescimento 

às vésperas de completar seus 60 anos de atividades.

A EcoRodovias, que administra concessões de rodovias nos principais corredores do 

comércio exterior brasileiro e em importantes pólos de turismo, lançou em 2006 um 

importante projeto de conscientização ambiental, o Ecoviver. Os excelentes resultados 

colhidos até agora estão descritos nas páginas desta edição.

O trabalho sobre a Mercedes-Benz também passa pela questão ambiental. Na verdade, 

trata-se de um case de sustentabilidade industrial, através do Programa de Produção 

Mais Limpa, que a montadora desenvolveu na unidade de São Bernardo do Campo (SP).

Fechando, sempre brilhante, mais esta edição, temos Décio Clemente e seus Cases & 

Causos de marketing – uma história sobre irreverência e criatividade impressionando 

um “gringo” no Brasil.

P

Sérgio CoSta
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o empreendedor
“Estudei em algumas das escolas mais conceituadas 

de São Paulo, como a Armando Araújo, a Firmino de 
Proença e o Liceu Pasteur. Quando conclui o ensino 
médio, passei seis meses na Inglaterra lavando pratos 
e aperfeiçoando o inglês. De volta ao Brasil optei por 

cursar a faculdade de engenharia civil, cujo curso eu 
pagava dando aulas de inglês, matemática, geometria 
e estatística. Mas a certa altura deixei os estudos para 
tentar a sorte na Itália. Trabalhei como garçom, em 
Veneza, e concluí meu curso de engenharia na Univer-
sidade de Pádua.” 

Não é raro o engenheiro João Zangrandi Neto ser chamado de Midas 
por familiares, amigos mais próximos ou mesmo concorrentes. Nada 
mais justo. No início dos anos 1990, morava na Itália e apostou que faria 
sucesso no Brasil com um aparelho de limpeza a vapor – era o Vaporetto, 
que vendeu 1 milhão de unidades aqui. Anos depois, em 1998, quando o 
agronegócio nacional ainda não tinha o notável desempenho dos dias de 
hoje, investiu em uma empresa fornecedora para a indústria de açúcar e 
álcool que cresceu mil por cento na década seguinte.
Questionado se os movimentos bem-sucedidos são fruto de sorte 
e intuição, Zangrandi é direto: “Os dois”. A intuição reflete, aliás, 
precisamente, ter aceito  em 2001 o convite para representar no Brasil na 
Saeco italiana, maior fabricante mundial de máquinas de café espresso de 
uso profissional e doméstico. Em 2002 já era o gestor da marca no país, 
onde o negócio tem dobrado a cada ano, apesar do mercado aguerrido.
 “Gosto muito de concorrência. Isto gera mercado. Quanto maior for o 
número de empresas que divulgar o conceito de café espresso, mais a 
Saeco estará vendendo”, afirma.

Um manager com
toqUe de midas

J o ã o  Z a n g r a n d i  n e t o
Diretor-presidente da Saeco do Brasil
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a intuição
“Em 1990 abri meu próprio restaurante, chamado Al 

Porto. Anos mais tarde, vendi meu negócio e estava traba-
lhando na área de exportação de uma empresa do Grupo 
Fiat. Um dia, de passagem pela cidade italiana de Treviso, 
vi em uma banca de jornais uma revista, “Millionaire”, 
com reportagem sobre um produto lançado anos antes no 
país e que se tornou sucesso estrondoso. Era o Vaporetto, 
aparelho de limpeza a vapor. Não tive dúvidas: falei com 
o fabricante e voltei ao Brasil com diversos deles na baga-
gem. O ano era 1993, a abertura da economia brasileira 
aos importados estava a pleno vapor. Até 1997 vendemos 
1 milhão de unidades, o que transformou o Brasil no maior 
mercado mundial do produto.”

apostando na baixa
“Em 1998 entendi que era a 

hora de novos desafios. Na época, 
o agronegócio nacional ainda não 
tinha a pujança dos dias de hoje. 
Mas resolvi investir na aquisição da 
Duraface, fabricante de facas para 
colheita mecanizada de cana-de-açú-
car localizado em Araras, interior 
de São Paulo. Felizmente, mais uma 
vez minha intuição estava correta. O 
setor de açúcar e álcool teve enorme 
crescimento nos anos seguintes. O 
faturamento da Duraface aumentou 
mil por cento em apenas uma déca-
da, passando de R$ 1,5 milhão para 
R$ 25 milhões. Hoje a empresa é for-
necedora dos grandes players que 
produzem nesse setor, como o grupo 
Cosan, no Brasil,  ou que são fornecedores de máquinas e 
equipamentos, como a John  Deere, nos Estados Unidos. No 
caso das exportações, também fornecemos para mercados 
como Argentina, Austrália e México. Nos últimos dois 
anos investimos pesado no negócio. E esperamos passar 
a produzir 2 milhões de facas a partir deste ano. Estamos 
construindo uma nova fábrica, em Araçatuba, que poderá 
produzir 2,3 milhões de facas por ano.”

pasta
“No final dos anos 1990 também me lancei, ao 

mesmo tempo em que administrava a Duraface, a outro 
empreendimento que deu certo. Tudo começou quando 

eu, como legítimo descendente de italianos, estava certa 
madrugada tentando preparar uma boa massa. Depois de 
várias tentativas concluí que o Brasil ainda não tinha uma 
boa marca de macarrão premium, de grano duro. Já que 
não existia, decidi criar. Foi assim que nasceu a Granzani, 
cuja fábrica, instalada em Araras, passou a ser fornecedora 
para marcas próprias de grandes redes de supermercado. 
Quando o negócio ficou de pé, e o país finalmente tinha 
uma excelente marca de macarrão premium, decidi que 
era hora de passar o negócio adiante.”

o barista
“Em 2001, passei a ser representante da marca italia-

na Saeco no Brasil. O grupo é líder 
mundial do mercado de máquinas de 
café espresso de uso profissional e 
doméstico. Espresso com ‘s’, mesmo, 
porque significa o café extraído por 
um barista dentro das especificações 
internacionais, garantindo melhor 
sabor, corpo e aroma originais dos 
melhores grãos de café. Bem dife-
rente do expresso com ‘x’. Nomes à 
parte, passei a ser o gestor da marca 
no Brasil em 2002. E até 2006 ven-
demos 200 mil máquinas de café em 
três mil pontos-de-venda no Brasil, 
desde lojas online até grandes redes. 
Setenta por cento foram adquiridos 
para uso doméstico. Só neste ano de 
2008 deveremos vender mais 100 
mil máquinas. Antes, diga-se, as 
máquinas da Saeco só eram vendidas 
sob encomenda. Hoje, além dessas 

vendas sempre em crescimento, ainda exportamos do 
Brasil para países vizinhos como Argentina, Colômbia e 
Venezuela.”

a concorrência
“Esse nosso mercado há grandes players ao nível 

global, e até empresas chinesas estão desenvolvendo uma 
produção expressiva. Mas não, ainda, a ponto de oferecer 
máquinas com alta tecnologia, como as que a Saeco fornece. 
De qualquer forma, eu gosto muito de concorrência. Isto 
gera mercado. Quanto maior for o número de empresas 
que divulgar o conceito de café espresso, mais a Saeco 
estará vendendo.”

“Estamos em 

franca expansão. E 

estudamos inclusive 

a construção de uma 

fábrica no país, cujo 

mercado tem um 

enorme potencial de 

crescimento”
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expansão
“Em 2007 inauguramos nossa primeira loja própria no 

País, a cafeteria Coffeeling, no bairro do Morumbi, em São 
Paulo, um investimento de R$ 3 milhões. E para 2008 a 
meta é abrir outras dez lojas, já incluindo outros pontos 
do Brasil. Não descartarmos a utilização do sistema de 
franquias. Afinal, estamos em franca expansão. E estuda-
mos inclusive a construção de uma fábrica no País, cujo 
mercado tem um enorme potencial de crescimento. No 
Brasil o consumo de café cresce 40% ao ano, contra 2% da 
média mundial. Com nosso bem-sucedido trabalho, aliás, a 
partir do primeiro semestre de 2007 também passamos a 
representar no país a marca Gaggia, vice-líder mundial de 
máquinas de café, adquirida pela Saeco Itália.” 

conceitos
“Sou um homem que costuma delegar quando encontra, 

do outro lado, reciprocidade e capacidade de parceiros, 
colaboradores e fornecedores. Nesse sentido, por todas as 
empresas pelas quais passei, como elas nasceram aqui, a 
partir do meu trabalho, tivemos que cuidar de tudo, desde 
o ‘chão de fábrica’ aos recursos humanos. O caso atual 
da Saeco, por exemplo, ilustra bem esse trabalho. Passou 

por uma reengenharia da representação italiana aqui para 
um novo conceito de gestão, focado nos resultados e na 
valorização das pessoas.”

 
os gurus

“Dois pensadores da área de management tiveram 
muita influência em minha formação. Um deles foi Peter 
Drucker, um dos papas do marketing. O outro é Jack 
Welch, o ex-CEO da General Electric, um dos maiores 
executivos que o mundo já viu.”

 
o futuro

“Nossa missão é tornar o conceito de se beber um bom 
café espresso em casa, com a popularização das máquinas 
Saeco. Fazer o mesmo que o hábito de beber vinho no Brasil 
fez pelas caves. E isso já está acontecendo. Temos dobrado 
de tamanho a cada ano. O mesmo vale para o fornecimento 
de vending machines (máquinas de venda automática) e 
de máquinas profissionais para o segmento comercial. No 
segundo semestre de 2008 a Saeco vai lançar no Brasil, 
simultaneamente com a Europa, uma linha completa de 
vending machines. Hoje temos mais de 4 mil máquinas 
espalhadas por todo o Brasil. E queremos crescer mais.”
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Na hora de migrar para IFRS, 
escolha o caminho mais curto
e mais seguro: PwC.*

© 2 0 0 8  P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s .  P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s  r e f e r e - s e  a o  c o n j u n t o  g l o b a l  d e  f i r m a s  P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ,  c a d a  u m a 
d e l a s  c o n s t i t u i n d o  u m a  p e s s o a  j u r í d i c a  s e p a r a d a  e  i n d e p e n d e n t e .  *c o n n e c t e d t h i n k i n g  é  m a r c a  r e g i s t r a d a  d e  P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s.

A implantação das IFRS pode gerar impactos significativos nos resultados de sua empresa, refletindo 
na valorização das ações. Por isso, ninguém melhor do que profissionais com profundo conhecimento 
das normas internacionais e experiência comprovada em processos de conversão de demonstrações 
financeiras para assessorá-lo. Antes de dar esse passo importante, conte com o know-how de uma das 
firmas mais admiradas do mundo. Conte com a experiência da PricewaterhouseCoopers. 

International Financial Reporting Standarts (normas contábeis internacionais).

pwc.com/br

*connectedthinking
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O Club Med é uma rede francesa que criou o conceito 
de resorts em 1950, com o primeiro acampamento nas 
Ilhas Baleares, Espanha. Hoje está presente em mais de 
60 países nos cinco continentes operando 80 unidades 
hoteleiras, chamadas de Villages, além de possuir 
escritórios próprios ou de representação em outros 35 
países. Atualmente, emprega 20 mil colaboradores no 
mundo inteiro, em suas operações de vendas e usufruto dos 
pacotes turísticos.

alta satisfação 
e fidelidade

a  
té o início de 2000, a estratégia da rede era 
ser a empresa de turismo de lazer com maior 
participação em todos os mercados nos 
quais atuava, angariando o maior volume 

de clientes, o que levava a um enfoque na padro-
nização dos serviços, ganho de escala operacional 
e queda de preços.

Desde de 2001, a direção da empresa observa a 
necessidade um novo direcionamento de Marketing, 
Operações e Administração, de forma a se posicio-
nar como uma opção diferenciada no segmento 
de turismo. Foi elaborada a estratégia Cap sur 
l’Incomparable (“A caminho do incomparável”).

UMA NOVA ESTRATÉGIA CONVIVIAL, 
MULTICULTURAL E HAUT-DE-GAMME

Tão importante quanto angariar continuamen-

F a b i a n o  n a k a m u r a

CluB MeD
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te novos clientes, é fundamental 
estreitar o relacionamento com sua 
base de clientes habituais, esses, 
sim, já apreciadores do conceito do 
Club Med, muitos deles numa fase 
de vida de maior renda familiar.

Desde 2001, uma revolução vem 
sendo promovida na empresa, sob 
a visão do Cap sur l’Incomparable, 
que tem por objetivo continuar a 
oferecer um serviço “convivial”, que se define nos 
ambientes acolhedores e relaxantes, onde os clien-
tes podem se sentir à vontade para praticar esportes 
ou simplesmente se entregarem ao relaxamento 
ou prazeres da boa mesa; “multicultural”, cujo 
atributo é permitir o convívio harmonioso entre 
indivíduos de diferentes nacionalidades, culturas, 
raças e religiões, a partir de atividades a serem 
desenvolvidas em grupos, como esportes e festas. 
Tudo isso sob a tutela dos Gentis Organizadores, 
ainda hoje fator de inovação no segmento de re-
sorts; “haut-de-gamme”, trazendo para o Club 
Med a importância e a premência em tornar os 
serviços mais sofisticados, dentro de um conceito 
de personalização crescente e maior variedade de 
escolha para o hóspede. Um investimento total de 
US$ 1.6 bilhão globalmente.

A partir desta visão, são elaboradas estratégias 
de mudanças em Marketing, Operações e Admi-
nistração da empresa. No eixo de Marketing, a 
tradicional marca Club Med, ligada a um conceito 
de diversão plena ou relaxamento total, passa a re-
fletir um novo posicionamento de sofisticação sem 
isolamento. As campanhas de marketing são com-
pletamente reformuladas.  Os destinos turísticos e 
serviços passam a ser oferecidos a partir de uma 
perspectiva do cliente, com opções segmentadas 
por “prazeres” sob o mote de destinos turísticos 
“generosos, refinados e à la carte”.

No eixo de Operações, os Villages passam por 
mudanças para se adaptar à nova estratégia, tais 
como o fechamento e venda de unidades com bai-
xos resultados financeiros; a construção de novas 
unidades sob a classificação máxima da rede, de 
4 Tridentes; a reforma de quartos e recategoriza-
ção das unidades de acordo com uma estratégia 
de revenue management, melhorando a política 
de pricing de cada unidade; a reforma de espaços 
comuns como restaurantes, lounges e bares; a 
revisão do conceito de ambiência e animação; a 
inserção de novas modalidades esportivas; novos 

enfoques sobre nichos de clientes 
por idades, tais como bebês, ado-
lescentes e pessoas de terceira idade; 
a preocupação na preparação das 
equipes para mudanças.

No eixo Administração, a em-
presa adota como temas vender 
melhor, gerir recursos e desenvol-
ver talentos. A empresa volta suas 
atenções para descobrir novos ca-

nais de venda, como internet e marketing direto, ao 
mesmo tempo para uma base de dados de clientes 
riquíssima e até então pouco explorada em termos 
de conhecimento quanto ao ciclo de vida do cliente, 
sem esquecer de um consistente relacionamento 
com o canal agências de viagens. Melhores tran-
sações de compras, de forma a reduzir custos e 
aumentar a qualidade dos insumos fornecidos para 
cada unidade. Enfoque financeiro, valorizando a 
rentabilidade em detrimento do volume com baixo 
retorno financeiro. Desenvolvimento de talentos, 
com a implementação da Universidade Corpora-
tiva, com a preparação das equipes de escritórios 
e Villages para uma nova maneira de encarar o 
negócio e o relacionamento com os clientes do 
Club Med.

De acordo com as palavras do presidente mun-
dial da rede, Henri Giscard d’Estaing, o Club Med 
ambiciona ser “o especialista mundial de férias 
com tudo incluído de alto padrão, convivial e 
multicultural”.

O PERFIL DOS VIAJANTES  
DE ALTA RENDA NO BRASIL

Baseando-se em dados levantados pelo IBGE 
na realização da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) têm-se dados significa-
tivos sobre o perfil dos demandantes de serviços 
de hospedagem no Brasil, com a possibilidade de 
aferição não somente daquelas famílias que já 
aplicam parte de seus recursos em hospedarias, 
como também é possível dimensionar o tamanho 
que o mercado pode atingir.

Constata-se que o mercado se concentra no 
público de classe A, cuja renda familiar média 
anual é de R$ 180 mil, composto por cerca de 3.8 
milhões de unidades familiares, segmento que é 
responsável por 75% dos gastos no mercado de tu-
rismo brasileiro. Das 3.8 milhões de famílias iden-
tificadas em todo o Brasil, 700 mil famílias (18% 

hotelaria

ALTA SATISFAçãO E FIDELIDADE

Desde 2001 o 
Club Med vem 
promovendo 

uma verdadeira 
revolução
 na Rede
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da classe A), admitem fazer 
despesas com hospedagem 
e destinam cerca de 10% 
de sua renda anual para 
viajar. Em média, viajam 
duas vezes por ano.

O processo de decisão 
de um pacote turístico pressupõe escolhas base-
adas tanto no interesse em conhecer determinado 
destino como também na renda disponível para 
fazê-lo, seja comprando o pacote turístico de forma 
parcelada ou à vista. Não se trata de uma compra 
somente por impulso, o que denota que o compo-
nente preço exerce importante função.

CLUB MED NO BRASIL: UM PASSO  
À FRENTE NA ESTRATÉGIA MUNDIAL, 
DENTRO DE UM CENÁRIO DE ALTA 
COMPETIçãO

Com cerca de 35 mil clientes titulares (o chefe 
da família) registrados em sua base de dados, o 
Club Med no Brasil sempre se concentrou em 
atender públicos de maior poder aquisitivo. Com 
a abertura da primeira unidade na Bahia, Village 
Itaparica, em 1979, a rede francesa desde então 
atende público de classes alta e média alta. Pro-
vêm em larga escala de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e Belo Horizonte, capitais com maior 
número de clientes.

Opera outras duas unidades: Village Rio das 
Pedras, Mangaratiba (RJ); e Village Trancoso, 
Trancoso (BA). Nos primórdios, com preços 
indexados ao dólar corrente, os serviços do Club 
Med no Brasil acabaram sempre se direcionando 
às classes mais abastadas de brasileiros, inovadores 
no comportamento de viajar para lugares diferen-
ciados, com renda disponível e dispostos a viver 
novas experiências. A posição do Club Med no 
país foi de inovação por quase 20 anos, uma vez 
que a fórmula “All Inclusive”, que abarca todas as 
refeições diárias, esportes e atividades de lazer, não 
podia ser copiada pela concorrência, em função dos 
altos custos envolvidos. A rede inicia a construção 
ainda em 2007 da quarta unidade, situada na Praia 
do Peró, em Cabo Frio – RJ, seguindo a tendência 
atual do mercado em construir resorts dentro de 
complexos turísticos com condomínios.

A partir dos anos 90, começam a surgir con-
correntes nacionais e internacionais com conceitos 
parecidos de serviços. Prevê-se que de 7 mil quar-

tos disponíveis em 2007, 
haja uma oferta de 33 mil 
unidades habitacionais até 
2010. Mas a ocupação 
atual varia entre 50% e 
55% dos quartos, com 
um crescimento médio do 

mercado previsto para 12% ao ano dentro dos pró-
ximos três anos, segundo o cenário mais otimista 
desenhado pelo Fórum das Operadoras Hoteleiras 
do Brasil (FOHB). Além disso, ainda existe o im-
pacto dos navios de cruzeiro, que oferecem cerca de 
10 mil cabines na costa brasileira, especialmente 
nos períodos de alta temporada (dezembro, janeiro, 
fevereiro e julho).

A satisfação com os Villages no Brasil é 
comprovada através de pesquisas internas, que 
demonstram alto nível de avaliação positiva por 
parte dos hóspedes. O nível de intenção de retorno 
ultrapassa os 90% dos entrevistados e 95% mencio-
nam que recomendariam o Club Med, caso algum 
familiar ou conhecido solicitasse indicação de um 
resort. Tais dados são obtidos a partir de pesquisa 
feita pós-estada, através de instituto de pesquisa 
independente, ligado à Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj).

DEFINIçãO DO PROBLEMA

Diante de um panorama altamente competitivo 
a caminho de sua fase de maturidade, como fide-
lizar um número cada vez maior de clientes num 
segmento que tem que conviver com um baixo 
índice de retenção (afinal, há muitos destinos dis-
poníveis e milhares de fornecedores do turismo)? 
Ao mesmo tempo, como enfrentar a concorrência 
e continuar a ser percebido como a opção diferen-
ciada em termos de resorts?

Objetivos
• Aumentar a relação dos clientes mais rentáveis do 
Club Med, ampliando a frequência de visitas num 
menor espaço de tempo, assim como estimular a 
permanência por mais dias.
• Personalizar a relação entre Club Med e seus 
clientes mais rentáveis.
• Desenvolver um canal de comunicação inova-
dor com tal público, aumentando a fidelidade e a 
percepção positiva da marca Club Med.
• Incrementar o resultado financeiro das operações 
no Brasil, a partir de uma estratégia de vendas 
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focada em ferramentas inovadoras de Marketing 
e Customer Relationship Management (Gerencia-
mento do Relacionamento com Cliente).

CLUB MED UNIQUES: ALTA SATISFAçãO 
TRANSFORMADA EM ALTA FIDELIDADE

Desde os primórdios de suas operações no Brasil 
o Club Med sempre atendeu o segmento de alta 
renda, tendo assim um dos públicos mais homogê-
nenos da rede no mundo. Com base e, informações 
de seu banco de dados de clientes, a unidade de 
negócios brasileira estava apta a transpor uma 
nova fronteira: o programa de relacionamento 
Club Med Uniques.

O programa Club Med Uniques foi lançado 
em novembro de 2006, sendo o Brasil um piloto 
para a estratégia global de relacionamento da rede 
francesa, podendo alcançar mais de 1 milhão de 
clientes.

A partir de um estudo aprofundado de CRM, 
foram identificados os clientes de maior valor e 
maior potencial. O programa tem por objetivo 
fidelizar os clientes, antecipar um panorama 
de alta concorrência, adaptar a oferta para os 
melhores clientes e diminuir o tempo de retorno 
desses hóspedes, além de ampliar o tempo médio 
de hospedagem.

A elaboração do programa cumpriu as etapas 
de Identificação, Diferenciação, Interação e Perso-
nalização. O que garante o pioneirismo do projeto 
do Club Med é que o programa inclui atenção 
especial desde a fase pré-venda, passando pelo 
período no qual ocorre a hospedagem em qualquer 
unidade do Club Med no Brasil, estendendo-se após 
a partida do cliente, dentro do conceito “o Club 
Med presente na sua vida”.

FASE 1: IDENTIFICAçãO DOS 
CLIENTES MAIS RENTÁVEIS

O banco de dados é formado pelas informações 
provenientes do sistema mundial de reservas do 
Club Med e das informações registradas na ficha 
da Embratur, de preenchimento obrigatório no 
momento do check-in nos Villages. 

Foram selecionados os clientes que mais se 
relacionaram nos três anos recentes (2004, 2005 
e 2006). Estes clientes representam uma amostra 
de 30% do banco de dados, trazendo 70% do fatu-
ramento no mesmo período.

A seleção baseou-se nos critérios de Recência, 
Frequência e Valor:

R- Recência – Última estada do cliente. Quanto 
mais recente, maior o peso relativo.

F- Frequência – Quantidade de vezes que o 
cliente esteve efetivamente em algum Village.

V- Valor gasto nos Villages (consumo dentro 
das unidades).

T- Tempo de relação – peso dado de acordo o 
número de reservas com mais de três anos.

FASE 2: DIFERENCIAçãO DOS GRUPOS 
DE CLIENTES

No total, foram selecionados 10 mil clientes 
titulares, que participam do programa de rela-
cionamento. Considerando uma composição 
familiar média de três pessoas, o programa atinge 
potencialmente 30 mil clientes, entre adultos, 
crianças e adolescentes. Em geral, os benefícios e 
a comunicação se dirigem aos adultos registrados 
no programa.

Diferentemente dos programas habituais exis-
tentes no mercado, nos quais o cliente deve pri-
meiro se inscrever para passar a acumular pontos 
e a partir de então resgatá-los, o Club Med fez um 

hotelaria

ALTA SATISFAçãO E FIDELIDADE

Recência 20%

Freqüência 30%

Valor 40%

Tempo de relação 10%

ToTAL 100%

12%
3%

22%
63%

Amigos

Solteiros

Casais

Família

Composição da base 2007

Gráfico 1
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exame retroativo da contribuição que os clientes 
já haviam trazido, optando por premiá-los com o 
reconhecimento de que já compunham um grupo 
especial de “admiradores da marca”.

Tais clientes receberam o status de ‘Habitués’ e 
‘Uniques’. Os demais clientes são perfilados nas ca-
tegorias ‘GM’ (Gentil Membro) e ‘Novos’, formando 
o grupo que passa a integar o ciclo de comunicação. 
Além disso, há um mapeamento para recuperação 
de clientes com alto grau de frequência, que não re-
gistravam estadas há mais de três anos, além de um 
estímulo aos clientes novos, visando igualmente ao 
aumento de freqüência, até que passem a estar aptos 
para entrar no grupo de clientes Uniques, conforme 
a regra “RFVT” descrita acima.

O perfil dos clientes integrantes do programa 
de Relacionamento Club Med Uniques pode ser 
definido como:
• Público de classe A, com renda familiar mensal 
igual ou superior a R$ 15 mil
• Idade média de 30 a 45 anos
• Viajam em média duas vezes por ano
• Provêm em maior parte de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador e Belo Horizonte
• São empresários, altos executivos de empresas e 
profissionais liberais
• Na composição da viagem, dividem-se em 
“Famílias” (67%), “Casais” (18%) e “Grupos de 
amigos” (6%)
• Ligados a esportes, apreciadores do lazer e a op-
ções de relaxamento, preocupam-se em procurar 
destinos que agradem tanto a eles (pais) quanto 
aos filhos (crianças e adolescentes)
• Associam uma viagem ao 
Club Med como uma maneira 
de premiar um esforço feito ao 
longo do ano, num destino de 
sonhos.

Pesquisa qualitativa orga-
nizada pelo Club Med com os 
clientes demonstra que há dois 
grandes segmentos presentes 
na base de dados: aqueles que 
procuram o destino e aqueles 
que buscam segurança.

O turista de destino se inte-
ressa por determinada região, 
escolhe a unidade onde deseja 
se hospedar e, uma vez tendo 
‘explorado’ todas as possibili-

dades turísticas da região, escolhe um outro destino, 
ampliando o seu leque de experiências. Esse grupo 
é formado em sua maioria por solteiros, jovens 
casais sem filhos e eventualmente por pessoas da 
melhor idade. Evitam a alta temporada, buscando 
melhores tarifas e também ambientes com a pre-
sença de muitas crianças.

O turista de segurança tem maior tendência à 
fidelização, buscando aquelas opções de turismo 
que já conhece, como uma garantia de que o in-
vestimento feito nas férias sairá na exata medida 
do que a família espera. Como muitas vezes é 
difícil encontrar opções de viagens que agradem 
tanto os pais quanto os filhos, então a escolha 
normalmente se baseia naqueles estabelecimentos 
cuja experiência passada tenha sido positiva. Esse 
grupo é formado por famílias com filhos pequenos 
ou adolescentes. Buscam as viagens na alta tem-
porada, por coincidirem com as férias escolares.

Em ambos os grupos, a mulher desempenha um 
papel preponderante na ação de pesquisar a opção 
de destino e definir o meio de hospedagem. Também 
constata-se, através de pesquisas de marketing re-
gularmente organizadas, que a indicação de amigos 
é um forte fator de efetiva escolha de uma unidade 
hoteleira. De forma crescente, as mulheres também 
passam a ser as ‘pagantes’ da opção escolhida 
para a viagem, fenômeno que se intensifica com 
a popularização do uso do cartão de crédito para 
pagamento parcelado de pacotes turísticos.

O mérito da segmentação e diferenciação da base 
de clientes Club Med está no fato de que todas as 
ações de captação de novos clientes passaram a ser 

feitas com o aprendizado trazido 
com o programa, otimizando os 
recursos da empresa com ações 
segmentadas para o público 
que tem efetivamente o desejo 
de conhecer opções de viagens 
como o Club Med, de uma ma-
neira rentável para o negócio.

FASE 3: INTERAçãO 
COM OS CLIENTES 
UNIQUES

A terceira etapa do trabalho 
consistia em fazer os clientes 
saberem que compunham 
um grupo selecionado. Para 
explicar o reconhecimento que 

O programa Club Med 
Uniques foi lançado 

em novembro de 
2006, sendo o Brasil 

um piloto para a 
estratégia global 

de relacionamento 
da rede francesa, 
podendo alcançar 

mais de 1 milhão de 
clientes
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o Club Med lhes conferia, foi desenvolvido todo 
um trabalho de comunicação, com ferramentas de 
alto impacto, de forma a mostrar para os clientes 
a importância do programa.

Ao longo de todo o ano, os clientes são estimu-
lados a interagir com o Club Med e reforçar a sua 
relação com a marca, seja se hospedando nos Villa-
ges ou visitando o hotsite exclusivo do programa:

As peças elaboradas:
• Welcome kit
• Malas-diretas
• E-mail Marketing
• Ofertas para compra an-
tecipada de pacotes
• Datas especiais (Natal, 
Réveillon e Carnaval)
• Hotsite www.clubmedu-
niques.com.br desenvolvi-
do contendo explicações 
sobre benefícios, regras, novidades entre outras 
informações

FASE 4: DIFERENCIAçãO ANTES, 
DURANTE E APÓS A HOSPEDAGEM

Mais do que oferecer descontos, o sistema de 
reservas integrado do Club Med permite que os 
clientes Uniques sejam mapeados dentro das uni-
dades, recebendo atenção especial em termos de 
serviços e o reconhecimento por parte da equipe 
de Gentis Organizadores. Alguns benefícios:
• Atendimento preferencial por telefone, atra-
vés Call Center exclusivo Uniques – 0800 707 
2633.
• Prioridade de confirmação de reservas em lista 
de espera.
• Hotsite exclusivo: www.clubmeduniques.com 
com promoções e informações prioritárias.
• Atenção e amenities especiais no quarto durante 
as estadas.
• Cheques presente para utilização nos Villages.

As equipes de operações, em contato direto 
com os clientes, receberam treinamentos para 
oferecer melhor suporte aos Uniques, assim como 
entender o nível de expectativa que o hóspede teria 
em função da proposta do programa, calcada na 
personalização. No total, foram realizados mais de 
50 encontros nas unidades brasileiras, com colabo-
radores de todos os níveis recebendo informações 
completas sobre o programa.

CLUB MED EXPERT: FONTE DE 
INSPIRAçãO PARA O PROGRAMA 
UNIQUES

Outra inovação trazida com o programa de 
relacionamento foi a inclusão do canal agentes de 
viagens no processo de mobilização e geração de 
negócios. Uma forma de respeitar este importante 
canal de vendas no turismo e ao mesmo tempo 
aumentar força de multiplicação da comunicação 
da novidade.

Todas as agências que possuíam clientes Club 
Med Uniques receberam 
um kit explicando no que 
consistia o programa, quais 
os benefícios para a agên-
cia e, mais importante, a 
lista com todos os clientes 
que a agência havia indi-

cado para o Club Med e quem naquele momento 
fora identificado como um cliente habitué.

Desde 1992 o Club Med já mantém um pro-
grama de relacionamento voltado especificamente 
para o canal agência de viagens, com grande su-
cesso. As agências que mais vendem Club Med 
são “advogadas” da marca, não só pelos resulta-
dos financeiros obtidos com a venda dos serviços 
Club Med, mas também por serem apreciadores 
da marca e do conceito de serviço desenvolvido 
pela rede francesa.

O programa Club Med Expert foi fonte de 
inspiração para a criação do programa Club Méd 
Uniques, pelo nível de envolvimento e motiva-
ção que gera entre as agências de viagens, o que 
poderia ser estendido para os clientes diretamente, 
num plano ambicioso que, ao completar seu pri-
meiro ano de existência, vem obtendo resultados 
impressionantes.

RESULTADOS ALCANçADOS: 
FIDELIDADE, INCREMENTO DE 
NEGÓCIOS E LUCROS

Além do impacto de valorização da marca Club 
Med diante do público que mais aprecia o concei-
to de serviços e consome Club Med, o programa 
Uniques apresenta desempenho financeiro com 
alto índice de retorno.

Também dentro do conceito de um programa 
de CRM (Customer Relationship Management), 
todas as ações podem ser mensuradas. Para tal 
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finalidade, foi feito um grupo de controle, com as 
mesmas características da base Uniques, que foi 
aleatoriamente excluído das ações de comunicação, 
considerando um peso estatístico representativo da 
base total. Desta forma, é possível saber quantos 
clientes retornam estimulados pelo programa e 
aqueles que retornam naturalmente, sem um es-
tímulo dos benefícios e comunicação constante.

Análise de retorno de investimento
Em um ano de existência, o programa de relacio-

namento Club Med Uniques trouxe um incremento 
de negócios da ordem de R$ 10 milhões, sendo o 
adicional de R$ 5 milhões, num total de 1300 pacotes 
vendidos, totalizando 25 mil diárias consumidas.

A taxa de retorno com o programa é de 19%, sendo 
que o grupo de controle retorna numa taxa de 11%.

O retorno adicional sobre o investimento é da 

CluB MeD

Fabiano Nakamura é gerente de Customer Relationship 
Management (CRM) do Club Med.

ordem de 640%. O que signfica que a cada R$ 1 
investido retornaram R$ 7,40.

CONCLUSãO: ALTA SATISFAçãO 
CONVERTIDA EM ALTA FIDELIDADE

O programa de relacionamento Club Med Uni-
ques, idealizado pela equipe brasileira e implantado 
no país como projeto piloto, representa um dos 
mais bem sucedidos cases de gestão de carteira de 
clientes da rede francesa no mundo, além de ser 
um veículo de experimentação das ferramentas de 
CRM no setor de serviços hoteleiros.

O próximo passo do programa é ampliar o leque 
de benefícios para os clientes, através de parcerias 
externas que façam o cliente lembrar do Club 
Med ao longo do seu cotidiano, com benefícios e 
vantagens exclusivos. 
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O Grupo Santander é o primeiro da Europa do euro por 
capitalização em bolsa e sétimo do mundo em lucro. 
Fundado em 1857, tem € 833 bilhões em ativos, administra 
€ 1 trilhão em fundos, tem mais de 67 milhões de clientes, 
10,8 mil agências e está em 40 países. É o principal grupo 
financeiro da Espanha e da América Latina.

apoio ao conhecimento e 
desenvolvimento econômico

o 
Santander desenvolve uma importante ati-
vidade de negócios na Europa, com uma 
presença destacada no Reino Unido, por 
meio do Abbey National, assim como em 

Portugal. É líder em financiamento ao consumo na 
Europa, por meio do Santander Consumer, atuando 
na Alemanha, Itália, Espanha e outros nove países. 
Em 2006, registrou lucro líquido de € 7,59 bilhões, 
22% a mais do que no ano anterior.

No Brasil o grupo tem ativos totais de R$ 107,2 
bilhões, R$ 114,8 bilhões de captações totais, que 
inclui recursos de terceiros administrados – R$ 31,7 
bilhões em depósitos e R$ 41,3 bilhões em fundos 
de investimentos –, e 7,4 milhões de clientes. Com 
uma rede de mais de dois mil pontos-de-venda, entre 
agências e postos de atendimento, é o quarto maior 
banco privado do País em ativos e o primeiro banco 
estrangeiro.

SANTANDER CULTURAL

O Santander Cultural, instituição do Santander 
fundada em agosto de 2001, em Porto Alegre, é 
alinhado com os objetivos do seu mantenedor, con-

L i L i a n a  m a g a L h ã e s  /  P a u L o  r a t i n e c a s

SantanDer Cultural
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APOIO AO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO

tribuindo para a qualidade de vida das comunidades 
nas quais atua. A associação, sem fins lucrativos, é 
privada e com fim público, característica da área do 
terceiro setor. É o braço cultural do Santander no 
Brasil, instituição financeira que tem a missão de 
criar valor para os acionistas, clientes, funcionários 
e comunidade onde atua.

O Santander Cultural se estrutura, tanto política 
como operacionalmente, de forma independente. O 
propósito dessa instituição cultural é se tornar uma 
experiência, um processo participativo em busca 
de um modelo novo, um modelo associativo. O 
diálogo é seu ponto de partida. Seja com as inicia-
tivas de legitimidade social, estimulando a inclusão 
abrangente dos diversos segmentos, ou com as forças 
da representação de classe e do meio universitário, 
como, ainda, na parceria com áreas competentes do 
mercado cultural brasileiro e internacional. Já sua 
atuação nasce comprometida com o presente, com 
o contemporâneo, proporcionando a interação da 
diversidade das linguagens e dos conteúdos artísti-
co-culturais, e a promoção da fusão com áreas do 
conhecimento normalmente desassociadas de espaços 
similares ao seu. 

UM MARCO NA HISTÓRIA DA CIDADE

Passado e presente se encontram no seu prédio, 
um dos mais significativos do centro de Porto Alegre. 
O exemplar eclético de inspiração neoclássica foi 
construído na década de 30, e hoje é tombado pelo 
patrimônio histórico e artístico estadual. O projeto é 
de autoria do arquiteto Stephan Sobczak e do escultor 
Fernando Corona. A história da atividade bancária 
no Rio Grande do Sul está associada a sua ocupação. 
Além de sediar o antigo Banco Nacional do Comér-
cio, tradicional instituição financeira gaúcha, sediou 
o Sulbrasileiro. 

Restaurado pelo Santander para dar lugar ao 
Santander Cultural, é apontado como obra de res-
tauro exemplar, pela feliz intervenção do arquiteto 
Roberto Loeb com a parceria de Solé & Associados, 
que combinaram preservação histórico-artística 
com conforto arquitetônico e alta tecnologia. Apro-
ximadamente R$ 12 milhões foram investidos, com 
recursos próprios. 

A revitalização desse prédio histórico, patrimônio 
não só material, mas principalmente imaterial e 
afetivo do povo gaúcho, o transforma de bem eco-
nômico imobiliário em bem cultural vivo. O seu 
valor estético, social, espiritual, político e histórico 

contribui com o processo de renovação do Centro de 
Porto Alegre, como espaço democrático de cidadania 
e arte, e devolve à comunidade esse precioso bem 
para uso público.

CENÁRIO

A nova economia mundial ocasionou um rede-
senho nos papéis dos governos, das empresas e das 
pessoas. A internet, canal inexcedível da era que ini-
ciou, facilitou a proximidade entre povos e culturas, 
conduzindo a uma noção diferenciada de cidadania. 
O crescimento do terceiro setor veio comprovar que 
uma verdadeira revolução cívica, de caráter global, 
estava em andamento.

O desafio se mostrava intenso para organiza-
ções de todo o mundo. A necessidade de conquistar 
níveis elevados de competitividade corria paralela 
à premência de ampliar 
a legitimidade social da 
atuação empresarial. O 
novo milênio impulsio-
nava a disputa por uma 
performance original: as 
empresas como agentes 
de uma cultura singular, 
atores de mudança social, 
construtores de uma socie-
dade mais justa. 

A cultura é o caráter de uma sociedade, sua difu-
são e aprimoramento, determinam sua capacidade de 
evolução. Através dela é estimulada a participação 
e a contribuição para o bem coletivo. E, junto com 
os fatores econômico, social e ambiental, é um dos 
pilares da sustentabilidade na sociedade do conhe-
cimento.

As manifestações culturais, de preservação e de 
memória, ou de criação artística, geram empregos em 
vários setores – da mão-de-obra artesanal à tecnologia 
avançada de informatização –, exponencializando a 
sua importância. Ao crescer em qualidade e quan-
tidade, os produtos e serviços culturais criam um 
mercado consolidado como parte da estrutura do 
turismo e da indústria de seu segmento.

Numa nação como o Brasil, a relevância da 
responsabilidade social empresarial é imensa. Ao 
lado das enormes carências e desigualdades estão os 
assustadores índices de analfabetismo e de crianças 
fora da escola. Além de educadores descontentes, 
colégios sem equipamentos e métodos de ensino 
defasados. O problema é compartido até mesmo por 

O Santander é 
o quarto maior 

banco privado do 
País em ativos e 
o primeiro banco 

estrangeiro



CASE STUDIES

1�

SantanDer Cultural

aqueles que têm a chance de estudar. 
Conclusão: o Brasil entra na chamada 
era do conhecimento acumulando 
uma significativa desvantagem com-
petitiva.

A prioridade era desenvolver esfor-
ços, canalizar energias para expandir 
a cultura. Constatações, inspirações 
e informações foram coletadas. A si-
nergia entre os atores culturais ajudou 
a mapear dados, necessidades, oportunidades para 
planejar, criar um projeto para Porto Alegre, de for-
ma efetiva. Na implantação do Santander Cultural, 
foram detectadas nos estudos, pesquisas e na convi-
vência com os que compõem o cenário cultural, da 
capital, do estado e do Brasil, múltiplas percepções. 
Essas constatações e indicativos sinalizavam que 
era preciso:
• fomentar o desenvolvimento pela via da arte. Ine-
xiste o desenvolvimento econômico sem o desenvol-
vimento cultural;
• nutrir esse mercado com uma estratégia contem-
porânea e participativa;
• que as pessoas usufruíssem arte e cultura e com 
ela interagirem; 
• reinventar o espaço de atuação para a arte e a 
cultura;
• estar aberto às demonstrações da cultura, em uma 
dinâmica que permite o intercâmbio e a circulação 
de atividades culturais com outros;
• irradiar o debate para além dos campos artísticos, 
com atividades relacionadas com a reflexão e a 
criatividade;
• a arte inevitavelmente deve expor e refletir as trans-
formações trazidas pela contemporaneidade;
• fomentar a democratização cultural, pois o acesso 
às artes favorece a circulação do conhecimento, de 
modo democrático, eficiente e inclusivo;
• a cultura ampliando as capacidades intelectuais 
e a qualidade de vida, atingível só por aqueles que 
questionam e com isso se tornam abertos para com-
preender as diversidades e fomentar o conhecimento 
crítico;
• confirmar o papel da cultura no enriquecimento 
da identidade;
• acirrar a emancipação cultural e o acesso a bens e 
produtos dela derivados.

Consciente do compromisso com a comunidade 
e do poder transformador da cultura, o Santander 
focou sua atuação social no apoio à cultura. Uma 

estratégia incorporada à gestão, que 
surgiu para instigar a inteligência e a 
criatividade, ajudando a formar cidadãos. 
O planejamento e a implementação da 
instituição cultural pautaram o estímulo 
a atitudes mais criativas, menos burocrá-
ticas, com capacidade para interagir em 
vários ambientes.

“‘Se a história do desenvolvimento eco-
nômico nos ensina alguma coisa é que quase toda 
diferença está na cultura’. Esse pensamento de Max 
Weber está no livro A Cultura Importa – escrito por 
economistas –, que mostra como os países que valorizam 
o conhecimento acabam por criar uma sociedade mais 
justa e apta a transformações.

A cultura é vista, desse modo, como um conjunto de 
bens e valores simbólicos: são os saberes e os fazeres de 
um povo que geram seu desenvolvimento socioeconômico. 
Com o reconhecimento de que o marketing cultural é 
antes de tudo uma prática de gestão que inclui e vincula 
necessariamente os atores públicos, privados e comuni-
tários é que tudo e todos ganham. 

Mobilizar é, portanto, o tema central e gerador de 
valor. Porém, como fazê-lo numa sociedade que vive ao 
mesmo tempo convicções, realidades e patamares tão 
diversos de evolução? Como identificar expertise local 
e global? Como aproximar e equilibrar contribuições e 
protagonismos? 

E mais, como conseguir gerar empreendedorismo e ser 
agente de mudanças uma vez que se tem de gerar políticas 
– pautadas por princípios éticos – resultantes de estudo 
e investigação permanentes do meio artístico-cultural em 
sintonia com as tendências de comportamento, mercado, 
consumo, mídia e da comunidade?

Enfim, como aportar o desenvolvimento na dimen-
são legal e constitucional no âmbito cultural, resolver 
assuntos financeiros da vida da cultura, desenvolver 
habilidades que propiciem o protagonismo social no 
trabalho cultural? E como utilizar as técnicas de gestão 
empresarial e de promoção econômica e adaptá-las ao 
mundo da cultura na hiperdinâmica de nossos dias?

Esses são os verdadeiros desafios.
Liliana Magalhães 

Superintendente do Santander Cultural

OBJETIVOS DE MARkETING

A instituição, sediada em Porto Alegre, é o carro-
chefe da política que norteia o Santander no setor 
cultural brasileiro.
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PoTENCiALiDADES

Localização;

Valor arquitetônico do espaço;

Local identificado nos valores e na história da cidade e das pessoas;

Investimento direto do mantenedor: sem uso de leis de incentivo;

Cultura de inovação do Santander.

FrAGiLiDADES

Instituição estrangeira proprietária de patrimônio histórico/cultural da sociedade gaúcha;

Dificuldade da percepção das pessoas sobre a instituição = confusão com fonte de financiamento, com museu ou entidade 
pública);

Falta de estacionamento;

Problemas de acessibilidade.

oPorTuNiDADES

Localização estratégica: na área central de Porto Alegre, potencializando o processo de revitalização do centro histórico;

Espaço aberto para uma nova forma de gestão para além das práticas de incentivo governamental da cultura;

Multiplicidade de ações, projetos e espaços culturais em Porto Alegre;

Elevado grau de formação / educação da população gaúcha;

Alta capacidade associativa e de representação política da comunidade;

As universidades  são abertas e participativas, dão conteúdo ao debate e realizações diversas no seio da sociedade;

Capacidade de poder associativo da comunidade gaúcha;

Força das instituições e associações de classe, políticas, sociais, culturais e econômicas;

Histórico de crescimento contínuo de produtos e serviços culturais que colaboram na consolidação e no estímulo do processo cultural 
no RS (Bienal do Mercosul ,Margs, Porto Alegre em Cena, Feira do Livro e outras);

RS com práticas conhecidas de espaços para reflexão (fonte de debates, discussões de linhas de pensamento, como por ex. o Fórum 
Social Mundial;

Formação e forte identidade cultural.

AmEAÇAS

Lentidão no processo e iniciativa estatal para alavancar de forma sustentável a revitalização do Centro;

Insegurança no centro de Porto Alegre;

Modismo - O surgimento de atividades culturais similares em quantidade causa fragilidade no processo de desenvolvimento organizado 
da demanda e do consumo, e infere na qualidade da oferta total;

A falta de profissionalização de vários setores necessários à estruturação dos produtos e serviços culturais.

Análise PFoA (Potencialidades, Fragilidades, oportunidades e Ameaças)

Tabela 1

A missão do Santander é criar valor para todos 
os públicos com que se relaciona. A questão é: será 
que existe algo que melhor simbolize a capacidade 
humana para criar valor do que a cultura?

Investir em cultura já é tradição para o Santander. 
Com uma filosofia solidamente calcada em respon-
sabilidade social, patrocina programas ligados à vida 
acadêmica, portais de educação e bibliotecas virtuais 
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em várias partes do mundo. No Brasil, 
a escolha pelo Rio Grande do Sul para 
a instalação do complexo cultural foi 
uma opção estratégica. Com reconhe-
cida atuação no Sul e Sudeste, vislum-
brou, além do benefício de se integrar à 
cultura local, a oportunidade de interagir 
com a comunidade e de potencializar 
o circuito cultural brasileiro além de se aproximar da 
produção artística dos países do Mercosul.

O principal objetivo é projetar a cultura a partir 
do Rio Grande do Sul e ampliar o acesso dos diver-
sos segmentos à produção cultural contemporânea 
nacional e internacional. Um pólo de geração e 
distribuição de produção que, em intercâmbio com 
outras instituições, promove a integração da região 
ao circuito global das artes. 

O Santander Cultural é um agente cultural que se 
constrói com a sociedade e a partir dela.  Como um 
instrumento de responsabilidade social e marketing 
cultural, distingue, com seu modelo de gestão, a cul-
tura como um bem público e como uma ferramenta 
do conhecimento e de desenvolvimento socioeconô-
mico. Com parcerias integra a diversidades das forças 
das ações de legitimidade social, das representações 
de classe, das lideranças empresariais, comunitárias e 
de governos, das expertises do mercado, do meio aca-
dêmico, em sintonia com as tendências, valorizando 
o conhecimento e a inovação.

O Santander Cultural faz gestão cultural como uma 
ação empreendedora contínua, geradora de processos, 
projetos e idéias, com caráter multiplicador, que incide 
sobre o desenvolvimento socioeconômico envolvendo 
necessariamente os diversos segmentos da sociedade.   

A arte e a criatividade são as molas mestras para insti-
gar as demandas de inovação do cotidiano. Com o diálogo 
sempre aberto busca conquistar e desenvolver produtos 
e serviços para diversos segmentos de público. 

Identifica que o respeitável público é feito por 
respeitáveis consumidores e por isso trabalha com a 
produção contemporânea, com o que traz significado 
e agrega valor para a vida das pessoas.

Além de estabelecer compromisso, comprometi-
mento, conexão e inserção na sociedade em nome do 
Santander, o Santander Cultural é veículo e prática dos 
conceitos e valores de inovação, de ética e cidadania.

ESTRATÉGIAS DE MARkETING – COMO 
TRANSFORMAR IDÉIAS EM PRÁTICAS 

O Santander Cultural desenvolve uma gestão 

alinhada com o plano corporativo do 
Santander, porém com total isenção 
política e com o entendimento claro de 
tratar o bem cultural como bem públi-
co, e se estabelecendo como agente de 
construção coletiva da sociedade. 

A sua estratégia está centrada 
em planejamento, relacionamento, 

concepção, realização e comunicação de produtos 
e serviços culturais. Para o Santander Cultural, 
relacionamento é algo que extrapola o sentido 
mercadológico. Porque, visualiza que colaboração 
no desenvolvimento do capital intelectual é um 
exercício da cidadania que incentiva a riqueza da 
produção. A estratégia de concepção de serviços e 
produtos priorizou a relevância de integrar expertises 
com aqueles que bem conheciam a realidade cultu-
ral porto-alegrense e gaúcha e em sintonia com as 
expertises nacionais e internacionais. Para subsidiar, 
planejar e executar um programa de trabalho mer-
cado-orientado com os diferentes públicos.

A escolha da estratégia é inerente a quem pres-
cinde do lugar de estar no outro lado da mesa, só 
ouvindo múltiplos problemas e aflições, e agindo 
como mecenas. Ao contrário, elege sentar do mes-
mo lado da mesa, compartindo as discussões e as 
soluções necessárias. Ou seja, o Santander Cultural 
optou por parcerias para construir o seu modelo 
de gestão em prol de uma experiência inovadora 
e interdisciplinar. A consolidação desses relacio-
namentos norteou a gestão voltada para realizar 
projetos, idéias, sonhos. 

A consolidação dos relacionamentos nutre o de-
senvolvimento de produtos e serviços voltados aos 
diversos segmentos da sociedade e a seus respectivos 
consumidores.

Algumas indagações se faziam presentes e urgiam 
por respostas, tipo:

Como gerir com o coletivo? 
Como se relacionar com as representações de clas-

se, com as universidades, escolas, com a imprensa, 
com a máquina pública, com as instituições e com 
os diversos segmentos da sociedade? 

Como estabelecer essa rede de troca com outras 
regiões, cidades, países? 

As questões se sucederam em um diálogo aber-
to, cotidiano, incansável. Com um olhar atento ao 
outro, para sua natureza, para sua capacidade, suas 
necessidades, um bem elaborado roteiro começou a 
ser delineado. Era essencial legitimar competências, 
integrar expertises e estimular a mudança.

Em 2001 foi 
criado, em 

Porto Alegre, 
o Santander 

Cultural
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VIVENCIAR E INOVAR

Os desejos, necessidades, competências do merca-
do gaúcho e nacional foram observados, pesquisados 
e estudados – potencialidades, lacunas, expertises. 
O que ajudou a identificar alianças estratégicas, 
solidificando a cumplicidade com os públicos, sele-
cionou parceiros – que atuassem sistematicamente 
na concepção e gestão das atividades, tanto nas con-
vencionais como nas inovadoras. Uma maneira de 
se colocar uníssono com os desejos da comunidade. 
Não apenas para ser ímpar no relacionamento e na 
comunicação, mas por desejar estar comprometido e 
próximo, interagindo junto aos públicos – um target 
composto por pessoas diferenciadas, pertencentes a 
terras ricas em tradições e costumes. 

A intenção era elaborar uma rede que viabilizasse 
um programa de atividades intenso e denso. Mas o 
programa não deveria só ser formado por ações pró-
prias, deveria estar integrado às principais atividades 
culturais existentes na cidade.

O desafio para conhecer e cooperar com as reais 
necessidades e aspirações da comunidade gaúcha 
passou a ser implementado. De maneira sensível e 
profunda.

A gestão da cultura na cidade, até então, era pú-
blica em sua essência, principalmente, na área das 
artes visuais. A estratégia estava centrada em desen-
volver em conjunto com a sociedade um organismo 
de gestão da cultura para além do sistema do estado, 
do entretenimento comercial e da produção dentro 
do modelo acadêmico. O Santander Cultural surge 
como um agente inovador neste cenário.

A ação empreendedora, não tutelar, geradora de 
processos em parceria com a área pública e os de-
mais agentes sociais, favoreceu o diálogo e gerou a 
construção de produtos diversificados. Primeiramente 
com mobilizações e reuniões com especialistas e ins-
tituições de excelência para formatação do produto 
cultural, com o foco na educação e priorizando um 
cuidado especial na linguagem acessível. O diferen-
cial seria promover produtos 
culturais para os consumido-
res e desenvolver um número 
grande de atividades, as mais 
diversas, para os vários públi-
cos. Ou seja, seriam produtos 
segmentados para públicos 
segmentados. 

Esse modelo de gestão opor-
tunizou um processo coletivo, 

plural, de grande capilaridade, formador porque 
transformador, democrático, porque está ao alcance 
de todos e principalmente porque mostra a arte como 
um instrumento de autonomia, cidadania, mudança. 
O que é a própria razão de ser da gestão cultural. 

A vontade de construir, propor, instigar foi de tal 
dimensão que, além de já originar os frutos desejados, 
está propagando uma marca que mantém plena 
consonância com suas propostas. Um dos pode-
rosos trunfos foi tratar o mix cultural, respeitando 
suas propriedades por atividade, mas mantendo a 
coerência de atuação.

Assim foram identificados os focos centrais de 
atuação – artes visuais, música e cinema – asso-
ciados a uma quarta área essencial denominada de 
reflexão. No campo da reflexão – as realizações têm 
sentido, dimensão, valor – as iniciativas são estru-
turadas e promovidas relacionadas ao pensamento 
e ao conhecimento.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

O Santander Cultural buscou nas parcerias es-
tratégicas o caminho para entrelaçar planos, idéias. 
Esse comprometimento permitiria a reinvenção da 
criação de cada projeto, de acordo com cada parceiro. 
Mas era preciso que a preocupação com comporta-
mentos convencionais e processos burocráticos fosse 
inexistente. A satisfação das pessoas e organizações 
e a geração de conhecimento fariam a condução 
de demandas que se tornariam, simultaneamente, 
atendidas e criadas. Uma forma de dar seqüência e 
atiçar desde os mais abertos até os mais específicos 
assuntos. A sociedade do conhecimento elevava a 
arte, e cultura, que retribuíam com pertencimen-
to, reconhecimento, construção de cidadania. Os 
parceiros estratégicos para implementar a atuação 
começaram a ser identificados.

Alguns exemplos de parceiros estratégicos:

Casa de Cinema de Porto Alegre
O Rio grande do Sul é um pólo de exce-

lência na produção cinematográfica brasileira. 
A Casa de Cinema de Porto Alegre, uma das 
principais responsáveis pela formação desse 
pólo cinematográfico no estado é uma produtora 
expoente no seu segmento, com profissionais 
que atuam na formação acadêmica, à frente dos 
movimentos de classe e na direção e produção de 
séries e filmes para televisão e cinema brasileiros. 
Desde a identificação de uma área de cinema no 
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Santander Cultural, a Casa de Cinema despontou 
como a parceria ideal para desenvolver a programa-
ção do Cine Santander Cultural e o gerenciamento 
desse espaço.

A Casa de Cinema aceitou o desafio de agregar ao 
seu know-how uma nova atuação: a de exibidor/gestor 
de conteúdos na área do audiovisual. 

Comitê de ouvidores 
Para área musical foi formado 

um Comitê para definir conceitos e 
estratégias, um grupo interdisciplinar 
constituído por pessoas de renomado 
conhecimento nos setores de política 
cultural, jornalismo, academia e 
mercado musical. 

Conselho e empresas 
parceiras

Para a área de artes visuais um 
grupo qualificado de artistas, educa-
dores, sociólogos, historiadores, produtores, curadores 
e jornalistas especializados participam do seminário 
de três dias, que acontece anualmente, onde são 
diagnosticadas oportunidades e necessidades. 

Fórum permanente
Na área de reflexão e no mix de atividades simul-

tâneas uma rede de parcerias é formada a partir das 
necessidades e temáticas: grupos que trocam interes-
ses e capacidades. Dessa rede, participam colabora-
dores como o Instituto de Artes da UFRGS, Câmara 
Rio-Grandense do Livro, PUCRS, Unisinos, RBS, 
Procempa, órgãos diplomáticos e muitos outros.

PoArt Gerenciamento Cultural
Na área da operação técnica, do apoio administra-

tivo e da ação educativa as necessidades e demandas 
ocasionaram o surgimento de uma nova empresa de 
prestação de serviços. Criada especificamente para 
atender o Santander Cultural essa empresa nasce asso-
ciada e a partir da Solé & Associados - especializada na 
revitalização de centros culturais. A PoArt Gerencia-
mento Cultural se tornou o braço de funcionamento 
dos serviços técnicos e administrativos da instituição e 
hoje atende com excelência nesta área de mercado. 

PLANO DE AçãO

Potencializar resultados 
A gestão do Santander Cultural, em sintonia com 

o meio cultural e as tendências de comportamento, 
consumo, mídia e comunidade, introduziu a pro-
moção, a difusão e o desenvolvimento do produto 
cultural. Começou incentivando a administração de 
expertises e de talentos e a mediação entre público e 
criação. Envolveu os setores privados, governamen-
tais e comunitários a fim de gerar idéias, projetos e 
ações de caráter interdisciplinar – produtivas para 
o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. O 

planejamento originou a concepção 
de um modelo de gestão de poten-
cial multiplicador e ao mesmo tem-
po capaz de desenvolver e oferecer 
diversidade de atividades voltadas 
aos diferentes públicos-alvo.

Marketing e atuação
A programação dos campos artís-

ticos centrais – artes visuais, música 
e cinema – está articulada com a 
área da reflexão. São propostas con-

duzidas pelos parceiros permanentes que desenvolvem 
a programação com outros parceiros específicos ou 
recebem e adaptam as propostas de parceiros eventuais. 
Essa integração permite uma programação diversifica-
da, bem ao gosto dos mais variados perfis de público. 
Por estar no fundamento da gestão, o marketing do 
produto cultural ressalta seu contorno e importância. 
A sua preocupação é garantir que o que será oferecido 
irá chegar ao target e gerará valor: o que, como, para 
quem, com quem, de que maneira e para quê. Um 
marketing apoiado na identificação e na parceria com 
nichos de conhecimento específicos, um esforço de 
quem faz com excelência e representatividade, por saber 
das lacunas e dos desejos, de seu segmento, e daqueles 
com quem quer se comunicar. 

Artes visuais
O campo das Artes Visuais se irradia por todo o 

Santander Cultural, desdobrando-se em múltiplas 
atividades. 

Cinema
A sala de cinema é difusora da produção mul-

ticultural de qualidade não coberta pelos circuitos 
comerciais. Abrange a produção dos cinemas bra-
sileiro, europeu, oriental, latino-americano e norte-
americano independentes

Música
A programação musical prioriza atividades iné-

O Santander 
Cultural buscou 
nas parcerias 
estratégicas o 
caminho para 

entrelaçar 
planos, idéias
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ditas e exclusivas, mesclando estilos, 
gêneros e tendências. 

Reflexão
Programação voltada à educação 

e ao conhecimento, onde são desen-
volvidas atividades, como seminários, 
debates, palestras, cursos e oficinas 
que fundamentam e potencializam 
as áreas artísticas.

AS MúLTIPLAS CONEXõES 

O Santander Cultural passou a ser um lugar de 
estar, pensar, trocar, realizar. Singular na pluralidade, 
criou um espaço de convivência democrática. 

A dinâmica do marketing cultural passou a ser 
protagonista da multiplicidade de relações entrelaçadas 
de uma grande rede – seja na longa temporada de uma 
mostra ou na atividade de um só dia. Por cultura ser 
processo e projeto, este modelo de gestão do marketing 
cultural conecta diferentes grupos, identifica oportuni-
dades, concebe e formata o produto cultural, em cada 
empreendimento, de cada programação. 

As quatro áreas básicas de atuação contam com 
a expertise de colaboradores, que atuam em meio a 
um conjunto de parceiros. Para as áreas de apoio aos 
serviços necessários à infra-estrutura, operacionaliza-
ção, serviços, comunicação, por exemplo, também 
são firmados acordos com empresas para cooperar 
de forma estratégica. 

Para atender a uma extensa agenda cultural, 
foram feitas múltiplas conexões de execução e de 
suporte. Isso porque o compromisso institucional e 
promocional com a pauta cultural de Porto Alegre 
sustenta que seus espaços sejam utilizados, sediados, 
associados ou mesmo viabilizados para atender às 
demandas da sociedade organizada.

Artes visuais 
A união com museus, galerias, institutos, funda-

ções nacionais e internacionais, colecionadores, veícu-
los de comunicação, artistas, educadores, produtores e 
consultores oportuniza as mostras de artes visuais. 

Em seis anos, foram realizadas 17 grandes tem-
poradas de artes visuais – 1,7 milhão de visitantes 
–, em média três empreendimentos por ano, sempre 
focando um grande tema, centrado na diversidade 
das linguagens contemporâneas.

Um Programa de Atividades Simultâneas, em 
parceria com entidades e instituições públicas e 

privadas, associações de classe, univer-
sidades, galerias e coletivos de arte, em-
presas e profissionais autônomos, é feito 
a cada mostra. São seminários, ciclos de 
palestras e debates, mostras paralelas, ci-
clos de cinema, oficinas, lançamentos de 
produtos e ações interativas que atraem, 
ao ano, cerca de 20 mil freqüentadores de 
atividades de reflexão ligadas só às artes 

visuais. 
As atividades simultâneas da mostra !Mirabo-

lante Miró promoveram cerca de 50 encontros entre 
campanhas, seminários, lançamentos de produtos, 
palestras, exposições paralelas, mostras de cinema, 
oficinas e ações interativas. 

PARCERIA FUNDAçãO BIENAL / 
SANTANDER CULTURAL 

Em 2001, o espaço expositivo foi cedido para a 
Bienal. Em 2003 o Santander Cultural incorporou 
a Bienal na sua programação de artes visuais e pas-
sou a ser patrocinador máster e integrar o Conselho 
Administrativo. Em 2005, manteve as conquistas 
da edição anterior, e ainda somou esforços para 
contribuir com o seu modelo de gestão. Em 2007, o 
patrocínio à 6ª Bienal deu continuidade à parceria 
com a Fundação Bienal do Mercosul, reforçando a 
contribuição da instituição na Ação Educativa. 

MúLTIPLAS SOLUçõES  
EM BENS E SERVIçOS

Os serviços operacionais de funcionamento e 
manutenção dos espaços são realizados por em-
presas especializadas, oferecendo um incremento e 
fortalecimento do setor de serviços da comunidade. A 
atitude de responsabilidade e comprometimento com 
o desenvolvimento econômico fomenta a capacita-
ção e a geração de empregos. Para a movimentação 
diária do espaço trabalham, aproximadamente, 100 
pessoas. Um modelo aberto, participativo, pactuado, 
planejado e revisado com parceiros e públicos. 

Exemplos de ações desenvolvidas e oferecidas à 
comunidade:

Cinema
Com três a quatro exibições diárias, oferece uma 

programação diferenciada do circuito comercial, com 
mostras especiais, sessões comentadas, festivais, lan-
çamento de filmes, cursos, seminários e workshops.
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Ouvindo e fazendo música 
Nos fins de semana, o Átrio se transforma em 

palco de concorridos shows, enquanto master clas-
ses, seminários e oficinas são realizados nas Salas 
Multiuso.

Artes visuais – grandes mostras 
Mostras de artes visuais, interferências muse-

ográficas e ações interativas ocupam os espaços 
expositivos e de convivência no Grande Hall e nas 
Galerias.

 
Arte e gastronomia 

O Moeda Bar e Restaurante e o Café do Cofre 
é mais que um centro gastronômico. É endereço 
concorrido do centro de Porto Alegre, também 
eleito para lançamentos de livros, encontros e 
confraternizações gerido pela Il G Restaurante 

das especialistas Eleonora 
Rizzo e Ana Rizzo. 

Reflexão permanente 
Os seminários, ofi-

cinas, fóruns, cursos, 
debates e discussões so-
bre os mais variados te-
mas acontecem no Átrio, 
nas Salas Multiuso, no 
Café do Cofre, no Cine 
Santander Cultural e 
nos espaços expositivos. 

Todos os espaços são espaços para a troca de 
conhecimento. 

Espaços abertos –  Mix 
Em parceria com o Santander Cultural, institui-

ções e empresas de representação social em diferentes 
áreas, da psicanálise à literatura e às tecnologias 
de ponta, realizam atividades diuturnas, de intenso 
convívio e encontro de interesses correlatos, que 
conferem contemporaneidade e sustentabilidade de 
público. Os espaços, abertos à sociedade, oferecem 
boa infra-estrutura, com equipamentos de ponta, 
apoio operacional e serviços eficientes. 

Acervo da Moeda
A mais importante coleção de numismática do 

Sul que, entre cédulas e moedas, revela parte da his-
tória econômica do País em exposição permanente 
nos corredores de circulação, permitindo o contato 
do usuário e pesquisa do tema. 

Centro de inclusão digital 
Telecentro com acesso à internet, conexão em 

banda larga e orientadores para a capacitação de 
usuários de variados graus de conhecimento, pelo 
viés da arte. 

Ação educativa – formação e atendimento 
Equipe de mediadores à disposição do público 

nas mostras de artes visuais e de cinema. Atende a 
escolas, estudantes, professores, famílias, grupos de 
estudos e grupos empresariais. Promove laboratórios 
e atualização de professores. 

Incubadora cultural – celeiro de idéias 
Conexão com os principais movimentos sociais, 

que acompanham as manifestações contemporâne-
as, para estímulo a práticas inovadoras e o desenvol-
vimento de projetos. 

APTC - Associação Profissional de 
Técnicos Cinematográficos do RS

O Concurso de Desenvolvimento de Projetos de 
Longa-metragem chegou a sua quinta edição em 
2006. Resultado de uma parceria bem-sucedida entre o 
Santander Cultural e o poder público (a Prefeitura de 
Porto Alegre) e a entidade de classe dos profissionais de 
cinema no Rio Grande do Sul (a APTC). O Concurso 
Santander Cultural/Prefeitura de Porto Alegre/APTC 
começou como uma iniciativa pioneira no País, para 
posteriormente se tornar um modelo para premiações 
similares, estimulando a qualificação dos projetos e a 
profissionalização do setor.

Street Art
O Santander Cultural abriu espaço para a discus-

são sobre street art e mobilizou, juntamente com a 
galeria Adesivo, 10 artistas grafiteiros que participaram 
de uma intervenção urbana com serigrafias criadas 
pelos artistas. A ação foi documentada gerando o 
vídeo Ruas Mirabolantes, que foi lançado no Cine 
Santander Cultural. Uma tiragem de 100 exemplares 
das gravuras foi comercializada, gerando renda aos 
artistas e um novo público para a galeria.

Curso Superior de Gestão Cultural
Gestão cultural é pauta no Santander Cultural, 

que desenvolve e apóia iniciativas que promovam 
o tema. Articulando o meio acadêmico, envolveu-
se durante o ano de 2006 na formatação do Curso 
Superior de Gestão Cultural, criado e desenvolvido 
pela Unisinos com a consultoria da instituição. As 
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aulas, que iniciam em 2008, serão na Unisinos e no 
Santander Cultural.

FÓRUM DE RELACIONAMENTO

O Santander Cultural se tornou notável para 
ações de relacionamento com instituições públicas e 
privadas que utilizam sua estrutura para atividades 
e encontros. Além da relevância destas iniciativas 
para conexão institucional e para a propagação na 
mídia, os materiais dessas realizações de terceiros e 
atividades apoiadas divulgam sua logomarca. Uma 
importante ferramenta de comunicação.

Exemplos de ações de relações públicas com 
setores governamentais e empresarias:
• Espaço permanente de recepção a diversas repre-
sentações diplomáticas em visita oficial ao Estado, 
em parceria com o governo.
• Espaço preferencial para realização de atividades dos 
ministérios da Cultura e do Turismo no Rio Grande 
do Sul, como o lançamento do Prêmio Cultura Viva 
e atividades do Fórum Mundial do Turismo.
• Espaço permanente de parcerias e atividades das 
secretarias municipal e estadual de Ensino, e de seg-
mentos como turismo, tecnologia e inclusão digital, 
medicina, nutrição, psicanálise, arquitetura e design, 
entre outros.
• Atividades permanentes com as principais univer-
sidades gaúchas: UFRGS, PUCRS, UNISINOS.
• Espaço frequente em eventos de posse de diretoria 
de insituições como ADVB - Associação dos Di-
rigentes de Vendas do Brasil e ARP - Associação 
Riograndense de Propaganda.
• Lançamento de linha de produtos da Tramontina, 
da Claro, da Procempa, da joalheria H. Stern, entre 
muitos outros.

Seminário Marcas, organizado pelo GAD’Branding 
Design; Seminário Internacional Idéias e Conseqü-
ências, realizado pelo Instituto Liberdade. Palestra 
Consumo, Sedução e Fenômenos de Moda, com o 
filósofo francês Gilles Lipovetsky, numa realização 
da agência Escala.

UTILIzAçãO DE FERRAMENTAS  
DE MARkETING – A COMUNICAçãO 
INTEGRADA A SERVIçO DO  
MARkETING CULTURAL

A Comunicação, no Santander Cultural, possui 
uma equipe própria e um programa permanente. A 

área compartilha a expertise de 
uma extensa rede de profissio-
nais e empresas de todo o País, 
na formulação de estratégias, 
no planejamento de ações 
- institucionais, promocio-
nais, de marketing cultural 
– e no diálogo com público e 
parceiros. O amplo leque de 
ferramentas de marketing se 
diferencia por uma linguagem 
simples, informativa e de alcance geral. Seja nos fo-
lhetos de suporte à difusão da programação, no site da 
internet, nos catálogos e livros - com uma produção 
editorial premiada – que documentam as realizações 
de maior porte. E até mesmo na sinalização visual dos 
espaços expositivos, nas mídias urbanas e nos mais 
variados veículos de informação do mercado. 

Folhetos de programação 
Através de folhetos específicos a programação 

completa do Santander Cultural é divulgada. Com 
informações e larga distribuição, para cada campo 
artístico – Artes Visuais, Cinema, Música, Refle-
xão além da sempre movimentada, agenda das 
atividades simultâneas – essa ferramenta possibilita 
agregar conhecimento sobre as iniciativas e orien-
tar e potencializar o uso do Santander Cultural. A 
distribuição de todo material de divulgação abrange 
as secretarias de governo, espaços culturais, hotéis, 
bares, restaurantes, universidades, escolas, agências 
do Santander em Porto Alegre e no interior do estado. 
Em 2006, foram produzidas mais de 580 mil peças, 
por projeto. Por mês, são editados dois folders, com a 
programação de música e cine, cada um com uma 
tiragem de 10 mil exemplares.

Iniciativas editoriais 
A atividade editorial acompanha a realização 

das mostras de Artes Visuais. É um prolongamento 
dessas iniciativas. Catálogos, livros e revistas do-
cumentam e difundem as produções e ampliam 
a compreensão dos conteúdos. As publicações, de 
alto padrão editorial e gráfico, traduzem a qualidade 
Santander Cultural. 

Mídia digital
 Virtualmente o Santander Cultural se mantém 

conectado com seu target através de mail-marketing 
sistematicamente enviado para informar a progra-
mação do período e seus principais destaques. O que 
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é pensado, produzido e oferecido ao público pode ser 
conferido, a qualquer tempo e hora.

Na conexão virtual com seus públicos, o San-
tander Cultural divulga a programação do período 
e seus principais destaques.
• Site Santander Cultural www.santandercultural.

com.br – Toda a programação 
do Santander cultural está pre-
sente no site. O espaço ainda 
dispõe de página de atendimento 
à imprensa, de informações 
sobre a instituição, área de Fale 
Conosco e a publicação dos cin-
co anos do Santander Cultural, 
em formato digital.
• Boletim eletrônico semanal 
– distribuído a um mailing 
selecionado de mais de 5 mil 

cadastrados, informa a programação, os principais 
destaques da semana e ainda a agenda de projetos 
nacional. Um sistema de envio de newsletters seg-
mentados para diferentes públicos (parceiros, forne-
cedores, jornalistas, consumidores freqüentes, entre 
outros) é utilizado sempre que existam informações 
relevantes para estes nichos de mercado.

Comunicação visual interna
A arrojada linguagem de comunicação visual 

oferece funcionalidade e conforto, orienta e facilita 
a circulação do público pelos espaços do Santander 
Cultural, além de distinguir e apoiar o percurso das 
mostras.

Comunicação visual externa 
Os convites para participar de cada mostra de 

artes visuais além de se salientarem nos espaços 
expositivos e na fachada do prédio estão nos espaços 
públicos - blitzes, totens e busdoors - nas ruas, praças, 
esquinas, paredes e ônibus de Porto Alegre. Uma 
total integração à paisagem urbana da capital. 

Mídia espontânea 
Há seis anos o Santander Cultural vem fomentado 

o entendimento e diálogo com os meios de comuni-
cação do Rio Grande do Sul e de todo o País. Essa 
estratégia facilitadora permite que a sua qualidade e 
conceito público obtenham a participação, o reco-
nhecimento e a visibilidade diária em jornais, revistas, 
rádios, emissoras de televisão locais e ainda na mídia 
nacional. O Santander Cultural está continuamente 
gerando notícias. Em muitos de seus projetos, são 

realizados encontros e fóruns de lançamentos de 
projetos e campanhas, criando laços que fortalecem 
e multiplicam a ação de relações públicas e a disse-
minação de mídia espontânea. 

O IQEM-V, Índice de Qualidade de Exposição 
na Mídia Valorado calcula que a exposição do San-
tander Cultural em mídia espontânea equivale a um 
investimento de R$ 68,9 milhões em 2006.

RESULTADOS OBTIDOS –  
AS IDÉIAS ACONTECEM AQUI

Em seis anos, recebeu mais de 2,1 milhões de 
freqüentadores, foram 253 mil estudantes em visitas 
mediadas, 23 mil professores em capacitação, 116 mil 
espectadores de cinema, 40 mil pessoas em shows e 
oficinas de música, 17 grandes mostras e mais de 78 
mil pessoas em cursos, seminários, debates.

Em 2006, suas mais de 4 mil atividades perfize-
ram uma média de 15 por dia. Nesse mesmo ano, 
atendeu cerca de 80 mil estudantes e professores de 
2,3 mil instituições. E aproximadamente 451,5 mil 
pessoas participaram das suas atividades artísticas, 
oficinas, encontros, palestras e outras atividades.

Os números indicam a dimensão e o vigor dessa 
gestão cultural que selou nada menos que 1.815 
parcerias no Brasil e do exterior em seis anos. Mas 
esses milhares de dígitos revelam ainda conquistas 
difíceis de mensurar, porque também são referen-
tes a valores imateriais de um projeto sustentado 
na reflexão de suas experiências, que criou raízes, 
promoveu a inclusão de mais diversos agentes, 
impulsionou o profissionalismo no seu segmento e 
germinou junto com a sociedade. Um projeto seme-
ado na educação. 

Em resposta a essa política, instituições públicas 
e privadas, associações de classe, ONGs e entidades 
aportam o seu conhecimento, idéias. Esse relaciona-
mento tem contribuído para democratizar o acesso e 
o uso do bem cultural, fazendo da arte instrumento 
de autonomia, cidadania, mudança. 

Fazer gestão cultural no Rio Grande do Sul é 
fazer gestão cultural num terreno fértil, com um 
povo que tem forte noção de identidade, que preser-
va suas origens, que tem em sua formação o ideal 
associativo e sabe que o crescimento ocorre por meio 
do conhecimento e do trabalho. Mobilizar parceiros e 
promover esse espírito é a essência dessa gestão. 

Em destaque
A política de abertura e diálogo contribuiu para 
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Santander Cultural em números – 2001 a 2006 
modelo associativo e multiplicador de atividades

Gráfico 1

que, na prática, 23% das atividades realizadas fossem 
desenvolvidos só com os recursos e iniciativas de ter-
ceiros, nos espaços da instituição. 37% das atividades 
foram provenientes de iniciativas e recursos huma-
nos, conceituais e técnico-operacionais da sociedade 
e do Santander Cultural, que juntos somam quase 
60% das atividades. Quanto aos 40% restantes, vale 
ressaltar que também resultam da soma de expertise 
de parcerias em empreendimentos propostos pelo 
Santander Cultural. 

Santander Cultural em 2001/2006
• Atributos: diversidade, integração e inovação;
• Interação entre agentes culturais, meio empresa-
rial, instituições e comunidade: 4.524 atividades em 
parceria;
• Projetos de mercado: concebe e formata empreendi-
mentos culturais multidisciplinares acompanhados 
por atividades simultâneas: 18.333 atividades;
• Pólo gerador e difusor da produção contemporânea: 
quase meio milhão de pessoas em 2006 – média de 
1.254 pessoas por dia;

O RECONHECIMENTO  
DO INVESTIMENTO EM CULTURA

O desempenho empreendido tem sido fundamen-
tal como instrumento de diálogo, posicionamento e 

vínculo, gerando a consagração de marca, a familia-
ridade, a credibilidade, o valor local com mentalidade 
global, a responsabilidade social e inovação. Em 
recente pesquisa de imagem de marcas, Top of Mind, 
realizado pela Revista Amanhã e Segmento Pesqui-
sas, os gaúchos revelaram que consideram a marca 
Santander a maior investidora cultural, superada 
apenas pelo Grupo RBS e a Petrobras. A frente de 
tradicionais investidores em cultura no Estado.

Na campanha que marca os seis anos, o Santan-
der Cultural apresenta o slogan “As idéias acontecem 
aqui” – o qual mantém a sintonia com o posicio-
namento do Santander. A campanha reforça a sua 
ação como incentivadora de iniciativas em uma 
rede articulada e inserida na cidade: seis anos de 
diversidade, integração e inovação cultural a partir 
de Porto Alegre.

Mais do que nos resultados quantificáveis, é 
nos qualitativos – capazes de gerar mobilização e 
desenvolvimento econômico – que são identifica-
dos e visualizados os benefícios mais profundos e 
abrangentes. 

O modelo de gestão estabelecido permite aos en-
volvidos no processo saírem de seu cluster e olharem 
para o outro, oferecerem o que têm e ganharem com 
o outro. Além do aprendizado, o formato possibilita 
que os envolvidos no processo tenham:
• ganho de visibilidade, na divulgação de seu conhe-
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cimento, práticas e serviços;
• reforço do posicionamento institucional e de mer-
cado; 
• comercialização de produtos; 
• geração de negócios; 
• promoção de intercâmbio; 
• potencialização de atuação em rede, com universos 
e práticas diferentes, capazes de gerar produtos com 
a soma do que cada um tem a oferecer.

GERAçãO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONôMICO

A gestão cultural como uma ação empreendedora 
contínua, geradora de processos, projetos e idéias, com 
caráter multiplicador, incide sobre o desenvolvimento 
socioeconômico abarcando muitos segmentos da so-
ciedade. A arte e a criatividade instigam as demandas 
do cotidiano, e com o diálogo aberto com parceiros e 
com eles desenvolve produtos e serviços para diversos 
públicos. 

O projeto Casa Digital é um dos muitos exemplos 
de como o marketing cultural pode gerar desen-
volvimento econômico através da mobilização de 
diferentes empresas e associações. Uma prática de 
gestão que representou a realidade agregando várias 
ações a partir do tema central da mostra de arte.

A Casa Digital foi uma iniciativa da Seta Tec-
nologia, diante de uma proposta abrangente da 
mostra cultural hiPer>relações eletro//digitais, que 
trabalhou  o tema da tecnologia. O intenso trabalho 
da Seta Tecnologia e da Associação de Arquitetos 

de Interiores do RS agregou valor junto aos outros 
parceiros. O empreendimento, com um investimen-
to em torno de R$ 300 mil, envolveu cerca de 90 
pessoas diretamente, quatro patrocinadores diretos 
(Cabosul, Home Systems, Infotec e Melnick Cons-
truções), sete apoiadores e 35 fornecedores, empresas 
todas oriundas do Rio Grande do Sul. Com grande 
visitação diária, a Casa Digital recebeu um publico 
de 5.344 pessoas. Os parceiros otimizaram o espa-
ço demonstrando produtos, mobilizando clientes 
e desenvolvendo atividades, o que ocasionou um 
incremento de 20% nas vendas. 

O Santander acredita na inquietude inovadora 
que serve de inspiração para as corporações. Porque 
sabe que para criar novas idéias é preciso pessoas 
inteligentes, capacitadas com a tecnologia e guiadas 
pela paixão. Ao investir em cultura e cumprir o seu 
papel como Empresa Cidadã, se deparou com um 
caminho árduo, mas fértil. Uma estrada, percorrida 
passo a passo, alinhando o modelo de gestão pratica-

Artes Visuais 21 19 37 69 34 75

Música 0 0 19 11 15 26

Cinema 4 15 31 23 55 102

Diversos 0 8 7 11 69 294

Total 25 42 94 114 173 497

Total de parceiros acumulados 945

Área Atvidades

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ação Educativa 0 582 1.267 771 2.064 2.315

Artes Visuais 90 305 288 1.133 497 587

Cinema 462 1.509 1.677 1.195 1.026 843

Mix 7 29 83 142 258 356

Música 13 35 139 142 95 118

Telecentro 0 0 0 0 0 305

Total 572 2.460 3.454 3.383 3.940 4.524

TOTAL GERAL 18.333

Média anual das atividades dos últimos 3 anos 3.949

Santander Cultural – Total de atividades (2001-2006)

Tabela 3

Santander Cultural – Total de parceiros (2001-2006)

Tabela 2

SantanDer Cultural



Mai.Jun/2008

2�

do com os objetivos almejados. O Santander Cultural, 
compartilhando valores e desenvolvendo projetos 
com parcerias, tem provado que a inovação muitas 
vezes é mais acessível do que se possa imaginar. Mas 
para isso, primeiramente, é preciso acreditar numa 
inquietude inovadora.

ANEXOS

Depoimentos sobre o Santander Cultural

“O Santander Cultural foi um dos melhores equipa-
mentos culturais colocados à disposição da comunidade 
gaúcha nos últimos tempos. O sentido de preservação 
e uso do equipamento enobrece a instituição econômica 
que assim procedeu e é uma agenda que só uma insti-
tuição sintonizada com a modernidade pode executar.  
O Santander Cultural se uniu à Praça da Alfândega 
formando um pólo cultural onde a cidade se encontra 
em torno da Cultura e das Artes. O uso adequado do 
equipamento se destaca também pela oportunidade de 
convivência entre artista e os eventos que acontecem 
em torno da Praça como a Feira do Livro. A cessão do 
espaço para as atividades como a Bienal do Mercosul 
otimiza a utilidade do Centro Cultural” 

Jayme Sirotsky 
preSidente do ConSelho de adminiStração do Grupo rBS

“O Santander Cultural tem sido fundamental no 
ambiente cultural de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul 
pela diversidade de projetos e pela ousadia de idéias” 

Alfredo Fedrizzi 
ViCe preSidente da FederaSul SóCio diretor  

da eSCala ComuniCação e marketinG

“Ao recuperar aquele histórico banco recupera um 
extraordinário local com foco Cultural que os porto-ale-
grenses/gaúchos tanto gostam e, desta forma, enxergamos 
que a contribuição do Santander nestes anos tem sido 
decisiva para se poder pensar em avançar nas mudanças 
que o Centro de POA precisa”

Vilson Nöer 
preSidente da Cdl- porto aleGre

“O Santander Cultural tem realizado um trabalho 
de extrema importância destacando a qualidade e abran-
gência do seu trabalho em prol da cultura e educação”

Elizabeth Surreaux Ribeiro Tellechea 
Superintendente da reFinaria de petróleo ipiranGa S.a.

“Ao Santander Cultural, A – DO – REI!
O prédio é lindo, o pessoal eficiente, os eventos deli-

ciosos de participar.
Parabéns! Foi um prazer e uma alegria.” 

Nelson Motta 
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“Que projetos como este tenham a nítida intenção 
de fortalecer a cultura popular brasileira. Parabéns ao 
Santander Cultural por fazer este foco.” 

Nelson Coelho de Castro

“O que me chama atenção nestes seis anos de atuação 
do Santander foi a aproximação com a comunidade 
gaúcha através de sua programação cultural: mostras, 
exposições, ciclos de debates, ciclos de cinema, eventos 
musicais, etc. Toda a agenda poderia ter sido cumprida 

SantanDer Cultural

e mesmo assim não ter acontecido uma boa integração. 
Ela aconteceu de forma genuína, legítima, deixando uma 
imagem positiva da instituição entre todos nós”

Rodrigo Vontobel
Superintendente da Vonpar reFriGeranteS

“O Santander conseguiu colocar Porto Alegre no 
mapa cultural do Brasil”

Moacyr Scliar 
eSCritor 

Liliana magalhães é Superintendente do Santander Cultural; 
Paulo ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento.
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A MAPFRE (Mutualidad de la Agrupación de Propietários 
de Fincas Rústicas de Espana)  iniciou suas atividades, no 
Brasil em 1992, com a incorporação do Grupo Segurador 
Vera Cruz, empresa fundada em 1955. Nesses quinze anos, a 
MAPFRE ampliou gradativamente sua presença em todos os 
estados brasileiros e consolidou  a marca como uma das mais 
importantes seguradoras do país.

prioridade no 
clima organizacional

c L e i d e  F o n s e c a  r o d r i g u e s

Mapfre SeguroS

fundado em 1933, o Sistema MAPFRE foi cons-
tituído por um consórcio de proprietários rurais 
da Espanha, com a filosofia de estabelecer fortes 
laços com seus clientes adotando princípios e 

concepções baseados na mutualidade, superando a 
simples relação comercial.

Mantendo estes valores, o Sistema MAPFRE 
transformou-se num dos maiores conglomerados 
seguradores do mundo e um dos mais importantes 
investidores do setor na América Latina e Europa.

Presente em 39 países, por meio de 240 empre-
sas, com 4.273 sucursais, o grupo emprega mais 
de 26.000 colaboradores. A Corporación MAPFRE 
registrou, em 2006, um faturamento de € 13,2 bilhões 
e lucro superior a € 610 milhões - o que representa 
um crescimento de 8,2% no faturamento.

A EMPRESA NO BRASIL

Operando com mais de 110 sucursais próprias, 
19 diretorias territoriais e 8.419 corretores, a MA-
PFRE adota os princípios e padrões internacionais 
do grupo controlador agregados à experiência e ao 
conhecimento do mercado local adquirido pelo Gru-
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po Segurador Vera Cruz. Essa característica única e 
diferenciada faz com que a empresa mantenha sua 
atuação em âmbito nacional, porém, preservando as 
peculiaridades regionais do Brasil com ações locais. 

A MAPFRE potencializa sua performance no 
mercado brasileiro ao associar a técnica e experiência 
internacional do Grupo MAPFRE à interação e ao 
bom relacionamento com os corretores da Vera Cruz. 
Esse somatório de expertise resultou em uma atuação 
ágil, moderna e inovadora que, hoje, atinge uma 
carteira com mais de 15 milhões de segurados. 

Fundamentada em sua visão de futuro e inspirada 
por seu passado, a MAPFRE tem registrado uma 
evolução constante. Em 2006, o grupo conquistou 
R$ 136,8 milhões de lucro bruto, correspondente a 
um aumento de 108,7% em relação ao mesmo perí-
odo do exercício anterior. O faturamento em prêmios 
e contribuições obtidos com seguros e previdência 
totalizou R$ 2,6 bilhões, 35,6% maior que o registrado 
em 2005, que atingiu R$ 1,9 bilhão.

MISSãO

Prover com excelência, soluções em seguros, 

produtos financeiros e serviços que visem preservar 
a estabilidade socioeconômica pessoal, familiar e 
empresarial de seus clientes.

VALORES

Independência
Somos um grupo independente de qualquer 

pessoa, entidade, grupos ou classes de poder. Esse 
princípio irrenunciável é derivado da natureza asso-
ciativa de nossa entidade matriz.

Responsabilidade Social
A atuação do sistema e de quem participa dele 

está inspirada no sentido de servir à sociedade, como 
reconhecimento à responsabilidade que nos compete 
ao seu próprio desenvolvimento. Nesta linha, o Siste-
ma aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas.

Atuação Ética
Nos sentimos comprometidos com o respeito aos 

direitos das pessoas, por isso nossa atuação é regida 
pelos princípios de transparência e veracidade, eqüi-
dade e rapidez no pagamento das indenizações, e em 
geral, no cumprimento das obrigações contratuais, 
no respeito aos direitos dos mutualistas bem como 
no cumprimento das leis.

Humanismo
Acreditamos que as pessoas de nossa organização 

significam nosso principal ativo e que nossas relações 
devem ser presididas por valores como a tolerância, 
a cordialidade e a solidariedade.

Crescimento empresarial e patrimonial
Na MAPFRE, a criação de valor está orientada 

para o crescimento do benefício de nossos mutu-
alistas, acionistas e de todos os que colaboram e 
participam das atividades do Sistema.

VISãO

Superaremos as expectativas dos nossos clientes 
disponibilizando produtos inovadores, com processos 
e serviços de alta qualidade e credibilidade, com pre-
ços justos, atendimento eficaz e personalizado.

Ampliaremos e fortaleceremos resultados mútu-
os com nossos corretores, parceiros de distribuição, 
difundindo nosso amplo portfólio de produtos, com 
relacionamento segmentado, atuação nacional e 
multicanal. 

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL

SEGuroS E FiNANCEirA
• MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A.

• MAPFRE Vera Cruz Vida e Seguradora S.A.

• MAPFRE Seguradora de Garantias e Crédito S.A.

• MARES • MAPFRE Riscos Especiais Seguraodra S.A.

• MAPFRE Nossa Caixa Vida e Previdência S.A.

• MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

SErViÇoS
• MAPFRE Re Consultoria em Resseguros Ltda.

• Brasil Assistência S.A.

• Clube MAPFRE do Brasil S.A.

• Viajes MAPFRE

• Vera Cruz Consultoria Técnica e Administração de Fundos Ltda.

• Detectar Desenvolvimento de Técnicas 

para Transferência e Administração de Risnco Ltda.

FuNDAÇÃo E CENTro DE PESQuiSA
• Fundação MAPFRE Brasil

• Cesvi Brasil Centro de Experimentação e Segurança Viária S.A.

• Itsemap do Brasil Serviços Tecnológicos MAPFRE Ltda.

Empresas que compõem o grupo no Brasil

Figura 1
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Nossos colaboradores estarão 
comprometidos com os valores e 
princípios da MAPFRE. Incen-
tivaremos atitudes positivas que 
gerem clima de coesão, confian-
ça, motivação, bem-estar e ele-
vada qualificação profissional, 
proporcionando capacitação, 
remuneração fundamentada em 
desempenho, reconhecimento e 
estímulo a uma cultura de alta 
performance. 

Forneceremos notícias, pu-
blicidade e informações de forma 
criteriosa, transparente e ágil. 
Difundiremos a cultura da pre-
venção, da qualidade de vida e 
da responsabilidade social, des-
pertando o interesse dos veículos 
de comunicação e contribuindo para a formação da 
cultura de seguros e previdência. 

Em nosso relacionamento com as autoridades 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pau-
taremos nossa atuação pelo cumprimento das leis e 
normas e por conduta ética e pontual. 

Teremos participação efetiva nas diversas associa-
ções de classe, de forma a permitir representatividade 
eficaz de nosso grupo, absorvendo e disseminando 
conhecimentos, experiências e influenciando, po-
sitivamente, o desenvolvimento e a expansão das 
atividades securitárias e de previdência para proteção 
de pessoas e bens.

Manteremos com os resseguradores parcerias 
duradouras e eqüitativas, no esforço de alcançarmos 
objetivos comuns, que gerem crescimento e lucro 
sustentável. 

Operaremos com fornecedores de comprovada 
capacidade técnica, comprometidos com a satis-
fação dos nossos clientes, garantindo qualidade 
de serviços, cumprimento dos prazos e preços 
justos. 

Assumiremos nossa responsabilidade social com 
a comunidade, gerando empregos diretos e indiretos, 
promovendo a conscientização da prevenção de 
riscos, estimulando os colaboradores ao trabalho 
voluntário e dedicando esforços para ações sociais, 
culturais e educativas. 

Todas essas ações e esforços visam assegurar as 
condições para que a empresa supere os objetivos tra-
çados pelos seus acionistas, na busca do crescimento 
sustentado, da lucratividade adequada, da criação de 

valor econômico e do reconheci-
mento de nossas marcas. 

Estamos cientes dos esforços 
que a busca desta Visão de Fu-
turo demandará de todos nós e 
reconhecemos que essa é a única 
forma de cumprir o nosso papel, 
tanto no contexto do Sistema 
MAPFRE, quanto na sociedade 
brasileira, e assim atingirmos 
nossos objetivos pessoais e pro-
fissionais.

POLíTICAS SOCIAIS  
DA EMPRESA 

Responsabilidade social é um 
dos valores essenciais do Grupo 
MAPFRE desde sua fundação 

em 1933. Criado por agricultores para garantir a 
segurança dos trabalhadores rurais espanhóis, o gru-
po tem como princípio a mutualidade, um conceito 
diferenciado que, obrigatoriamente, devolve uma 
parte dos lucros às comunidades onde opera. 

Mutualidade 
É uma sociedade cujos membros pagam uma 

quantidade de dinheiro destinada a cobrir as necessi-
dades de qualquer deles ou prestar-lhes ajuda; coope-
rativa (sin.).  Señas - Diccionario para la enseñanza 
de la lengua española para brasileños

Há mais de 20 anos, parte dos lucros da MAPFRE 
em todo mundo é revertida para as Fundações MA-
PFRE que atuam em distintos países do continente, 
em ações sociais relevantes, objetivando concretizar 
a crença de que um mundo mais justo e igualitário 
depende da contribuição diária e permanente de 
cada um de nós. O objetivo é desenvolver as áreas 
de formação, informação, pesquisa e promoção da 
segurança, do patrimônio, da educação e da cultura 
na Espanha e em mais 39 países da Europa e Amé-
rica Latina. 

Esse compromisso estatutário também é cum-
prido por meio de ações coordenadas pela Fundação 
MAPFRE Brasil, em parceria com organizações da 
sociedade civil, governo, organizações e empresas 
parceiras. Assim, a MAPFRE estabelece um dife-
rencial não só no segmento em que atua, mas na 
sociedade como um todo. 

Visando contribuir para a formação do cidadão e 
disseminar a cultura do desenvolvimento econômico 

grupo Mapfre

A MAPFRE 
(Mutualidad de 

la Agrupación de 
Propietários de 

Fincas Rústicas de 
Espana)  iniciou 

suas atividades, no 
Brasil em 1992, com 
a incorporação do 
Grupo Segurador 

Vera Cruz, empresa 
fundada em 1955
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sustentável, as atividades da Fundação MAPFRE 
organizam-se em cinco focos de atuação:
• Prevenção de Acidentes 
• Formação e Difusão da Cultura de Seguros 
• Arte e Cultura 
• Gestão de Risco, Saúde e Meio Ambiente 
• Ação Social 

O Grupo MAPFRE é associado ao Instituto 
Ethos, importante organização não-governamental 
criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa. 

PRODUTOS E SERVIçOS

A MAPFRE oferece um conjunto com mais de 
80 soluções em distintos tipos de seguros. O posi-
cionamento do Grupo, transmitido em seu slogan 
“Asseguramos sua Qualidade de Vida”, resume o 
que a MAPFRE disponibiliza para o mercado.

A empresa é um provedor global de soluções, 
oferecendo aos seus clientes o que há de melhor em 
produtos que proporcionem tranqüilidade quanto à 
proteção de seus bens, pessoal e de sua família, em 
todos os momentos.

Para o corretor, isso representa uma oportunidade 
ímpar para a fidelização dos segurados, já que estes 
têm a oportunidade de comercializar mais de uma 
apólice para a mesma pessoa ou empresa, atendendo 
diversas necessidades dos clientes.

Para cumprir essa mis-
são com eficiência, a MA-
PFRE se organiza em Uni-
dades Estratégicas de Negó-
cios segundo especialidades. 
Com isso, a companhia 
consegue, ao mesmo tempo 
em que oferece soluções va-
riadas, ser especializada em tudo que disponibiliza 
ao mercado.

POSICIONAMENTO DA  
EMPRESA NO MERCADO

O Grupo MAPFRE é líder absoluto na Espanha, 
uma das maiores seguradoras da Europa e a segura-
dora de maior representação na América Latina.

No mercado brasileiro, composto por 134 segura-
doras e com movimento em 2005 de mais de R$ 45 

bilhões - dados da Susep de maio 2006 -, a MAPFRE 
é a segunda colocada em seguro pessoal. Tanto no 
segmento de seguros de automóvel como no mercado 
patrimonial, a empresa ocupa hoje a sexta colocação 
com mais de 15 milhões de clientes.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Um dos diferenciais competitivos da empresa é 
adotar integralmente o conceito de atuar com a visão 
do cliente e não só no cliente. 

Para difundir este conceito por toda a companhia 
é utilizado um tripé estratégico: 
• Estratégia de Clientes (Marca, Serviços e Distri-
buição) 
• Estratégia de Pessoas (Alta performance, Reconhe-
cimento e Ambiente) 
• Estratégia de Processos (Administração enxuta, 
Tecnologia e Seis Sigma) 

CENÁRIO

Evolução de indicadores de 
desenvolvimento econômico

O PIB do Brasil em 2006 foi de R$ 2,3 trilhões e 
o Ministério do Planejamento prevê um crescimento 
de 4,5% em 2007, bem acima do que vem se veri-
ficando nos últimos anos. O PIB per capita atingiu 
no ano passado R$ 12.434,80, para uma população 
estimada de 186,8 milhões de habitantes.

As tabelas e os gráficos a seguir mostram a 
evolução do PIB e do PIB per capita do Brasil nos 

últimos cinco anos, dei-
xando claro que houve 
uma evolução constante 
e consistente neste perí-
odo nos dois indicadores 
de desenvolvimento eco-

nômico.
Ano a ano os indicadores dos organis-

mos internacionais que medem o risco dos países 
para orientação de investimentos internacionais vêm 
colocando a economia brasileira nos mesmos pata-
mares das mais sólidas economias do mundo.

Outro indicador do fortalecimento da economia, 
cujos dados são relevantes para o setor de seguros, é o 
tamanho da frota nacional de veículos automotores, 
e o número de licenciamentos de novos veículos.

Apesar de ter havido um pequeno decréscimo 
no número de licenciamentos em 2003 em relação 
a 2002, a partir de então os números são sempre 

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL
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grupo Mapfre

PIB
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PIB 1.477.822,00 1.699.948,00 1.941.498,00 2.147.944,00 2.322.818,00
2002 2003 2004 2005 2006

PIB/Capita
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r(
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R
$)

PIB/Capita 8.378,10 9.497,70 10.691,90 11.661,90 12.434,80
2002 2003 2004 2005 2006

Evolução do PiB e do PiB per capita do Brasil nos últimos cinco anos

Gráficos 1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa.
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crescentes e a expectativa da indústria é que esse 
número em 2007 ultrapasse os dois milhões.

Neste ambiente promissor o setor de serviços no 
Brasil tem apresentado um crescimento sustentado 
apoiado no aumento do consumo das famílias, que 
em 2006 cresceu 4,3%. 

UM PANORAMA GERAL  
DO SETOR DE SEGUROS

O setor de seguros no Brasil vem apresentando 
grandes mudanças desde 1994. Antes da implantação 
do Plano Real o seguro não tinha grande relevância 
econômica. Desde aquela época, com a inflação 
sendo mantida em valores aceitáveis, com taxas de 
juros relativamente estáveis, com maior atividade 
industrial e comercial e com o aumento do poder 
de compra da população, o setor vem crescendo 
consistentemente.

Só nos últimos cinco anos a participação do 
setor no PIB brasileiro teve um incremento de cerca 
de 30%, mostrando que a indústria brasileira de 
seguros continua crescendo mais rapidamente do 
que o PIB.

A indústria brasileira de seguros ainda tem peque-
na penetração em comparação com outros países, 
mesmo tendo demonstrado solidez, haja vista a du-
plicação de seu faturamento nos últimos cinco anos. 
Este fator demonstra que há excelentes oportunidades 
de crescimento.

A SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados – é o órgão responsável pelo controle e 
fiscalização do mercado de seguros, previdência 
privada aberta e capitalização. É uma autarquia 
vinculada ao Ministério da Fazenda. O Sistema Na-
cional de Seguros Privados é formado pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP, a SUSEP, 
o Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, as socie-
dades autorizadas a operar em seguros privados e 
capitalização, as entidades de previdência privada 
aberta e os corretores habilitados. As seguradoras 
precisam de aprovação governamental para operar 
e aprovação específica da SUSEP para operar cada 
um de seus produtos. 

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL

ANo iPCA (%)

2002 12,53

2003 9,30

2004 7,60

2005 5,69

2006 3,14

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa.

Declínio da inflação no período

Tabela 1

Tipo Quantidade 
(milhões de unidades)

Automóveis 19.212

Comerciais leves 3.061

Caminhões 1.411

Ônibus 386

ToTAL 24.069

Composição da frota nacional em 2006

Tabela 2

Fonte: ANFAVEA

ANo Quantidade

2002 1.478.621

2003 1.428.610

2004 1.578.775

2005 1.714.644

2006 1.927.738

Evolução do número de veículos novos 
licenciados nos últimos cinco anos

Tabela 3

Fonte: ANFAVEA

Ano Total de 
Prêmios dire-
tos (r$ mil)

Evolução         
(%)

Participação 
no PiB (%)

2002 23.910.777 *** 1,78%

2003 30.717.234 28,47% 2,03%

2004 37.546.345 22,23% 2,12%

2005 42.561.778 13,36% 2,20%

2006 50.171.517 17,88% 2,41%

Pagamento de prêmios

Tabela 4
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O mercado brasileiro de seguros é altamente com-
petitivo. O Relatório de Gestão – 2006 da SUSEP 
indica que os mercados por ela supervisionados 
contavam no final daquele ano com 115 sociedades 
seguradoras, 26 entidades de previdência complemen-
tar aberta, 18 sociedades de capitalização e 61. 649 
corretores ativos. Os oito maiores grupos de seguros 
do Brasil representavam aproximadamente 60% do 
mercado de seguros.

Os maiores grupos seguradores são ligados aos 
grandes bancos comerciais brasileiros. A distribuição 
de seguros através de agentes corretores é um diferen-
cial percebido como altamente positivo pelo mercado 
e esta é a opção que o Grupo MAPFRE adotou para 
atender a seu público consumidor.  

O setor de seguros oferece cerca de 40.000 em-
pregos diretos e ainda permite que mais de 100.000 
pessoas exerçam atividades em corretoras.

O desenvolvimento do setor exige que as empre-
sas busquem diferenciais que as distingam de suas 
concorrentes. Um dos principais é o modelo de gestão 
dos recursos humanos. Só o colaborador motivado 
e capacitado pode contribuir para a superação das 
expectativas do cliente, para sua manutenção e 
fidelização. 

A qualidade dos serviços tem por base a gestão 
de recursos humanos, o desenvolvimento de novos 
produtos e a administração financeira saudável. Com 
isto é possível atingir a excelência para atender ao 
cliente cada vez mais exigente.

PANORAMA SOBRE AS TENDêNCIAS  
DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Fatores tais como a difusão do conhecimento, a 
adoção de novas tecnologias, a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, o excessivo grau de competiti-
vidade, exercem influencia na gestão dos recursos 
humanos de uma organização.

As empresas precisam reconhecer cada vez mais 
o valor do capital humano e, para tanto, há que 
entender como as pessoas se comportam. O grande 
desafio é encontrar o equilíbrio entre os interesses das 
empresas e dos funcionários.

Este é o desafio que se coloca para a área de gestão 
de recursos humanos e aos profissionais que nela 
atuam. Serão eles os responsáveis pela administração 
do bem mais valioso de uma empresa, as pessoas 
que produzem resultados: marca, imagem, bens, 
produtos e serviços. 

As empresas devem estar conscientes que não é 
mais possível o modelo de gestão com práticas de 
comando ultrapassadas, com excessivo número de 
níveis hierárquicos e excessos burocráticos.

Os níveis hierárquicos vêm se reduzindo ao longo 
das últimas décadas, a distância entre as pessoas e a 
direção da empresa vem diminuindo. As decisões não 
estão mais centralizadas, em função de dar maior fle-
xibilidade, agilidade e dinamismo às organizações.

Também é importante que a área de RH deixe 
claro para os colaboradores da empresa que se busca 

grupo Mapfre

Grupo Segurador Prêmio Direto (r$ mil)

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
11.007.885

ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E ITAÚ SEGUROS S.A. 6.186.791

UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 3.362.197

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.754.303

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 1.860.519

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.398.827

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 1.371.599

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (EM APROVAÇÃO) 

[ANTIGA REAL SEGUROS S/A]
1.203.819

DEMAIS 21.025.578

Total Geral 50.171.517

As principais empresas do mercado e seus respectivos faturamentos em 2006

Tabela 5
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o atendimento de suas expecta-
tivas e necessidades, que a área 
acompanha o seu desenvolvi-
mento pessoal e profissional, que 
o aconselha, tanto nas normas 
e procedimentos quanto na sua 
postura profissional dentro e fora 
da empresa. 

A área de RH precisa com-
patibilizar sua capacitação em 
gestão de resultados, através de 
sistemas de mensuração de resul-
tado, e seu entendimento da alma 
organizacional. Com isso, poderá 
participar das decisões relevantes 
para o futuro da empresa. 

O desenvolvimento de lide-
ranças é o principal desafio dos 
gestores de recursos humanos. 
Há necessidade de líderes inspi-
radores para que promovam as 
transformações que as organizações tanto precisam 
para que se mantenham modernas.

O modelo de desenvolvimento de negócios, base-
ado na competição, que supervaloriza as habilidades 
técnicas, em detrimento das competências humanas, 
não terá sucesso no mundo do século XXI. 

O profissional de RH deve estar permanentemente 
à procura de processos, metodologias e instrumentos de 
desenvolvimento para gestores e colaboradores, que sejam 
eficazes e que, concomitantemente, respeitem, entendam, 
não julguem a cultura da organização. Com esta atitude 
pró-ativa serão agentes de ações estratégicas que promo-
verão a transformação humana e organizacional. 

A área de RH deve proporcionar o desenvolvi-
mento de pessoas, para que assim possa haver o 
desenvolvimento de novos negócios e marcas; deve 
também propiciar a ação conjunta entre os respon-
sáveis pela comunicação interna e pelas ações de 
marketing e deve ser a responsável pelos modelos 
de gestão que colocam o ser humano no centro das 
estratégias das empresas.

GESTãO DOS  
RECURSOS HUMANOS MAPFRE

A Gestão de Pessoas é parte integrante da estratégia em-
presarial da MAPFRE, que confia nas pessoas e reconhece 
que, acima de tudo, é o ser humano que faz a diferença.

Baseada em “alta performance”, “reconheci-
mento contínuo” e “ambiente saudável” esta visão 

incentiva as habilidades, preza 
o capital intelectual e preserva 
a individualidade.

Desde a admissão, os colabo-
radores passam por etapas suces-
sivas de treinamentos, avaliações 
e aprendizagem continuada para 
garantir tanto a obtenção de sóli-
dos conhecimentos dos produtos, 
serviços, processos e procedimen-
tos, como também para incentivar 
e desenvolver posturas que levem 
os colaboradores a valorizar a 
empresa e sua inclusão ao corpo 
de funcionários MAPFRE.

A MAPFRE dispõe de pro-
gramas que abrem um canal 
de suporte para que os colabo-
radores possam expressar suas 
demandas pessoais e emocionais 
e, assim, estarem melhor prepa-

rados e tranqüilos para exercerem suas funções na 
empresa. 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS  
CORPORATIVO MAPFRE

Missão
Prestar serviços de qualidade baseados na Estra-

tégia de Pessoas, atuando como facilitador do desen-
volvimento profissional e processos de mudanças, 
criando condições para que haja um ambiente com 
integração, motivação e comprometimento dos Cola-
boradores, alinhado à Gestão de Alta Performance.

Visão de Futuro 
Nossos Colaboradores estarão comprometidos com 

os valores e princípios da MAPFRE. Incentivaremos 
atitudes positivas que gerem clima de coesão, confian-
ça, motivação, bem-estar e elevada qualificação pro-
fissional, proporcionando capacitação, remuneração 
fundamentada em desempenho, reconhecimento e 
estímulo a uma cultura de alta performance.

SUPERANDO DESAFIOS NA  
CONQUISTA DE UM CLIMA 
ORGANIzACIONAL POSITIVO

A área de Recursos Humanos da MAPFRE 
sempre se destacou por oferecer aos colaboradores 

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL
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suporte para que 
os colaboradores 
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os benefícios considerados adequados para garantir 
a alta performance individual. Entretanto, o processo 
de melhoria contínua exigia da área de Desenvolvi-
mento de RH quebrar alguns paradigmas que se 
apresentavam como ameaças para a manutenção 
de um clima organizacional harmonioso:

Migração da marca Vera Cruz para 
MAPFRE
• Fortalecer a cultura organizacional
• Atender o aumento da demanda por treinamento
• Implementar um processo eficaz de comunicação
• Garantir a satisfação do público interno

Um dos grandes desafios da área de Recursos Hu-
manos seria o de consolidar o processo de migração 
da marca – de Vera Cruz para MAPFRE, com os 
colaboradores, garantindo que a cultura do grupo 
fosse disseminada e mantida por toda organização. 

A migração da marca exigiria uma mudança de 
cultura também na área de Recursos Humanos, bem 
como a viabilização e a implementação de novas 
ações de comunicação interna e a criação de um 
portfólio de serviços para suprir as necessidades do 
colaborador MAPFRE.

O padrão de qualidade MAPFRE deveria ser con-
solidado e praticado por meio da gestão estratégica de 
pessoas, conduzida por Recursos Humanos.

O desafio permanente da Diretoria de Desen-
volvimento de RH seria o de gerar percepção de 
valor sob a ótica do cliente interno com foco na sua 
satisfação e no relacionamento, contribuindo para 
a manutenção da cultura organizacional difundida 
pelo Grupo MAPFRE.

Os profissionais da Diretoria de Desenvolvimento 
de RH, sempre conectados com as melhores práticas 
do mercado, possuíam uma visão dinâmica sobre a 
necessidade de estruturar ações de comunicação para 
fortalecer o relacionamento entre os colaboradores 
MAPFRE, independente do nível hierárquico. 

Recursos Humanos sempre se posicionou como 
a ponte de conexão entre os colaboradores e a MA-
PFRE, atuando na solução efetiva das solicitações e 
demandas que chegam por meio de distintos canais 
de interação.

O escopo de atuação 
dos Recursos Humanos 
MAPFRE foi ampliado 
gradativamente, pois a 
empresa distinguiu esta 
diretoria como um dos 

pilares estratégicos para a performance do grupo 
no Brasil. 

Os colaboradores necessitavam de diretrizes úni-
cas, que possibilitassem às lideranças desenvolverem 
profissionais e ter um planejamento para a contínua 
qualificação dos Recursos Humanos MAPFRE, o 
que levou à estruturação de um sistema integrado 
de informação.

No processo contínuo de revitalização da área de 
RH, cada estratégia se desdobrou em projetos, que 
por sua vez são executados segundo um conjunto de 
ações conduzidas por 4 (quatro) gerentes, liderados 
pela Diretora de Recursos Humanos. Quatro divisões 
distintas foram criadas:

• Gerência de Administração de Pessoal
• Gerência de Aconselhamento
• Gerência de Desenvolvimento e Performance
• Gerência de Endomarketing e Comunicação In-
terna

IMPLEMENTAçãO

O clima organizacional é prioritário na visão da 
área de RH da MAPFRE, são desenvolvidas ações 
de comunicação, integração e qualidade de vida, 
proporcionando um melhor ambiente de trabalho e, 
dessa forma, aumentando a média de satisfação nas 
dimensões Camaradagem e Orgulho.

A MAPFRE está atenta à forma como o colabo-
rador se relaciona com as pessoas à sua volta e com 
o seu ambiente de trabalho. O equilíbrio entre essas 
características gera um local propício para a integra-
ção de novos membros e a sensação de pertencer a 
uma comunidade. Outro sentimento importante na 
relação entre empresa e colaborador é o Orgulho, que 
traz satisfação e contribui para que a pessoa goste 
da equipe em que trabalha.

Para que o plano de ação além de bem elabo-
rado conseguisse a abrangência necessária foram 
identificadas duas linhas mestras: Postura e Comu-
nicação.

A Postura abrange toda a cultura organizacional 
e pressupõe que os colaboradores identifiquem o 
quanto envolvimento, comprometimento, qualifi-

cação e valorização são 
fatores que serão obser-
vados na sua atuação 
diária. É importante que 
os colaboradores tenham 
consciência de que suas 
atitudes e iniciativas são 

grupo Mapfre
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fatores determinantes para o cumprimento do plano 
estratégico da empresa. 

A comunicação dá subsídios para que todos na 
empresa entendam e se sintam incluídos nas diversas 
ações que irão contribuir para um processo contínuo 
de melhora no clima organizacional.

Para que as ações implementadas pela Diretoria 
de Desenvolvimento de RH Corporativo da MA-
PFRE obtivessem significativo resultado foi criada 
em julho de 2003 a área de Endomarketing, gerida 
por um profissional com formação na área de Publi-
cidade e Propaganda. Esta reformulação alinhada as 
mais modernas técnicas de gerenciamento de pessoas 
diferencia o perfil da área de Recursos Humanos da 
MAPFRE de outras empresas que seguem o modelo 
convencional. Desta forma a área de RH passou a 
contar com uma dinâmica diferente e além de cui-
dar para que a empresa desfrute de um ambiente de 
aparência agradável, também se destaque ao investir 
na comunicação interna, transformando-a numa 
ferramenta estratégica.

Inicialmente esta gerência foi estruturada com 
um único profissional, mas a partir de iniciado o 
processo de centralização da comunicação interna 
a quantidade de jobs aumentou consistentemente e 
apesar das verbas muito enxutas para a implanta-
ção das novas idéias o resultado foi surpreendente. 
Em fevereiro de 2004 quando Antonio Cássio dos 
Santos, que era presidente somente de uma das 
empresas do grupo, assume também a MAPFRE 
Vera Cruz Seguradora S/A é consolidado o processo 
de migração da marca. Neste ponto a atuação da ge-
rência de endomarketing foi decisiva para cumprir 
o objetivo de disseminar a cultura da nova gestão 
com foco nas ações de aproximação e valorização 
dos Colaboradores.

Com a nova gerência de endomarketing instituí-
da, foi mais fácil focar e buscar a criação de canais 
de comunicação que favorecessem a consolidação 
de um ambiente de diálogo entre todos os setores, 
departamentos e níveis hierárquicos da empresa. 

Para estreitar o relacionamento com os colabo-
radores e propiciar um ambiente de trabalho saudá-
vel e atrativo, a MAPFRE, através da gerência de 
endomarketing comunica todas as ações da área de 
Recursos Humanos e também de outras áreas.

As ações da área de RH da MAPFRE são elabora-
das e implantadas em cada uma destas gerências:

Gerência de Administração de Pessoal
Atender as expectativas dos clientes internos, 

estreitando cada vez mais o relacionamento entre 
os colaboradores e a área de Recursos Humanos, 
buscando por meio de relações claras e transparentes 
aumentar o nível de confiança nos serviços prestados; 
identificar pró-ativamente circunstâncias que agre-
guem melhorias ao pacote de benefícios da empresa; 
reduzir o tempo de 
ciclo de retorno às 
demandas de neces-
sidades levantadas 
pelos colaborado-
res; gerenciar par-
cerias, fornecedores 
e relacionamentos 
de maneira mais 
atraente perante o 
planejamento estra-
tégico e orçamen-
tário; assegurar a 
privacidade e sigilo 
das informações, e 
orientar as políticas 
de Recursos Huma-
nos a rápida difusão 
do conhecimento gerando maior comprometimento 
e sinergia por parte dos colaboradores.

Atribuições

• Implementa e divulga políticas e normas de Re-
cursos Humanos para todas as empresas do grupo, 
padroniza os procedimentos a serem adotados, bus-
cando obter maior sinergia e aproveitamento mútuo 
dos recursos existentes para que o grupo seja atendido 
de forma corporativa.
• Processa a Folha de Pagamento e as rotinas de ad-
ministração de Pessoal (férias, admissão, demissão, 
afastamentos, interfaces bancárias, é responsável 
pelo atendimento das fiscalizações trabalhistas e das 
auditorias, realiza o levantamento de documentação 
e apóia os processos de reclamações trabalhistas).
• Fortalece o programa de benefícios existentes, 
analisando as necessidades detectadas e propondo 
melhorias. 
•  Estuda a viabilidade de implantação de novos 
benefícios sem custos para o grupo, ampliando os 
níveis de comprometimento e efetiva parceria entre 
os profissionais e as empresas.
•  Administra o pacote de benefícios do grupo: Vale 
refeição, alimentação e transporte, Assistência médica 
e odontológica, Auxilio creche / babá, MAPFRE-
Prev, Cartão PrevCard, Empréstimos Consignados,  

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL
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Seguro de Vida, Decessos, 
Seguro Fiança Locatícia 
entre outros. 
• Coordena o Projeto Carro 
Fácil – considerado um di-
ferencial da MAPFRE este 
projeto facilita a compra 
pelos seus colaboradores de veículo recuperado de 
roubo ou furto com custos muito menores do que 
os praticados pelo mercado. 
• Gerencia o Canal do Colaborador e o Canal do Ges-
tor, que são outros dois mecanismos que garantem 
eficiência e rapidez na obtenção de informações para 
os colaboradores da MAPFRE. Por meio do Canal 
do Colaborador, os colaboradores podem acessar e 
atualizar dados relevantes de sua carreira e, também, 
solicitar serviços disponibilizados pela área de Recur-
sos Humanos. No Canal do Gestor, os colaboradores 
que têm cargo de liderança podem interagir com o 
sistema, a fim de realizar o planejamento e a gestão 
de sua estrutura organizacional.
• Coordena as instâncias de relacionamento com 
sindicatos. A MAPFRE mantém relacionamento 
aberto com os sindicatos das categorias predomi-
nantes nas empresas do Grupo, de modo a conduzir 
negociações pautadas pela ética e respeito aos direitos 
dos colaboradores.

Gerência de Aconselhamento
A Gerência de Aconselhamento tem como mis-

são ouvir e orientar os Colaboradores e Gestores 
quanto ao desenvolvimento de seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes, buscando quando necessário 
a adequação dos recursos humanos da MAPFRE, 
extraindo destes melhor aproveitamento bem como 
retenção dos recursos. Dar subsídio aos gestores para 
que as decisões sejam mais efetivas

Atribuições

POP (PrOgrAmA de OuvidOriA e PAPO) 
Com essa iniciativa, a MAPFRE oferece apoio 

pessoal e profissional, orientação e ajuda nas ho-
ras difíceis tanto para os colaboradores MAPFRE 
quanto para suas famílias, nas áreas de psicologia, 
pedagogia, fonoaudiologia, nutrição, condicionamen-
to físico, enfermagem, assistência social, etc. Além 
deste serviço o POP oferece proteção ao Código de 
Conduta e Bons Costumes. Durante o ano de 2006, 
o programa efetuou 12.272 atendimentos entre 
dúvidas, reclamações, dicas e sugestões e totalizou 

a prestação de 5.960 servi-
ços de nutrição, 3.222 ser-
viços de psicologia, 1.159 
serviços de fisioterapia, 
895 serviços de personal 

trainer e 1.036 outros serviços. 
Uma vez por semana uma psicóloga atende 

aos Colaboradores dentro do Edifício MAPFRE e 
das instalações da MAPFRE no CENESP (Centro 
Empresarial de São Paulo). O programa também 
oferece uma rede credenciada com descontos em 
várias especialidades. 

PrOgrAmA de estágiOs 
A MAPFRE apóia e adota iniciativas que repre-

sentem oportunidades de crescimento profissional. 
No Programa de Estagiários desenvolvido para uni-
versitários, os estudantes conseguem conciliar a teoria 
aprendida na faculdade com a prática vivenciando e 
aprendendo como é o funcionamento de uma organi-
zação, sua cultura, missão, visão, valores e princípios. 
Encerramos o ano de 2006 com 43 estagiários e du-
rante o ano foram absorvidos pela MAPFRE, 18 que 
passaram a compor o quadro de Colaboradores efeti-
vos da empresa. Os acompanhamentos são realizados 
por meio de encontros trimestrais onde são discutidos 
temas específicos. Além disso, os indicadores apresen-
tados nas avaliações de desempenho são trabalhados 
individualmente após o feedback do gestor. Observa-se 
com isso melhora no desempenho, comprometimento 
e sinergia dos estagiários com a MAPFRE.    

PrOgrAmA visãO de CArreirA 
Possibilita aos Colaboradores o desenvolvimento 

da sua própria gestão profissional, com base no co-
nhecimento de seu perfil comportamental. 

PreferênCiAs de reAlOCAçãO 
Permite que os gestores conheçam os interesses e 

objetivos de cada Colaborador do Grupo MAPFRE 
atuando como facilitador para que estes sejam 
atingidos. 

devOlutivAs de Pi (PredeCtive index) 
Pesquisa comportamental que possibilita o auto 

conhecimento bem como a forma de gerenciamento 
do colaborador.

mAPPe - mAPeAmentO de Perfil e 
POtenCiAl de equiPe  

Possibilita ao gestor a compreensão de indicativos 

grupo Mapfre
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reais sobre a constituição abrangente de sua equi-
pe através da construção de Gráficos, Relatórios e  
OrganoPIgrama, objetivando subsidiar ao Gestor os 
recursos para melhora nas decisões  frente à equipe, 
na gestão e comunicação entre os pares.

ACOnselhAmentO individuAl 
Programa integrado direcionado ao atendimento 

de colaboradores com queixas aparentes, sob in-
dicação de avaliação de performance ou ainda em 
situações conflitantes,  objetiva minimizar stress, 
melhorar o foco corporativo e obter maior consci-
ência de performance.

ACOnselhAmentO de times 
Programa integrado direcionado ao atendimento 

de equipes com baixa performance, problemas de 
integração entre os pares ou com a liderança, objetiva 
o desenvolvimento do perfil de comprometimento e 
desenvolve uma cultura de responsabilidade mútua.

diversidAde mAPfre 
Programa desenvolvido com a finalidade de for-

talecer os valores institucionais aplicados a qualquer 
colaborador, promove um ambiente sadio para a 
inclusão e valorização das minorias, compreenden-
do, facilitando os acessos e aceitando as diferenças. 
Hoje contamos com uma Comissão Interna para 
Inclusão de Pessoas Deficientes composta por 
uma equipe multiprofissional de diversas áreas 
da corporação, que tem como missão planejar e 
operacionalizar ações para inclusão de forma ética, 
humanitária assim como atender os aspectos da es-
fera legal. A próxima etapa 
do programa Diversidade 
MAPFRE compreende o 
desenvolvimento de projetos 
na área de Valorização da 
Mulher (Grupos de Refle-
xão e Ações para valorizar 
a mulher no âmbito cor-
porativo) e o Programa Et-
nicidade & Cultura (Ações 
de valorização das raças 
“afrodescendentes, indios, 
orientais” compartilhando 
aspectos culturais, objeti-
vando a integração e com-
preensão entre as diversas 
culturas e raças).

PrOgrAmA de COAChing 
Programa desenvolvido especificamente para cada 

colaborador, realizado por meio de sessões semanais 
dinâmicas e participativas, com objetivos previamen-
te definidos os quais têm a finalidade de promover 
uma visão ampliada e diretiva aos gestores com foco 
em minimização de conflitos,  e maximização de 
efetividade nas relações e ascensão de carreira.

PrOgrAmA de Pós-CArreirA 
Visando à minimização no impacto que o pro-

cesso de aposentadoria pode causar, desenvolvemos 
um Programa de Atenção Psicossocial e de Car-
reira aos colaboradores que estão nesse momento 
de transição. Este programa fornece orientações 
em relação à aposentadoria e conta com oficinas 
e atividades dirigidas que aprimoram e motivam 
os planos e aspirações pessoais, com técnicas de 
autoconhecimento, saúde integral e financeira, 
projeto de vida & carreira e liberdade econômica. 
Esse novo projeto é acompanhado por uma equipe 
técnica capacitada que auxilia na elaboração de 
um completo planejamento estratégico de vida 
(life coaching).

PrOgrAmA de disPOnibilizAçãO 
de COlAbOrAdOres 

Processo desenvolvido para maximizar a retenção 
de talentos na empresa. O colaborador é colocado 
à disposição da Gerência de Aconselhamento que 
efetuará todas as análises a fim de verificar a possi-
bilidade de seu ingresso em outras áreas onde possa 
ter melhor aproveitamento e desenvolvimento de 

seu potencial. O programa 
possibilita que cada gestor 
tome para si somente as 
responsabilidades relativas 
à gestão de sua equipe, e se 
desobrigue das tarefas rela-
tivas às relocações - análise 
do histórico do colaborador 
disponibilizado (Treina-
mentos realizados, SGD, 
Salários, Promoções, Perfil 
Comportamental etc.). Com 
isso cada gestor deve gerir 
sua equipe de forma muito 
clara e transparente, forne-
cendo  feedbacks para que o 
processo de disponibilização 
seja o último recurso. 

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL
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entrevistAs de desligAmentO 
Ferramenta utilizada  com o objetivo de avaliar o 

processo de desligamento, averiguando a clareza dos 
motivos geradores da demissão,  visando possibilitar a  
promoção de mudanças nos indicadores apresentados 
objetivando seu crescimento profissional no mercado 
de trabalho. Também é feita uma avaliação do perí-
odo em que o profissional permaneceu na empresa 
buscando o desenvolvimento dos pontos de melhoria 
e manutenção dos pontos fortes tanto da MAPFRE 
como do gestor. 

PrOgrAmA JOvem APrendiz 
Este programa acompanha a formação de jovens 

profissionais que possam ser aproveitados no quadro 
de colaboradores e atende a determinações legais. 
Atualmente são 109 jovens que participam do pro-
grama de formação na instituição, que é apoiado e 
orientado pela Gerência de Aconselhamento quanto 
às dúvidas relacionadas a carreira, orientação voca-
cional, gerenciamento de desempenho e encontros 
para troca de experiências. Com isso contribuímos 
para o futuro destes jovens valorizando e reforçando 
os princípios da MAPFRE.

Gerência de  
Desenvolvimento e Performance

Desenvolvimento das Lideranças no seu conceito 
mais amplo de Gestão de Pessoas, bem como a for-
mação técnica, a atração, retenção e avaliação dos 
Colaboradores por meio de ferramentas estratégicas 
e capacitação do capital humano em busca de uma 
Cultura de Alta Performance. 

Atribuições

•  Recrutamento e Seleção
• Recrutamento externo
• PRI (Programa de Recrutamento Interno) - A 
empresa oferece oportunidades internas aos seus cola-
boradores, que têm preferência na disputa por vagas 
abertas. Em 2006, 91 profissionais se beneficiaram 
do programa e mudaram suas áreas de atuação. 
• Seleção (análise curricular, entrevistas por Com-
petências, aplicação testes específicos)

Desenvolvimento e  
Gestão do 
Conhecimento 

esCOlA de estudOs 
Em 2006, foram reali-

zadas oito turmas (373 colaboradores), com temas 
como Fundamentos de Seguros e Previdência, Prin-
cípios de Matemática Atuarial, Seguro e Cooperati-
vismo, Liderança, Administração do Tempo, entre 
outros, ministrados por Colaboradores voluntários 
da MAPFRE.

mbA mAPfre – fgv 
A MAPFRE iniciou, em 2006, um programa 

em parceria com a FGV (Fundação Getulio Var-
gas) para a realização de um MBA in-company 
de Gestão Empresarial, com a participação de 92 
colaboradores. 

PrOgrAmA de multiPliCAdOres 
de treinAmentO 

Este programa foi elaborado para capacitar mul-
tiplicadores em potencial para a condução eficaz de 
treinamentos técnicos e apresentações. O programa 
fornece uma visão integrada das atividades rela-
cionadas a treinamentos e apresentações em geral, 
envolvendo planejamento e aplicação do conteúdo. 
No Programa são abordados temas como Princípios 
Básicos da Comunicação, Como preparar um bom 
conteúdo, Como Exercitar a Voz, Apresentação de 
Improviso, além de uma Oficina teatral para prepa-
ração dos nossos Multiplicadores de Conhecimento.  
Até 2006, 174 Colaboradores participaram desta 
iniciativa.

APrendendO A APrender 
É um Portal de Conhecimento on-line disponível 

na intranet. O programa oferece aos colaboradores 
informações sobre as áreas comuns, cursos sobre pro-
dutos, de interesse geral e também os exigidos por lei. 
Em 2006 foram lançados os cursos de Planejamento 
Estratégico, POP (Programa de Ouvidoria e Papo), 
Código de Conduta e Bons Costumes, Missão/Visão 
e Valores e DPVAT, totalizando 75 cursos disponi-
bilizados por esta ferramenta. Em 2007 a MAPFRE 
ganhou o Prêmio E – learning Brasil na categoria 
Corporativa.

PrOgrAmA de integrAçãO 
de nOvOs COlAbOrAdOres 

É promovido quinze-
nalmente e recepciona os 
recém-chegados à MA-
PFRE com o objetivo 
de disseminar os mais 
importantes conceitos da 

grupo Mapfre
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empresa como Missão, Visão e Valores; Código de 
Conduta e Bons Costumes, etc. 

PrOJetO hOrizOnte/Pdd 
É realizado no Centro de Formación em Madri e 

tem por objetivo desenvolver habilidades nas áreas 
de gestão: Estratégica, Marketing, Comunicação, 
Responsabilidade Social, Gestão Econômico-Fi-
nanceira, Recursos Humanos e de Tecnologia, entre 
outras. Em 2006, três colaboradores participaram 
do projeto. 

PrOgrAmA seis sigmA 
A ferramenta Seis Sigma é amplamente utilizada 

na MAPFRE em busca da alta performance, propor-
cionando, além de cursos presenciais,  treinamentos a 
distância, por meio do e-learning. Em 2006, 312 cola-
boradores acessaram o portal e realizaram o curso. A 
Empresa encerrou o ano com um total de 614 treina-
mentos presenciais e 1.536 treinamentos a distância. 

PrOgrAmA de fOrmAçãO lOmA 
(life OffiCe mAnAgement AssOCiAtiOn ) 

O programa  é realizado por meio de auto-estudo 
e oferece educação profissional no contexto da indús-
tria de seguros e de serviços financeiros. É composto 
por 9 livros divididos em 3 níveis: Fundamentos de 
Seguros de Vida e Saúde, Aspectos Funcionais dos 
Seguros de Vida e Saúde Auxílio à Gestão de Segu-
ros. A Certificação concedida pela LOMA após a 
conclusão do curso completo, de aproximadamente 
3 anos, tem reconhecimento internacional. Em 
2006, a iniciativa contou com a participação de 75 
colaboradores. 

COnvêniOs COm fACuldAdes e  
esCOlAs de idiOmAs 

Proporcionar, por meio de uma parceria com 
Instituições de ensino, descontos para Colaboradores 
e familiares.

PrOgrAmA de desenvOlvimentO de líderes 
Tem o objetivo de desenvolver as competências 

dos colaboradores e gestores, o programa é realizado 
a partir de estudos de caso, exposição de conceitos, 
dinâmicas e, ao final do programa, os participantes 
desenvolvem um projeto que possa ser aplicado na 
empresa. Em 2006, 62 colaboradores participaram 
do programa, com carga horária de 88 horas. Desde 
o lançamento do Programa 194 Colaboradores já 
participaram.

Os 10 OmPrOmissOs 
dA liderAnçA 

Documento cria-
do pelos participantes 
das diversas turmas do 
Programa de Desen-
volvimento de Líderes 
com o objetivo de dis-
seminar a cultura de 
Liderança em toda a 
organização. 

PrOgrAmAs 
CustOmizAdOs 
PArA As áreAs 

É desenvolvido em 
parceria com os gestores 
das áreas para identifi-
cação de necessidades 
de desenvolvimento de 
suas equipes e criação 
de treinamentos especí-
ficos com foco sempre 
nas Competências da 
MAPFRE.

sgd – sistemA de gerenCiAmentO 
de desemPenhO 

Tem como objetivo proporcionar transparência 
às práticas gerenciais, garantindo ao Colaborador a 
oportunidade de discutir seu processo de participação 
no trabalho e suas possibilidades de desenvolvimen-
to. No SGD são avaliadas as atividades ligadas ao 
sistema de planejamento estratégico, bem como as 
Competências de cada colaborador.

AlinhAmentO estrAtégiCO 
É realizado anualmente um evento que tem o ob-

jetivo de compartilhar com os gestores da organização 
os resultados do Planejamento Estratégico atual, bem 
como, informar e alinhar os objetivos previstos no 
Planejamento do próximo ano. Participam mais de 
400 gestores que vêm de todo o Brasil. Em 2006 o 
evento contou com a participação de uma orquestra 
sinfônica que ressaltou a importância da harmonia 
e o trabalho em equipe para um resultado de alta 
performance. 

mAPeAmentO de COmPetênCiAs 
Identificação das competências essenciais para 

contribuir com a viabilização da estratégia da em-

SeguroS

PRIORIDADE NO CLIMA ORGANIzACIONAL

É realizado 
anualmente um 
evento que tem 

o objetivo de 
compartilhar com 

os gestores da 
organização os 

resultados do 
Planejamento 

Estratégico atual, 
bem como informar 

e alinhar os 
objetivos previstos 

no Planejamento do 
próximo ano
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presa. As Competências 
são utilizadas na seleção de 
novos colaboradores e no 
desenvolvimento de pro-
gramas de treinamento.

Gerência de 
Endomarketing e 
Comunicação Interna

Responsável pelas ações de aproximação e relacio-
namento com o Colaborador, clima organizacional, 
eventos internos, Responsabilidade Social, programa 
de Qualidade de Vida e Comunicação Interna.

Atribuições

• Dissemina os conceitos da Missão, Visão de Futuro, 
Valores, Princípios e Código de Conduta de forma 
consciente para que o Colaborador se comprometa 
com esses aspectos que são muito importantes para 
a MAPFRE.
• Desenvolve as ações de Endomarketing promo-
vendo um ambiente de trabalho que concilie vida 
pessoal e profissional por meio de atividades que 
gerem a melhoria da qualidade de vida, tanto para o 
profissional quanto para a sua família;
•  Aplica o Programa de Qualidade de Vida para 
que o Colaborador tenha a oportunidade de obter 
informações e possa cuidar do seu bem-estar de 
forma equilibrada.
• É responsável por desenvolver a comunicação 
interna de forma transparente, rápida e eficiente atra-
vés dos e-mails do PAM - Papo Aberto MAPFRE, 
mural, rádio, Tudo em Família e intranet.

COMEMORAçõES MAPFRE

No início do ano cada Colaborador recebe um 
calendário de qualidade de vida com as datas dos 
eventos internos que serão comemorados no de-
correr do ano. Desta maneira a empresa assume 
um compromisso  de comemorar todas as datas ali 
sinalizadas.

 A capa do calendário de 2007 trouxe uma men-
sagem do Presidente:

“Vamos fazer nossa vida mais alegre e proveitosa. 
Vamos ter disciplina e determinação. Vamos ser dife-
rentes. Vamos ter atitude MAPFRE”. (2007)

No Carnaval são enviadas mensagens de cons-
cientização.

Na Páscoa é comemorada a vida e é o momento 

de refletir sobre esta data 
importante, na ocasião é 
enviada uma lembrança 
para cada colaborador. 

As ações são focadas 
tanto no Colaborador 

quanto na sua família: no Dia das 
Mães, todas as mães e profissionais da MAPFRE 

recebem um presente, o Dia dos Pais é comemorado 
da mesma maneira. O principal conceito é valorizar a 
pessoa como um todo, nos diversos papéis que exerce 
na vida.

Outras datas especiais que também são co-
memoradas: Aniversário das empresas do Grupo 
MAPFRE, Dia da Mulher, Dia das Mães e Pais, 
Festa Junina, Evento Futuro Seguro - os filhos dos 
Colaboradores de 0 a 12 anos visitam a empresa, 
Festa de Confraternização e distribuição de Cestas 
de Natal.

Jornal Interno – Tudo em Família
O jornal interno Tudo em Família foi criado 

em 2006 para ampliar a comunicação e integrar 
ainda mais a família MAPFRE. O jornal é mensal 
e enviado para a residência de cada um dos Cola-
boradores em todo o Brasil. São abordados assuntos 
com informações sobre qualidade de vida, influência 
espanhola, nascimentos, concursos e campanhas 
internas com o objetivo de promover a conciliação 
da vida pessoal e profissional dos Colaboradores. 

PAM – Papo Aberto MAPFRE
O Papo Aberto MAPFRE foi criado em 2006 para 

substituir o programa anterior – Canal Aberto com 
RH – e utiliza a  intranet, e-mails, cartazes  e rádio 
interna para disseminar informações relevantes ao 
colaborador, difundindo assuntos que são o alvo da 
Estratégia de Pessoas: alta performance, ambiente e 
reconhecimento.

É o canal de comunicação interna da MAPFRE 
com os seus colaboradores e para estreitar o relaciona-
mento e deixar a comunicação ainda mais dinâmica, 
foi criada uma personagem, Pamela, eleita pelos 
próprios colaboradores no início do ano de 2007.  
A comunicação é ágil, transparente, eficiente e faz 
com que nossos colaboradores possam atuar como 
catalisadores de resultados e agentes de mudança, 
preparados para focar os objetivos nos clientes ofe-
recendo um atendimento diferenciado.

Pamela,  mais conhecida como “Pam”, é uma 
colaboradora da MAPFRE, psicóloga de formação, 
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pós-graduada em comunicação, nordestina, simpá-
tica, solidária e extrovertida. É uma pessoa que tem 
iniciativa e atitude MAPFRE! 

O Papo Aberto MAPFRE utiliza as seguintes 
ferramentas: 

E-mail da PAM
São enviados, quase que diariamente, um ou 

mais e-mails do endereço eletrônico PAM, que visa 
a agilidade da informação focada em assuntos de 
interesse do colaborador MAPFRE. Os textos infor-
mam sobre, convênio com academias, lançamento 
de novos cursos, confraternizações, ações sociais, 
mensagens de qualidade de vida, campanhas, con-
cursos, entre outras. 

Fale com o RH
O Fale com o RH é um link disponível na in-

tranet em que o colaborador envia suas sugestões, 
dúvidas e críticas. É uma ferramenta de comunicação 
muito importante e bastante utilizada pelos colabo-
radores, as respostas às questões são disponibilizadas 
de forma rápida e objetiva.

Link na intranet – PAM
O link na intranet é identificado com o nome de 

PAM. Este link é acessado por todos os colaborado-
res e tem por objetivo fornecer informações sobre  
diversos assuntos relacionados às pessoas, como 
benefícios, PLR - participação nos lucros e resulta-
dos, aniversariantes, convenção coletiva, Código de 
Conduta, Missão, Visão e Valores, Competências, 
MAPFRE Ação Social, inscrições para eventos 
internos, qualidade de vida, banners de datas come-
morativas, etc. 

Mural
O mural é uma das formas 

de comunicar que a MAPFRE 
utiliza com seus colaboradores 
em todo Brasil, é uma ferramenta 
disponível na Casa Central e em 
todas as Territoriais, Sucursais e 
AutoMais Serviços, é atualizada 
semanalmente com informações 
diversas tanto de interesse pessoal 
quanto profissional como:  di-
cas de saúde, qualidade de vida, 
lazer, cultura, entretenimento, 
MAPFRE na mídia, produtos da 
Empresa, pensamentos, campa-

nhas diversas entre outros assuntos.

Rádio Notícias MAPFRE 
É uma rádio disponível nos andares do edifício 

MAPFRE, vai ao ar duas vezes por semana e os locu-
tores são os próprios colaboradores.  Trata-se de um 
veículo de comunicação informal, que traz notícias 
do dia-a-dia para os mais de 600 colaboradores que 
ficam no edifício MAPFRE.

MAPFRE Ação Social 
É uma campanha de responsabilidade social 

que acontece todos os anos durante três meses para 
todos os Colaboradores da MAPFRE no Brasil. Os 
colaboradores são divididos em 10 equipes e têm 
como objetivo arrecadar a maior quantidade de ali-
mentos, roupas e outros artigos para entidades que 
eles mesmos indicam.

São muitas ações realizadas pelos Colaboradores 
voluntários destas entidades: bingos, eventos espe-
ciais, peças de teatro, melhorias como pintura de 
todo local entre outras atividades. Em 2006 foram 
arrecadados 22 mil unidades em gêneros alimentícios, 
higiene e limpeza e mais de 12 mil peças de roupas 
e calçados e 277 pessoas doaram sangue. 

McDia Feliz 
Apoio a Campanha que é realizada pelo 

GRACC – Grupo de Apoio à Criança e ao 
Adolescente com Câncer em parceria com o 
McDonald. A MAPFRE patrocina uma ou mais 
lojas do Mc em São Paulo, colocando banners e 
promovendo ações que aumentem a venda do big 
mac. Também é realizada venda dos produtos da 
Campanha para todos os Colaboradores como 

camisetas/bonés.  

Encontro de Negócios 
MAPFRE

Evento anual que tem o ob-
jetivo de disseminar a missão, 
a visão, os valores e princípios 
da empresa, discutir resultados, 
estratégias empresariais, respon-
sabilidade social e, também, a 
cultura do Grupo. Participam do 
evento mais de 1.300 colaborado-
res da Casa Central, Territoriais e 
Sucursais de São Paulo e região. 
O evento acontece em outubro 
pelo 4º ano consecutivo.

A evolução da 
empresa  nos 

últimos cinco anos 
terminados em 
2006 foi muito 

expressiva e são 
os colaboradores 

da MAPFRE os 
responsáveis por 

este sucesso
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Programa de Qualidade de Vida
Desde 2006, foi criado um Programa específico 

de Qualidade de Vida que realiza durante deter-
minado período atividades como: quick massagem 
gratuita, trilha ecológica em meio à Mata Atlântica 
em Bertioga - SP, sorteio de pacotes de academia 
grátis, teste de acuidade visual, feira com produtos de 
bem-estar, incentivo a tratamentos complementares 
como acupuntura, yoga e reeducação alimentar com 
a supervisão dos Vigilantes do Peso.

RECONHECIMENTO

Prêmio AMO  
(Atitude - MAPFRE - Original) 

Este prêmio visa atribuir reconhecimento aos 
colaboradores que completarem a partir de 9 anos 
trabalhando na MAPFRE.

Prêmio Águia 
Será merecedor desta condecoração o colaborador 

que demonstrar os seguintes atributos: Atitude MA-
PFRE / Guerreira / Única / Inovadora / Audaz. Além 
desses requisitos o Colaborador terá que elaborar um 
projeto novo, completo e específico com justificativa, 

objetivo, escopo de atuação, métrica de processo e 
financeira, e plano de ação. 

Prêmio Triple AAA 
Esta é a maior condecoração da MAPFRE, para 

recebê-la o Colaborador deverá ter 2 Prêmios Águia 
e 1 Prêmio AMO. 

RESULTADOS

Quantitativos
O resultado geral obtido pela empresa é conseqüência 

de diversos fatores inclusive das ações desenvolvidas 
pela área de recursos humanos. A evolução da em-
presa  nos últimos cinco anos terminados em 2006 foi 
muito expressiva e são os colaboradores da MAPFRE 
os responsáveis por este sucesso.

A seguir serão mostrados os principais indicadores 
da evolução da empresa.

O gráfico 2 mostra a evolução de participação no 
mercado da MAPFRE. O market share da empresa 
entre 2002 e 2006 cresceu 95%, passando a ocupar 
a sexta posição no ranking de seguradoras sem con-
siderar os produtos de acumulação.

No gráfico 3 vemos a evolução do número de pes-

grupo Mapfre
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soas empregadas diretamente pela empresa, número 
que demonstra que a MAPFRE teve um aumento de 
quase mil colaboradores no seu quadro de colabora-
dores, no período analisado, proporcionando a todos 
eles uma política de recursos humanos moderna e 
que tem por objetivo promover a satisfação pessoal, 
funcional e empresarial das pessoas.

O gráfico 4 indica que o índice percentual de 
despesas administrativas vem caindo no período, 
mesmo tendo havido um substancial incremento no 
número de colaboradores.

Finalmente, no gráfico 5, mostra-se o índice de 
produtividade dos colaboradores da empresa, que 
reflete a evolução do faturamento por empregado 
no período.

Como se pode notar, houve um crescimento de 
81% na produtividade dos colaboradores no período, 
fato que por si só demonstra o acerto na política de 
recursos humanos adotada pela empresa.

QUALITATIVOS

A Diretoria de Desenvolvimento de RH da MA-
PFRE possui grande influência na cultura organi-
zacional da empresa.

O crescimento da empresa e da rede associada, 
o extraordinário crescimento na participação no 
mercado, a colocação da empresa entre as maiores 
do setor de seguros provocaram uma mudança de 
comportamento dos Colaboradores, que passam a 
relatar em entrevistas o orgulho de pertencer a uma 
organização como a MAPFRE. A definitiva padro-
nização da marca MAPFRE, não mais utilizando o 
antigo nome da empresa – Vera Cruz, foi importante 
para o reforço da imagem da marca com seu público 
interno. Os colaboradores aprovaram a mudança e 
relatam a satisfação pela adoção do nome interna-
cionalmente reconhecido da MAPFRE.

Em 2006, foram investidos mais de R$ 1 milhão 
em desenvolvimento profissional e educação, que 
refletiram em um aumento de 41% em horas de 
treinamento destinadas ao colaborador, totalizando 
126.942 horas.

Mais de 90% dos colaboradores participaram de 
cursos oferecidos pela empresa através de sua intra-
net, demonstrando o comprometimento da equipe 
com as estratégias de desenvolvimento profissional 
e pessoal adotadas pela MAPFRE.

A empresa oferece oportunidades internas aos 
seus colaboradores, que têm preferência na disputa 

Evolução da quantidade de empregados

Gráfico 3
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Evolução do índice de despesas administrativas

Gráfico 4

Evolução do Índice de Despesas Administrativas

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ano

Pe
rc

en
tu

al
de

D
es

pe
sa

s
A

dm
in

ist
ra

tiv
as

(%
)

Desp. Administrativas 14,8 14,1 12,9 11,1 10,2
2002 2003 2004 2005 2006

Evolução do Índice de Produtividade

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ano

Ín
di

ce
de

Pr
od

ut
iv

id
ad

e

Índice de Produtividade
100 116 136 166 181
2002 2003 2004 2005 2006

Evolução do índice de produtividade

Gráfico 5

grupo Mapfre



Mai.Jun/2008

51

por vagas abertas. Em 2006, 91 profissionais se 
beneficiaram do programa e mudaram suas áreas 
de atuação: foram transferidos de área para uma 
promoção de função. 

A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 
foi instituída em 1997 e tem como principal objetivo 
compartilhar com os colaboradores os resultados ob-
tidos no período. Em 2006, o total distribuído como 
PLR foi de aproximadamente R$ 8 milhões, um 
incremento de 33% em relação ao ano anterior.

Em 2006 a MAPFRE foi reconhecida como a 
melhor empresa de seu segmento na edição especial 
da revista Isto É Dinheiro, galardão conquistado em 
razão do empenho de seus colaboradores.

Créditos
São co-responsáveis por este case: Roberta de Lima 

Provinciano, Gerente de Endomarketing e Comunicação 
Interna e toda a equipe da Diretoria de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, que se dedica diariamente na 
busca de um bom ambiente de trabalho. 
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A Eucatex S.A. Indústria e Comércio, que em 2007 completou 
56 anos de existência, é uma das maiores produtoras de pisos, 
divisórias, telhas, painéis MDP, chapas de fibras de madeira, 
substratos agrícolas, produtos minerais, tintas e vernizes do 
Brasil. Com 2.200 funcionários, a companhia exporta para mais 
de 30 países e possui quatro modernas fábricas em Botucatu, 
Salto e Paulínia, cidades localizadas no interior do Estado de São 
Paulo. Em setembro de 2007 a companhia concluiu com sucesso 
uma reestruturação de capital, e está preparada para iniciar um 
novo ciclo de crescimento.

a reestrUtUração 
levando a Um novo ciclo

J o s é  a n t o n i o  g o u L a r t  d e  c a r v a L h o

euCatex

por meio de investimentos realizados no final 
dos anos 70 e ao longo da década de 80, a 
Eucatex, fundada em 1951, verticalizou 
a sua produção mantendo o foco em seu 

negócio principal. Na época a companhia passou 
a fabricar os seguintes produtos, todos direta ou 
indiretamente relacionados com a produção de 
chapas de fibras: 
• tintas para consumo próprio na pintura da 
chapa dura; 
• perfis metálicos para compor sistemas de forros 
e divisórias de fibras de madeira; 
• minérios com características isolantes (térmi-
cos) como complemento da linha de isolantes  
existente; e
• substratos agrícolas consumidos na produção de 
mudas para formação de florestas próprias e para 
a agricultura, nos seus diversos segmentos.
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finançaS

A REESTRUTURAçãO LEVANDO A UM NOVO CICLO

Em 1993 a Eucatex iniciou uma fase de diver-
sificação de seus produtos, com investimentos de 
aproximadamente R$ 300 milhões para a execução 
dos seguintes projetos: 
• construção da fábrica da Unidade Tintas em 
Salto (SP), inaugurada no início de 1995; 
• construção da fábrica da Unidade MDP em Bo-
tucatu (SP), inaugurada em junho de 1996; e
• implantação de uma linha de impressão e im-
pregnação de papel para revestimento de chapa 
dura e de painéis de aglomerado na fábrica de 
Salto (SP)

Nos últimos 11 anos, a Eucatex investiu no 
seu ativo permanente um montante de R$ 600 
milhões. Além da construção de duas modernas 
fábricas, uma de tintas e outra de MDP, a compa-
nhia também modernizou seu parque industrial, 
ampliou sua capacidade de produção e investiu 
em novas linhas de produção, acabamentos, em 
florestas e na manutenção de seu parque fabril. 

Atualmente a Eucatex é líder, ou divide a li-
derança nos principais mercados em que atua. 
Isso demonstra o reconhecimento e a tradição da 
marca Eucatex, associada a sua preocupação com 
o desenvolvimento tecnológico e a qualidade de 
seus produtos. 

Nos anos de 1994 e 1995 houve a concentração 
de investimentos na construção das novas fábri-
cas. A partir de 1998, o foco de investimentos da 
Eucatex voltou-se para o objetivo de tornar a com-
panhia mais competitiva nos mercados em que 
atua por meio da modernização das suas linhas de 
produção, visando à redução dos custos industriais, 
aliada ao lançamento de produtos de maior valor 
agregado. Naquele ano foram investidos cerca de 
R$ 60 milhões nos seguintes projetos:
• modernização das linhas de produção da fábrica 
de chapas duras em Salto (SP);
• aumento da capacidade de pintura de chapas, 
possibilitando significativa redução de custos;
• aumento da capacidade de impressão, impreg-
nação e laminação de papel para revestimento de 
chapa de fibra e de aglomerado; 
• aumento de produção de portas e divisórias;
• reforma e adequação do parque de utilidades; 
• implantação da nova fábrica de pisos laminados 
de madeira; 
• implantação de nova linha de telhas metálicas 
em complementação ao atual portfólio; e 
• aumento da capacidade de produção de substratos 
para a agroindústria, visando atender a crescente 
demanda de mercado.

REORGANIzAçãO SOCIETÁRIA

Em dezembro de 1996, o controle acionário da 
Eucatex foi adquirido por meio de transferência das 
quotas da RNTL Participações S/C Ltda. para o 
Sr. Paulo Maluf e para a Sra. Sylvia L. Maluf. 

Os novos acionistas controladores nomearam 
uma nova administração, tendo o Sr. Flávio Maluf 
sido eleito como diretor presidente da Eucatex, a 
qual tomou uma série de medidas de médio e lon-
go prazos com enfoque na redução de custos, na 
capitalização da empresa e na redefinição da sua 
estratégia operacional e de atuação comercial. 

Dessa forma, nos últimos anos, a Eucatex 
vem passando por um processo de reorganização 
societária e administrativa, inclusive por meio da 
incorporação de empresas controladas, a fim de 
reduzir os seus custos operacionais e agilizar a 
sua administração. 

Entre as ações implementadas pela nova ad-
ministração visando à redução de custos, podem 
ser destacadas:
• redução do número de diretores e diretorias de 
26 para 5; 

Ano
Investimentos 
(R$ Milhões)

1994 72,3

1995 78,9

1996 31,5

1997 45,8

1998 59,7

1999 31,8

2000 42,9

2001 47,4

2002 20,1

2003 30,9

2004 41,2

2005 106,8

2006 87,1

2007 112,8

Total 809,2 

investimentos da Eucatex (r$ milhões / Ano)

Tabela 1



CASE STUDIES

54

euCatex

• redução do número de funcionários de 4.357 para 
2.318 até fim do exercício de 2007; 
• venda dos negócios Terpenos e Argilas Ativa-
das, que eram deficitários e não tinham qualquer 
sinergia com os demais negócios da Eucatex. No 
último trimestre de 2002 foi vendido o negócio 
Filtrantes Industriais; 
• fechamento de linhas de produção deficitárias, tais 
como, lã de vidro, lã de rocha, portas corta-fogo, 
fachadas, collor walls e a terceirização da produção 
de telhas metálicas. 
• redução dos custos variáveis de produção, a 
redefinição da linha de produtos a serem comer-
cializados e o lançamento de novos produtos de 
maior valor agregado; 
• aumento da capacidade instalada de produtos de 
maior valor agregado e a modernização das linhas 
de produção a partir de significativos investimentos 
nas unidades fabris de Salto e Botucatu. Como 
exemplo desses investimentos podemos destacar:

- instalação de uma moderna linha de pintura 
e uma linha de revestimento com papel finish foil 
para chapas de fibras visando à redução de custos 
e aumento de capacidade de produção; 

- modernização e aumento da capacidade de 
produção da fábrica de portas e painéis ;

- ampliação da capacidade de produção da 
fábrica de painéis MDP, que foi projetada para 
uma produção de 180 mil m3 ano e atualmente 
tem capacidade para aproximadamente 420 mil 
m3 de painéis MDP;

- implantação da nova linha de pisos laminados;
- aquisição de duas novas caldeiras alimentadas 

por biomassa – substituição de 14 velhas caldeiras 
a óleo ou gás.

A adoção de tais medidas relativas ao programa 
de reestruturação produziu um sensível impacto na 
Eucatex, tendo sido refletida nos seus resultados, 
dentre os quais cabe destacar: 1 - o crescimento 
de 283% ou R$ 461 milhões na receita líquida, no 
período de 1995 a 2007; 2-  o crescimento do fatu-
ramento por empregado de R$ 37 mil/empregado 
para R$ 268 mil/empregado no período de 1995 a 
2007; e, 3 -  a significativa melhoria do resultado 
operacional (antes dos gastos com reestruturação e 
despesa financeira líquida) da Eucatex, que passou 
de um prejuízo operacional de R$ 25 milhões para 
um lucro operacional de R$ 71 milhões no período 
de 1995 a 2007. 

A REESTRUTURAçãO FINANCEIRA

Em 16 de abril de 2003, a Eucatex entrou com 
pedido de concordata preventiva como parte de um 
processo de reestruturação financeira. A elevação 
dos juros e as dificuldades na rolagem das dívidas 
da Eucatex, dentro de patamares e prazos compatí-
veis com sua geração de caixa, foram os principais 
motivos do pedido de concordata preventiva feito 
pela companhia. 

Em 16 de agosto de 2005, o Grupo Eucatex 
protocolou o pedido de recuperação judicial da 
Eucatex S/A Indústria e Comércio na 3ª Vara da 
Comarca de Salto, pleiteando a extinção de seu 
processo de concordata preventiva, após ter cum-
prido todas as obrigações legais - migrando para 
o novo instituto de recuperação judicial, previsto 
na Lei nº 11.101/05. O pedido foi deferido no dia 
27 de outubro de 2005. 

Em uma primeira Assembléia Geral de Credo-

Ano 1995 2000 2005 2006 2007 2007 x1995

Receita Líquida

(milhares de reais) 162.682 358.591 557.577 570.053 623.522 283%

Número de Funcionários 4.357 3.096 2.621 2.382 2.318 -47%

Receita Líquida /

Número de Funcionários 37 116 213 239 269 621%

Resultado Operacional antes dos Gastos com 

Reestruturação e Despesa Financeira Líquida*

-25 45 26 27 71 n.m.

Desempenho 1995/2007

Tabela 2

* Em milhões de reais
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res, realizada em 18/10/2006, a Eucatex aprovou 
um plano de recuperação judicial que apesar de 
ter contado com a adesão de 100% dos credores, 
que representaram também 100% dos créditos com 
garantia real, e 96,7% dos credores que representa-
ram 77,5% dos créditos sem garantia real, teve seu 
resultado contestado na Justiça pelo credor Fun-
dação Petrobras de Seguridade Social (Petros). Foi 
concedida uma liminar em 01/02/07 pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, determinando 
a suspensão da execução do plano aprovado e  a 
realização de nova Assembléia. 

Em 19 de setembro de 2007,  os credores da 
Eucatex S/A Indústria e Comércio aprovaram 
o segundo e definitivo Plano de Recuperação 
Judicial da empresa. Durante Assembléia Geral 
realizada em São Paulo, o Plano obteve 100% de 
aprovação dos credores com e sem garantia. O 
processo garantiu equacionamento de dívida e 
novos investimentos.

O valor do passivo, R$ 485 milhões, tomado 
como base para o estabelecimento do acordo 
aprovado, foi apurado em 31 de agosto de 2006, a 
partir da correção dos valores originais da concor-
data, corrigidos pela variação do INPC mais 8%. 
Desse total, R$ 70 milhões foram equacionados a 

curto prazo, com o pagamento em dinheiro,  e o 
restante através do pagamento de R$ 60 milhões, 
num prazo de até 10 anos, dação de sete fazendas 
de reflorestamento, que totalizam 8.888 hectares, 
além do aumento de capital, fruto da conversão de 
debêntures, cujas ações representarão aproxima-
damente 7,5% do capital da companhia. 

Com o Plano de Recuperação aprovado, o 
endividamento do Grupo passou a ser de R$ 70 
milhões, menor que a geração de caixa anual da 
empresa, conforme pode ser observado na tabela 
3, que traz também as informações da evolução 
do faturamento bruto e o resultado operacional 
da empresa. 

O DESEMPENHO EM 2007

Junto com o Plano de Recuperação Judicial, 
as estratégias adotadas pela companhia, aliadas ao 
bom momento do setor imobiliário e do cenário 
macroeconômico brasileiro – com aumento do ní-
vel de emprego, da renda, do crédito e do consumo 
– resultaram em um importante crescimento nas 
vendas de todas as linhas de produtos Eucatex 
em 2007.  

Além disso, os investimentos realizados pro-
porcionaram uma melhoria no mix de produtos, 
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tornando-os mais competitivos. 
O principal destaque do exercício foi a venda 

de tintas imobiliárias, que apresentou um cresci-
mento de 52% no ano de 2007, comparativamente 
ao ano anterior. No mercado interno, também 
houve evolução positiva nas vendas de painéis de 
madeira, tendo crescido 14% na comparação com o 
ano de 2006, e de pisos laminados, que aumentou 
em 12% no mesmo período. 

A valorização cambial do real frente ao dólar, 
fechando o ano cotado a R$ 1,7713 para cada US$ 
1,00, impactou na receita da área de chapas de 
fibras, que tem cerca de 20% de seu faturamento 
voltado para o mercado externo. 

CRESCIMENTO NAS VENDAS

No ano de 2007 o faturamento da Eucatex foi de 
R$ 765 milhões, ou seja, um crescimento de 11% 
em relação a 2006, impulsionado pelo aumento das 
vendas físicas em geral e também pela melhoria 
no mix dos produtos vendidos, sobretudo painéis 
MDP revestidos. 

O segmento de tintas da Eucatex vem ganhando 
destaque na composição da receita da empresa 
devido ao seu crescimento nos últimos dois anos, 
passando a representar 15% do faturamento em 
2007, ante 12% em 2006. 

A Eucatex está presente em todos os estados 
do Brasil e possui uma completa linha de produ-
tos que atende as diferentes classes sociais, o que 
favorece o aproveitamento do bom momento do 
segmento de construção civil. A companhia tem 
trabalhado para estar entre os quatro maiores fa-
bricantes de tintas do Brasil no curto prazo. 

Os painéis MDP também aumentaram a sua 
participação no faturamento da companhia, re-
presentando 34% em 2007 contra 31% em 2006. 
Além do crescimento no volume de vendas, o mix 
se manteve favorável, com a participação de 85% 

de produtos revestidos (acabamento em Baixa 
Pressão – BP; Finish Foil – FF; e Lacca), contra 
23% do restante dos fabricantes. 

O produto Lacca, que é exclusivo da Eucatex, 
lançado em maio de 2007, teve grande aceitação 
no mercado moveleiro. Em relação ao produto BP, 
após a conclusão da instalação da nova linha de 
produção com capacidade de 9 milhões de m²/ano, 
a companhia pôde aumentar a oferta do produto, 
possibilitando atender um número maior de clien-
tes e ter uma previsão ainda mais otimista nos seus 
volumes de venda para o próximo exercício. 

AUMENTO DA LUCRATIVIDADE 

Houve importante melhoria na lucratividade 
da Eucatex no quarto trimestre de 2007 em rela-
ção ao mesmo período em 2006, pois enquanto a 
Receita Líquida cresceu 8,3% no período, o Custo 
dos Produtos Vendidos (CPV) apresentou um 
crescimento de 0,2%. 

Graças aos investimentos realizados, a compa-
nhia vem conseguindo obter ganhos de escala com 
o aumento da produção e trabalhando consistente-
mente para promover melhorias em seu processo 
produtivo, tendo proporcionado aumento dos 
índices de qualidade e reduções de custos fixos. 

O CPV do quarto trimestre de 2007 atingiu R$ 
110,6 milhões e o acumulado no ano somou R$ 
425,9 milhões, representando uma elevação de 
5,0% em relação ao ano anterior. 

Como conseqüência dos fatores mencionados 
anteriormente, no acumulado do ano de 2007 o 
Lucro Bruto atingiu R$ 197,6 milhões, isto é, 
um aumento de 20,2% em relação a 2006, com a 
margem bruta atingindo 31,7%, uma melhoria de 
2,9 pontos percentuais. 

Dando continuidade a sua estratégia de focar 
produtos de maior valor agregado, a Eucatex ins-
talou duas novas linhas de revestimento para aca-
bamento de painéis MDP, uma para acabamento 
em Baixa Pressão (BP) e outra para acabamento 
de painéis revestidos com folhas decorativas Finish 
Foil (FF) com alto brilho. 

Os ajustes promovidos na estrutura organiza-
cional da Eucatex e as significativas reduções nos 
gastos com o Processo de Recuperação Judicial, 
em “perdas e desvios de custos” e indenizações 
trabalhistas tiveram importante reflexo nas des-
pesas operacionais. 

No acumulado do ano a variação dessas despe-

Ano 2005 2006 2007

Faturamento Bruto 675 690 765

Resultado Operacional 7 9 70,7

Lucro/ Prejuízo Líquido -99 28 68,8

Ebitda 56 65 113,8

indicadores (r$ milhões / Ano)

Tabela 3
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sas também foi menor que a evolução das vendas, 
passando de 27,2% da Receita Líquida em 2006 
para 20,4% em 2007. 

MELHORIA NA GESTãO OPERACIONAL

A Eucatex apresentou mais um trimestre de 
resultados operacionais crescentes, com o EBITDA 
atingindo R$ 38,0 milhões no período outubro-de-
zembro de 2007 e acumulando R$ 113,8 milhões 
no ano. 

Essa evolução positiva é resultado de uma me-
lhor gestão operacional e da melhoria do panorama 
de seus segmentos de atuação – construção civil e 
indústria moveleira. 

A margem EBITDA passou de 11,7% no quatro 
trimestre de 2006 para 23,1% no quarto trimestre 
de 2007, uma significativa melhoria de 11,4 pontos 
percentuais. 

No acumulado do ano de 2007 o Lucro Líquido 
foi de R$ 68,8 milhões, ante um Lucro Líquido de 
R$ 28,0 milhões em 2006, ou seja, um crescimento 
de cerca de 146%. 

INVESTIMENTOS 

Dentre os investimentos finalizados pela Euca-
tex no exercício, destacam-se:
• Aquisição de duas novas linhas de revestimento: 
a primeira para acabamento de painéis MDP em 
Baixa Pressão (BP), com capacidade de produção 
de 10 milhões de m²/ano, e a segunda para pro-
dução de MDP revestido com folhas decorativas 
Finish Foil (FF); 
• Plantio de 5,4 mil hectares de novas florestas que 
garantem o abastecimento das plantas atuais, além 
de expressivo excedente, suficiente para implanta-
ção de uma nova linha de produção de painéis. 
• Conclusão do projeto de reciclagem de madeira. 

PROJETO RECICLAGEM DE MADEIRA 

A Eucatex concluiu em 2007 um arrojado pro-
jeto, instalando a primeira linha de reciclagem de 
madeira para uso industrial no Brasil. Com isso, a 
companhia deu um passo pioneiro e fundamental 
para a preservação de suas florestas e do meio 
ambiente, e a garantia de um insumo importante 
com baixo custo. 

A reciclagem produz insumos utilizados tanto 
na geração da energia térmica quanto no processo 

produtivo. Hoje a Eucatex tem centenas de parce-
rias com empresas e Prefeituras que passaram a 
dar um destino correto para seus resíduos. 

A companhia possui capacidade mensal para 
processamento de 20 mil toneladas de resíduos 
(pallets, painéis de madeira, caixas, podas de árvo-
res, entre outros) a serem reciclados em instalações 
próprias, que contam com avançados equipa-
mentos de extração de papel, plástico, metais e 
materiais não ferrosos.

LOTEAMENTO EM SALTO (SP) 

Em novembro de 2007, a Eucatex Agro Flo-
restal Ltda, empresa do Grupo Eucatex, assinou 
um contrato com as empresas CIPASA Desenvol-
vimento Urbano S.A., Scopel Desenvolvimento 
Ltda. e Prata Empreendimentos Imobiliários e 
Construção Civil Salto S.A. para o desenvolvi-
mento de um loteamento em fazenda de sua pro-
priedade na cidade de Salto, no interior do estado 
de São Paulo. 

O empreendimento envolve uma área de 2 
milhões de metros quadrados, onde serão criados 
loteamentos residenciais e comerciais, com valor 
geral de vendas (VGV) estimado em pouco menos 
de R$ 200 milhões, e deverá se realizar ao longo 
de 8 anos. 

A área que será loteada está localizada no centro 
do município de Salto e possui 2,5 mil metros de 
frente para a Rodovia Santos-Dumont, que liga a 
cidade de Sorocaba a Campinas, e 1,5 mil metros 
com frente para uma das principais avenidas da 
cidade. 

NOVA LINHA DE T-HDF 

A Eucatex confirmou o pedido para a instala-
ção na Unidade de Salto (SP) de uma linha para 
a produção de T-HDF no valor total de R$ 130 
milhões, dos quais 80% virão de recursos próprios 
e o restante será financiado. 

Essa é a primeira linha no Brasil especializada 
na produção desse tipo de chapa, produto seme-
lhante ao MDF, mas com densidade e qualidade 
superiores. As chapas são utilizadas na indústria 
moveleira e na produção de pisos, divisórias e 
portas. 

Como será implantada em uma instalação 
existente, com toda a infra-estrutura já pronta, o 
cronograma para a entrada em operação é bastante 
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curto, devendo já ao final do primeiro semestre de 
2009 estar em funcionamento. 

A capacidade instalada é de 110 milhões de 
m²/ano, devendo gerar, quando em pleno funcio-
namento, um faturamento adicional à unidade da 
ordem de R$ 250 milhões/ano e um EBITDA de 
R$ 90 milhões/ano. 

CONCLUSõES

Os números refletem uma trajetória de bons 
resultados da Eucatex após a conclusão de sua 
reestruturação de capital e o Plano de Recuperação 
Judicial, o que permitiu, entre outras conquistas, a 

significativa redução de seu endividamento. 
O desempenho em 2007 também intensifica a 

confiança do mercado na companhia. 
Com a aprovação de seu Plano de Recuperação, 

a Eucatex atinge a estabilidade financeira para 
também buscar crescimento e expansão nos seg-
mentos em que atua fortemente, construção civil 
e indústria moveleira.

O Brasil vive um boom do mercado imobiliário e 
da construção civil. E a Eucatex está preparada para 
focar no crescimento operacional, com investimentos 
em aumento de produção e em novas linhas de pro-
dutos. E tendo a sustentabilidade de matéria-prima 
garantida por uma ampla área florestal disponível.

José Antonio Goulart de Carvalho é vice-presidente Executivo e 
diretor de Relação com Investidores da Eucatex.
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Quando pensamos em globalização, no desenvolvimento 
da tecnologia, no acesso das populações a bens e serviços 
produzidos e circulando globalmente, faz-se importante 
perceber que a noção tempo-espaço foi sendo alterada 
nos últimos cem anos.

articUlação 
pelo meio ambiente

criada a partir do programa de concessões ro-
doviárias de 1997 para recuperar as estradas 
brasileiras, a EcoRodovias, hoje, é responsável 
por 1.440 km de malha rodoviária, por onde 

passam mais de 40% de toda a carga nacional movi-
mentada para exportação e importação. As empresas 
controladas pela holding EcoRodovias são: Ecovias 
(SP), Ecovia (PR), Ecocataratas (PR) e Ecosul (RS), 
concessionárias de rodovias, e as Ecopátios Logística 
Cubatão e Imigrantes.

Esta velocidade de mudança nos faz viver em 
um mundo onde as relações entre a sustentabilidade 
e o desenvolvimento vêm sendo compreendidas 
enquanto diálogos necessários que devem buscar 
um equilíbrio, pois para continuar usufruindo todo 
o desenvolvimento alcançado por meio das forças 
produtivas e do mercado capital, deve-se criar re-
lações harmônicas entre o meio ambiente e o desen-
volvimento social e econômico. 

Um país como o Brasil, com a abundância de 
recursos naturais que possui e com a maior popu-
lação da América do Sul, tem papel fundamental 
na mudança de atitude com relação a como são per-
cebidos os espaços de convívio entre meio ambiente 
e sociedade. O projeto Ecoviver surge a partir deste 
panorama, com o intuito de trabalhar a questão 
dos resíduos sólidos, para se transformar a forma 

a r t a e t  m a r t i n s

eCoroDoviaS
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de perceber a natureza, pois ela não é abundante e 
durável se não for alimentada e bem cuidada. Para 
esta premissa ser compreendida, nasce a idéia do 
Ecoviver, que parte da articulação entre a iniciativa 
privada, o Poder Público e a sociedade civil, onde 
por meio do envolvimento de municípios, da parti-
cipação de escolas, professores, alunos, comunidade 
e administração pública acredita ser possível realizar 
mudanças concretas de atitude com relação ao meio 
ambiente. 

O projeto Ecoviver ao disseminar informações 
a respeito dos resíduos sólidos, sua problemáti-
ca e possíveis soluções, tem enquanto princípio 

o aprofundamento da 
questão ambiental nas 
comunidades por onde 
passa, busca sensibilizar 
e conscientizar a socie-
dade a partir de uma 
metodologia inovadora 
- uma das estratégias de 
sucesso para a mudan-
ça concreta de atitude 
por parte dos envolvidos 
nas atividades. O projeto 
Ecoviver preocupou-se 
com o processo, e não só 
com uma ação pontual, 
portanto, foi estrategica-
mente elaborado para 
ser construído de forma 
sólida e com resultados 
efetivos, a longo prazo, 

envolvendo diversos sujeitos sociais, em sensibili-
zação, formação, capacitação, criação artística e 
articulação política para pensar e propor soluções 
quanto a questão dos resíduos sólidos no país.

 O Ecoviver pretende trazer, e já demonstra resul-
tados de sucesso em dois anos de projeto, transfor-
mações reais na sociedade formando cidadãos mais 
conscientes sobre a preservação e cuidado ambiental, 
por meio de alternativas para a geração e acúmulo 
de resíduos sólidos no ambiente, com a difusão de 
conceitos sobre coleta seletiva, onde ações comuni-
tárias e trabalho em cooperação e parceria valorizam 
a forma de se estar e de se viver no mundo.

APRESENTAçãO

O Ecoviver acontece desde abril de 2006 e pre-
tende continuar até o ano de 2012 para alcançar 

os indicadores de sucesso já identificados nos seus 
primeiros anos. Foi criado para a empresa Ecoro-
dovias, formada por três empresas: a Ecovias (São 
Bernardo do Campo-SP), a Ecovia (São José dos 
Pinhais-PR) e pela Ecosul (Pelotas-RS), integrada 
ao projeto em 2007.

A EcoRodovias é uma empresa gestora de soluções 
de fluidez na locomoção de bens e pessoas em negó-
cios logísticos. Atualmente, administra concessões de 
rodovias nos principais corredores de importação e 
exportação brasileiros e importantes pólos de turismo, 
por onde circulam cerca de 41 milhões de veículos 
por ano. Suas concessionárias ligam os três mais im-
portantes portos brasileiros (Santos, Paranaguá e Rio 
Grande) aos maiores centros de produção e consumo 
nacional. Estrategicamente, também possui negócios 
no setor de logística nas regiões em que atua, com o 
Ecopátio Cubatão, maior pátio regulador intermodal 
do país.

Criada a partir do programa de concessões rodo-
viárias de 1997 para recuperar as estradas brasilei-
ras, a EcoRodovias, hoje, é responsável por 1.440 
km de malha rodoviária, por onde passam mais de 
40% de toda a carga nacional movimentada para 
exportação e importação. As empresas controladas 
pela holding EcoRodovias são: Ecovias (SP), Ecovia 
(PR), Ecocataratas (PR) e Ecosul (RS), concessio-
nárias de rodovias, e as Ecopátios Logística Cubatão 
e Imigrantes.

A EcoRodovias tem como seus acionistas a brasi-
leira Primav Construções e Comércio S.A. (do Grupo 
CR Almeida) e a italiana  Impregilo International 
Infrastuctures N.V. (do Grupo Impregilo).

O projeto Ecoviver parte da compreensão de que 
uma ação concreta de mudança de atitude com 
relação ao meio ambiente deve ser trabalhada nos 
âmbitos individual, comunitário e regional. A pro-
posta do Ecoviver foi de conscientizar os diferentes 
níveis de relação social a fim de construir uma rede 
de conhecimento e capacitação que alcançasse 
o entendimento da questão ambiental enquanto 
pressuposto de melhores condições de vida para a 
população em geral.  

O projeto foi pensado em diálogo com:
• Escolas públicas (municipais, estaduais e em um 
número menor, particulares), por meio da capacita-
ção de professores e trabalhos de arte educação com 
os alunos.
• Participação da comunidade por meio de apresen-
tações artísticas cênicas e musicais.
• Envolvimento do Poder Público, por meio de um 

O projeto 
Ecoviver parte da 
compreensão de que 
uma ação concreta 
de mudança 
de atitude com 
relação ao meio 
ambiente deve ser 
trabalhada nos 
âmbitos individual, 
comunitário e 
regional

eCoroDoviaS



Mai.Jun/2008

61

Fórum de debates sobre a ques-
tão ambiental regional, nos três 
estados onde foi desenvolvido o 
trabalho: São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul. 

Foram 14 cidades envolvidas, 
com 227 escolas participantes, 
formação de 1.125 professores, 
53.844 alunos atuantes, reunindo 
ao todo mais de 88 mil pessoas 
durante os dois anos do projeto. 

Muitas propostas de respon-
sabilidade social são pensadas e 
geridas na área ambiental de for-
ma pontual, ou seja, com alguma 
atividade em curto prazo, com 
intervenções que não pretendem 
ser solidificadas de acordo com o contexto onde estão 
sendo realizadas. 

A metodologia do projeto foi baseada no método 
de pesquisa NEPSO (Nossa Escola Pesquisa sua 
Opinião) desenvolvida pelo Instituto Paulo Freire 
juntamente com a Ação Educativa. O método de 
trabalho da equipe do Ecoviver é voltado para o 
estudo da realidade, sua intervenção é construtiva, 
pois parte do diálogo entre a demanda e necessidade 
das comunidades surgidas durante as discussões em 
sala de aula com as crianças e professores das escolas, 
que percebem a questão ambiental como presente 
no dia-a-dia de suas vidas. O meio ambiente deve 
ser entendido como o espaço onde vivemos, para a 
criança esta compreensão gera ações efetivas e for-
mas criativas de se pensar sobre como melhorar sua 
qualidade de vida. Por meio da capacitação dos pro-
fessores, os alunos desenvolvem trabalhos em artes 
(teatro, dança, jogral, música, colagem, esculturas) 
para incorporar a problemática do projeto no seu 
cotidiano e transformá-lo. Os professores capacitados 
se sentem privilegiados pela oportunidade de receber 
uma formação de alta qualidade metodológica e se 
sentem estimulados a trabalhar com a questão do 
meio ambiente em sala de aula, muitas vezes com-
plementando uma atividade que já é parte do plano 
pedagógico do próprio Governo Federal, que tem o 
meio ambiente como tema transversal. 

Outro motivo do sucesso do Ecoviver foi o acom-
panhamento das coordenadoras pedagógicas durante 
os dois anos de execução do projeto. Este contato 
semanal com os professores e diretores das escolas 
sustentou metodologicamente e deu foco ao desen-

volvimento das atividades em sala 
e foi recebido de forma acolhedora, 
como fato inédito em projetos so-
cioculturais em escolas. 

O Ecoviver entende que para 
ter impacto e alcançar os indi-
cadores sociais pretendidos deve 
acompanhar de perto a execução 
do trabalho, por meio de levanta-
mento de dados socioeconômicos, 
pesquisa de contexto de todas as 
localidades onde está inserido, aná-
lise do grau de desenvolvimento 
da proposta nas comunidades, no 
município e região. 

ARTICULAçãO COM  
O PODER PúBLICO

Concomitante ao desenvolvimento do trabalho 
pedagógico nas escolas, o projeto teve o intuito de 
envolver as diversas secretarias municipais em um 
trabalho conjunto para a busca de soluções na ques-
tão dos resíduos sólidos, pois este tema reflete, em 
diferentes circunstâncias, cada órgão público.

Nesse evento, técnicos das secretarias de Meio Am-
biente, Educação, Turismo, Saúde, Cultura, Obras e 
Comunicação foram convidados a participar de dis-
cussões a respeito da gestão dos resíduos sólidos. Para 
embasar os debates houve palestras com cooperativas 
de reciclagem, mostrando caminhos e entraves para a 
montagem de uma cooperativa e de como concretizar 
parcerias com instituições públicas e privadas.

Esta iniciativa foi extremamente apreciada pelas 
secretarias que mostraram não ter espaço para deba-
ter o tema ou conhecer as ações de outras secretarias. 
Como resultado, um documento nomeado de “Carta 
de Intenções do Fórum do Poder Público” indicou 
as possíveis soluções e estratégias para o descarte 
dos resíduos. Este documento foi entregue em cada 
prefeitura onde o projeto atua com a finalidade de se 
tornar uma política pública de gestão. 

O projeto Ecoviver é desenvolvido em quatro 
fases:

FASE I - ECOVIVER ITINERANTE

Fase de abertura e divulgação do projeto. Um 
caminhão interativo (Estação Ecoviver) foi espe-
cialmente estilizado com a identidade visual do pro-
jeto. Uma equipe de arte-educadores elaborou sua 
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cenografia, desenvolvendo 
fundos de tendas e materiais 
que depois fariam parte das 
oficinas. O Estação Ecoviver 
é divulgado nas cidades uma 
semana antes de sua chegada.

Os coordenadores de campo contactam a Secreta-
ria de Educação e Meio Ambiente, para decidir qual 
o local mais estratégico para a instalação do cami-
nhão. Pela Secretaria de Educação são agendadas as 
escolas para a visita. A comunicação é feita por meio 
de cartazes, folders, cartilha do aluno e carro de som, 
divulgando a programação. O conteúdo dos materiais 
impressos (em papel reciclado) foi produzido por 
uma equipe de psicopedagogos, com a assessoria do 
Instituto Recicla USP.

Em tendas ao redor do Estação Ecoviver, ocorrem 
seis oficinas (brincadeiras lúdicas) elaboradas por edu-
cadores, de acordo com a faixa etária dos participantes, 
e também a apresentação de uma peça teatral para 
dialogar com a comunidade, com o intuito de trazer a 
reflexão sobre o conceito dos 3Rs (reduzir, reutilizar e 
reciclar), gerando respeito pela natureza. 

Conteúdo das Oficinas 

OfiCinA eu COntO

Os participantes são convidados selecionar cartas 
(desenhos) que contam com imagens de pessoas, de 
ações transformadoras, de locais e objetos reutilizá-
veis. À medida que o participante escolhe a carta 
cria possíveis narrativas sendo estimulado a soltar a 
imaginação, criar histórias e compartilhá-las com os 
outros colegas, relacionando conceitos de reciclagem 
e fazendo uma análise crítica das embalagens após 
seu consumo.

OfiCinA trilhA dO lixO 
Uma enorme lona desenhada com uma trilha e 

diversas perguntas sobre os tipos de resíduos e seu 
devido descarte são feitas aos jogadores. Jogando o 
dado os jogadores mudam de casa e respondem as 
questões da trilha. Quem responder certo as questões 
certas chega primeiro ao final.

OfiCinA sePAre O lixO

Em sete painéis, vários tipos de resíduos estão 
estampados como peças de quebra-cabeças. Os 
participantes precisam colocar as peças no painel 
correspondente àquele tipo de material. Os materiais 
devem ser diferenciados em: vidro, papel, metal, 

plástico, orgânicos, 
lixo especial e lixo 
comum. Desta for-
ma, os participantes 
aprendem a identificar 

os tipos de resíduos.

OfiCinA de vídeO 
Uma animação da Ecorrodovias mostra a impor-

tância da coleta seletiva e o risco que o lixo pode trazer 
para a saúde e ao meio ambiente. O vídeo relaciona 
o acúmulo de lixo com os problemas de saúde e fala 
sobre os 3 Rs – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

OfiCinA de desenhO

Convidados a exercerem a criatividade, os partici-
pantes selecionam uma frase sobre resíduos sólidos 
e a representa usando desenhos. São distribuídos 
giz-de-cera, canetas coloridas e papel. Os desenhos 
prontos são postados no mural de exposições da 
escola para que os outros alunos possam ver os 
trabalhos produzidos pelos colegas.

APresentAçãO teAtrAl “O lixãO”,  
dA COmPAnhiA teAtrAl PAssárgAdA

A peça conta a história de um condomínio onde 
havia um terreno baldio, ao lado, que passa a ser 
usado como lixão pelos próprios moradores. Vários 
problemas começam a aparecer como doenças e 
mau cheiro, e por conseqüência, os moradores pro-
movem um mutirão de limpeza no terreno e, por 
fim, constroem uma praça no local. O que antes 
era um depósito de lixo e foco de doenças tornou-se 
uma área de lazer dos moradores. Este teatro traz a 
mensagem da importância do descarte correto de 
resíduos sólidos.

FASE II - ECOVIVER NAS ESCOLAS

Capacitação de professores por meio de dois 
workshops, um sobre metodologia e outro sobre 
aplicações práticas da metodologia (oficinas de artes) 
para que depois possam aplicar a metodologia em 
sala de aula.

Workshop 1
Objetivo de capacitar os professores quanto à 

elaboração e desenvolvimento de um projeto so-
cioambiental em sala de aula. Foi especialmente 
elaborado um Guia do Professor como complemento 
à formação.
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Workshop 2
Por meio de oficinas prá-

ticas os professores usaram 
de criatividade para produzir 
artisticamente trabalhos artesa-
nais usando diferentes materiais 
recicláveis e reutilizáveis, como 
exemplos abaixo:
• Pet: o uso das garrafas PET 
na construção de objetos úteis, 
como porta-lápis, porta-treco, 
caixinhas para embalar pre-
sentes, móbiles e outros. Os 
formadores passaram conceitos 
de corte, encaixe, manuseio e 
acabamento deste material e 
trouxeram diversas idéias de 
como usá-lo na criação das 
peças.
• Música: criação de instrumentos musicais com 
materiais reutilizados, como canos de pvc, bexiga e 
garrafas PET. 
• Papietagem: usando a massa de papel machê e ma-
teriais como caixas de leite, potes de vidro e bexigas 
foi possível criar diferentes objetos como caixinhas, 
esculturas, enfeites etc. O objetivo principal foi o 
domínio da técnica de papietagem e os meios de 
aplicá-la. 
• História e Teatro: voltada para a expressão corporal, 
possibilita a elaboração de músicas e contos junto 
com os alunos. Os professores foram estimulados 
a aguçar a percepção corporal através de danças 
de roda, músicas e encenações, fazendo com que o 
aprendizado se torne algo divertido e lúdico.

FASE III - ACOMPANHAMENTO  
DOS PROJETOS NAS ESCOLAS 

Após aplicadas as capacitações com os professo-
res, foi fundamental ao sucesso do projeto estabelecer 
um acompanhamento entre os coordenadores peda-
gógicos do Ecoviver e as escolas.

Nesta fase do projeto houve enorme receptividade 
por parte dos professores, que se sentiram ampara-
dos e mais envolvidos com o projeto, já que podiam 
contar com o auxílio dos coordenadores pedagógicos. 
Os alunos foram estimulados a desenvolverem todas 
as técnicas e conceitos aprendidos nos workshops e, 
como resultado, a comunidade escolar se envolveu 
de forma efetiva com a proposta, buscando novas 
parcerias e fontes de pesquisa para complementarem 

os trabalhos.
No final desta fase os pro-

fessores montaram junto aos 
alunos uma solução de fim 
artístico, que se tornaram: 
músicas, objeto artísticos, 
textos, poesias, instalações, 
ilustrações, fotografias e entre 
outros.

FASE IV – 
EXPOSIçõES FINAIS

Após alguns meses de 
atividades, as escolas orga-
nizaram exposições com os 
trabalhos produzidos durante 
o projeto. São ao todo três 
exposições, uma realizada na 

escola, a segunda, em um equipamento cultural da 
cidade e a última, na sede regional da Ecorodovias. 

Nas escolas, os alunos participantes e professores 
têm a oportunidade de compartilhar com corpo do-
cente e discente o trabalho realizado. Na exposição 
realizada no município, os trabalhos que melhor re-
presentam a discussão sobre a questão dos resíduos e 
suas soluções, a população da cidade pôde visualizar 
o envolvimento e engajamento dos alunos na questão 
ambiental. Dos trabalhos apresentados nas cidades 
de cada regional, os mais significativos são escolhidos 
para participarem da Exposição Final, realizada na 
sede da Ecovias, em São Paulo, da Ecovia no Paraná 
e da Ecosul, no Rio Grande do Sul.

A Exposição final em cada Estado foi prestigiada 
e contou a presença dos funcionários da Ecorodo-
vias, da comunidade local, da imprensa, autoridades 
públicas e representantes do projeto.

RESULTADOS 

Entre os anos de 2007 e 2006 o Projeto Ecoviver 
percorreu com seu caminhão os Estados de São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul atendendo 14 
cidades. 

53.844 alunos participaram das oficinas e ativi-
dades culturais do Estação Ecoviver. Durante este 
período 227 escolas municipais, estaduais e parti-
culares foram recebidas nas tendas e assistiram ao 
espetáculo teatral “O Lixão”.

Cerca de 1.125 professores foram capacitados e 
passaram os conhecimentos aprendidos para mais 
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de 500 outros professores, dessa forma, o Ecoviver 
atinge um de seus importantes objetivos: capacitar 
agentes multiplicadores.

Mais de 200 escolas participaram e implantaram 
projetos cujo tema gerador foi a questão dos resíduos 
sólidos.

Ao final do processo de trabalho as escolas envol-
vidas criaram, com professores e alunos, obras de arte 
que culminaram em diversas Exposições, contando 
com a participação de mais de 32.800 alunos.

Ecoviver atingiu mais de 88.000 pessoas, incluindo 
alunos, professores, comunidade e poder público. 

CONCLUSãO 

O projeto Ecoviver tem como um de seus princi-
pais objetivos a busca de soluções para a questão dos 
resíduos sólidos, mudando a visão de problema em 
oportunidade de desenvolvimento e geração de renda, 
tornando as comunidades auto-sustentáveis.

Nestes dois anos, foi nítida a mudança ocorrida 
nos municípios após a chegada do Ecoviver. Di-
versas escolas conseguiram transformar atitudes e 

Artaet martins é assessor de Qualidade, Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social da EcoRodovias.

comportamentos em relação aos resíduos sólidos 
tornando-se, como exemplo, pontos de coleta de 
recicláveis, que depois são vendidos para cooperati-
vas agregando maior valor ao produto; muitos pais 
foram envolvidos e começaram a se relacionar de 
forma pró-ativa com a vida escolar de seus filhos, 
também se relacionar de forma protagonista para 
a melhoria do seu bairro, por meio de mutirões de 
limpeza, contribuindo para a compreensão de que 
trabalho coletivo e parceria geram auto-estima e 
consciência de cidadania.

Um dos princípios do Ecoviver é a construção 
do diálogo efetivo e concreto entre sociedade civil, 
iniciativa privada e Poder Público. Uma das razões 
de seu sucesso é criar a longo prazo relações que 
possibilitem catalisar ações cidadãs que almejem a 
sustentabilidade ecológica e social, envolvendo desde 
a criança na escola e os professores, às comunidades, 
à articulação entre cooperativas de reciclagem, o Poder 
Público e a iniciativa privada em uma cadeia virtuosa 
de sustentação, onde todos ganham com o trabalho 
consciente e contribuem para a construção de um 
planeta sustentável e com melhor qualidade de vida.
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A revistA brAsileirA de desenvolvimento sustentável

w w w . i n s i g h t n e t . c o m . b r / b r a s i l s e m p r e

nunca a leveza do desenvolvimento foi tão sustentável.
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Definição de sustentabilidade: “É alcançada mediante o 
fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que 
satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade 
de vida, ao tempo que reduz progressivamente o impacto 
ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de 
vida, em um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada da terra”. (Fonte: Word Business Council 
for Sustainable Development)

Um exemplo de 
sUstentabilidade indUstrial

a L e s s a n d r a  c o s t a

MerCeDeS-Benz

aPolítica Ambiental da Mercedes-Benz é uma 
só em todo o mundo e reflete o compromisso 
da corporação com o meio ambiente. Para 
a empresa o desenvolvimento sustentável é 

sinônimo de sucesso, e neste sentido todos trabalham 
continuamente para melhorar seu desempenho nas 
questões ambientais.

São desenvolvidos produtos ambientalmente 
responsáveis. Os processos de produção são cuida-
dosamente planejados; informações relevantes para 
a preservação do meio ambiente são reportadas aos 
clientes e há uma grande transparência com os co-
laboradores e com a comunidade.

Visando à sustentabilidade industrial, são desen-
volvidas atividades privilegiando a redução do uso de 
recursos naturais tais como o consumo de energia elé-
trica e o consumo de água. A minimização de geração 
de resíduos provenientes dos processos industriais, bem 
como a destinação adequada dos mesmos, compõem 
a preocupação da empresa, que trabalha no estímulo 
dos fornecedores quanto ao atendimento à legislação 
e utilização de boas práticas ambientais.
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PERFIL

A Mercedes-Benz do Brasil é 
a maior fabricante de caminhões 
e ônibus da América Latina. 
Está presente no país desde 1956, 
quando foi iniciada a produção 
na fábrica de São Bernardo do 
Campo (SP).  Na unidade, onde 
trabalham 11.740 colaboradores, 
são produzidos caminhões e chas-
sis para ônibus, além de agregados 
como motores, eixos e câmbios da 
marca Mercedes-Benz. Somando 
os negócios das duas outras uni-
dades da empresa no país, localizadas em Campinas 
(SP) e Juiz de Fora (MG), o faturamento em 2007 
foi de R$ 11,4 bilhões.

PROGRAMA DE PRODUçãO MAIS LIMPA 

Produção mais Limpa é a aplicação contínua 
de uma estratégia ambiental integrada e preventiva 
a processos, produtos e serviços, com a finalidade 
de aumentar a eficiência e reduzir riscos aos seres 
humanos e ao meio ambiente (Fonte: Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente).

A área corporativa de Meio Ambiente da empresa, 
em parceria com o Centro Senai de Produção mais 
Limpa, no segundo semestre de 2005 implantou o 
Programa de Produção mais Limpa dentro da uni-
dade de São Bernardo do Campo.

Com uma área de 1.000.000 m², sendo 470.000m² 
de área construída, esta unidade começou a operar em 
1956 e possui atualmente cerca de 11 mil colabora-
dores. Nela são produzidos motores, eixos, câmbios, 
caminhões e chassis para ônibus que levam a marca 
Mercedes-Benz.

O programa é dividido em duas etapas: o treina-
mento para conscientização e capacitação dos cola-
boradores na metodologia de Produção mais Limpa, 
onde são iniciados projetos ambientais, e a assessoria 
na qual os grupos são acompanhados com objetivo 
de viabilizar os projetos.

Em 2007 foram treinados 220 colaboradores e im-
plementados 9 projetos de Produção mais Limpa.

O PROGRAMA DE PRODUçãO MAIS LIMPA

Organização e Planejamento
Foram demonstrados os benefícios da implemen-

tação do Programa de Produção 
mais Limpa aos gestores, buscan-
do o comprometimento na ob-
tenção de resultados consistentes. 
Como benefícios podemos citar:
• redução no consumo de recursos 
naturais e desperdícios;
• minimização ou eliminação de 
matérias-primas e outros insumos 
impactantes ao meio ambiente;
• redução na geração de resíduos 
e emissões;
• redução dos custos de gerencia-
mento dos resíduos;
• minimização dos passivos am-

bientais;
• melhoria da imagem da empresa;
• aumento de produtividade;
• conscientização ambiental dos funcionários;
• atendimento a conformidade legal.

A área de Meio Ambiente da empresa é responsá-
vel pela definição das diretrizes do Programa de acor-
do com as metas, opções estratégicas e melhorias no 
sistema (conteúdo, duração, áreas potenciais, quan-
tidade e qualificação de participantes, reuniões de 
assessoria, etc.) e pela coordenação do Programa.

O Centro Senai de Produção mais Limpa elabora 
o conteúdo do treinamento e assessora nos projetos 
em andamento. 

Treinamento
São formadas equipes de diferentes áreas da em-

presa (visão holística dos processos), com o objetivo 
de serem capacitados pelo Senai e iniciarem proje-
tos dentro da empresa baseados na metodologia do 
treinamento. O treinamento é realizado seguindo as 
etapas abaixo descritas:

Sensibilização e conscientização das equipes em 
relação às questões ambientais e demonstração: das 
práticas de P+L (3R’s, 5S’s, segregação, mudança 
de materiais, mudança e controle de processos, 
reciclagem e reuso interno e externo, produção de 
subprodutos a partir de resíduos, modificação de 
produtos, etc.), oportunidades de melhoria e projetos 
implementados;

Seleção de processos, produtos ou serviços com 
maiores potenciais de aplicação da metodologia de 
Produção mais Limpa, desenvolvimento de seu flu-
xograma e avaliação qualitativa de todas as entradas 
e saídas de massa e energia;

autoMotivo
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Análise quantitativa ou balanço 
de massa e energia associado aos flu-
xogramas desenvolvidos, avaliação 
das causas de geração de resíduos e 
desperdícios, obtenção das oportu-
nidades de Produção mais Limpa 
(brainstorming) e definição dos prin-
cipais indicadores;

Realização das avaliações prelimi-
nares: técnicas, econômicas, ambien-
tais, organizacionais e legais.

A coordenação seleciona as me-
lhores opções como tema dos projetos que serão 
desenvolvidos posteriormente.

Assessoria
São realizadas reuniões e visitas técnicas às áreas, 

foco dos projetos envolvendo as equipes, o Senai e a 
coordenação do Programa.

Nesta etapa os dados das avaliações preliminares 
são refinados (Ex: consultas a diretrizes da empresa 
e legislação, estudos técnicos: estatísticas, tratativas 
com fornecedores, novas tecnologias, etc.). 

Após a viabilização dos projetos são elaboradas 
apresentações finais, contendo os dados relevantes de 
forma sucinta demonstrando os benefícios técnicos, 
ambientais e econômicos.

Apresentação
É feita uma análise do conteúdo e confiabilidade 

de dados, modificando-os se necessário, buscando 
clareza nas apresentações.

Em seguida, é realizada uma reunião final, quan-
do as equipes demonstram os resultados aos gestores 
responsáveis da empresa, objetivando a aprovação 
dos projetos.

Implementação
Após aprovação dos projetos, os mesmos são 

implementados com objetivo de verificar na prática 
os resultados esperados.

Verificação
Os resultados da implementação dos projetos são 

verificados e comparados aos valores apresentados 
para uma análise de desvios e veracidade de infor-
mações.

Melhoria
É realizado o acompanhamento dos processos e 

oportunamente são efetuadas melhorias.

PROJETOS IMPLEMENTADOS  
NA MERCEDES-BENz

Reuso de óleo para primeiro 
abastecimento de motores

Estudado processo para reuso do 
óleo lubrificante gerado no teste de 
motores montados para exportação, 
anteriormente enviados para rerrefi-
no, visando à redução do consumo de 
matéria-prima.

O óleo lubrificante utilizado no 
teste dos motores, por perder suas características após 
o processo, era destinado para rerrefino em atendi-
mento à Legislação Ambiental vigente.

Após o estudo, o óleo passou a receber um novo 
tratamento, denominado purificação e aditivação, 
que confere ao óleo uma qualidade atestada por labo-
ratórios do próprio fabricante para que ele possa ser 
utilizado novamente com as mesmas características 
do óleo novo.

Benefícios: redução de 40% no consumo de ma-
téria-prima (óleo novo), a redução em 31% no custo 
do óleo e o reuso de 1.433.000 litros.

Economia gerada no processo em 2006:  
R$ 3.100.000,00 (Três milhões de reais em 2006).

Reutilização dos paletes recebidos  
na importação de peças para 
exportação de produtos:

Estudados dois modelos de paletes recebidos na 
importação de peças que mais se assemelham a 
paletes comprados, com objetivo de reutilização na 
exportação de produtos.

Foi estabelecida uma parceria com o fornecedor 
atual de paletes, onde o mesmo retira os paletes im-
portados em sistema milk-run, para o saneamento, 
alterações técnicas e tratamento fitossanitário de 
acordo com a NIMF 15.

Benefícios: redução no consumo de recursos na-
turais com uma média de 9.000 árvores que deixam 
de ser cortadas por ano e redução na geração de 700 
toneladas de resíduos por ano.

Economia gerada com a reutilização em 2007:  
R$ 700.000,00 / ano (Setecentos mil reais por 
ano).

Reaproveitamento de embalagens 
procedentes da importação de 
peças na unidade de Campinas

Estudada a reutilização de embalagens (palete + 

Em 2007 foram 
treinados 220 

colaboradores e 
implementados 
9 projetos de 

Produção mais 
Limpa
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papelão) procedentes da 
importação de peças para 
armazenamento de peças 
obsoletas, permitindo a re-
circulação de embalagens 
metálicas e o aumento do ciclo de vida da embalagem 
importada.

As peças obsoletas eram armazenadas na unidade 
de Campinas em telas metálicas que têm grande im-
portância na produção da unidade de São Bernardo 
do Campo.

As embalagens de peças importadas foram en-
viadas para a unidade de Campinas e lá houve o 
transbordo das peças obsoletas, liberando assim as 
embalagens metálicas para a produção.

Benefícios: reaproveitamento de embalagens que 
seriam descartadas, ampliando seu ciclo de vida, 
redução do custo com descarte do resíduo, liberação 
de 518 embalagens metálicas e a não-destinação de 
14 toneladas de madeira.

Economia gerada no projeto em 2006 (única 
vez): R$ 433.000,00 (Quatrocentos e trinta e três 
mil reais).

Redução no consumo de solvente 
utilizado para lavagem de botas (EPI’s) 
na pintura de Cabinas

Estudada uma nova sistemática para limpeza 
das botas (EPI’s) utilizadas pelos colaboradores na 
pintura de cabinas, visando à redução no consumo 
de solvente.

As botas utilizadas ficavam impregnadas de tinta, 
e os mesmos utilizam solvente para sua limpeza.

Está sendo verificada a possibilidade de as botas 
serem enviadas para lavagem pela mesma empresa 
que efetua a lavagem dos uniformes da produção.

Benefícios: redução no consumo de solvente 
(71.300 litros / ano), redução na geração de 22 to-
neladas de resíduos por ano e a redução de risco de 
acidente.

Economia estimada do projeto: R$ 212.000,00 / 
ano (Duzentos e doze mil reais por ano).

Correção da destinação final dos 
resíduos da fisioterapia (ambulatório)

Estudado o ciclo de vida do lençol hospitalar des-
cartável, utilizado nas macas do setor de fisioterapia, 
visando à redução no consumo.

Foi elaborado o fluxograma do processo de uso do 
lençol hospitalar (papel), na fisioterapia, com obje-
tivo de levantar as causas do consumo, no entanto, 

foi evidenciada a sua destinação 
incorreta em coletores de resídu-
os infectantes.

Como é pré-requisito na 
fisioterapia o paciente não ter lesões de pele não 
cicatrizadas, foi definido que este lençol utilizado 
deveria ser jogado em coletores de lixo comum se-
gundo a NR 32.

Benefícios: sensibilização dos fisioterapeutas e pa-
cientes quanto ao uso racional dos recursos naturais 
(lençol hospitalar) e destinação do resíduo gerado em 
aterro classe II.

Economia gerada com a destinação correta:  
R$ 6.000,00 / ano (Seis mil reais por ano).

Redução no consumo de combustível com 
a melhoria das rotas internas (milk-run)

Estudada a otimização de 1 (uma) das 22 (vinte 
e duas) rotas internas milk-run visando à redução 
no consumo de combustível.

Antes a rota interna era dimensionada com 22 
pontos de coleta e entrega de peças para a produção, 
sendo que em 3 desses pontos o veículo passava 
dentro dos prédios causando aumento de risco de 
acidentes e também as prateleiras de peças eram 
despadronizadas.

Após a otimização da rota, deixaram de existir 2 
pontos de coleta e entrega, 3 pontos inseguros foram 
transferidos para fora dos prédios e 9 prateleiras 
foram padronizadas, reutilizando prateleiras de um 
almoxarifado que havia sido desativado.

Benefícios: redução no consumo de 2.000 litros 
de combustível por ano, redução de risco de acidente 
na rota e aumento da vida útil do veículo.

Economia de combustível gerada: R$ 3.400,00 / 
ano (Três mil e quatrocentos reais por ano).

Redução na geração de resíduos de 
embalagens do óleo lubrificante 
utilizado na oficina mecânica de 
manutenção de veículos industriais

Estudada alteração no fornecimento de óleo lu-
brificante em embalagens de 1 litro, na oficina de 
manutenção de veículos industriais, para tambores de 
200 litros, visando à redução na geração de resíduos 
contaminados.

O óleo lubrificante era fornecido em embalagens 
plásticas de 1 litro, causando uma grande geração de 
resíduos contaminados por óleo. Foi adquirido um 
sistema móvel de lubrificação a granel para tambores 
de 200 litros, com bomba dosadora pneumática e 
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medidor eletrônico digital.
Benefícios: redução de custos com a aquisição do 

produto, redução na geração de 0,45 toneladas de re-
síduos contaminados por ano, redução de custos com 
a disposição desses resíduos e melhoria no controle 
do consumo de recursos naturais.

Economia gerada com a nova sistemática:  
R$ 17.500,00 / ano (Dezessete mil e quinhentos 
reais por ano).

Reutilização de componentes telefônicos 
visando à redução na geração de resíduos

Estudado o ciclo da manutenção da central de 
telefonia, visando ao reaproveitamento de compo-
nentes de aparelhos danificados.

Os aparelhos telefônicos quebrados eram des-
tinados como sucata e substituídos por aparelhos 
novos.

Atualmente os aparelhos danificados são des-
montados e seus componentes em bom estado são 
reutilizados para montagem de outros em condições 
de uso, assim são recuperados 33% deles.

Benefícios: recuperação de 140 aparelhos danifi-
cados por ano, redução na geração de 70 quilos de 
resíduos eletrônicos por ano, criação de procedimento 
para reutilização dos componentes eletrônicos, cria-
ção de estoque para componentes reutilizando-se ma-

terial já existente e custo zero de implementação.
Economia com a recuperação dos aparelhos 

danificados: R$ 22.000,00 / ano (Vinte e dois mil 
reais por ano).

Reaproveitamento de 
paletes de madeira descartados

Reutilização de paletes de madeira procedentes 
da importação de peças, para substituição de paletes 
plásticos utilizados pelos almoxarifados internos.

Os paletes plásticos são de grande importância 
para o processo de produção e estavam sendo utili-
zados para o armazenamento de peças.

Foi feito o transbordo das peças armazenadas para 
os paletes de madeira, permitindo a recirculação de 
paletes plásticos no processo produtivo e melhoran-
do o fluxo externo (otimização da carga) e interno 
(movimentação e paletização de caixas vazias).

Benefícios: reaproveitamento de 4 toneladas de 
paletes que seriam descartados, ampliando seu ciclo 
de vida, liberação de 200 paletes plásticos para a 
produção e redução de custos na área responsável 
pelo milk-run.

Economia com a reutilização em 2007 (única 
vez): R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais).

Economia total: R$ 4.582.900,00 (Quatro milhões, 
quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos reais).

MerCeDeS-Benz

Alessandra Costa é supervisora da Qualidade Ambiental da área de 
Meio Ambiente e Sistemas de Gestão da Mercedes-Benz do Brasil.
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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

Trabalhei no Citibank durante um longo tempo. Entrei em 1983 para montar o primeiro 
departamento de marketing do banco no Brasil e saí em 1999, ou seja, quase 16 anos 
dedicados a essa organização americana. Fiquei todo esse tempo lá passando minha experiência 
de marketing brasileiro para os gringos e também aprendendo muito. Principalmente com as 
viagens, que me renderam muitas histórias, amigos e lembranças interessantes. 

Um dos grandes amigos que fiz lá foi Stephen Bataglia, um americano boa gente, que até hoje ama o Rio e o Flamengo 
como se fosse um carioca da gema. Mas quando o Steve, como o chamávamos carinhosamente, chegou ao Brasil, não 
falava absolutamente nada de português. E até aprender um pouco do que sabe foi um sacrifício. Como o Steve queria 
se entrosar rapidamente, sofreu muito não só com o aprendizado da nossa língua como também com os costumes e 
gozações do nosso povo.

Logo nos primeiros dias do Steve por aqui o Brasil vivia o tal racionamento de combustível, onde os postos de gasolina 
eram proibidos de abrir aos domingos. O país já tinha desenvolvido carros movidos a álcool, mas se isso já era uma coisa 
muito nova para nós, brasileiros, imaginem para um gringo recém-chegado da América.

Era a manhã de domingo de Carnaval e fui incumbido de ir até o centro da cidade pegar alguns ingressos para o desfile 
da Marquês de Sapucaí, para onde levaríamos Steve e alguns clientes para assistirem ao desfile das escolas de samba. O 
Steve, para se enturmar, se ofereceu para ir comigo ao centro da cidade. Fomos no meu Fiat 147 movido a álcool, que 
eu levei comigo para o Rio após sete anos como gerente de propaganda da Fiat Automóveis. Quando entrou no carro o 
simpático gringo logo foi perguntando, em um português arrastado, se eu tinha oil (combustível) suficiente. Como ele era 
bem informado sabia que os postos não abriam, eu disse para que ele não se preocupasse. 

No trajeto ele me disse também que no dia anterior foi ao shopping comprar algumas “x...” novas. Eu logo vi que alguém 
fizera uma gozação, porque ele estava usando um palavrão que se referia ao órgão sexual feminino. Para disfarçar e não 
deixá-lo perceber que alguém o enganara, perguntei se tinha gostado. Ele disse que sim, que as “x....” eram maravilhosas, 
e que havia comprado várias: uma preta, uma amarela, uma vermelha, uma verde e uma estampada. E que logo após o 
Carnaval iria estrear a que mais tinha gostado, a preta. Só depois de algum tempo descobri que ele estava se referindo a 
gravatas, e com muita coragem eu disse a ele o nome real daquele acessório e qual o significado da palavra que ele estava 
usando. Steve respondeu que quem estava de gozação era eu, porque o nome do artigo fora informado pelo próprio 
balconista da loja... E ficou até brabo.

Nesse meio tempo já estávamos no centro do Rio, vazio naquela manhã de domingo de Carnaval. Foi quando percebi que o 
meu carro estava com o tanque de combustível vazio. O Steve começou a ficar apavorado, achando que não teríamos como 
sair dali. Não tive duvidas: por ter trabalhado na Fiat eu sabia que poderia parar em uma farmácia, comprar três litros de álcool, 
colocar no carro e ele continuaria a funcionar perfeitamente. Disse isso ao apavorado Steve, e é claro que ele não acreditou. 
Quando “abasteci” o carro o gringo, incrédulo, disse eu era louco. Mas tudo deu certo e continuamos nosso caminho. 

Desse dia em diante Steve nunca mais esqueceu o Brasil, uma terra onde gravata era chamava de “x....” e álcool de 
farmácia serve de combustível. Ele se tornou o maior beberrão que já vi na minha vida, e hoje vive na Inglaterra. Outro dia 
ele me ligou e voltou a dizer que naquele dia, quando eu comprei combustível para automóvel em uma farmácia, eu o 
enganei com um truque. E por outro lado até hoje chama gravata pelo nome que lhe ensinaram no shopping. Acho que 
agora quem está de gozação é ele....

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.

ORiENTaçãO BáSiCa

AOS AUTORES E COLABORADORES
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