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EDITORIALEDITORIAL

palavra desafio está com presença permanente no coração e na mente do CEO. Que o 
diga o paulistano Marco Antonio Bologna, o Personal Case que abre esta edição de Case 
Studies – Revista Brasileira de Management. 

Após enfrentar, como presidente da TAM, desafios como a abertura de capital da 
companhia e a crise do setor aéreo, Bologna está diante de nova missão: profissionalizar 
a gestão de um dos maiores grupos nacionais de engenharia, a WTorre, e preparar a 
transformação em companhia aberta.

E a série de cases desta edição começa com o Grupo Arara Azul. Líder na revenda de 
combustíveis no Espírito Santo, está presente também nos setores de logística, petróleo, 
gás, varejo, portos e embarcações de pequeno e médio portes. Teve um crescimento 
expressivo em 2007 e, como está descrito nas páginas desta revista, preparou-se para 
um novo salto em 2008.

A Carbono Química com 30 anos de história, se transferiu em 2001 para a cidade de São 
Bernardo do Campo, interior de São Paulo, e realizou uma integração com a sociedade e 
o município.

Outro case é o da Aliança Francesa de São Paulo. A escola mudou o modelo de gestão e 
de marketing em 2007. E colheu, entre os resultados, um crescimento de dois dígitos no 
número de alunos. 

Um grande player mundial, a F5 Networks, que oferece soluções na área de gerencia-
mento de tráfego de internet e de aplicações, abriu sua operação no Brasil no final de 
2005.  E exibiu uma forte expansão, como demonstra o case da empresa.

A AleSat Combustíveis, por sua vez, se destaca por retratar uma operação de fusão 
bem-sucedida, integrando todas as áreas sem comprometer o desempenho comercial e 
operacional da companhia.

O case da Sumus Informática revela a trajetória de crescimento de uma companhia vol-
tada para a gestão técnica e financeira dos recursos de telecomunicações.

Outro case vem do setor público, mais precisamente da Prefeitura de São Bernardo do 
Campo (SP), que desenvolveu importantes projetos voltados para a preservação do 
meio ambiente.

E o trabalho sobre a Víqua, um dos grandes grupos brasileiros de soluções das áreas de 
acabamentos, materiais de construção, irrigação, infra-estrutura e jardinagem, traz uma 
história de consolidação de uma nova marca.

A trajetória e os resultados de 80 anos de presença no Brasil constituem o case da Col-
gate-Palmolive que apresentamos nesta edição.

Décio Clemente, com a sempre genial seção Cases & Causos de Marketing, mostra que 
até mesmo os VIPs têm seus momentos de angústia...

A

Sérgio CoSta
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o engenheiro
“Minha opção inicial, na formação acadêmica, foi 

pela engenharia eletrônica. Esse meu interesse pela área 
começou cedo, tanto que aos 14 anos de idade eu já era 
radioamador. Então, nada mais natural que eu tenha feito o 
vestibular para a Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, a Poli, para concretizar o sonho de um diploma de 
engenheiro eletrônico. Mas acabei me identificando muito 
mais com uma outra área, a engenharia de produção, na 
qual eu me formei.”

MUDanÇa
“Na época, os bancos estavam recrutando engenheiros 

para dar conta do acelerado processo de informação pelo 
qual passava o mercado financeiro. A cadeira de engenharia 
de produção na Poli exigia que no quinto e último ano fizés-
semos um estágio em uma empresa e desenvolvêssemos 
um trabalho de formatura. Foi então que, em 1977, fui fazer 
um estágio no Banco Francês e Brasileiro com o objetivo 
de desenvolver um sistema de informação gerencial. Em 
1978, quando me formei, fui contratado pelo banco.”

DesenVolVenDo a carreira
“Os bancos estavam em busca da eficiência em proces-

sos. Eu comecei trabalhando em áreas ligadas à tecnologia, 
planejamento, organização e métodos. A missão de minha 

O engenheiro paulistano Marco Antonio Bologna chegou ao final de 
2007 com apenas um plano em mente: tirar, pela primeira vez em cinco 
anos, um bom período de férias com a família. Acabara de transferir 
o comando da TAM Linhas Aéreas, após enfrentar desafios como a 
abertura de capital da companhia e a crise do setor aéreo.
Dois meses depois, Bologna foi anunciado CEO da holding da WTorre, 
um dos maiores grupos nacionais de engenharia, construção e infra-
estrutura. Como missão, profissionalizar a gestão do grupo e preparar 
sua transformação em companhia aberta. 
“Em comum com a minha carreira está o financiamento de negócios e 
análise de riscos que convivi tanto em meus 24 anos no setor financeiro 
quando em minha carreira no setor de aviação”, destaca Bologna.

O nOvO desafiO 
de BOlOgna

M a r c o  a n t o n i o  B o l o g n a
CEO da WTorre S.A.
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área era entender o problema e especificá-lo para que a área 
de sistemas o desenvolvesse. Mas a seguir fui designado 
para trabalhar em um campo mais estratégico, que envolvia 
atividades, por exemplo, em planejamento financeiro, e a 
seguir fui para a área de análise de projetos.”

risK ManageMenT
“Minha experiência no Banco Francês e Brasileiro, que 

se estendeu por cinco anos de meio, foi a primeira etapa 
uma importante carreira de vinte e quatro anos no mercado 
financeiro. Também, posteriormente, trabalhei seis anos no 
Lloyd´s Bank, dois anos e meio no Chase Manhattan, cinco 
anos no Banco Itamarati. Formei uma visão bastante ampla 
do mundo de negócios e da importância do gerenciamento 
de riscos em uma organização.”

a TaM
“Meu ingresso no Banco Itamarati, em 1991, foi uma 

espécie de ponte para a fase futura de minha carreira. 
Assumi a vice-presidência comercial, que representava 
a área de geração de negócios. O presidente do grupo, 
Olacyr de Moraes, me chamou certo dia à sua sala para 
apresentar-me a um grande amigo dele. Foi quando conheci 
o comandante Rolim Adolfo Amaro, fundador e presidente 
da TAM. Dez anos depois, eu era o diretor-geral do banco 
Inter American Express e a TAM havia contratado uma 
consultoria externa para reorganizar a companhia e ampliar 
a profissionalização. As mudanças previam a criação do 
cargo de vice-presidente de Finanças e Gestão, o CFO. Fui 
convidado e aceitei o desafio.”

TUrBUlÊncia
“Assumi o cargo em março de 2001, quando o setor 

de aviação atravessava uma conjuntura simplesmente 
maravilhosa em meio a otimistas projeções de crescimento 
da economia. Mas na seqüência vieram o racionamento 
de energia, a crise da Argentina, o falecimento do Coman-
dante Rolim, em julho daquele ano, e os atentados do 11 
de setembro, nos Estados Unidos. Em apenas seis meses 
saímos de um “céu de brigadeiro” para um cenário de 
grande turbulência. Uma de minhas missões como CFO da 
TAM era promover um lançamento de ações da companhia 
justamente em setembro daquele ano. Naturalmente que 
o projeto teve de ser suspenso.”

assUMinDo o coManDo
“O mercado mundial de aviação continuou em queda 

em 2002, e somente no início de 2003 o cenário começou 
a dar sinais de melhora para o setor. Houve uma pequena 
recuperação na conjuntura, e chegamos a cogitar a fusão 
com a Varig. E em julho a TAM assumiu a liderança do 
mercado doméstico. Naquele mesmo ano os acionistas me 
convidaram a assumir a presidência da companhia. Aceitei 
a missão e, desde o meu primeiro momento no cargo, a 
partir de janeiro de 2004, sempre busquei o que chamava 
de rolinização da TAM. O Comandante Rolim deixou um 
importante legado, transformado no DNA da empresa. Ele 
criou uma forma diferente de tratar o passageiro. A cultura 
do que ele chamava de “Espírito de Servir”, aquela voltada 
ao atendimento, mas com produtividade e eficiência.”

MUDanÇas
“Decidimos que era preciso mudar um pouco a comu-

nicação. A TAM era olhada como uma companhia aérea 
que transportava apenas 
executivos, e passamos a 
enfatizar que era voltada 
também para o lazer, 
para os jovens. Outra 
decisão foi de não nos 
dedicarmos a atividades 
que não fossem do trans-
porte aéreo, e nesta linha 
promovemos a terceiri-
zação de algumas delas, 
como a de Tecnologia da 
Informação (TI). Ou seja, 
passamos a dar maior de-
dicação ao core business, 
que era o caminho para 
aprimorar os padrões de 
contingência de serviços 
e, também, para reduzir 
nossos custos.”

o ipo
“Em 2005 concre-

tizamos o sonho do Co-
mandante Rolim e promovemos o lançamento de ações da 
TAM em bolsa, o que foi concluído com sucesso em julho. 
E menos de um ano depois, em março de 2006, passamos a 
negociar as ações da companhia também na Bolsa de Nova 
York, em outra operação bem-sucedida. Entendo que isto 
foi uma resposta do mercado às iniciativas que a companhia 

“No mercado 

financeiro formei 

uma visão bastante 

ampla do mundo 

de negócios e da 

importância do 

gerenciamento 

de riscos em uma 

organização”
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adotou diante da conjunta adversa no mercado mundial de 
aviação, a partir de 2001. Iniciativas, aliás, que tiveram 
pleno apoio dos acionistas controladores, empenhados na 
profissionalização da TAM.”

crise
“O ano de 2006, porém, também incluiu o episódio da 

crise do setor aéreo, que culminou justamente às vésperas 
do Natal. Isto levou a companhia a iniciar 2007 com um 
foco ainda maior nas contingências operacionais, recupe-
rando sua capacidade de pontualidade, de regularidade, 
de capacidade. Melhoramos sensivelmente em relação à 
concorrência, mas veio o fechamento de uma das pistas do 
Aeroporto de Congonhas e, no dia 17 de julho, o trágico 
acidente com o vôo 3054. Eu me encontrava de férias no 
exterior, e na manhã seguinte estava na 
empresa para as providências de apoio 
às famílias, de comunicação com a so-
ciedade. Todo executivo de companhia 
aérea tem de estar preparado para este 
tipo de crise. Mas, claro, não espera que 
ela aconteça.” 

planeJanDo a sUcessÃo
“Antes do acidente, mais precisa-

mente em fevereiro de 2007, havíamos 
contratado a consultoria Spencer Stuart 
para um trabalho que incluía um plano 
de sucessão para os principais cargos de 
nossa organização. Como possuía ações 
listadas na Bolsa de Nova York a TAM 
estava sujeita à lei empresarial norte-americana Sarbanes-
Oxley, que exige das companhias um planejamento que 
preserve a continuidade da informação e a transparência 
da empresa. Mas a TAM também não gostaria de ter uma 
descontinuidade no comando, de ser apanhada de surpresa 
por uma ausência abruta, como ocorreu com o falecimento 
do Comandante Rolim. E por tudo isto eu era um grande 
defensor do plano de sucessão. Quanto à data da mudança, 
estimamos para o final de 2008. Afinal, ao assumir o cargo, 
em janeiro de 2004, eu havia apresentado um plano de 
cinco anos.”

o noMe
“Decidimos planejar a minha sucessão com a escolha de 

um nome para suceder ao vice-presidente de Operações. 
Começamos a conversar com pessoas da própria compa-

nhia. Mas em maio de 2007 a Spencer Stuart informou 
que havia identificado um bom nome, uma pessoa de fora 
da TAM, que eles estavam sondando para outra posição. 
Era o comandante David Barioni Neto, vice-presidente da 
Gol, a nossa principal concorrente. A Spencer garantiu 
que Barioni, estava disposto a conversar, a assumir novos 
desafios. Conversamos pessoalmente, e eu disse que ele 
entraria para a TAM com grandes chances de ser o meu 
sucessor. Em setembro Barioni assumiu o cargo. Mas por 
conta de um trabalho de branding que estava sendo de-
senvolvido pela companhia, a avaliação da Spencer passou 
a ser de que o ideal seria eu transferir o cargo em 2010. 
Porém, eu disse que isto não seria possível. O mercado 
de aviação exige muito do CEO, 24 horas por dia, sete 
dias por semana. E justamente por conta da mudança na 

comunicação da TAM eu entendia que a 
empresa deveria ter uma cara nova no 
comando imediatamente. O consenso foi 
de que a sucessão teria mesmo de ser 
antecipada. Deixei a empresa em dezem-
bro de 2007, assumindo uma posição no 
Conselho de Administração da TAM Em-
preendimentos e Participações. E Barioni, 
um executivo de extrema competência, 
assumiu a presidência.”

noVo DesaFio
“Depois da comunicação ao mercado, 

eu só pensava em cumprir a promessa 
que fizera à família de tirar 45 dias de 
férias. Isto era ‘imexível’. Antes que eu 

viajasse, porém, o presidente da WTorre, Walter Torre, a 
quem eu conhecia pessoalmente, me telefonou e perguntou 
diretamente se estava interessado em trabalhar com ele. 
Começamos a conversar, e isto prosseguiu nas semanas 
seguintes em alguns momentos por telefone e e-mail, já 
que eu viajei mesmo com a família. Regressei no início de 
fevereiro, e no dia 11 o grupo comunicou ao mercado que 
eu estava assumindo a posição de CEO da holding.”

planos
“A WTorre está em um novo momento. O grupo 

cresceu muito nos últimos cinco anos. O core business 
está em engenharia, construção e infra-estrutura, e os 
negócios foram divididos em cinco para dar este foco. Foi 
criada uma holding, e como os acionistas controladores 
queriam capacitá-la decidiram que isto só poderia ser feito 

“O mercado de 

aviação exige 

muito do CEO, 

24 horas por 

dia, sete dias por 

semana”
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com um profissional de fora. Eu realmente não desejava 
estar na linha de frente operacional. Participo das empresas 
que estão subordinadas à holding e dos seus conselhos de 
administração. Criamos na holding um centro de serviços 
compartilhados, que atende às áreas corporativa, de re-
cursos humanos, marketing, comunicação, contabilidade, 
controladoria. Estamos contratando um CFO, e já trouxe-
mos um diretor de planejamento e controle.  O grupo é 
enxuto, tem cerca de 1.500 funcionários, a maior parte 
deles na engenharia.” 

na Bolsa
“O que se pretende é transformar a WTorre em 

uma companhia aberta. Todo este business depende de 
capital, e sendo assim tem de tratar bem o investidor. 
Já estamos tratando a empresa com um alto nível de 
governança corporativa, com balanço auditado e sendo 
preparado também segundo as normas internacionais 
de contabilidade, pelo IFRS. Em comum com a minha 
carreira está o financiamento de negócios e análise de 
riscos que convivi tanto em meus 24 anos no setor fi-
nanceiro quando em minha carreira no setor de aviação. 
Também temos como missões, na WTorre, a mudança 
das plataformas de gestão do conhecimento, a definição 
da política de gestão de pessoas. É mais um importante 
desafio em minha carreira”.
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Líder na revenda de combustíveis no Espírito Santo, o 
Grupo Arara Azul é muito mais que uma rede de postos de 
abastecimento. Com faturamento de R$ 93 milhões em 
2007, as cinco empresas do grupo reúnem empreendimentos 
nos setores de logística, petróleo, gás, varejo, portos e 
embarcações de pequeno e médio portes. 

expansãO e 
nOvOs desafiOs

com tantas frentes de negócios, o grupo está 
entre as 100 maiores empresas do Espírito 
Santo, segundo pesquisa da Federação das 
Indústrias deste estado. No seguimento varejo, 

a rede de postos avança na lista e destaca-se entre os 
10 maiores varejistas da região.

Embalada por um crescimento de 20% no último 
ano, a empresa planeja dar um novo salto e faturar 
R$ 450 milhões até 2010. Para alcançar as metas, 
entre as estratégias para o crescimento do grupo estão 
a busca na aquisição de novos negócios, expansão 
da rede de postos de combustíveis para 65 unidades, 
expansão da distribuidora de gás natural localizada 
em Minas Gerais e estruturação societária ou quem 
sabe uma fusão do terminal privativo portuário no 
Espírito Santo.

HISTórICo

A história do Grupo Arara Azul tem início no ano 
de 1954, quando seu fundador Ubirajara Pinheiro, 
ainda trabalhava como funcionário da Shell. Com 
a experiência e os conhecimentos adquiridos, ele 
fundou seu próprio negócio, que hoje é formado por 

M á r c i o  P i n h e i r o

GrupO ArArA Azul
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hOldinG

ExpANSão E NovoS DESAfIoS

empresas que atuam nas áreas de sinergia entre os 
segmentos de Energia e Logística.

Com um conceito de trabalho que integra todas 
as etapas, incluindo operações de portos, distribui-
ção, abastecimento e revenda, o grupo amplia seus 
negócios e implanta um modelo de fornecimento e 
logística moderno, que conquista clientes e parceiros 
pela sua excelência e eficiência. Enquanto cresce, o 
grupo gera empregos diretos e indiretos, e agrega ao 
corpo de funcionários de suas empresas profissionais 
capacitados e especializados, que são constantemente 
treinados. 

Nos últimos anos, o Grupo Arara Azul focou 
ainda mais sua atuação. As empresas operam 
desde a área de logística portuária, oferecendo 
suporte à indústria do petróleo, 
até a área de distribuição de Gás 
Natural Comprimido no Espí-
rito Santo, no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais, assim como a 
revenda de combustíveis e deri-
vados. O grupo, que atua nesse 
mercado desde 1995, controla 
cinco empresas: Rede de Postos 
Arara Azul, Anel Gás, Box 10 
Auto-Center, Nova Holanda 
Terminais Portuários e Anco-
brax Marine Services.

A holding aposta em um 
projeto ousado: a construção 
do primeiro terminal portuário 
privativo na Baía de Vitória, 
tendo como objetivo dar suporte 
às operações de prospecção e 
exploração offshore e movimen-
tação de containers na Bacia do 
Espírito Santo, mas também destinado a cargas em 
geral. O porto será também o primeiro privativo no 
segmento de suprimento de navios (supply boats) 
e está previsto para entrar em funcionamento a 
partir de 2010. 

ATIvIDADES DAS EmprESAS  
Do GrUpo ArArA AzUl

Rede de postos Arara Azul
Criada em 2000, a rede conta com unidades espa-

lhadas pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. Em 2008, o faturamento bruto da 
cadeia de postos chegará a R$ 100 milhões, o que 

será atingido com a venda de R$ 25,2 milhões de 
litros de combustível, 26,4 milhões de m³ de GNV 
e 238 mil unidades de lubrificantes. Neste ano, o 
grupo investirá R$ 155 milhões, principalmente, 
no Nordeste. Em 2007, o crescimento foi de 20% e 
o faturamento de R$ 80 milhões. 

A empresa conta ainda com um centro de trei-
namento próprio onde um técnico especializado em 
lubrificantes é responsável pela capacitação de toda 
a equipe. Mas antes de passar por esse treinamento, 
a equipe de frentistas dos Postos Arara Azul GNV 
passa por um rigoroso treinamento realizado em 
centros como Senai e Senac.

Imagem, atendimento e qualidade são os princi-
pais diferenciais da empresa, que tem o controle total 

dos seus postos, já que realiza 
toda a operação, garantindo a 
qualidade do produto que chega 
ao consumidor.

Entre as estratégias para 
o crescimento da rede, em 
2008, estão as seguintes mu-
danças:
• Nova identificação visual dos 
postos de combustíveis.
• Investimentos fortes em progra-
mas de treinamento para qualifi-
cação dos profissionais.
• Revisão dos procedimentos 
para dar mais agilidade no aten-
dimento e no suporte aos profis-
sionais.
• A implantação de um geren-
ciador de frotas online, o Arara 
Azul Card. 

Inovação e tecnologia
A rede de postos de combustíveis, recentemente, 

lançou um software exclusivo que indica o óleo certo 
para o carro e avisa quando trocá-lo. O novo sistema 
oferece ao cliente um serviço que informa quais são 
as especificações dos lubrificantes indicados pelas 
fábricas de automóveis e qual é o melhor momento 
para a substituição. 

O motorista fornece as informações de marca, 
modelo e ano do carro e o software recomenda o 
produto mais apropriado para o veículo. A rede de 
postos oferece lubrificantes de várias marcas e pre-
ços de acordo com as indicações. Após o cadastro, o 
sistema gerencia as informações e avisa aos clientes, 
através de e-mail ou SMS para o celular, quando 

As empresas operam 
desde a área de 

logística portuária, 
oferecendo suporte 

à indústria do 
petróleo, até a área 

de distribuição 
de Gás Natural 

Comprimido, assim 
como a revenda 

de combustíveis e 
derivados
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GrupO ArArA Azul

será a próxima troca de óleos, fluidos ou filtros. Tudo 
sem custos para os consumidores. 

Compromisso com o meio ambiente
A preservação do meio ambiente é uma causa 

importante para o Grupo Arara Azul, que investe 
na modernidade dos Postos Arara Azul, permitin-
do uma estocagem de alta qualidade, anulando 
assim, os riscos de vazamento ou contaminação 

do combustível. Todos os tanques são jaquetados, 
ou seja, revestidos com uma parede dupla que 
garante a proteção do combustível e, caso ocorra 
um vazamento na primeira parede, imediatamente 
o alarme é acionado, alertando sobre o incidente. 
Dessa forma, a equipe controla o vazamento 
imediatamente, sem causar qualquer tipo de dano 
ao meio ambiente. Todos os Postos Arara Azul 
contam com normas rígidas referentes à instala-

Empresa objetivos Direcionadores Estratégicos

Ancobrax marine Services • Faturamento bruto de R$ 2 milhões

• Resultado sobre investimento de 30%

• Construção de novas embarcações de 

30 metros

Anel Gás • Faturamento bruto de R$ 11 milhões

• Resultado antes dos impostos de 13% 

sobre faturamento bruto

• Venda de 1,7 milhão matros cúbicos 

de GNV

• Venda de 5,6 milhões de metros cúbicos 

de GNC

• Desenvolvimento de tecnologia prórpia 

para transporte de GNL

• Diversificação do mix de produtos para 

comercialização de oxigênio

• Expansão das operações para a Região 

Nordeste do Brasil

Box 10 Auto-Center • Faturamento bruto de R$ 1 milhão

• Resultado antes dos impostos de 9% 

sobre faturamento bruto

• Abertura de 3 novas lojas

• Participação em eventos esportivos

• Diversificação do mix de produtos

• Ampliação das instalações

Nova Holanda • Entrada em operação em 2009

• Investimento de R$ 150 milhões

• Finalizar licenciamentos

• Consolidar o Plano de Negócios para 

captação de investimentos

• Expandir operações para o Nordeste do 

Brasil

Arara Azul – rede de Postos • Faturamento bruto de R$ 100 milhões

• Resultado antes dos impostos de 12% 

sobre o faturamento bruto

• 25,2 milhões de litros de combustível 

vendido ao ano

• 26,4 milhões de metros cúbicos de GNV 

ao ano

• 238 mil unidades de lubrificantes ao 

ano

• Treinamento permanente sobre atendi-

mento

• Reestruturação da imagem do ponto-

de-venda

• Otimização da comunicação interfun-

cional

Arara Azul Diesel • Venda de 1.000 m3/mês de diesel

• Margem bruta mínima de comercialização 

de R$ 0,10/m3

• 2009 – Venda de 1.500m3/mês

• 2010 – Venda 2.000m3/mês

• 2011 – Venda de 2.500m3/mês

• 2012 – Venda de 3.000m3/mês

• Consolidar atuação de clientes potenciais 

até 50m3/mês

• Consolidar marca através de relaciona-

mento

Estratégias para 2008

Quadro
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ExpANSão E NovoS DESAfIoS

Tabela 1

ção, recolhimento de resíduos e de frascos de óleo 
lubrificante.

Nova Holanda Terminais Portuário
A empresa Nova Holanda Terminais Portuários, 

do Grupo Arara Azul, é a responsável pelo novo 
porto do Espírito Santo. O terminal portuário pri-
vativo e multicargas fica situado na Baía de Vitória 
e dará apoio às operações de prospecção, exploração 
e produção offshore no estado. No total, a empresa 
investirá R$ 150 milhões no empreendimento, que 
entra em operação em 2010. 

Para o segundo semestre de 2008, o Nova Holanda 
prevê a licenciamento da ANTAQ e a consolidação 
do plano de negócios para captação de investimentos. 
O Espírito Santo se tornou o segundo produtor de 
petróleo e gás do Brasil, além de  rochas ornamentais, 
blocos e carga em geral. O Terminal Portuário Nova 
Holanda, estrategicamente localizado  na Região 
Sudeste, irá oferecer uma solução de logística para 
as empresas destes setores. 

Em Vitória, o porto terá dois berços de 260 metros 

lineares cada um e uma retroárea de 95 mil metros 
quadrados para as operações portuárias, composto de 
pátios de manobra, circulação de máquinas e veícu-
los, área de carga e descarga, armazenamento a céu 
aberto, silos de granéis líquidos e sólidos, armazéns, 
com ou sem alfândega, oficinas e apoios adminis-
trativo e operacional. O projeto já foi aprovado pela 
Marinha do Brasil, pela Prefeitura de Vila Velha, pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente e pelo Instituto Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. O terminal irá gerar 
380 empregos diretos e mais de mil indiretos. 

 A construção de um porto em um estado estra-
tégico como o Espírito Santo se justifica por vários 
motivos, a começar pela demanda reprimida de 
produtos para exportação que não encontram mais 
vazão pelos portos de Vitória, sem contar o boom da 
cadeia produtiva do petróleo e gás por que passa o 
estado. O projeto é viável, pois é um porto privativo, 
ou seja, mais funcional e com custos menores. O 
novo terminal portuário contará ainda com outras 
vantagens, como o fato de ser um porto abrigado, 

Upstream

Campos Maduros
Gás Natural

Campos Maduros
Gás Natural

GNV
Combustíveis

Pneus

Geração
Co-Geração

Energia

Plataforma
Logística

Multimodal

Produção

LOGÍSTICAMiddlestream

Downstream

• Cartão Arara Azul
• Gerenciador de Frota
• Central de Compras
• TRR

modelo de negócio do Grupo Arara Azul – Tecnologia de Vanguarda - ErP

Figura
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marcio Pinheiro é diretor-presidente do Grupo Arara Azul.

livre, portanto, de ventos e correntes marítimas. 
São características como essas que apontam 

para um retorno do capital investido dentro de seis 
anos, de acordo com estudos de viabilidade feitos 
por consultores da área. Projetado para dar apoio 
às atividades offshore, a expectativa do grupo é de 
que o terminal portuário dinamize a construção e 
locação de embarcações, outra atividade do Grupo 
Arara Azul.

Ancobrax
A Ancobrax Marine Services é um estaleiro naval 

com duas embarcações já operando, que atendem a 
Petrobras e empresas prestadoras de serviços maríti-
mos. A Ancobrax vai investir este ano na construção 
de duas novas embarcações de 30 metros, além de 
ampliar suas instalações. A empresa acaba de ser 
contratada pela Jean de Nul do Brasil para amplia-
ção e dragagem do Portocel, no Espírito Santo. A 
unidade portuária, que pertence à Aracruz Celulose 
e à Cenibra, é a única do Brasil especializada no 
embarque de celulose. 

Anel Gás
Outro destaque do Grupo Arara Azul é a Anel 

Gás, segunda empresa da Região Sudeste autorizada 
pela ANP para realizar distribuição de Gás Natural 
Comprimido (GNC) em todo o território nacional. 
A empresa possui duas bases de abastecimento em 
Minas Gerais, que comprimem o gás natural em 
carretas especiais para transportar o produto ao 
seu destino, reduzindo impactos ambientais e pro-
piciando as empresas serem credoras de créditos de 
carbono. Isso permite a antecipação do mercado de 
gás natural em regiões que não possuem acesso ao 
gasoduto convencional. 

Este ano, a empresa vai intensificar a expansão 
das operações para o Nordeste e iniciar a comercia-
lização de oxigênio, além de investir no desenvolvi-

mento de tecnologia própria para transporte de GNL. 
A previsão é de que serão vendidos 1,7 milhão m³ de 
GNV e15,6 milhões de m³ de GNC. 

Box 10
A Box 10 é especializada em venda de produtos 

(pneus e acessórios) e serviços em geral para o mer-
cado automotivo, tais como alinhamento computa-
dorizado, balanceamento, suspensão convencional e 
esportiva, e rebaixamento. A abertura de duas novas 
lojas na Grande Vitória, além da ampliação das 
instalações existentes, está nos planos da empresa, 
que vai ainda investir na diversificação de produtos 
e aumentar a participação em eventos esportivos. 
O faturamento bruto chegará a R$ 5 milhões este 
ano.

Responsabilidade social
O Grupo Arara Azul participa ativamente de 

ações sociais, através de apoio e patrocínio a creches 
e instituições de educação e recuperação de jovens, 
baseado em uma política de doações, focada no res-
gate da dignidade e melhoria de vida de comunidades 
carentes.

Novos Desafios
Para continuar a expansão de negócios, o Grupo 

vai investir no setor de hotelaria. Já está em anda-
mento o projeto de utilização de um espaço em 
área nobre entre o Aeroporto Afonso Pena e cidade 
de Vitória, no Espírito Santo. Estão projetados 160 
apartamentos e seis lojas com 85 vagas de estacio-
namento. A construção deve ser iniciada no segundo 
semestre de 2008.

Em Campos dos Goyatacazes já foi iniciada a 
construção, em parceria com a empresa RG TEC 
Engenharia, um hotel com franquia da marca 
Comfort Inn da Atlantica Hotels International. O 
empreendimento terá 126 unidades.
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Segunda maior distribuidora de solventes do Brasil, 
a Carbono Química destaca-se da concorrência pela 
variedade de produtos e preocupação intensiva com 
os clientes – são mais de 3 mil. Com um portfólio que 
alimenta mais de 15 segmentos de mercados distintos, 
tais como os de tintas, vernizes, borrachas, agroquímicos 
e resinas, a companhia vem ganhando participação não só 
na distribuição como também no desenvolvimento de novos 
produtos.

CresCimentO através 
da diversifiCaçãO

em julho de 2008, a Carbono Química com-
pletou 30 anos. Ao longo deste período, criou 
duas novas empresas. Destaque para a Car-
bono Engenharia, constituída em 2007. Este 

braço da companhia é responsável pelo desenvolvi-
mento de componentes e plantas para a fabricação 
de produtos químicos, pelo aperfeiçoamento de 
processos e pelo procurement (identificação de novos 
fornecedores nacionais e internacionais). 

A Nitrocel tem atuação focada na comercializa-
ção de nitrocelulose. Já a Dipel, fundada em 1965 
pela família Miraglia, foi a precursora deste grupo 
de empresas e especializou-se na distribuição de 
derivados de petróleo, entre os quais óleo diesel e 
lubrificantes para uso industrial.

Observando a carência de fornecedores de secan-
tes no mercado nacional e também em países da 
América do Sul, a Carbono Química deu inicio à 
produção terceirizada destes produtos. Atualmente, 
cerca de 10% de seu faturamento provém dos se-

W a s h i n g t o n  Y a M a g a

CArbOnO QuímiCA
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cantes (ocotoatos metálicos). Possuímos know-how 
para formular um produto diferenciado e o mercado 
tem capacidade para absorvê-lo. Mesmo realizada 
por terceiros, a produção obedece a critérios esta-
belecidos pela Carbono.

Para atender a extensa carteira de clientes, foi 
preciso investir em novos centros de distribuição. 
As unidades de Ribeirão Preto e Campina Grande 
do Sul, no Paraná, dão o suporte que a matriz de 
São Bernardo do Campo necessita para atingir todo 
o território nacional e América Latina. No total, 
têm capacidade para armazenar mais de 3 mil m³ 
de granéis líquidos e movimentar, em média,  22 
mil toneladas por mês.

A Carbono orgulha-se de ser 
uma das únicas empresas no 
Brasil a atender clientes de todos 
os portes – dispensando a todos a 
mesma atenção. A carteira con-
templa desde pequenas indústrias 
a grandes formuladores, nacionais 
e multinacionais, além de gigantes 
como, Coral, Basf, Sherwin Willia-
ms e Basf. “O mercado de tintas 
responde por mais da metade das 
vendas”, observa a presidente Vera 
Gabriel, lembrando que o restante é dividido em 
muitos outros segmentos. “Essa diversidade nos 
coloca em posição privilegiada no cenário nacio-
nal”, celebra. 

A responsabilidade socioambiental é parte in-
trínseca às ações da Carbono. A companhia man-
tém um seguro contra danos ao meio ambiente, 
disponibilizado aos clientes sem custo adicional. 
Além disso, é uma das poucas empresas brasileiras 
a integrar o grupo de trabalho internacional para 
o desenvolvimento da norma ISO 26.000, voltada 
à definição das melhores práticas de gestão calcada 
na responsabilidade social e no desenvolvimento 
sustentável. 

TrINTA ANoS DE ExCElêNCIA NA 
DISTrIbUIção pETroqUímICA

Quando o empreendedor Alfredo Miraglia fun-
dou a Dipel, em 1965, é provável que não imaginas-
se que estava ali a semente de um dos maiores e mais 
importantes grupos de distribuição de derivados de 
petróleo do Brasil e da América Latina na virada 
do milênio. Mas que o futuro do negócio superaria 
expectativas, isto ele imaginou.

Enquanto a Dipel se consolidava como uma 
das principais distribuidoras de óleo diesel comum, 
aditivos, óleos combustíveis escuros e lubrificantes, 
outra empresa nascia, em 1978, focada na distri-
buição de solventes para a indústria de tintas, a 
Carbono. Adquirida por Miraglia e sua filha, Vera 
Gabriel, em 1989, a pequena empresa passou a 
expandir sua atuação e aumentar o portfólio, até se 
tornar referência entre as distribuidoras de produtos 
químicos e solventes hidrocarbonetos no país.

Disputando terreno com gigantes como BR 
e Ipiranga, a companhia sobressaiu, conquistou 
centenas de clientes e mudou-se para uma nova 

sede, em São Bernardo do Cam-
po, no ano de 2001. Hoje, conta 
também com duas unidades em 
Ribeirão Preto-SP e Campina 
Grande do Sul-PR. Por meio de 
um moderno e equipado sistema 
logístico, atende cerca de 3 mil 
clientes cadastrados. 

Atualmente, o desenvolvimento 
e a comercialização de novos pro-
dutos, sobretudo secantes (octoatos 
metálicos) para a indústria de 
tintas, também é parte da atuação 

da Carbono, tanto no mercado interno como para  
exportação. A empresa planeja ainda a inaugura-
ção de mais uma unidade até 2010, voltada para a 
produção de derivados oleoquímicos e alcoolquími-
cos, em respeito à sua estratégia de crescimento em 
novos mercados e consolidação na distribuição de 
solventes. A curva de evolução do faturamento da 
empresa aponta para a superação da barreira dos 
R$ 200 milhões a partir de 2009.

Crescer mais, e mais rapidamente do que o mer-
cado e a concorrência, foram fatores fundamentais 
para o sucesso da Carbono Química. Além dela e da 
Dipel, fazem parte do grupo a Nitrocel, especializa-
da em nitrocelulose, e a Carbono Engenharia, cujo 
foco é o desenvolvimento de produtos, a elaboração 
de projetos industriais para a fabricação de químicos 
e o aperfeiçoamento de processos produtivos.

A DIfErENçA No mErCADo DE 
SolvENTES DErIvADoS pETroqUímICoS

Em um mercado que conta com mais de 700 
fabricantes de tintas e outras centenas de indústrias 
que utilizam produtos químicos e petroquímicos, 
não é de se estranhar que a distribuição destes 

QuímiCA

CrESCImENTo ATrAvéS DA DIvErSIfICAção 

A Carbono 
orgulha-se de ser 
uma das únicas 

empresas no 
Brasil a atender 
clientes de todos 

os portes
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Carbono Química em números

EmPrESA

n 30 anos tem a Carbono Química.

n 3 mil clientes, sendo mais de 1.200 ativos, compõem a carteira da companhia. Entre eles,  
 importantes players do setor, como Coral, Suvinil, Luxcolor e Basf.

n 4 divisões tem a empresa: Carbono Química, Carbono Engenharia, Carbono Distribuição e  
 Carbono Serviços.

n 2 outras empresas têm o mesmo controle acionário: Dipel e Nitrocel.

n 10% é a porcentagem do portfólio composta por produtos que são desenvolvidos pela  
 própria empresa.

n R$ 180 milhões é o faturamento anual da companhia, registrado em 2007.

n Mais de R$ 200 milhões é a estimativa de faturamento para 2008, seguindo a curva de  
 evolução do faturamento da empresa.

n Uma das 17 empresas brasileiras a integrar o grupo de trabalho internacional para a elaboração  
 da norma ISO 26.000, voltada à definição das melhores práticas de gestão calcada na  
 responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável. 

n Todos os principais produtores de petróleo e derivados estão entre os fornecedores da Carbono,  
 como Petrobrás, Braskem e Copesul.

n 110 produtos compõem o portfólio de produtos da Carbono, entre eles: resinas epóxi, aditivos, carbonatos  
 orgânicos, secantes, fotoiniciadores, ácido acrílico, anidrido maleico, agentes de cura epóxi, pigmentos,  
 solventes alifáticos e aromáticos, solventes ecológicos e oxigenados, álcoois e glicóis, acetatos e agroquímicos.  

PArTiCiPAção

n Segunda maior distribuidora de solventes do país, atrás apenas da BR.

n 10% do mercado nacional de distribuição de hidrocarbonetos tem a Carbono, ocupando a segunda posição.

n 20% de market share tem a companhia no segmento de aguarrás mineral.

n 18,3% é a participação da empresa no segmento de petroquímicos rafinados, além de 10%  
 no de hexanos.

produtos represente um nicho estratégico e cada 
vez mais cobiçado. É neste cenário que a Carbono 
Química atua e faz a diferença.

A empresa é uma das maiores distribuidoras de 
solventes hidrocarbonetos, respondendo por mais 
de 10% do mercado de distribuição, de acordo com 
dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) de 
2007. Fica atrás apenas da BR, ligada à Petrobras 

e que detém 28% do segmento. A Carbono registra 
também participações significativas nos segmen-
tos de aguarrás mineral (20% de market share) e 
hexanos (10%). 

As indústrias de tintas imobiliárias, automoti-
vas, gráficas, de madeira, de manutenção, indus-
triais, artísticas, vernizes e thinners respondem 
por mais de 70% do consumo destes solventes. O 
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Quadro

QuAliDADE

n Duas das mais importantes certificações tem a companhia: a ISO 9001:200, devido à gestão de  
 qualidade no relacionamento com os clientes, e o PRODIR - Processo de Distribuição Responsável,  
 que visa a segurança, saúde dos colaboradores, proteção e preservação ao meio ambiente nos  
 processos de distribuição.

ESTruTurA

n 3 unidades com centros de armazenamento e distribuição (Ribeirão Preto, Campina Grande do Sul,  
 no Paraná, e São Bernardo do Campo), além de parceiros espalhados pelo Brasil e América Latina.

n Mais de 3 mil m³ é a capacidade de armazenagem de granéis líquidos nas unidades da Carbono,  
 que permitem uma movimentação média de 22 mil toneladas por mês

n 18 mil m² é a área da base instalada da empresa. 

n 69 mil m³ por tonelada foi a marca atingida pela empresa em 2007, entre solventes e  
 produtos químicos.

mErCADo

n Mais de 30 segmentos da indústria são alimentados por produtos da Carbono, como de tinta,  
 vernizes, resinas, colas, borrachas, sucro-alcooleiro e defensivos agrícolas.

n Mais de 700 fabricantes atuam no mercado nacional de tintas, além de outras centenas de indústrias  
 de derivados de petróleo.

n 533 mil m³ ao ano é a capacidade do mercado nacional de solvente.

n 8% será o crescimento da indústria de tintas em 2008, de acordo com dados da Abrafati (Associação  
 Brasileira dos Fabricantes de Tintas).

restante é utilizado por outras áreas, como as de 
adesivos, colas, selantes, couro, borrachas, agro-
químicos, plásticos, combustíveis e lubrificantes. 
Entre as indústrias de tintas estão a Akzo Nobel 
(Coral), Luxcolor, Basf, Sherwin Williams, Tintas 
Futura e Universo.

Além de BR e Ipiranga, destacam-se entre as 
principais distribuidoras do Brasil a Bandeirante-

Brazmo, Unipar Comercial, Best Química, Shell 
e Agecom. Um mercado bastante diluído, do qual 
aproximadamente um quarto é trabalhado por 
pouco mais de 30 pequenas empresas. 

Além de atuar no segmento de distribuição de 
solventes, que movimenta cerca de 533 mil m³ ao 
ano, o portfólio da Carbono Química contempla uma 
série de outros produtos. São eles: aditivos para tin-



CASE STUDIES

20

CArbOnO QuímiCA

tas, vernizes, adesivos, colas e selantes; aditivos para 
combustíveis; agentes de cura e aceleradores(epóxi); 
carbonatos orgânicos; secantes; fotoiniciadores; 
ácido acrílico; anidrido maleico;  pigmentos (TiO2 e 
cargas); solventes alifáticos e aromáticos; solventes 
ecológicos e oxigenados; álcoois e glicóis, acetatos e 
insumos para segmento agroquímico.

INvESTImENToS Em NovAS UNIDADES  
E EqUIpE AlTAmENTE qUAlIfICADA

Desde 2001, a sede da Carbono Química locali-
za-se em São Bernardo do Campo, na Grande São 
Paulo. Além de duas outras unidades, em Ribeirão 
Preto e Campina Grande do Sul, no Paraná, repre-
sentantes comerciais auxiliam a distribuição das 
mercadorias por todo o território nacional e pela 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. 

Na matriz encontram-se as equipes 
comercial e logística, que garantem o 
atendimento com agilidade e rapidez. 
Nesta unidade está também o depósito 
para produtos embalados, capaz de ar-
mazenar 1 mil toneladas. Somando-se 
as três unidades, os 53 tanques para 
armazenagem e dois tanques mistura-
dores suportam uma capacidade total 
de mais de 3 mil m³.

A unidade de negócios de Ribei-
rão Preto surgiu da necessidade de 
se atender algumas especificidades 
da demanda da região central do país, com ênfase 
nos segmentos sucro-alcooleiro e do agronegócio. 
Já a unidade paranaense foi criada para atender a 
crescente demanda deste estado e do norte de Santa 
Catarina por cargas secas e outros produtos, em 
quantidades menores.

A frota da Carbono movimenta 22 mil toneladas 
de produtos a cada mês. São viagens de coleta e 
entrega de produtos nas mais variadas quantidades, 
atendendo desde clientes pequenos, com frações de 
tanques, até pedidos grandes, que demandam mais 
de um caminhão para realizar a entrega.

Toda essa estrutura é capitaneada por um time 
de mais de 80 profissionais especializados, entre 
químicos, engenheiros químicos, pesquisadores, 
controladores e técnicos. “Em um mercado tão 
complexo, é fundamental contar com profis-
sionais altamente capacitados, de nível interna-
cional”, salienta a presidente da Carbono, Vera 
Gabriel.

proDUToS qUímICoS  
DE bEm Com A NATUrEzA

O nome técnico – Carbosolv A – não ajuda, mas 
a idéia por trás de seu desenvolvimento chama a 
atenção para a preocupação da Carbono Química 
com a saúde do planeta. A nova linha de solventes 
institui na companhia o conceito “environmental 
friendly”, ou ecologicamente correto, e já come-
ça a substituir outros solventes ambientalmente 
agressivos.

A linha Carbosolv é apenas um exemplo das ini-
ciativas que colocam a Carbono entre as melhores 
empresas em práticas de responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável. Esses produtos des-
tacam-se por apresentarem níveis muito baixos de 
toxidez e de agressividade ao meio ambiente, dimi-
nuindo sensivelmente o odor e a dermatite que este 

tipo de produto geralmente provoca.
Além do desenvolvimento deste 

e de outros produtos atóxicos tanto 
para a natureza quanto para a saúde 
humana, a empresa faz parte de um 
seleto grupo internacional para o de-
senvolvimento da norma ISO 26.000, 
que trata do tema. No Brasil, o grupo 
de trabalho reúne 17 empresas na-
cionais e é coordenado pelo Instituto 
Ethos.

“Faz parte da missão da com-
panhia a preocupação com saúde, 

segurança e meio ambiente, condição fundamental 
para o bem comum”, resume Vera Gabriel, presi-
dente da Carbono. “Isto vale para nossos produtos, 
clientes, fornecedores, nossas instalações, frota e 
parceiros”, completa. De fato, a empresa conta 
com um pioneiro seguro contra danos ambientais, 
que disponibiliza a colaboradores e clientes, gratui-
tamente, um serviço de emergência para casos de 
acidentes durante o transporte ou armazenamento 
de material.

Vera Gabriel defende que é preciso compreender 
o quanto a atividade da empresa afeta o meio em 
que ela está inserida, além de saber como prevenir 
a poluição ambiental. “Trabalhamos com pro-
dutos perigosos, por isso devemos seguir rigorosos 
procedimentos de segurança para garantir que não 
ocorram incidentes. Temos experiência pra distri-
buir e responsabilidade para conservar”. 

A Carbono também é partidária do Pacto Glo-
bal, iniciativa da Organização das Nações Unidas 

A frota da 
Carbono 

movimenta 
22 mil 

toneladas de 
produtos a 
cada mês
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QuímiCA

CrESCImENTo ATrAvéS DA DIvErSIfICAção 

(ONU) que visa a encorajar o alinhamento de 
políticas empresariais com os dez princípios-chave 
estabelecidos pelo acordo, em prol dos direitos hu-
manos, do trabalho, proteção ambiental e contra 
a corrupção. Além disso, defende o compromisso 
com as Metas do Milênio, declaração aprovada pela 
ONU, da qual o Brasil é signatário, que estabelece 
um compromisso internacional pela sustentabili-
dade do planeta.

Um AbrAço Do TAmANHo  
DE São bErNArDo Do CAmpo

Quando a Carbono Química chegou a São Ber-
nardo do Campo, em 2001, uma de suas primeiras 
iniciativas de que participou na busca pela integra-
ção com a sociedade e o município foi o patrocínio 
de um documentário. Mas o que se viu a partir daí 
foi uma grata história de apoio, incentivo e desen-
volvimento social da história da cidade.

História esta que, por sinal, é retratada de forma 
inteligente no documentário Bernô, a terra dos ilus-
tres batateiros. O filme conta como o município foi 
fundado, seu processo de construção e crescimento, 
a chegada dos primeiros imigrantes italianos e japo-
neses (que até hoje exercem importante influência 
na cultura da cidade), a chegada da indústria au-
tomobilística na década de 1980 e o aquecimento 
econômico do final do milênio.

O caráter educacional do filme ficou evidenciado 
em sua distribuição para centenas de escolas muni-

cipais e estaduais, faculdades, centros educacionais, 
centros universitários, escolas técnicas, espaços 
culturais, bibliotecas e teatros, o que resultou na 
aproximação da Carbono com a Secretaria de Edu-
cação do Município. A necessidade do órgão público 
de promover a inclusão social encontrou, na deter-
minação da companhia em resgatar valores como 
cidadania e integridade, a parceria ideal. Nasceu 
assim o programa Bom de Nota, Bom de Bola.

Com a proposta de promover, nas escolas mu-
nicipais, a educação de mais crianças por meio da 
prática de atividades esportivas, o programa atingiu, 
em pouco mais de um ano, cerca de 260 alunos e 
16 estagiários e foi levado pela Carbono também 
para Ribeirão Preto. 

As ações não pararam por aí, e pouco depois a 
Carbono percebeu que, embora tenha viabilizado a 
participação de um número significativo de alunos, 
outras 2.236 não puderam ser atendidas. Em mais 
uma iniciativa, e sem comprometer o grupo do 
programa Bom de Nota, a companhia reuniu um 
grupo de empresas e empresários para movimentar 
recursos e energia para um projeto que atingisse tal 
número de crianças.

O resultado foi a Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP) Horizonte Promoção 
Social e Educacional, sediada em São Bernardo do 
Campo. A entidade é composta de profissionais da 
Universidade Metodista e tem como missão o res-
gate de valores como cidadania e responsabilidade 
ambiental nos jovens da região.

Washington Yamaga é Diretor Superintendente da Carbono 
Química.
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Com um novo modelo de gestão e marketing implementado 
em 2007, a Aliança Francesa de São Paulo avançou em 
direção ao mercado e ampliou a oferta de cursos. O resultado 
foi imediato, com um crescimento de dois dígitos no número 
de alunos, em relação a 2006.

Os resultadOs de um 
nOvO mOdelO de gestãO

r e n a t o  V i e i r a

AliAnçA FrAnCESA dE SãO pAulO

criada em 21 de julho de 1883 por um comitê 
de personalidades, entre as quais Armand 
Colin, Ernest Renan, Ferdinand de Lesseps, 
Jules Verne, Louis Pasteur e Paul Cambon, 

a Aliança Francesa é uma instituição sem fins lu-
crativos. Seu principal objetivo é a difusão da língua 
e da cultura francófona fora dos países cuja língua 
oficial é o francês. 

A rede da Aliança Francesa compreende escolas 
na França para a recepção de estudantes estrangeiros 
e mais de 1 mil centros em 138 países, onde estudam 
cerca de 400 mil pessoas. Além do ensino do idioma e 
preparação para exames de proficiência, a instituição 
busca estimular intercâmbios lingüísticos e culturais 
e ser um palco de referência do pensamento francês, 
por meio de palestras e espetáculos teatrais.

Está presente no Brasil há 120 anos. A primeira 
unidade foi fundada no Rio de Janeiro em 1885, 
apenas dois anos depois da criação da sede em Pa-
ris. Como na maioria dos países latino-americanos, 
a presença francesa não se caracterizou por uma 
imigração de caráter econômico, e sim por um 
enriquecimento das relações políticas entre os dois 
países. Hoje, sua atuação se estende a 65 unidades 
em 20 estados brasileiros. 
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UmA vErDADEIrA AlIANçA  
Com A CUlTUrA pAUlISTANA

Descrever a história da Aliança Francesa em São 
Paulo significa, necessariamente, relembrar a atmos-
fera da cidade no início dos anos 30. Época em que o 
francês era idioma obrigatório entre as elites culturais 
e que teve na criação da Universidade de São Paulo 
(USP) um de seus pontos mais marcantes.

Com o surgimento da universidade, intensifi-
cou-se a aproximação entre intelectuais franceses e 
brasileiros. Foi neste momento de efervescência, em 
1934, que nasceu a Aliança Francesa, ao mesmo 
tempo em que a capital paulista se firmava como 
pólo econômico, político e cultural do Brasil. Desde 
o início, a missão era clara. Não apenas ser referên-
cia no ensino da língua francesa, como também 
se tornar referência na disseminação da cultura da 
França e de países francófonos. 

“Dominar um idioma falado em 56 países e 
presente no dia-a-dia de pelo menos 600 empresas 
no Brasil, não pode ser mera so-
fisticação. É, sim, um diferencial 
de conhecimento e competitivo no 
mercado de trabalho”, comenta o 
Diretor Geral, Pierre Dossa. Além 
de ser a única instituição com a 
chancela internacional do Ministério 
da Educação da França para o en-
sino do francês, somente a Aliança 
Francesa está habilitada a emitir no 
Brasil os certificados de proficiência 
DELF/DALF, reconhecidos em 
toda a União Européia.

fIloSofIA

Da década de 30 para cá, a instituição fundada na 
Bela Vista expandiu sua rede e continuou fortemente 
associada à evolução da capital paulista. Hoje, já 
são nove unidades somente na cidade de São Paulo 
– Centro, Brooklin, Butantã, Higienópolis, Jardim 
América, Morumbi, Tatuapé, Vila Mariana e Vila 
Madalena/Sumaré – e outras 54 distribuídas em 19 
estados. Todas amparadas pela mesma filosofia, a de 
agregar valor ao idioma e modernizar sua imagem, 
com uma programação de cursos para as mais va-
riadas necessidades e faixas etárias. 

O vasto menu de cursos é elaborado a partir de 
indicadores e demandas do mercado, o que influi 
no perfil dos cerca de 9 mil alunos da instituição 

– 67% do sexo feminino e 32% do masculino, 82% 
deste público com nível superior e a grande maio-
ria, 68%, na faixa dos 14 aos 35 anos. Isto revela 
os diferentes anseios que os alunos buscam suprir 
na Aliança Francesa – aprender uma nova língua, 
complementar à formação acadêmica ou mesmo se 
aprimorar profissionalmente.

Esta diversidade reflete-se na preparação do corpo 
docente, que reúne uma equipe multidisciplinar e 
multicultural de cerca de 100 profissionais. Todos 
trabalham a partir de metodologias e conceitos peda-
gógicos permanentemente atualizados. Para nossos 
professores não basta a excelência no francês, mas 
também uma visão global das culturas de expressão 
francesa e das dinâmicas do mercado de trabalho.

INCENTIvo CUlTUrAl

O compromisso da Aliança Francesa está intima-
mente ligado aos seus espaços culturais e artísticos. 
A principal atração é o Teatro Aliança Francesa, 

inaugurado em março de 1964 e 
com uma rica programação. Com 
capacidade para 280 lugares, já 
recebeu espetáculos consagrados 
do dramaturgo Plínio Marcos, do 
diretor Antunes Filho e do grupo 
Tapa. O teatro está instalado nas 
dependências da unidade central 
da Aliança Francesa, na Rua Ge-
neral Jardim, 182, no centro de São 
Paulo.

A instituição ajuda ainda a 
conservar a rica história da cultura 

francesa, por meio de duas bibliotecas – nas unidades 
do Butantã e do Centro. Ao todo, são mais de 30 mil 
títulos que refletem a produção intelectual francesa 
de várias épocas e contemporânea. Só na biblioteca 
central estão reunidos mais de 20 mil documentos 
em francês, além de um acervo único de produções 
audiovisuais (cinema, música e livros em áudio) e 
de periódicos franceses. Outras contribuições para 
a agenda cultural paulistana estão nas galerias da 
Aliança Francesa Brooklin e Jardins, destinadas a 
exposições artísticas.  

A NovA ESTrATéGIA

A instituição não queria ser vista apenas como 
a única escola especializada no ensino da língua 
francesa no Brasil, ou simplesmente representar um 

EnSinO
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foco de disseminação 
da cultura e civili-
zação francófonas. 
“Por isto, reforçamos 
nosso propósito de 
incutir nos estudan-
tes os benefícios tan-
gíveis que o idioma 
pode proporcionar no campo profissional”, relata o 
diretor geral.

Atenta aos novos anseios dos estudantes, a 
Aliança Francesa levou em conta os indicadores do 
mercado para diversificar sua programação. Hoje, 
a instituição oferece cursos para quem busca valor 
agregado à formação educacional, aspirações pro-
fissionais ou mesmo aperfeiçoamento no Exterior, 
por meio de viagens de intercâmbio e imigração. A 
própria campanha publicitária Fale Francês, para 
inserção em estações do Metrô, ressalta os múltiplos 
perfis de alunos atingidos pela instituição.

frANCêS profISSIoNAl

Em um país com cerca de 1 milhão de pessoas 
atuando em empresas de língua francesa, a fluência 
no idioma representa, sem dúvida, um grande trunfo 
profissional. Foi com este pensamento que a Aliança 
Francesa criou, há dez anos, a Aliança Empresas 
– com cursos elaborados para o segmento corpo-
rativo. Uma equipe fixa e altamente qualificada de 
professores participa exclusivamente do programa, 
que tem como clientes companhias como Alstom, 
Arno, Carrefour, Klabin, Louis Vuitton, Natura, Pão 
de Açúcar, Rhodia e São Paulo Turismo.

O desafio de fomentar a internacionalização do 
ensino superior começa também a ser vencido no 
mundo acadêmico nacional. A Aliança Francesa 
antecipa o que as empresas esperam de todo bom 
executivo, ao manter parcerias com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e com a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), com a meta de 
implementar convênios com instituições que pos-
suem acordos de duplo-diploma com instituições 
francesas.

A mais recente novidade é o curso Vivre au 
Québec, voltado para jovens e adultos atraídos pelos 
programas e/ou oportunidades profissionais, acadê-
micas, de instalação provisória ou definitiva na maior 
província canadense.  O governo de Quebec busca 
mão-de-obra qualificada para suprir suas baixas 
taxas de natalidade e preencher a oferta de emprego 

na região, por meio 
de seu programa de 
imigração que per-
mite residir e traba-
lhar legalmente na 
província. O curso 
possibilita ao aluno 

não só  aprofundar conhecimentos do idioma, 
como também promove uma imersão na cultura e 
na sociedade quebequense.

GlobAlIzAção ACADêmICA

O desafio de fomentar a internacionalização do 
ensino superior começa a ser vencido no mundo aca-
dêmico nacional. Algumas universidades brasileiras, 
inclusive, já mantêm acordos de duplo-diploma com 
instituições francesas. A Aliança Francesa antecipa 
o que as empresas esperam de todo bom executivo, 
ao manter parcerias com a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e com a Escola Superior de Propaganda 
& Marketing (ESPM), justamente com a meta de 
implementar este tipo de convênio. “Desde a gradu-
ação, incutimos nos futuros profissionais habilidades 
exigidas em qualquer área profissional”, diz.

Como prova do foco profissionalizante, a Aliança 
Francesa lançou recentemente um banco de vagas 
em seu site. Os visitantes têm acesso a uma série 
de oportunidades de estágio, trainee e emprego que 
tenham como um dos pré-requisitos o conhecimento 
da língua francesa, por meio do link http://www.
aliancafrancesa.com.br/oportunidades/index.htm.

CArrEIrA

Como parte da nova estratégia, a direção da 
Aliança Francesa intensificou Aliança Empresas. 
Também neste caso, não desejávamos limitar esta 
iniciativa ao simples ensino do idioma para empresá-
rios e executivos. Nos aproximamos, então, dos RHs 
das empresas para elaborar um plano de carreira 
efetivo em prol dos funcionários”, destaca. Pouca 
gente sabe, por exemplo, que mais de 600 empresas 
no Brasil têm que lidar com a língua francesa no 
seu dia-a-dia e empregam 1 milhão de pessoas. Este 
idioma pode ser um grande diferencial de qualidade 
no mercado, acredita. 

E justamente para antecipar o que toda empresa 
espera de seu executivo, a instituição estabeleceu 
parcerias com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e a Escola Superior de Propaganda e Marketing 

AliAnçA FrAnCESA dE SãO pAulO
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(ESPM), que permitirão também a criação de con-
vênios para obtenção de duplo-diploma franco-bra-
sileiro. Este ano, acaba de lançar um curso voltado 
exclusivamente a interessados em imigrar para a 
província canadense do Quebec.

proGrAmAS DE rElACIoNAmENTo

O crescente número de estudantes também é fruto 
de várias iniciativas de fidelização. Uma delas foi o 
Aliança sob Medida, que visa desenvolver diferentes 
produtos para atender a objetivos específicos e criar 
novas formas de aplicação dos cursos, inclusive à 
la carte. “Permitimos ao aluno escolher seu ritmo de 
aprendizagem, combinar diferentes horários e che-
gar à fluência no francês em até um ano e meio”, 
explica Dossa. 

O dirigente destaca que, para 2008, existem ini-
ciativas como adotar uma carga de 
24 horas semanais por professor, 
formar novos profissionais para 
lecionar na instituição, criar mais 
pacotes promocionais, desenvolver 
núcleos de ensino fora das unida-
des, além de inserir novas tecnolo-
gias como o quadro eletrônico.

Mas neste ano, a principal 
novidade deve ser mesmo a im-
plantação de um programa de 
relacionamento, que pressupõe um 
canal direto com o aluno, desde a 
sua chegada até a condição de ex-
aluno. “Vamos interagir com o ci-
clo de vida do estudante, ao colocar 
em prática um sistema de avaliação de desempenho 
e estabelecer convênios que lhe garantam benefícios 
em atrações culturais e de entretenimento”, revela. O 
Cine Clube Aliança Francesa é outra idéia prevista 
para os próximos meses.

CUrSoS

São vários os motivos para se aprender francês 
– seja para o domínio de uma língua estrangeira, 
melhorar a formação educacional, por aspirações 
profissionais, ou por interesse de aperfeiçoamento 
no exterior – em viagens de lazer, intercâmbio ou 
imigração. Para qualquer necessidade, a Aliança 
Francesa oferece um rol de cursos em suas unidades 
na cidade de São Paulo. A instituição é reconhecida 
pelo Ministério de Educação Francês para o ensino 

do idioma fora da França.
Os cursos regulares básicos contemplam situ-

ações simples, como trocar informações e falar ao 
telefone e, em estágios mais avançados, simulações 
de um ambiente de negócios e minúcias sobre as-
pectos sociais e interculturais dos países francófonos. 
Como complemento ao ensino em sala de aula, os 
estudantes contam com suporte via internet por meio 
do Aliança Virtual.

No total são 11 módulos de curso – três básicos, 
três intermediários, três avançados e dois superiores. 
Se decidir agilizar sua formação, o aluno iniciante 
pode atingir o nível intermediário em um ano e 
meio. Isto é possível graças à liberdade do aluno de 
escolher o ritmo dos programas à sua conveniência 
– extensivo (quatro meses com três horas semanais), 
semi-intensivo (três meses com quatro horas sema-
nais), intensivo (dois meses com seis horas semanais) 

e intensivo de férias (um mês com 
12 horas semanais). 

Quem começa o primeiro mó-
dulo básico (CB1) no extensivo de 
fevereiro, por exemplo, pode fazer 
o intensivo de férias do CB2 em 
julho. Pode-se também combinar 
dois estágios em quatro meses no 
programa superintensivo, com seis 
horas semanais, ou três em dez me-
ses na modalidade Compact (com 
quatro horas semanais). 

A instituição também é uma 
alternativa para quem busca uma 
maior especialização no idioma. 
São programas com oficinas de 

redação, ênfase em conversação, didática, revisão 
gramatical e produção oral, além de temas como 
literatura e cultura francesa. Para quem não pode 
se matricular em turmas fixas, a opção fica por 
conta dos cursos à la carte, nos dias e horários de 
preferência do estudante, com possibilidade de au-
las individuais e objetivos personalizados. Destaque 
ainda para os programas Alex e Zoé, para crianças 
de 7 a 9 anos, e Tandem – direcionado a iniciantes 
de 10 a 14 anos.

CUrSoS prEpArATórIoS pArA ExAmES

O estudante encontra na Aliança Francesa um 
menu de programas preparatórios para exames de 
proficiência em língua francesa. A instituição, in-
clusive, é a única habilitada a emitir no País os cer-
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tificados de proficiência DELF/DALF, reconhecidos 
em toda União Européia:

DELF (Diploma de Estudos em Língua 
Francesa) e DALF (Diploma  
Aprofundado de Língua Francesa) 

Criados em 1985 e oferecidos em 154 países, com 
60 mil diplomas entregues anualmente.

TCF 
Teste de nível lingüístico, também do Ministério 

da Educação francês e concebido pelo CIEP - Centre 
International d’ Études Pédagogiques, que classifica 
os candidatos em relação a seis níveis definidos para 
o aprendizado das línguas européias.

Universidade de Nancy 
Presentes no Brasil desde 1952, os diplomas 

da instituição atestam o conhecimento da língua 
francesa em um curso de especialização de língua, 
civilização e literatura.

TEF - Test d’Évaluation de Français 
Criado em 1998, tem por objetivo avaliar o nível 

de conhecimentos em francês nas diferentes compe-
tências – compreensão e expressão. 

Proficiência 
Destinado a toda e qualquer pessoa que precise 

comprovar seu nível de conhecimentos em francês 
(para viagem, bolsa de estudos, intercâmbio, currí-
culo, mestrado/doutorado no Brasil etc). 

CCIP 
Exame para obtenção de certificados e diplomas 

da Câmara de Comércio e Indústria de Paris, que 
avalia competências em vários campos do mundo 
profissional – negócios, empresas, direito, turismo e 
hotelaria, secretariado.

AlIANçA NoS ColéGIoS

Outro diferencial da instituição é proporcionar 
o ensino do idioma como disciplina optativa nas 
escolas, por meio do programa Aliança Colégios. A 
partir de uma metodologia participativa e lúdica, o 
curso é especialmente elaborado ao público jovem. O 
material didático é moderno e adaptado às diferentes 
faixas etárias e os recursos multimídia como internet, 
CD’s, DVD’s, jogos e músicas ficam à disposição 
dos estudantes. 

UmA pArCErIA INéDITA

A Aliança Francesa de São Paulo e a Anhembi 
Morumbi firmaram, em parceria para incorporação 
do francês à grade curricular do novo curso de Co-
mércio Internacional da universidade. Com o acordo, 
inédito no Brasil, o objetivo é preparar os alunos para 
a dupla graduação no País e na École Supérieure 
du Commerce Extérieur (ESCE), de Paris, uma das 
mais renomadas da Europa.

As aulas de idioma – cerca de 80 horas por 
semestre – serão ministradas pela própria Aliança 
Francesa. O duplo diploma permitirá ao aluno 
estudar quatro anos na Anhembi Morumbi ou três 
anos no Brasil mais dois na França. O estudante 

AliAnçA FrAnCESA dE SãO pAulO

• Maceió – AL

• Brasília – DF

• Vitória – ES

• Goiânia – GO

• São Luís – MA

• Campo Grande – MS

• Belo Horizonte – MG

• Belém – PA

• João Pessoa – PB

• Recife – PE

• Batatais – SP

• Bauru – SP

• Campinas (unidades Cambuí e Barão Geraldo) - SP

• Santo André – SP

• Jundiaí – SP

• Ribeirão Preto – SP

• Santos – SP

• São Carlos – SP

• São José dos Campos – SP

• São Paulo (unidades Centro, Brooklin, Butantã, Ipiranga, 
Jardim América, Tatuapé, Vila Madalena e Vila Mariana).

• Osasco - SP

• Guarulhos - SP

unidades Aliança Francesa no Brasil

Quadro
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renato Vieira é diretor Comercial e de Marketing da Aliança Francesa 
de São Paulo.

sai da universidade francesa com formação em 
MBA válida em toda a União Européia. O foco do 
programa é a habilitação de futuros profissionais 
para coordenar processos de internacionalização 
de empresas.

“São duas instituições jovens e dinâmicas, cujo 
parâmetro comum é um ensino multidisciplinar e em 
sintonia com as exigências do mercado de trabalho 
global. E o Brasil, onde há muito campo a percorrer 
no que se refere à abertura ao comércio mundial, 
certamente é um país com necessidade premente de 
especialistas nesta área”, ressalta Pierre Dossa.

Para a vice-reitora da Anhembi Morumbi, Eli-
zabeth Guedes, o acordo favorece a formação de ad-

ministradores de padrão internacional. “Esperamos 
que seja a primeira de muitas outras parcerias”, 
comenta. “Esta união de forças vai ao encontro das 
crescentes relações comerciais Brasil-França”, avalia 
Jean Meimon, presidente da ESCE.

oS rESUlTADoS

O novo modelo de gestão e marketing implementado 
em 2007 permitiu à Aliança Francesa de São Paulo 
avançar em direção ao mercado. A oferta de cursos foi 
ampliada em 21,5%. E o resultado foi imediato: supera-
ção da marca de nove mil alunos, com uma expansão 
de 15% na comparação com o ano anterior.

oS rESUlTADoS DE Um Novo moDElo DE GESTão
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Fundada, em 1996, a F5 Networks é líder no mercado mundial 
de gerenciamento de tráfego em diferentes plataformas, 
balanceamento de carga de servidores, de links ISP e de data 
centers, gerenciamento de tráfego internet e gerenciamento de 
tráfego de aplicações.

referênCia na  
área de teCnOlOlgia

g e r a l d o  V a n  B e r g h e M

F5 nETWOrkS

a 
companhia, que tem sede em Seattle, Estados 
Unidos, obteve no ano fiscal de 2007, encer-
rado em 30 de setembro, US$ 525,7 milhões 
em sua operação mundial, um crescimento 

de 33% em relação ao resultado de 2006. A empresa 
está no mercado brasileiro desde 2001, inicialmente 
através de distribuidor e revendas. No final de 2005, 
a F5 instalou oficialmente sua subsidiária brasileira, 
em São Paulo. 

A F5 registrou aumento de vendas de suas solu-
ções Web no mercado brasileiro, nos últimos meses, 
principalmente nas áreas financeiras como corretoras 
e empresas virtuais como Mercado Livre, Buscapé e 
Globo.com. Mais e mais empresas que dependem da 
Web têm investido em soluções que agilizam e melho-
ram a performance de seus sites. Se precisar de fonte 
sobre esse tema, a F5 Networks pode colaborar. 

CompETêNCIA

A F5 Networks é líder mundial em Applications 
Delivery Networking, fornecendo soluções que tor-
nam as aplicações mais seguras, rápidas e disponí-
veis, ajudando as organizações a obter mais de seus 
investimentos em Tecnologia da Informação.

Adicionando inteligência e flexibilidade à rede e 
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rEfErêNCIA NA árEA DE TECNololGIA

desonerando as aplicações, as soluções da F5 propor-
cionam economia significativa de recursos e maior 
disponibilidade.

proDUToS

Gerenciar a distribuição de aplicativos em redes 
múltiplas é um problema complexo. As organiza-
ções tentam resolver esse impasse de várias formas 
diferentes: adquirindo uma banda larga mais potente, 
instalando servidores adicionais e até reprogramando 
aplicativos. No entanto, essas estratégias são caras e 
só parcialmente eficazes. A implementação de Produ-
tos da F5 geralmente é muito menos custosa e resolve 
os problemas de forma mais direta e eficiente.

lINHA DE proDUToS DA f5  
NETworkS  ComErCIAlIzADoS  
No mErCADo brASIlEIro

BIG-IP LTM - Local Traffic Manager 
Fornece gerenciamento de tráfego entre servidores 

no mesmo data center;

BIG-IP GTM - Global Traffic Manager 
Fornece gerenciamento de tráfego entre dois ou 

mais data centers;

BIG-IP LC - Link Controller 
Fornece alta disponibilidade de links internet (ISP);

BIG-IP Webaccelerator 
Fornece otimização do tempo resposta de apli-

cações web;

BIG-IP ASM - Application  
Security Manager 

É um firewall de aplicações, implementado segu-
rança inteligente de acesso às aplicações;

Fire Pass VPN SSL 
(VPN SSL);

WANjet 
Otimizador de transmissão de dados entre dois ou 

mais pontos, muito usado no modelo Matriz-Filial.

SolUçõES

Cada rede corporativa é única, com uma combi-
nação diferente de aplicativos, localizações geográficas, 

limites de banda e todos os desafios relacionados com 
isso. Os produtos da F5 têm a flexibilidade necessá-
ria para atender praticamente a qualquer requisito 
da rede. O nosso Centro de Soluções pode mostrar a 
você como fazer 
isso. O Centro de 
Soluções oferece o 
suporte necessário 
para selecionar, 
aplicar e confi-
gurar os produtos 
da F5. Dessa for-
ma, você alcan-
çará segurança, 
confiabilidade e 
desempenho.

TrEINAmENTo 
E SUporTE

A fo rça  da 
tecnologia F5 é a 
capacidade de se 
adaptar à arquite-
tura única da sua 
rede e à sua combinação de aplicativos. Como os pro-
dutos da F5 podem operar em uma ampla variedade 
de ambientes, a companhia oferece diferentes opções 
de treinamento e suporte. Você pode encontrar o que 
precisa, desde programas completos de certificação até 
respostas rápidas para questões específicas, concedidas 
pelos nossos Engenheiros de Suporte de Rede.

DEvCENTrAl

A flexibilidade da TMOS inspirou a criação do 
DevCentral da F5, uma comunidade on-line cres-
cente, com milhares de membros. Na DevCentral, 
os clientes da companhia colaboram todos os dias, 
aproximando os desenvolvedores de aplicações e 
os profissionais de redes. Eles compartilham idéias 
inovadoras, novas técnicas e códigos para ajudar 
na adaptação e escalabilidade dos seus negócios às 
necessidades em constante mudança.

o CASE

Globo.com implementa equipamentos da 
F5 Networks e garante o acesso de quase   
12 milhões de visitantes únicos em fevereiro

O case Globo.com conta como a F5 Networks, 

A F5 Networks é líder 
mundial em Applications 

Delivery Networking, 
fornecendo soluções que 

tornam as aplicações 
mais seguras, rápidas 

e disponíveis, ajudando 
as organizações 
a obter mais de 

seus investimentos 
em Tecnologia da 

Informação
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empresa líder no mercado mundial 
de gerenciamento de tráfego em 
diferentes plataformas, balancea-
mento de carga de servidores, de 
links ISP e de data centers, ge-
renciamento de tráfego Internet 
e gerenciamento de tráfego de 
aplicações, conseguiu agilidade, 
segurança e alta performance de-
pois de implementar as máquinas 
BIG-IP da F5 em sua infra-estru-
tura de rede.

Os novos appliances da F5, BIG-IP 
LTM instalados na infra-estrutura de TI do 
portal Globo.com diminuíram em 50% o tempo de 
resposta do portal, e ampliaram o acesso e a banda 
em 45%. Esses benefícios permitiram o aumento 
do acesso a vídeos, chats e votação pela internet 
promovidos no site do Programa Big Brother Brasil 
da TV Globo.

A Globo.com
Lançada em março de 2000, o Globo.com é o 

portal responsável pela distribuição do conteúdo das 
organizações Globo na web. Está entre os maiores 
portais brasileiros e reúne no Globovídeos (http://
www.globo.com/videos> www.globo.com/videos), 
quase 90% da programação em vídeo produzida pela 
TV Globo, a maior rede de televisão do País, além de 
programas de canais da Globosat como Globonews, 
Multishow e GNT, entre outros. O portal, cuja 
estratégia é focada em três áreas de conteúdo - Es-
porte, Jornalismo e Entretenimento - oferece, ainda, 
produtos como Globoesporte.com, Paparazzo, EGO, 
além de ferramentas como Globomail, 8P, Blogger, 
Globo Vídeo Chat e Globovox.

O portal Globo.com otimizou e ampliou a dispo-
nibilidade de sua rede ao implementar produtos da 
F5 Networks. Em janeiro de 2008, o site registrou 
11,8 milhões de visitantes únicos e 10 Gigabits/s de 
banda, um aumento de acesso e de banda de 50% em 
relação a dezembro de 2007. O produto de aceleração 
e balanceamento de tráfego Web da F5, o BIG-IP 
LTM, também conseguiu melhorar em 45% o tempo 
de resposta do site, tornando mais rápida e eficiente 
a navegação pelo portal.

Para suportar a demanda crescente por seu con-
teúdo Web, o portal adquiriu sete equipamentos 
de aceleração e balanceamento de internet da F5 
Networks – o BIG-IP LTM. O principal objetivo da 
aquisição foi atender aos chats, acesso aos vídeos  e 

votações do Programa Big Brother 
da TV Globo. Além do BBB, a 
nova infra-estrutura foi utilizada 
para outras três vertentes do 
portal: conteúdo dinâmico dos 
sites que são alimentados dia-
riamente, como o G1; vídeos 
e publicações - os conteúdos 
fornecidos pelas afiliadas das 

Organizações Globo como a TV 
Tribuna, por exemplo. 
Para o gerente de TI do portal 

Globo.com, Armênio Lobato, a previ-
são de um crescimento cada vez maior dos 

acessos ao site do Programa Big Brother Brasil foi 
o grande propulsor para os investimentos na atua-
lização da infra-estrutura de rede do portal.  “Até o 
final de março, que coincidiu com o final do BBB, 
da TV Globo, o portal pôde utilizar 15 Gigabits/s 
de banda, graças a seu sucesso, e nossa previsão 
era ultrapassar os 15 milhões de visitantes únicos”, 
afirma Lobato. 

“Optamos pelas máquinas da F5, pois consta-
tamos que todas as nossas necessidades de equipa-
mentos de balanceamento de carga em camadas 
4 e 7 seriam plenamente atendidas em um único 
appliance”, declara o Gerente de TI do Globo.
com. “Estamos utilizando o PVA do BIG-IP para 
acelerar a camada 4, recurso que não encontramos 
nos demais equipamentos que avaliamos. E com-
parando todas as soluções testadas, o BIG-IP da F5 
apresentou a melhor performance nas camadas 4 e 
7 combinadas”, avalia Lobato.  

Rapidez e eficiência  
No ano passado, os executivos que gerenciam o 

portal Globo.com estavam diante de um impasse: 
os 3,3 Gigabits/s de banda eram insuficientes para 
atender a crescente demanda de tráfego do portal. 
Precisavam ampliar a rede e substituir alguns equi-
pamentos, como os de balanceamento de carga, para 
suportar com eficiência essa expansão e equilibrar 
de forma inteligente e flexível a utilização de banda 
pelos servidores. 

O processo de escolha do produto da F5 foi base-
ado em vários critérios de seleção e testes tais como 
atender às necessidades de atualização da rede; testes 
de funcionalidades e desempenho; suporte técnico e 
preço. Os testes de funcionalidade foram feitos no 
laboratório da Globo.com e os testes de performance 
no laboratório da F5 em Seattle, onde geradores de 
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tráfego demonstraram que os appliances são capazes 
de tratar até 10 Gigabits/s de banda. 

“Durante a fase de testes para a escolha do forne-
cedor, ficamos impressionados com a rapidez de im-
plementação e execução dos testes de funcionalidade 
da solução. Isto demonstrou a facilidade de utilização 
das iRules e da configuração do BIG-IP, bem como 
a qualificação do pessoal técnico envolvido nesses 
testes”, complementa Armênio Lobato. 

Os BIG-IP da F5 foram implementados nas 
primeiras três semanas de dezembro de 2007. Esta 
implementação possibilitou à Globo a utilização de 
mais banda com estabilidade, flexibilidade e rapi-
dez de entrega. Os equipamentos foram instalados 
para atender aos servidores de 
back-end que necessitam de alto 
desempenho para responder à 
demanda dos servidores de front-
end, responsáveis pelos acessos 
dos usuários de internet, e estão 
cumprindo com eficiência essa 
missão. 

A Globo.com escolheu a solu-
ção BIG-IP da F5 para atender às 
suas necessidades de crescimento 
pelos próximos três anos. Aos 
poucos, o cliente vai utilizando 
todo o potencial e todos os bene-
fícios do BIG-IP. Características 
como economia de servidores, 
maior flexibilidade através de 
iRules e iControl poderão ser incorporadas ao dia-a-
dia do portal ao longo dos próximos meses. 

O executivo de TI do Globo.com ressalta também 
o know-how técnico dos funcionários da F5 e o alto 
nível da equipe de suporte.  “O tempo de resposta 
aos chamados e a solução dos problemas é bastante 
rápido, estamos muito satisfeitos com o atendimento 
prestado pelo suporte da F5”, afirma Lobato.“Além 
de fornecer a melhor solução tecnológica através do 
BIG-IP, a F5 demonstrou que o serviço de suporte 
pós-venda é realizado por uma equipe altamente 
qualificada, propiciando aos clientes uma rápida 
resposta a eventuais problemas” destaca Lobato.  

AlIANçA DEll E f5 NETworkS  
No SITE Globo.Com

A Dell Brasil foi responsável pela prospecção do 
negócio Globo.com e pela indicação da F5 Networks 
como fornecedora de soluções de balanceamento e 

aceleração de internet. Esse cliente dá início a uma 
aliança comercial entre a Dell e a F5 no mercado 
brasileiro, replicando assim a parceria de cinco 
anos que as duas empresas mantêm nos Estados 
Unidos.

A Dell Inc. é líder global em sistemas e serviços 
e é a 34ª empresa entre 500 principais do mundo, 
segundo a revista Fortune.

Primeira unidade de produção na América Latina 
do grupo líder mundial em venda direta de sistemas 
de computadores, a Dell Brasil foi inaugurada em 
novembro de 1999, na cidade de Eldorado do Sul, 
próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 
Em 2007, a companhia expandiu sua atuação no 

país, com a instalação de uma 
planta, na cidade de Hortolândia, 
no estado de São Paulo. A Dell 
Computadores do Brasil produz, 
comercializa e presta serviço a 
uma ampla gama de produtos, de 
notebooks e desktops a servidores, 
storage e switches. 

Segundo Luis Gonçalves, Di-
retor da Organização de Serviços e 
Soluções da Dell, o portal Globo.
com é um importante cliente da 
Dell Brasil. “Há um ano e meio 
nossa companhia vem se posi-
cionando no mercado brasileiro 
como provedora de soluções de TI 
e queremos ampliar ainda mais o 

fornecimento de produtos e serviços para o mercado”, 
acrescenta. A Dell Brasil, tradicional fabricante de 
computadores e servidores, ampliou seu leque de 
atuação e tem se destacado como um grande inte-
grador de TI, oferecendo produtos de parceiros que 
complementam seu portfólio de soluções. 

Para atender às necessidades de atualização da 
rede do portal Globo.com, a Dell Brasil forneceu 
95 servidores PowerEdge 1950 e 2950, bem como 
o BIG-IP da F5. O valor de mercado das soluções 
implementadas no site Globo.com para suportar, 
principalmente, o programa Big Brother Brasil foi 
acima de R$ 3 milhões. As primeiras negociações 
iniciaram em julho do ano passado, quando a em-
presa participou da concorrência. “A F5 Networks 
foi escolhida por sua competência tecnológica em 
soluções de internet, testadas nesses anos de parceria 
entre as matrizes”, afirma Luis Gonçalves.

“Estamos satisfeitos com essa aliança e com o 
nível de atendimento e capacitação técnica da equi-

rEfErêNCIA NA árEA DE TECNololGIA

Os novos appliances 
da F5 instalados na 
infra-estrutura de 
TI do portal Globo.
com diminuíram em 

50% o tempo de 
resposta do portal, e 
ampliaram o acesso 
e a banda em 45%
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pe F5 no Brasil. A empresa provou estar madura e 
bem estruturada aqui no País para atender nossos 
clientes. Todo o processo de demonstração e testes dos 
produtos da F5 foram conduzidos por uma equipe 
própria do fabricante. A garantia das soluções foi 
feita em conjunto, entre Dell e F5, em um prazo de 
três anos“, acrescenta.

A aliança com a Dell inaugura uma nova etapa da 
companhia no mercado brasileiro e projeta negócios 
ainda mais promissores para 2008. Estamos confian-
tes em nossa competência para oferecer produtos e 
serviços de qualidade para nossos clientes e parceiros 
como a Dell. Esse ano pretendemos crescer mais de 
50% no País. 

CENárIoS

Expansão do Canal de  
Vendas e dos Negócios

Ao longo de  2008 a empresa planeja intensificar 
a aplicação de seu Programa de Canais, desenvol-

vendo comercial e tecnicamente suas revendas atuais 
e focando na seleção qualitativa de novas revendas. 
Nossa meta é atingir um alto grau de qualificação 
de nossos parceiros, compondo um time compro-
metido com as soluções da F5. Em contrapartida, 
oferecemos treinamento comercial, qualificação 
em todas as nossas soluções, suporte de pré-venda, 
implementação e pós-venda.

A Lan Professional distribui as soluções da F5 
e é atualmente o primeiro centro de treinamento 
autorizado da empresa no país. A Afina Sistemas 
também atua como distribuidor da marca. “O alto 
nível de envolvimento e credibilidade dos nossos dis-
tribuidores garantem o crescente aumento de vendas 
de nossos produtos no país.

O principal desafio na F5 Networks no Brasil em 
2008 será o trabalho conjunto entre revendas, distribui-
dores e a F5, no sentido de melhorar a capacidade de 
venda consultiva e diferenciação dos serviços prestados 
por revendas e integradores, através da implementação 
de soluções baseadas nos produtos da F5.

Geraldo van Berghem é Gerente Geral da F5 Networks.
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Um exemplo de que a fusão de empresas pode ser um negócio 
bem-sucedido é a AleSat Combustíveis, união das empresas ALE 
Combustíveis e SAT Distribuidora de Petróleo. Oficializada em 
abril de 2006, a fusão foi concretizada em janeiro de 2007 e, no 
dia 1º de fevereiro, a empresa passou a operar com identidade 
única. Todas as áreas da empresa foram consolidadas e, apesar 
da complexidade do processo de integração, o desempenho 
comercial e operacional da companhia não foi afetado.

exemplO de 
fusãO Bem-suCedida

J u c e l i n o  s o u s a

AlESAT COmbuSTívEiS

em 2007, a empresa faturou R$ 5,8 bilhões, 
12% a mais que os R$ 5,4 bilhões registrados 
no ano anterior. Além dos bons resultados 
financeiros, a companhia tem se destacado 

também no quesito recursos humanos. Pouco mais 
de um ano depois do anúncio da fusão, a empresa 
foi posicionada entre as melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil, pela consultoria internacional 
Great Place to Work e no Guia Você S/A-Exame 
– As Melhores Empresas para Você Trabalhar. 
Estar entre as melhores do país para se trabalhar, 
principalmente em meio a um processo de integração 
de equipes em decorrência da fusão, é algo inédito 
e mostra o reconhecimento dos colaboradores do 
acerto das nossas ações e um maior estímulo para 
continuarmos a melhorar sempre mais.

Atualmente, a companhia emprega 730 pessoas 
diretamente e gera mais de 10 mil postos de trabalho 
indiretos. Devido ao porte alcançado, a empresa passou 
a integrar o Sindicato Nacional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom).
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ExEmplo DE fUSão bEm-SUCEDIDA

mArCA ÚNICA

Em dezembro de 2007, depois de nove meses de 
pesquisas de opinião e desenvolvimento de branding, 
a AleSat Combustíveis —sexta maior distribuidora 
de combustíveis do país, fruto da união da minei-
ra ALE e da potiguar SAT— definiu pelo uso da 
marca ALE nos cerca de 1.200 postos que integram 
sua rede revendedora no país. Inicialmente, 70 pos-
tos localizados nas capitais dos Estados do Norte e 
Nordeste, que utilizam bandeira SAT, estão sendo 
convertidos para ALE. Até o final de 2009, toda a 
rede já deverá adotar a mesma programação visual. 
Para a unificação, serão investidos R$ 21 milhões, 
incluindo mudança de layout dos postos e campa-
nhas para o reposicionamento 
da marca no mercado.

O objetivo da unificação 
das marcas após o processo de 
fusão é concentrar os esforços 
de marketing na consolidação 
do posicionamento da bandeira 
ALE. Aapós um aprofundado 
diagnóstico, identificou-se que 
a marca ALE é a de maior 
potencial para acompanhar a 
nossa estratégia de negócios, 
por ser uma marca conhecida 
e alinhada à estratégia e à per-
sonalidade da empresa. Com a 
marca ALE, haverá, com certe-
za, uma consolidação e projeção 
ainda maior da companhia no 
mercado. Ressalta-se ainda 
a importância de um único 
nome e marca para alavancar 
a imagem da companhia e, con-
sequentemente, fortalecê-la.

Líder no segmento de branding no país, a Ana 
Couto Branding & Design (ACBD) foi responsável 
pelo processo de definição da marca. Antes da ado-
ção da marca ALE, a ACBD realizou um amplo 
diagnóstico, com a análise do mercado nacional e 
internacional, de benchmarks e da concorrência. Os 
executivos da empresa também foram entrevistados 
sobre percepção atual e ideal da marca, estratégia 
do negócio, clima organizacional, oportunidades 
do mercado, entre outros pontos. Para completar, 
a Copernicus Marketing realizou uma pesquisa em 
âmbito nacional sobre “saúde” das marcas ALE 
e SAT .

Pelo novo posicionamento definido, a ALE traz a 
personalidade de uma marca que valoriza relaciona-
mentos, busca novos caminhos e cria inovações prá-
ticas, além de se adaptar às situações e regiões em que 
está presente. A marca expressa o posicionamento de 
uma companhia que tem atitude, convive bem com 
cada pessoa, em cada lugar, respeitando as diferenças 
e se adaptando a diversos ambientes; em síntese, uma 
companhia que combina com cada lugar.

Com a adoção da marca única, o próximo passo 
é investir em ações que reforcem o posicionamento 
de mercado da ALE. É preciso fazer saber, sobretudo 
no Nordeste e no Norte do país, onde há a bandeira 
SAT, que a empresa conhece bem as regiões onde 
está presente, valoriza suas parcerias e entende as 

necessidades dos seus clientes. 
Os postos de serviço ALE com-
binam com as pessoas “onde 
quer que elas estejam”. E, para 
reforçar esse posicionamento, 
a ACBD também criou para a 
ALE a assinatura “ALE. Perto 
para você ir longe”.

HISTórIAS qUE SE 
ComplEmENTAm

Ambas, ALE e SAT, fun-
dadas em 1996, logo após a 
abertura do mercado de com-
bustíveis no Brasil, priorizaram 
o atendimento de qualidade 
a pequenos e médios varejis-
tas, atuando em um nicho de 
mercado diferente das grandes 
distribuidoras do setor. A simi-
laridade das operações e o fato 
de que os volumes de produtos 

comercializados e o número de postos são semelhan-
tes têm permitido o aumento da eficiência logística 
e administrativa, melhor compra de produtos e 
materiais de consumo e a otimização comercial das 
empresas. 

Com a união, as empresas formam hoje uma 
rede que possui cerca de 1.100 postos espalhados 
pelo Sudeste, Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste e 
é responsável por mais de 10 mil postos de trabalho, 
diretos e indiretos. A AleSat é um marco na história 
da distribuição de combustíveis no Brasil, porque, 
desde a abertura do mercado, foi a primeira união 
de distribuidoras regionais, dando origem a uma 

Ambas, ALE e SAT, 
fundadas em 1996, 

logo após a abertura 
do mercado de 
combustíveis no 

Brasil, priorizaram 
o atendimento de 

qualidade a pequenos 
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empresa de abrangência 
nacional. Iniciamos o 
previsível processo de 
consolidação do setor, 
com tamanho, apetite e 
musculatura adequados.

A trajetória de sucesso das empresas também se 
assemelha aos valores que deram sustentação a esse 
percurso. ALE e SAT conquistaram espaço como 
empresas que aderiram às práticas de governança 
corporativa, com foco na qualidade dos produtos 
e excelência nos serviços, com a valorização dos 
colaboradores e a construção de um relacionamento 
flexível, franco e transparente com os revendedores. 
A nova empresa conta com investimento de um dos 
maiores fundos de investimentos (private equity) do 
mundo, o Darby Investments Overseas. 

 
brEvE HISTórICo

 
Em 1996, época da abertura do mercado brasileiro 

de combustíveis foram fundadas duas companhias, 
ALE e SAT, que atuavam focadas no atendimento 
regional a pequenos e médios postos de revendedo-
res. A ALE Combustíveis sempre teve uma política 
de relacionamento diferenciada, um jeito acolhedor 
e transparente de prestar serviço. E, por ser uma 
companhia mineira, rapidamente conquistou forte 
posição no Sudeste, sendo a sexta maior distribuidora 
do país, e uma atuação empresarial íntegra e res-
ponsável. A SAT, empresa do Rio Grande do Norte, 
sempre teve como foco a valorização do revendedor 
e as relações humanas. Com essa filosofia, alcançou 
a posição de sétima maior distribuidora de combus-
tíveis do país, presente em todo o Nordeste.

Em abril de 2006, a mineira ALE Combustíveis 
e a potiguar SAT anunciaram a fusão de suas ope-
rações, criando uma nova distribuidora brasileira, 
a AleSat Combustíveis S.A.. Com a fusão, a nova 
empresa se consolidou na sexta posição no ranking 
nacional, com 3,7% de participação de mercado e co-
mercialização de 2,5 bilhões de litros de combustível, 
o que implica um faturamento anual consolidado 
de R$ 6 bilhões. 

A nova empresa conta com cerca de 1.200 postos 
espalhados pelo Sudeste, Nordeste, Norte, Sul e Cen-
tro-Oeste e é responsável por mais de 10 mil postos 
de trabalho, diretos e indiretos. 

A AleSat é um marco na história da distribuição 
de combustíveis no Brasil, porque, desde a abertura 
do mercado, essa foi a primeira união de distribui-

doras regionais, dando 
origem a uma empresa 
de abrangência nacional. 
Além disso, a empresa 

está presente em mais de 20 estados, com 40 unidades 
(bases e filiais) e está expandindo ainda mais suas 
atividades nas regiões Sul e Centro-Oeste. A AleSat 
atua na compra, logística, distribuição, armazena-
mento e comercialização de combustíveis. 

Neste ano de 2007, destacamos a participação 
do RH no desenvolvimento e implementação de al-
gumas ações: a celebração dos Acordos Coletivos de 
Trabalho contribuindo diretamente para o resultado, 
na negociação e integração no Novo Programa de 
Benefícios otimizando os benefícios e gerando econo-
mia, no desenvolvimento e implantação do Programa 
Alesat Performance alinhando e desenvolvendo as 
equipes, no desenvolvimento e implementação do 
Plano de Cargos e Remuneração, na manutenção 
e ampliação da Certificação ISO 9000, no sucesso 
da implementação da Certificação OHSAS 18000, e 
no desenvolvimento do Projeto Balanced Scorecard, 
e como resultado do trabalho pudemos celebrar o 
acerto das nossas ações obtendo a classificação nas 
duas premiações das Melhores Empresas para se 
Trabalhar das revistas Época (Great Place to Work) 
e Exame/Você SA (FIA/USP).

Número de empregados  
no Brasil e em Minas Gerais 

No Brasil, são 730 colaboradores, sendo 160 em 
todo o estado de MG.

Qual é a política de RH da empresa? 
A gestão de pessoas vem passando por um amplo 

processo de transformação, em que a área de Recur-
sos Humanos tem  papel estratégico e contributivo 
para o negócio, colaborando para que a organização 
esteja alinhada em torno de definições estratégicas 
claras, sustentadas por uma gestão com amplo 
envolvimento e participação. É preciso, portanto, 
estabelecer um compromisso com os colaboradores, 
baseado em respeito mútuo e em uma comunicação 
aberta, ou seja, com o envolvimento dos clientes 
internos e externos. Além da participação na for-
mulação da estratégia, entre as diversas formas de 
contribuição do RH está: atrair, capacitar e reter 
talentos; gerir competências; gerir conhecimento; 
formar novo perfil do profissional demandado pelo 
setor; gerir novas relações trabalhistas; manter 
motivação/clima organizacional; desenvolver uma 
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cultura gerencial voltada para a excelência; ali-
nhar de forma consistente o alcance de resultados 
com a meritocracia, conciliar redução de custo e 
desempenho humano de qualidade; equilíbrio com 
qualidade de vida no trabalho, e descentralizar gestão 
de RH onde todo gestor é essencialmente um gestor 
de pessoas; desenvolvimento de verdadeiros líderes. 
Acreditamos que são as pessoas quem movem nossa 
empresa e por isso valorizamos nosso capital huma-
no, possibilitando não somente o desenvolvimento 
de suas potencialidades, mas também a superação 
de seus limites. 

Quais os principais projetos desenvolvidos 
para o público interno e seus objetivos?

São exemplos de alguns programas desenvolvidos 
pela AleSat para o seu público interno:

Programa AleSat Performance
Visa reconhecer o bom desempenho e compro-

metimento de nossos colaboradores e constitui um 
amplo processo de avaliação de performance anual 
envolvendo toda a empresa.  

Plano de Participação  
nos Lucros e Resultados - PLR 

Também é uma forma de a empresa de incentivar 
e reconhecer a superação de seus funcionários, para 
todos os níveis. Ocorre duas vezes ao ano, chegando 
até três salários anuais através de metas definidas e 
acompanhadas mensalmente via intranet. 

Programa Bolsa de  
Estudos Pós-Graduação

Com objetivo de incentivar o desenvolvimento, 
e melhor capacitar seus profissionais. Com esse 
programa a AleSat concede 40 bolsas-de-estudos, 
onde os principais critérios são alinhamento do 
curso pretendido e sua área de atuação e o tempo 
de empresa.

Programa de Qualidade de Vida AleSat
Tem como objetivo promover saúde preventiva, 

com diminuição da exaustão física, mental e emo-
cional dos funcionários. Além disso, este programa 
busca através de várias práticas motivar os funcioná-
rios, despertando todos para importância do cuidado 
com a saúde. Além disso, visa diminuir os índices 
de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e 
queda de rendimento. Entre as ações do Programa de 
Qualidade de Vida AleSat citamos: ginástica laboral, 

trilhas ecológicas, torneios esportivos, folga no dia do 
aniversário, campanhas de vacinação, etc.

Existem também os Programas de Reconheci-
mento e Incentivo por área:

PROCEI (Programa Operacional de 
Controle e Incentivo) 

Tem como objetivo a avaliação dos resultados 
operacionais, melhorias na imagem e no aperfei-
çoamento técnico e profissional das Coordenações 
de Operações, Bases e dos Motoristas da frota de 
transporte (combustíveis), sendo reconhecidos os 
melhores resultados de cada mês com premiações e 
gratificações salariais. 

CATIVAR
Programa de incentivo que tem o objetivo de 

aumentar e solidificar a carteira de clientes ativos 
da empresa. O programa beneficia os consultores 
de Negócios e Assessores de Vendas, premiando tri-
mestralmente; além de três prêmios extras ao final 
do ano, os prêmios podem chegar a 48 por ano além 
de 12 prêmios extras, 
sendo eles:  compu-
tador, 1 iPod 30Gb, 
câmera digital, moto 
Sundown, viagem 
com acompanhante 
para Natal e Floria-
nópolis. 

TOP500
Visa incentivar 

o cumprimento das 
metas de vendas da 
empresa. Os colabo-
radores são avaliados 
mensalmente pelo al-
cance de indicadores. 
Os classificados ganharão bônus mensais, além de um 
prêmio extra para a melhor equipe do ano. São bene-
ficiados consultores de negócios, assessores de vendas, 
coordenadores e gerentes. São premiados o número de 
colaboradores estabelecido por categoria desde que os 
mesmos atinjam a média dos indicadores.

qUAl o mAIor DESAfIo  
Do rH DA AlESAT?

O presente e o futuro da Gestão RH, na maioria 
das empresas, já passam pela subcontratação e pelo 

COmbuSTívEiS

ExEmplo DE fUSão bEm-SUCEDIDA

A gestão de pessoas 
vem passando por 

um amplo processo 
de transformação, 

em que a área 
de Recursos 

Humanos tem  
papel estratégico e 
contributivo para o 

negócio



CASE STUDIES

38

outsourcing da maioria 
das funções da gestão 
de recursos humanos, 
não apenas das mais 
rotineiras, mas também 
das consideradas críticas: seleção e recrutamento, 
formação e desenvolvimento, pagamento de salá-
rios, gestão do tempo de trabalho, relações laborais, 
gestão de carreiras, gestão de expatriados etc. Essas 
mudanças implicam a redução de trabalhadores 
numas empresas e a criação de outras empresas, ou, 
de mais emprego noutras, as que se dedicam precisa-
mente à subcontratação e ao outsoucing. Agora, a boa 
notícia é que, pela primeira vez na história dos RH, 
aos gestores do capital humano se abre uma opor-
tunidade única: a de se transformarem finalmente 
em Business Partner, com uma função altamente 
estratégica, enquanto parceiro do negócio, como já 
é realidade nas melhores, mais inovadoras e compe-
titivas empresas, tanto em nível local como regional 
e global. Mas esta transformação pressupõe e impõe 
outra visão e outra preparação dos próprios GRH e 
também outras competências, menos instrumentais, 
técnicas e normativas e mais estratégicas, inovadoras, 
de liderança e de governança corporativa. O desafio 
com que estão confrontados passa precisamente por 
tornar-se Gestor Estratégico das Pessoas ou gestor 
da performance da empresa, através da gestão da 
performance das pessoas. 

Atualmente, além da motivação, é muito im-
portante o engajamento dos colaboradores com a 
organização, no sentido de verificar se eles sabem 
o que devem fazer e se estão alinhados aos valores 
da organização. Podemos citar quatro fatores como 
os principais elos com os resultados finais de uma 
companhia. O primeiro é o comprometimento, o que 
indica se os funcionários estão satisfeitos e motiva-
dos a contribuir no sucesso da empresa. O outro é a 
linha de visão, ou seja, se os mesmos sabem o que 
fazer para gerar esses resultados. Na seqüência, vem 
a integridade — se eles entendem e vivem os valores 
da empresa e se esperam o mesmo dos colegas —, 
e por fim, não menos importante, aparecem os ele-
mentos capacitadores, como treinamento, recursos e 
ferramentas adequadas para cumprir seus papéis. 

o qUE São AS pESSoAS  
pArA o NEGóCIo AlESAT? 

A AleSat foi construída à base de sonhos, de 
muita dedicação e trabalho. Cresceu e se consolidou 

num mercado de difícil 
atuação pautando sua 
atuação na ética e em 
valores sólidos.  A Missão, 

Visão e Valores da AleSat foram construídos pelo 
aprendizado contínuo e pelas diversas experiências 
vividas junto àqueles que acreditaram neste sonho: 
nossos clientes, nossos fornecedores e principalmente 
nossos colaboradores. A nossa cultura foi estabeleci-
da por todos aqueles que acreditaram nesse sonho e, 
principalmente, participaram da realização, perpetu-
ada por um misto de comportamentos, habilidades, 
saberes e personalidades característicos de um grupo 
humano, aliada a transferência de conhecimentos, 
aprendizagens, e compatibilidade de interesses. O 
comprometimento e companheirismo dos colabo-
radores são as marcas indeléveis que nos diferencia 
no mercado. As pessoas são o maior patrimônio 
da AleSat, e o seu maior investimento. Treinamos 
constantemente, recompensamos e promovemos 
aqueles que trabalham com eficácia em busca da 
melhoria da produtividade. Criamos condições para 
que cada colaborador tenha orgulho da AleSat e 
sinta prazer e emoção no seu trabalho. Os aconte-
cimentos marcantes, as conquistas e as dificuldades 
ultrapassadas são momentos celebrados, compondo 
o histórico emocional da AleSat e de seus colabora-
dores, são momentos revividos com prazer e muito 
sentimento, reverenciando o aprendizado e mérito 
das pessoas. A humildade, simplicidade e austeridade 
são características presentes em todas as pessoas que 
trabalham na AleSat. Trabalhamos com segurança 
e ética preservando a integridade física e moral de 
todos. Respeito e colaboração é a marca registrada 
das equipes de trabalho. Os canais que mostram toda 
esta cultura  assim como a história da empresa. 

TrEINAmENTo, vAlorIzAção  
E ClImA INTErNo

A empresa investe na educação e desenvolvi-
mento de seus colaboradores através do Programa 
Bolsa de Estudos Pós-Graduação, com objetivo de 
incentivar o desenvolvimento, e melhor capacitar 
seus profissionais. Com esse programa a AleSat 
concede 40 bolsas de estudos, onde os principais 
critérios são alinhamento do curso pretendido e sua 
área de atuação e o tempo de empresa. 

Temos também a Academia Corporativa, que é 
um setor da empresa que treina profissionais, capa-
citando e desenvolvendo talentos de forma contínua 
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através do Posto Escola. O objetivo é capacitar e 
treinar funcionários da Rede de revendedores. Esta 
academia já treinou mais de 8.000 profissionais e 
desde então vem dando continuidade ao processo de 
capacitação e desenvolvimento da equipe dos pos-
tos, garantindo assim a efetividade do aprendizado 
iniciado. O Posto Escola é um verdadeiro laboratório 
prático, com todos os equipamentos necessários para 
o funcionamento de uma escola. 

Anualmente realizamos o Programa de Treina-
mento e Desenvolvimento que visa capacitar nossos 
funcionários, criando oportunidades de aperfeiçoa-
mento e qualificação profissional, promovendo assim 
treinamentos técnicos e comportamentais.

A Alesat criou o Programa Desenvolvimento 
de Lideranças, que tem como objetivo a imple-
mentação de uma cultura de 
desenvolvimento das lideranças. 
O esforço permanente de eficien-
tização e modernização, apoiado 
no desenvolvimento de papel e 
na atualização da cultura insti-
tucional, exige o aperfeiçoamento 
dos nossos líderes, considerando 
mudanças conceituais, estruturais 
e comportamentais ocorrentes. 
Uma permanente ação de treina-
mento e desenvolvimento tem o 
intuito de manter altos os níveis de 
performance dos profissionais da 
empresa, mobilizando e integran-
do as diversas áreas funcionais da 
empresa na consecução dos objetivos organizacionais 
e resultados pretendidos. Acreditamos sempre que 
investir nas pessoas não é só investir em valores 
humanos, mas no futuro da própria empresa. Den-
tro do Programa Desenvolvimento de Lideranças a 
AleSat, em parceria com a Amana-Key, investiu 
ainda mais na capacitação do seu quadro de gestores, 
que participaram dos programas APG Programa 
de Gestão Avançada e no ACS – Programa para 
Gestores Intermediários.

Dentro do Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças, todos os gestores têm treinamentos es-
pecíficos, possibilitando habilidades para o processo 
de feedback. Um dos treinamentos comportamentais 
oferecido é o Team Building, que é uma ferramenta 
importantíssima para a formação dos gestores das 
empresas. Mediante um conjunto de ações, o Team 
Building promove o desenvolvimento do espírito de 
grupos e de equipe, a comunicação, tendo como 

objetivos derrubar barreiras e fronteiras e conduzir 
os participantes à colaboração, na busca de objeti-
vos globais e comuns. Realizamos ainda Encontros 
para Resolução de Interfaces, integrando a novíssi-
ma abordagem de mediação e gestão de Conflitos. 
Os gestores participaram ainda do treinamento em 
Gestão da Performance, que buscou aprimorar 
o processo do AleSat performance, programa de 
avaliação anual de performance, onde a parte mais 
importante do processo é o momento do feedback, 
em que o colaborador discute sua avaliação com o 
seu superior imediato de forma que o colaborador 
receba, do seu superior, um feedback em relação ao 
seu trabalho, seus pontos fortes e os que precisam de 
ajustes, e a partir daí, saber orientar como melhorar 
a sua performance. 

A cultura organizacional da 
empresa abre espaço para que 
seus gestores possam disseminar 
a política de feedback de forma 
contínua, buscando o aperfeiçoa-
mento dos processos em todos os 
momentos. A prática de feedback 
constante contribui para a me-
lhoria do clima organizacional 
ao estar sempre norteando as 
ações dos profissionais, fato que 
transmite confiança e credibili-
dade entre as partes.  Além disso, 
os líderes monitoram o clima 
organizacional em suas equipes 
de trabalho através da pesquisa 

de clima do Guia Você S/A Exame e Great Place to 
Work que participamos anualmente. O resultado 
quantitativo da pesquisa é analisado juntamente 
com os líderes e em cima do resultado é criada uma 
dinâmica para estimular sugestões de melhorias em 
práticas que podem ser adotadas para elevar nossas 
médias. Desse processo sai muito material base para 
o plano de ação da área de Recursos Humanos. A 
Nossa Net, intranet da AleSat, é outro canal de co-
municação que contribui para o desenvolvimento 
do clima organizacional, para a disseminação das 
informações de interesse do público interno e para 
facilitar o cotidiano dos colaboradores através da sua 
agilidade e da disponibilidade de diversas ferramentas 
de serviços e gestão.

 
SElEção E rETENção DE TAlENToS

Sempre que surge uma vaga nova na empresa 
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o RH faz uma “varre-
dura” nos perfis dos co-
laboradores, procuran-
do identificar possíveis 
candidatos. O processo 
acontece sempre em comum acordo entre o gestor 
e o colaborador envolvendo a área que demanda a 
vaga. O Recrutamento Interno é uma fonte poderosa 
de motivação para nossos colaboradores, pois permite 
que eles vislumbrem a possibilidade de crescimento 
dentro da empresa, graças às oportunidades ofere-
cidas àqueles que apresentam condições para uma 
promoção. Em 2006 quase 15% de todo o quadro 
de colaboradores teve oportunidades de crescimento 
profissional. A empresa desenvolve uma consistente 
Política de Recrutamento Interno, estimulando seus 
gestores e colaboradores a terem atitude de constante 
auto-aperfeiçoamento e auto-avaliação, no sentido 
de aproveitar as oportunidades existentes ou mesmo 
de criá-las. 

Nos processos de Recrutamento e Seleção, o RH 
leva em conta um perfil cujas características devam 
atender aos princípios e estratégias da companhia. 
Entre as principais características podemos citar 
iniciativa, senso de equipe, disposição para servir e 
competência técnica. Esperamos também de nos-
sos novos colaboradores proatividade, persistência 
e senso de empreendedorismo. Por acreditar nisso, 
a área de RH e Qualidade durante todo processo de 
seleção, avalia aspectos técnicos e comportamentais, 
de maneira a identificar que os novos contratados se 
encaixem no perfil da cultura da empresa.

A equipe AleSat é formada por funcionários 
e estagiários, responsáveis diretos pela evolução 
constante da empresa. E prova disso é que grande 
parte do quadro de colaboradores da empresa hoje 
é composta por pessoas que participaram do Pro-
grama de Talentos AleSat - processo seletivo que 
busca selecionar e desenvolver estagiários, seguindo 
uma de suas diretrizes estratégicas - a diversidade. 
O Programa de Talentos tem por objetivo principal 
identificar, selecionar e desenvolver os novos profis-
sionais da AleSat. Hoje são 55 jovens universitários 
em todas as regiões do país, de diversos cursos, que 
atuam em todas as áreas da empresa, na formação 
dos futuros profissionais AleSat. 

No Processo de Recrutamento e Seleção AleSat, 
para o preenchimento das vagas em aberto a prefe-
rência é sempre dos candidatos internos, levando-se 
em consideração os requisitos exigidos para cada 
função. Não havendo candidatos internos preparados 

para assumir a vaga em 
questão, a empresa busca 
no mercado. A empresa 
utiliza internamente o 

“Sistema de Seleção On-line” para o recrutamento 
de currículos, onde o gestor demandante abre a vaga 
no sistema de seleção on-line, possibilitando assim à 
área de Recursos Humanos e ao gestor acompanhar 
da abertura da vaga até o final. Na seleção são uti-
lizadas várias etapas, entre elas, análise curricular, 
dinâmicas de grupo, entrevistas com gestor e com o 
RH, provas situacionais ou técnicas, e testes psico-
lógicos. Ao final do processo seletivo, o gestor define, 
com o apoio da área de Recursos Humanos, qual dos 
candidatos pré-selecionados possui o perfil técnico 
desejado e melhor se encaixa na cultura da empresa, 
e assim conclui-se o processo de seleção.

oporTUNIDADE DE CrESCImENTo

Temos o Programa AleSat Performance, que visa 
reconhecer o bom desempenho e comprometimento 
de nossos colaboradores e constitui um amplo pro-
cesso de avaliação de performance anual envolvendo 
toda a empresa.  O programa se fundamenta em um 
conjunto de indicadores de performance necessárias 
ao desempenho profissional dos funcionários. A 
ferramenta fica disponível na Intranet, onde todos 
os colaboradores podem acessar e preencher a sua 
auto-avaliação, a avaliação do superior imediato e a 
avaliação do subordinado, quando existente. A em-
presa acredita que um justo sistema de meritocracia 
aliado ao desenvolvimento das lideranças contribui 
para um ambiente fértil, inovador e de desenvolvi-
mento para os seus profissionais. Ao final do progra-
ma 30% de todo o quadro de colaboradores recebem 
aumento de mérito por elevada performance, e são 
traçados planos de desenvolvimento para aqueles 
que ficaram com baixa performance. Através desta 
avaliação de performance aumenta-se o estímulo 
e motivação para o trabalho, pois a objetividade, 
clareza e transparência do programa contribuem 
na obtenção dos objetivos e resultados individuais 
e conseqüentemente, também nos resultados da 
organização. Dessa forma, é elaborado o Programa 
Anual de Treinamento e Desenvolvimento que visa 
capacitar nossos funcionários, criando oportunida-
des de aperfeiçoamento e qualificação profissional, 
promovendo assim treinamentos técnicos e compor-
tamentais. A AleSat possui também uma Política 
de Recrutamento Interno, para o crescimento e 

AlESAT COmbuSTívEiS
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realização profissional, a AleSat oferece também 
oportunidade para mudança de área ou função na 
empresa. Trata-se de um recrutamento interno para 
as vagas disponíveis na empresa. O colaborador inte-
ressado pode participar do processo seletivo da vaga 
em aberto. Para tanto, o departamento de RH avalia 
se o candidato tem perfil e habilidades desejadas para 
a vaga. Essa política de movimentação interna é 
amplamente divulgada na empresa e incentivada 
pelas lideranças.

pACoTE DE bENEfíCIoS

O Pacote de Benefícios oferecido pela AleSat 
se aplica a todos os níveis hierárquicos e regiões 
geográficas da empresa. Dentro do nosso mercado 
consideramos nosso pacote de benefícios excepcional, 
tomando por base pesquisas realizadas e compara-
das com outras distribuidoras. Os nossos principais 
benefícios são: 

Assistência Médica: Todo colaborador da empresa 
tem direito de associar-se ao benefício do Plano de As-
sistência Médica, incluindo também os seus depen-
dentes. A empresa participa com 70% do valor total 
do plano. Previdência Privada: Em parceria com a 
Petros, oferecemos um plano de aposentadoria com-
plementar onde a empresa participa com o mesmo 
valor que o colaborador. Assistência Odontológica: 
A empresa disponibiliza ao colaborador assistência 
odontológica, estendida aos seus dependentes e a 
empresa contribui com parte deste benefício. Ali-
mentação: A empresa concede mensalmente aos 
seus colaboradores Vale-Alimentação e na Matriz, 
em Natal, existe um Restaurante Interno. Auxílio 
Creche: A empresa concede às suas colaboradoras 
um benefício mensal como auxílio creche através de 
reembolso até o 36º mês da criança, contando a partir 
do retorno da licença maternidade. Auxílio ao Filho 
Excepcional: A empresa concede aos colaboradores 
um auxílio mensal, perante comprovação do filho 
excepcional à empresa. Bolsa de Estudo: Com este 
programa a AleSat concede 40 bolsas de estudo para 

COmbuSTívEiS

ExEmplo DE fUSão bEm-SUCEDIDA

seu quadro funcional, onde os principais critérios são 
alinhamentos do curso pretendido e sua área de atu-
ação e o tempo de empresa. A empresa oferece uma 
bolsa de 50% da mensalidade. Para os  executivos, 
a empresa mantém o Curso de Idioma, concedido 
em regime individual. Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais Coletivo: O Seguro de vida tem contrato em 
grupo, no qual todos os colaboradores têm inclusão 
imediata ao benefício, logo após sua admissão. O 
colaborador está coberto por um seguro de acidentes 
pessoais para qualquer tipo de morte. 

O seguro de vida inclui ainda assistência funeral 
aos titulares e demais dependentes. Convênio Far-
mácia: é um benefício oferecido ao colaborador, onde 
o mesmo poderá fazer compras dentro da rede de 
farmácias credenciada, conforme manual entregue, 
e o desconto é feito direto na folha de pagamento ao 
final do mês. Empréstimos: O convênio com o Banco 
do Brasil, tem como objetivo oferecer aos colabora-
dores concessão de empréstimos financeiros, com 
maiores prazos e menores taxas do mercado, sem 
burocracia e com pagamento mediante consignação 
em folha de pagamento. Participação nos Lucros 
e Resultados: Ocorre duas vezes ao ano, chegando 
até três salários anuais através de metas definidas e 
acompanhadas mensalmente via Intranet. Os indica-
dores previamente estabelecidos são: Vendas, Lucro 
Bruto, Ebtida, Crédito, Custos Operacionais, Lucro 
Líquido e Segurança. A AleSat sempre incentiva 
os empregados a cumprirem as metas estabelecidas 
através do Programa de participação nos lucros da 
empresa. O funcionário, além de contar com os 
benefícios internos da AleSat, pode contar também 
com os externos. A AleSat, por ser uma empresa 
estabilizada e sólida, firmou vários Convênios com 
restaurantes, academias e universidades. Basta o 
funcionário apresentar o crachá para que receba até 
50% de desconto, de acordo com a negociação feita 
com o estabelecimento. Existe também a Folga Dia 
de Aniversário, ele tem metade do seu expediente 
liberado como presente da empresa para que ele 
comemore seu aniversário do jeito que quiser.

Jucelino Sousa é vice-presidente da AleSat Combustíveis.
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A Sumus, empresa especializada na gestão técnica e financeira 
dos recursos de telecom das empresas e que oferece as melhores 
soluções desse mercado, iniciou sua trajetória no segmento 
de tarifação telefônica. Com mais de 20 anos de história e 86 
funcionários, a empresa realiza o desenvolvimento e a gestão de 
sistemas para controle de ligações, o inventário dos recursos de 
telecomunicações da empresa, o gerenciamento dessas contas e 
contratos, a auditoria das faturas entre outros serviços. 

pelO BOm gerenCiamentO 
nas teleCOmuniCações 

a l e J a n d r o  B a r r e d o

SumuS inFOrmáTiCA

a 
Sumus nasceu da idéia de criar uma empresa 
de desenvolvimento de softwares (software 
house) e sistemas para os mais diferentes 
ramos de atividade, uma vez que as organiza-

ções tinham dificuldade para controlar e gerenciar os 
gastos em telecomunicações. A partir deste cenário, 
eu e Cristina Köhler, então estudantes da Escola de 
Engenharia Mauá (hoje diretores da empresa) nos 
unimos a alguns colegas e desenvolvemos o primeiro 
software de tarifação 100% nacional, criado no siste-
ma operacional DOS.

Ao longo de sua trajetória, a Sumus consolidou 
parceria com as principais organizações do mercado 
de telecomunicações, e hoje possui aproximadamente 
25 mil sistemas operando em empresas de todos os 
portes, nas mais diversas áreas e em todo território 
nacional. A empresa atende as maiores empresas 
do País, além de clientes de 14 países da América 
Latina.

Entre os benefícios oferecidos pelas soluções da 
Sumus estão a auditoria de irregularidades na co-
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brança das contas telefônicas, negociação de planos 
com as operadoras para garantir melhores tarifas, 
controle de ligações particulares, análise dos pontos 
críticos das despesas e recomendação de ações para 
redução de custos, análise de viabilidade e plane-
jamento de migração para telefonia IP, redução de 
custos estruturais com correto dimensionamento 
do PABX, definição e monitoramento de limites de 
gastos, seleção dos melhores planos de operadoras 
de acordo com o perfil e sob medida para cada 
empresa.

Diferentes corporações que possuem em sua 
infra-estrutura uma central telefônica ou equipa-
mento IP podem contar com as soluções oferecidas 
pela Sumus. São produtos e serviços focados no 
controle e redução dos custos em telecomunicações, 
fornecendo as informações e realizando uma gestão 
com resultados. 

Para se ter uma idéia da atuação da empresa, das 
500 maiores empresas do País, 60% são atendidas 
pela Sumus, com destaque para os 
segmentos agrícola, alimentos, be-
bidas, call center, celulose, comércio 
varejista e atacadista, comunicações, 
engenharia, construção, educação, 
eletroeletrônico, farmacêutica, fi-
nanceiro, operadoras, terceiro setor, 
governo, material de construção, 
mecânica, mineração, petróleo, gás, 
petroquímica, tecnologia, serviços 
médicos, transportes, logística, têxtil, 
veículos e peças.

A Sumus, com sua gestão especializada e sof-
twares tarifadores, consegue promover reduções nas 
tarifas das empresas atendidas entre 16% e 52%.

SUmUS TEm+

A Sumus oferece uma solução única em servi-
ços para gestão de recursos de Telecom: é o Sumus 
TEM+, baseado no conceito TEM (Telecom Expen-
ses Management) de gerenciamento, que organiza e 
controla a rede de telecomunicações da empresa por 
meio de melhores práticas. São três serviços susten-
tados por sistemas exclusivos, que permitem o acesso 
rápido, simples e organizado às informações.

Esse conceito baseia-se nos seguintes pilares: 
Tecnologia, Processos, Políticas e Pessoas.

Tecnologia
Uma plataforma de Software para sustentar um 

completo inventário e controle efetivo dos recursos de 
Billing, Contas e Contratos, como Circuitos, Linhas, 
Serviços, Ramais, entre outros;

Processos
know-how para análise e melhoria de processos 

na empresa como Recebimentos, Aprovações, Paga-
mentos, Fluxos, Provisionamentos, entre outros;

Políticas
Análise e Implantação de Políticas de controle 

sugeridas e adotadas, que variam de empresa para 
empresa;

Pessoas
Equipe altamente especializada e que detém a 

expertise sobre todos os itens citados acima.
Esses pilares pertencem juntos a um mesmo 

ambiente onde estão interligados e dependem um do 
outro para o sucesso do trabalho. 

A Solução Sumus TEM+ tam-
bém é baseada no modelo de referên-
cia para gerenciamento de processos 
de TI mais adotado mundialmente, 
o ITIL™ (Information Technology 
Infrastructure Library) e conta com 
uma equipe de profissionais devi-
damente certificados. Além disso, 
a Sumus possui a certificação ISO 
9001:2000, que garante um altíssi-
mo padrão de qualidade.

A solução completa Sumus 
TEM+ é modularizada e constituída pelos serviços 
Sumus Expenses Solution, Sumus Billing Solution 
e Sumus Consulting, sustentados pelos sistemas 
Sumus e-Xpenses e Sumus e-Billing, de forma in-
tegrada ou independente, que permitem por meio de 
seu Portal Web o acesso rápido, simples e organizado 
às informações por eles gerenciadas.

O Sumus e-Xpenses e o Sumus e-Billing são 
grandes diferenciais da solução Sumus no mercado 
mundial de TEM e de onde são extraídos subsídios 
para tomada de ações focadas na redução de custos 
de Telecom.

SUmUS ExpENSES SolUTIoN

O Sumus Expenses Solution facilita o gerencia-
mento de todas as contas e contratos de Telecom 
da empresa. A solução é customizada, desenvolvida 
após a realização de consultoria e auditoria detalhada. 

A Sumus oferece 
uma solução 

única em serviços 
para gestão 

de recursos de 
Telecom
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A centralização e im-
portação das informa-
ções para o sistema Su-
mus e-Xpenses permite 
análises automatizadas. 
Esta solução também 
efetua um completo inventário dos recursos da rede 
de Telecom.

SUmUS bIllING SolUTIoN

O Sumus Billing Solution fornece informações 
estratégicas, corretas e atualizadas para o gerencia-
mento técnico e financeiro do sistema de telefonia. 
As configurações e cadastros são incluídos no sis-
tema Sumus e-Billing, que gerencia os recursos de 
Telecom que necessitem de controle. A operação e 
a manutenção diária ficam sob responsabilidade da 
Sumus, que gera e envia mensalmente relatórios e 
gráficos aos usuários e gestores. 

Como grande diferencial, esta solução apresenta 
a possibilidade de controlar não somente as informa-
ções da telefonia fixa, seja ela convencional ou IP, 
mas também realizar o gerenciamento da telefonia 
móvel corporativa, importando as faturas enviadas 
pelas operadoras e integrando no sistema Sumus e-
Billing todas essas informações. Com isso todos os 
controles feitos até então somente em telefonia fixa, 
poderão ser estendidos ao mundo da telefonia móvel, 
deixando-os ao alcance de seus responsáveis.

SUmUS CoNSUlTING

O Sumus Consulting é um serviço que garante 
consultoria especializada e soluções planejadas de 
acordo com o perfil de cada empresa. Pode ser contra-
tado de forma avulsa por empresas que utilizam ou 
não algum modelo de solução Sumus e que desejam 
o planejamento e execução de um projeto específico. 
Alguns exemplos de Consultoria e projetos especiais 
são: Auditoria de Contas para Telefonia Fixa e Tele-
fonia Móvel; Negociação com Operadoras; Análise 
de ROI para Projetos de Telefonia IP; e Análises e 
Ações para Redução de Custos.   

AUDITorIA DE CoNTAS pArA 
TElEfoNIA fIxA E TElEfoNIA móvEl

As análises efetuadas pela Sumus identificam 
cobranças indevidas, com conseqüentes solicita-
ções de ressarcimento. É um trabalho minucioso, 

que vai muito além de 
uma simples análise 
das contas e forneci-
mento de um relatório 
de inconsistências.

A Sumus apóia o 
cliente do início até a comprovação do ressarcimento, 
contando até com uma assessoria jurídica, se necessá-
rio. Este trabalho pode ser feito em contas retroativas 
ou nas contas que chegam mensalmente. 

NEGoCIAção Com opErADorAS

Com estudos e mapeamentos detalhados, é pos-
sível traçar o real perfil de utilização de cada cliente. 
Confrontando esses dados com o contrato vigente e 
realizando um rico benchmark entre nossos clientes 
de mesmo porte e segmento, conseguimos identificar 
se as tarifas contratadas são as mais adequadas às 
necessidades da empresa, e assim apontar onde con-
seguir reduções significativas. Nossa oferta flexível, 
pode fazer desde o levantamento das informações 
para que o cliente tome as ações, passando pela 
elaboração e análise completa de uma RFP, ou até 
mesmo a execução de um leilão ou negociação com 
as Operadoras.

ANálISE DE roI pArA  
proJEToS DE TElEfoNIA Ip 

Com a diversidade de ofertas do mercado, fica 
difícil para uma empresa saber onde apostar suas 
fichas, quando falamos de investimentos em Voip 
e migração para um cenário baseado em Telefonia 
IP. Aproveitar ao máximo esse investimento é o se-
gredo para uma migração rentável de tecnologia e a 
comprovação do ROI é o grande desafio. Através de 
nossos serviços e ferramentas, analisamos a viabili-
dade da implantação, calculando e comprovando o 
real retorno antes mesmo de ocorrer, garantindo uma 
decisão correta e bem fundamentada.

ANálISES E AçõES  
pArA rEDUção DE CUSToS   

De acordo com o mercado, o perfil identificado do 
cliente e a análise das informações garantidas pelo 
Sumus Billing Solution, nossa equipe pode efetuar 
e fornecer um estudo detalhado sobre as melhores 
práticas e recomendações de ações focadas em re-
dução de custos, verificando também sua adoção 
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e acompanhando seus resultados. Baseia-se nos 3 
principais pontos que podem trazer redução para a 
empresa, que são: 

Análise de Melhores Tarifas 
Analisa as tarifas atuais contratadas pelo cliente 

comparando-as com as melhores ofertas do mercado 
e apontando o percentual possível de redução.

Análise da Utilização dos Usuários 
Avalia se os recursos de telefonia estão sendo utili-

zados de forma correta e produtiva, indicando pontos 
críticos, melhores práticas, processos e políticas de 
controle com eficácia comprovada. 

Análise de  
Dimensionamento dos Recursos 

Avalia se os recursos utilizados na empresa estão 
corretamente dimensionados. A análise regular da 
ocupação e tráfego dos equipamentos, rotas, troncos 
e dispositivos que completam o ambiente, pode iden-
tificar estruturas mal dimensiona-
das, com defeitos ou configuradas 
incorretamente.

SISTEmAS

Para as empresas que desejam 
apenas adquirir um software para 
realizar o gerenciamento e buscam 
as facilidades do universo web, 
tecnologia de ponta e alto desem-
penho, a Sumus disponibiliza o 
sistema Sumus Servidor for Web 
- SSW. Entre as vantagens do 
produto, estão o acesso via web 
browser aos relatórios e gráficos, foco no usuário e 
em sua mobilidade, gerenciamento inteligente com 
processos automatizados e emissão de alarmes, es-
calabilidade (permite ampliações, de acordo com as 
necessidades do cliente), recursos interativos (como 
por exemplo, Controle de Gastos por Limite e Agenda 
Interativa) e monitoramento inteligente, com envio 
de notificação por e-mail.

As empresas de grande porte contam com um 
sistema que permite o controle e o gerenciamento 
de ligações telefônicas, o Sumus Servidor for Web 
IP - SSWIP. Possui as mesmas características do 
Sumus Servidor for Web, mas apresenta como 
grande diferencial um exclusivo menu de relatórios 
IP, com informações específicas para as empresas 

que utilizam essa tecnologia.
Esses dois sistemas são considerados os “carros-

chefes” da empresa, embora muitos conheçam um 
outro sistema que possui grande consolidação no 
mercado: o Sumus Tarifador for Windows - STW. 
É um produto recomendado às pequenas e médias 
empresas, que permite gerenciar o custo de telefonia 
de uma ou mais centrais, e com qualquer quanti-
dade de ramais, por meio de um único sistema. Isso 
significa uma gestão econômica de telecomunicações 
empresariais. Compreende a coleta de todo tipo de 
ligação enviada pelas centrais telefônicas, incluindo 
sua tarifação e a geração de relatórios e gráficos a 
redução de custos.

SErvIçoS DE ApoIo

Ao fornecer seus produtos, a Sumus se preocupa 
em auxiliar as empresas na correta utilização dos seus 
sistemas e, sobretudo, no seu gerenciamento. Para 
isso, disponibiliza uma série de Serviços de Apoio, 

que proporcionam ao cliente re-
ceber em seu sistema informações 
corretas e atualizadas para manu-
tenção de seu sistema.

O Contrato de Atendimento 
Preferencial – CAP tem como sua 
principal característica a flexibili-
dade de agrupar diferentes Serviços 
de Apoio da Sumus de acordo com 
as necessidades das empresas. Os 
principais serviços do grupo são 
o Suporte Telefônico e as visitas 
técnicas, que garante um atendi-
mento personalizado para tornar 
mais rápida e adequada a solução 

das suas dificuldades.
As tarifas e planos, prefixos, localidades e regras do 

mercado variam constantemente. Por isso, a Sumus 
oferece o Serviço de Atualização do Sistema – SAS, 
que permite o acompanhamento das mudanças de 
legislação e da evolução tecnológica. Com o SAS, a 
empresa garante que os prefixos, as localidades, as 
tarifas e os planos das operadoras estejam sempre 
atualizados no sistema.

O Serviço de Implantação de Sistema - SIS 
compreende desde a instalação até a configuração 
do sistema dos cadastros e contratos da empresa. 
Sua aplicação é ideal para empresas que buscam 
agilidade e comodidade. 

Esse serviço compreende a instalação e configu-

A Sumus se 
preocupa em 
auxiliar as 

empresas na 
correta utilização 
dos seus sistemas 
e, sobretudo, no 

seu gerenciamento
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Ano a ano

ração do sistema, inserção dos cadastros da empresa 
e treinamento das pessoas envolvidas, deixando o 
sistema pronto para utilização. É recomendado para 
as empresas que desejam rapidamente iniciar o ge-
renciamento telefônico de forma cômoda e segura.

A Sumus oferece também um serviço que aponta 
se os processos e operações que garantem o perfeito 
funcionamento do sistema estão sendo executados 
de forma correta. Trata-se do Serviço de Operação 
Assistida – SOA. É um procedimento preventivo e 
personalizado: por meio de acessos remotos, técnicos 
especializados verificam estes processos e emitem um 
relatório com as checagens e recomendações.

Além de todos estes Serviços de Apoio, a Sumus 
oferece treinamento operacional de capacitação, para 
que o gerenciamento no sistema telefônico da empre-
sa garanta a máxima economia. No treinamento são 
apresentados os diversos relatórios, gráficos e funcio-
nalidades e do sistema, mostrando como utilizá-los 
para trazer resultados positivos para a empresa.

CrESCImENTo CoNTíNUo

A Sumus, continuando a trajetória de crescimento 
traçada nos 20 anos de atuação no mercado brasileiro, 
fechou o ano de 2007 com um faturamento 32% 
maior do que o registrado no ano de anterior. 

A área de gestão é hoje a grande responsável pela 
evolução do faturamento da empresa mantendo um 
crescimento médio de 75% ao ano nesse setor. Outro 
aspecto relevante é o número de clientes do Serviço 
de Apoio CAP (Contrato de Atendimento Preferen-
cial), que no período entre 2006 e 2007 ampliou sua 
carteira em 155%.

A meta para este ano é manter o ritmo de cres-
cimento, com pelo menos 32% para a empresa e 
50% na área de gestão. Além disso, a Sumus busca 
atualizar os serviços prestados aos clientes já aten-
didos pela empresa, oferecendo novas ferramentas e 
sistemas ainda mais completos.

NovoS ClIENTES

A redução dos gastos com telefonia é um dos 
grandes desafios enfrentados por empresas dos mais 
diversos segmentos, portes e perfis. Por isso, cada 
vez mais clientes contrataram os Serviços de Gestão 
da Sumus, que podem gerenciar todo o parque de 
telecom de uma empresa, que passa pela gestão de 

contas, contratos, auditoria de faturas, até o geren-
ciamento do billing (tarifação), o que torna completa 
a possibilidade de gestão dos recursos.

No início deste ano, somente com a chegada de 
dois novos clientes para seus serviços de gestão, a 
Sumus incrementou em 3,5 mil o número de usuá-
rios monitorados. São eles Goodyear e Cognis Brasil. 
A empresa, com sua gestão especializada, consegue 
promover importantes reduções nos custos, que 
podem chegar a até 50%.

Além dos Serviços de Gestão, muitas empresas 
buscam melhores resultados com o uso dos softwares 
para gestão de telefonia oferecidos pela Sumus. Este é 
o caso da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 
que adquiriu o SSW (Sumus Servidor for Web) 
para fazer essa gestão. O INSS também implantou 
este ano o mesmo sistema, para o gerenciamento 
de 32 mil usuários espalhados por 97 localidades 
diferentes.

Outros clientes novos da Sumus são as Cons-
trutoras Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht e a 
Kahache Empreendimentos e Participações.

Entre os principais clientes da empresa podem 
ser destacados nomes como Whirlpool, Carrefour, 
Souza Cruz, Cadbury Adams, Atacadão, Rhodia, 
ABN e PanAmericano nos serviços de gestão e Ci-
tibank, Riachuelo e Grupo Operandi, que utilizam 
os sistemas Sumus.

CrESCImENTo SUmUS

Além dos novos clientes e dos resultados obti-
dos em 2007, outro motivo de comemoração é o 
crescimento acumulado que a empresa alcançou 
entre os anos de 2003 e 2007, que atingiu a marca 
de 126%.

SumuS inFOrmáTiCA

2002 18%

2003 5%

2004 12%

2005 9%

2006 43%

2007 29%

2002/2007 176%

Tabela

Alejandro Barredo é Diretor Geral da Sumus.
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O município de São Bernardo do Campo (SP) encontra-se 
localizado em uma área sobejamente conhecida pela riqueza 
de mananciais emoldurados pela exuberância da Mata 
Atlântica. Tais atributos, todavia, têm sido ameaçados pela 
degradação ambiental, resultante do crescimento econômico, da 
concentração industrial e da correspondente expansão urbana, 
verificada nas últimas décadas do século passado. 

BOa gestãO amBiental 
nO setOr púBliCO

a d e M i r  s i l V e s t r e

prEFEiTurA dE SãO bErnArdO dO CAmpO

a 
intensificação desse processo nos anos mais 
recentes determinou o surgimento de inicia-
tivas governamentais visando à proteção dos 
recursos naturais, principalmente dos recursos 

hídricos e florestais da região. Nesse contexto, em 
sintonia com a agenda global internacional sobre 
intervenções voltadas à mitigação dos impactos 
ambientais provocados pela dinâmica da vida na 
cidade e considerando que o ambiente urbano é uma 
“Ilha de calor”, a Secretara de Habitação e Meio 
Ambiente planeja a criação induzida de fragmentos 
florestais com a participação da população por meio 
dos diferentes segmentos como crianças; estudantes; 
universidades, moradores; entidades sociais, de classe, 
religiosas entre outros.

Mobilizar a sociedade para intervir na realidade 
urbana significa colocar o ser humano no ciclo da 
dinâmica ambiental de modo proativo e consciente 
porque  no que diz respeito ao meio ambiente, a 
realidade é constituída de um todo integrado cujas 
partes se interagem, significando que a alteração 
de uma de suas partes provoca alterações sobre o 
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Na perspectiva de 
promover uma consciência 

coletiva sobre os 
efeitos dos impactos 

ambientais provocados 
pelo ser humano em 
grande ou pequena 

escala  no cotidiano da 
cidade, a Prefeitura, 

por meio de sua 
Secretaria de Habitação 

e Meio Ambiente tem 
implementado projetos 

ambientais importantes, 
que se articulam e se 

complementam

conjunto que, assim alterado, provoca efeitos sobre 
cada uma das partes que o constitui e assim segue 
sendo a realidade ambiental - contínua, integrada, 
dinâmica e global. 

O município de São Bernardo do Campo está lo-
calizado na sub-região sudeste da Região Metropoli-
tana da Grande São Paulo, possui uma área territorial 
de 407km² dos quais 70% estão sob a incidência de 
legislação de proteção ambiental. Constitui 52% de 
área de proteção aos mananciais da Represa Billings e 
18% de área de floresta tropical Atlântica na Serra do 
Mar. Abriga uma população 
de mais de 800.000 habitan-
tes, da qual cerca de 210 mil 
vivem em assentamentos 
urbanos irregulares existen-
tes nas áreas de proteção aos 
mananciais. 

A presença da floresta e 
da Represa Billings no ce-
nário territorial do município 
destaca o grande patrimônio 
ambiental a ser preservado 
para as presentes e futuras 
gerações. A Represa Billings, 
o maior reservatório de água 
doce da Região Metropoli-
tana, possui 76km² de seu 
corpo hídrico localizado no 
município de São Bernardo 
do Campo. É uma “caixa 
d’água” estratégica com ca-
pacidade potencial de abas-
tecimento para atender 5 
milhões de pessoas.

O território do município 
encontra-se totalmente inse-
rido nos domínios morfocli-
máticos de mares de morros da floresta ombrófila 
densa do bioma Mata Atlântica. A porção norte 
do território está totalmente urbanizada, abriga um 
grande parque industrial e importante setor de co-
mércios, serviços e universidades. É servido por uma 
importante infra estrutura  viária, sendo atravessado 
de norte a sul pelo sistema rodoviário Anchieta-Imi-
grantes. Atualmente encontra-se em implantação o 
trecho sul do macro anel viário- Rodoanel- Mário 
Covas e o município experimenta um certo boom 
imobiliário com inúmeros empreendimentos resi-
denciais em construção, o que aumenta a pressão 
antrópica de ocupação em direção as áreas de pre-

servação ambiental.
Em virtude desta situação, a preservação dos re-

cursos naturais é de fundamental importância para 
a manutenção do abastecimento de água da Região 
Metropolitana de São Paulo, colocado em risco devi-
do a crescente degradação das áreas de mananciais, 
do assoreamento constante dos cursos d’água e do 
reservatório, decorrentes do crescimento urbano e 
econômico, especialmente industrial, ocupação  de 
áreas com inaptidão ao assentamento urbano agra-
vada pela impermeabilização do solo e os constantes 

desmatamentos de pequenas 
e grandes remanescentes flo-
restais da Mata Atlântica.

Na perspectiva de promo-
ver uma consciência coletiva 
sobre os efeitos dos impactos 
ambientais provocados pelo 
ser humano em grande ou 
pequena escala  no cotidiano 
da cidade, a Prefeitura, por 
meio de sua Secretaria de 
Habitação e Meio Ambiente 
tem implementado projetos 
ambientais importantes, que 
se articulam e se comple-
mentam, como é o caso do 
“Bairros Ecológicos”, que 
promove ações compartilha-
das com a comunidade para 
a recuperação, mitigação e 
compensação ambiental, 
com o intuito de minimizar 
os impactos causados pela 
ocupação urbana irregular 
das áreas de mananciais. 

Envolve ações articuladas 
entre a Prefeitura, Ministé-

rio Público, lideranças populares e Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), com o objetivo de 
melhorar a qualidade ambiental e evitar a expansão 
caótica dessas ocupações, garantindo assim, a regu-
larização social, urbanística e ambiental que prepara 
os assentamentos para a regularização fundiária; 
o projeto “Lixo e Cidadania”, que busca reduzir a 
quantidade de lixo descartado por meio da coleta 
seletiva voluntária e evitar poluição dos mananciais,  
promovendo e estimulando a gestão integrada dos 
resíduos sólidos urbanos. 

No âmbito deste projeto foram realizadas ativi-
dades de supressão do lixão, eliminação do trabalho 
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infantil, organização dos 
Catadores de materiais 
recicláveis em associação 
profissional, implantação 
de dois Centros de Ecologia 
e Cidadania para abrigar o 
trabalho dos Catadores 
resultando na ampliação e 
garantia de renda e resgate 
da auto-estima das pessoas que viviam em torno do 
lixo de forma degradante e humilhante. 

Outro é o “Programa de Jovens da Reserva da 
Biosfera” para a formação integral de jovens residen-
tes em áreas periurbanas na fronteira com a floresta, 
visando ao fomento do ecomercado de produtos e 
serviços ambientais e o protagonismo juvenil.

Além desses programas e projetos mencionados, 
a recuperação de áreas degradadas introduziu a ne-
cessidade do desenvolvimento de metodologias para 
a aplicação de técnicas de reflorestamentos induzidos 
com espécies nativas que resultaram na formação 
de fragmentos florestais. 

O sucesso dos experimentos conduzidos e a 
possibilidade de conexão desses novos fragmentos 
implantados, por corredores ecológicos,  recompondo 
matas ciliares e recuperando áreas degradadas, apre-
sentaram evidentes repercussões sobre a melhoria 
da qualidade dos mananciais e do meio ambiente 
urbano. 

Além disso, a realização dessas atividades passaram 
a demandar a participação popular, especialmente 
da população mais jovem, que ao se envolverem 
nas ações práticas, adquiriam noções e consciência 
sobre a necessidade de defender o meio ambiente 
e ao mesmo tempo, adquiriram também conheci-
mentos que os habilita para ocupação de postos no 
ecomercado de trabalho atendendo a demanda por 
serviços ambientais: um novo produto que rompe 
as fronteiras do setor de comercio e serviços exigindo 
rápida qualificação de novos profissionais. 

florESTA SoCIAl UrbANA

Com esse caminhar reflexivo e de intervenção na 
realidade vislumbrou-se a possibilidade e a necessida-
de de sistematização de projeto especifico denominado 
Floresta Social Urbana que visa à recuperação de 
remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica 
inseridos na área urbana e a criação de novos frag-
mentos para a produção de bens e serviços ambien-
tais proporcionados pela flora e fauna. 

A partir desse entendi-
mento, a Secretaria estabe-
leceu uma meta inicial de 
plantios com a previsão de 
plantar 60.000 indivíduos 
arbóreos. Com essas ações 
pretende-se a preservação, 
manutenção e recuperação 

das matas ciliares e remanescentes do bioma da 
Mata Atlântica, bem como o combate e prevenção 
das causas e efeitos da poluição, das inundações, das 
estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos 
cursos d’água. 

Para alcançar este objetivo foram selecionadas as 
áreas ambientalmente sensíveis e urbanisticamente 
estratégicas do ponto de vista da paisagem, para a 
implantação de plantios ciliares e nucleares associado 
ao plano de proteção da fauna e flora, visando dar 
condições de iniciar a criação de corredores ecológicos, 
preservando a biodiversidade; compatibilizando o 
gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvol-
vimento regional e com a proteção do meio ambiente; 
estimulando a proteção das águas contra ações que 
possam comprometer o seu uso atual e futuro; pro-
movendo e integrando as ações para a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à 
saúde e à segurança pública, assim como prejuízos 
econômicos e sociais; e coordenando  ações para 
racionalizar o uso das águas e prevenir a erosão do 
solo nas áreas urbanas.

 Optou-se por iniciar esse projeto com plantios ci-
liares entre áreas mais próximas, incluindo o entorno 
dos tanques de retenção de águas pluviais (piscinões), 
visando fortalecer núcleos que ainda são caracteri-
zados por um grau adequado de conectividade e, 
progressivamente estimular ações que promovam 
a integração ecossistêmica entre as principais áreas-
alvo, ampliando-as gradativamente. 

A estratégia do projeto Floresta Social Urbana 
visa garantir a proteção e conectividade entre porções 
nucleares da paisagem e permitir o intercâmbio entre 
populações isoladas da fauna e flora regional.

A grande degradação da biodiversidade e dos 
ecossistemas é uma preocupação global, pois causa 
uma série de problemas ambientais, entre eles a per-
da de funções ambientais e de inúmeras espécies de 
grande importância econômica, estética, científica, 
genética e ecológica. Sob a orientação da Resolução 
SMA 08/07 que orienta os plantios heterogêneos, 
foi escolhido o maior número possível de indivíduos 
arbóreos que desempenham a função de mata ciliar e 
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que contemplem a função de reposição e preservação 
das espécies ameaçadas de extinção. 

Além das ações planejadas existem os plantios 
compensatórios dos desmatamentos e supressões 
autorizadas que poderão ser utilizados para a repo-
sição ou implantados em praças públicas de forma 
sustentável, valorizando as pistas de caminhada não 
impermeabilizadas e os equipamentos de lazer além 
de valorizar e melhorar a contemplação e descanso. 
Por se tratarem de áreas dentro do contexto urbano 
a Floresta Social Urbana traz a proposta de vincular 
ao projeto de recuperação ambiental, a integração e 
a participação social e cultural. 

O projeto visa atender à demanda local de 
iniciativas anteriormente propostas por projetos 
idealizados pontualmente bem 
como viabilizar as diretrizes do 
Plano Diretor do município. Os 
objetivos finais convergem na re-
cuperação de áreas remanescentes 
de vegetação do bioma da Mata 
Atlântica, preservação de córre-
gos e nascentes contidas nas sub 
bacias hidrográficas do município 
e especialmente na área da bacia 
hidrográfica da represa Billings, 
proteção ambiental e manutenção 
da qualidade de vida. 

Objetivo geral 
• Recuperar áreas urbanas de-
gradadas com plantio de espécies 
nativas da Mata Atlântica; 
• Preservar e recuperar de córregos 
e nascentes com plantios de mata 
ciliar;
• Criar novos fragmentos florestais urbanos com a 
participação ativa da população.
• Fomentar a atuação da população em ações socio-
ambientais de recuperação, proteção e conservação 
do meio ambiente.
• Reconhecer a participação individual e coletiva 
com Certificados de Participação visando à criação 
de redes de cooperação.

Objetivos específicos
• Promover reflorestamentos induzidos de vazios 
urbanos envolvendo a participação ativa da popu-
lação;
• Criar oportunidades para empresas e instituições 
de ensino e pesquisa públicas e privadas adotarem 

áreas verdes para manutenção;
• Promover atividades culturais e de integração da 
comunidade;
• Oferecer oportunidade para o exercício da cidadania 
ativa e participativa; 
• Dar um uso sustentável a áreas não ocupadas e 
que se encontram degradadas, oferecendo riscos à 
comunidade e ao meio ambiente;
• Criar corredores ecológicos que ampliam a ação 
de preservação efetiva da fauna e flora, elevando  
sobremaneira a qualidade de vida das populações 
próximas;
• Estimular novas possibilidades de parcerias entre 
sociedade civil, associações de moradores, escolas, 
parcerias públicas e privadas, no sentido de viabili-

zar recursos técnicos, humanos e 
financeiros para a implantação e 
manutenção da arborização urba-
na e da Floresta Social Urbana. 

Justificativa 
Toda ação que ocorre no solo 

de uma bacia hidrográfica pode 
afetar a qualidade de sua água. 
Se a bacia é ocupada por florestas 
em suas condições naturais, essa 
água vai ter uma boa qualidade 
porque recebe apenas folhas e 
alguns resíduos de decomposição 
dos vegetais e animais. 

A ocupação desordenada do 
solo urbano para a construção de 
casas, implantação de indústrias, 
para plantações, compromete a 
qualidade da água; substâncias 
diferentes dos seus ciclos naturais 

passam a compor um desequilíbrio ambiental e 
consequentemente uma ameaça à biodiversidade e 
pode ocasionar a escassez de água disponível para o 
consumo humano. O processo de crescimento das 
cidades ocasionou a invasão dos mananciais que 
antes estavam distantes da ocupação urbana.

Em conseqüência dos altos índices de urbaniza-
ção ocorreram intervenções do ser humano no meio 
com conseqüente deterioração dos recursos hídricos 
e crescente aumento da demanda de água.

A recuperação das áreas remanescentes do bioma 
Mata Atlântica, situadas na área urbana do municí-
pio supõe ações que implementem a conectividade 
e a interação entre as espécies nativas, fauna e flora. 
A conservação de populações e espécies está dire-
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tamente ligada à criação 
de vias de intercâmbio, 
criando possibilidades de 
movimento de indivíduos 
pertencentes a populações 
que se encontram, em 
maior ou menor grau, 
isoladas em áreas de ha-
bitat mais propício à sua 
sobrevivência.  Essa conectividade desenhada por 
rios verdes e tentáculos da floresta na cidade resgata 
os benefícios e o bem-estar que a natureza oferece 
à melhoria climática, à purificação do ar, ao abati-
mento de CO2 e material particulado decorrente da 
queima de combustíveis fósseis.

Estratégia da ação 
• Análise  das áreas com a identificação dos principais 
pontos de atuação e definição de metodologias para 
cada área especificada. 
• Planejamento estratégico e logística, contratação de 
mão-de-obra e aquisição de equipamentos, materiais, 
aquisição de mudas, limpeza das áreas e início da 
abertura das covas. 
• Análise e correção dos solos e inicio do plantio. 
• Simultaneamente às etapas 1,2 e 3, divulgação do 
projeto nas mídias, escolas, associações e sociedade 
em geral. Utilização dos recursos de educação am-
biental para divulgação do projeto. 
• Continuação de limpeza das áreas, do plantio e 
manutenção das mudas já em fase de crescimento. 
• Reposição de possíveis perdas. 
• Manutenção de todos os processos já iniciados. 
• Busca de novos parceiros para ampliação de áreas 
e continuidade do projeto de criação dos corredores 
ecológicos. 

Fundamentos teóricos e legais
O projeto está embasado em leis criadas para a 

proteção e preservação ambiental. as propostas que 
norteiam as ações seguem suas diretrizes.

Lei nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 
Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos 

e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Decreto 36.787/93 promoveu a adaptação do 
CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) e do 
CORHI (Comitê Coordenador do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos ) 

Decreto 37.300/93 regulamentou o Fundo Esta-

dual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO). 

Em 18 de novembro 
de 1993, na Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, foi 
instalado o CBH-PCJ, in-
tegrado por 57 municípios. 
Na ocasião foi aprovado 

o seu Estatuto e proposta a contratação do 
Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí. 

Para a preservação/manutenção e/ou recuperação 
das matas ciliares: combater e prevenir as causas e 
efeitos da poluição, das inundações, das estiagens, da 
erosão do solo e do assoreamento dos cursos d’água; 
compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos 
com o desenvolvimento regional e com a proteção 
do meio ambiente; estimular a proteção das águas 
contra ações que possam comprometer o uso atual 
e futuro; promover a integração das ações na defesa 
contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam 
riscos à saúde e à segurança pública, assim como 
prejuízos econômicos e sociais; e, coordenar ações 
para racionalizar o uso das águas e prevenir a erosão 
do solo nas áreas urbanas e rurais. 

Decreto nº 49.566, de 25 de abril de 2005 
Dispõe sobre a intervenção de baixo impacto am-

biental em áreas consideradas de preservação perma-
nente pelo Código Florestal Artigo 2º - Para os fins deste 
decreto, entende-se por área de preservação permanente 
a área protegida nos termos dos artigos 2º e 3º do Código 
Florestal, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. 

Artigo 3º - Tipificam-se como de baixo impacto 
ambiental as seguintes atividades e empreendimen-
tos em áreas de preservação permanente, desde que 
constatadas as condições estabelecidas no artigo 1º: 

I - pequenas travessias de corpos d’água; 
II-implantação,reforma e manutenção de tan-

ques, açudes, bebedouros e barramentos; 
III-manutenção de obras essenciais de infra-estru-

tura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia; 

IV- rampas de lançamento de barcos, ancoradou-
ros e demais miúdas e pequenas estruturas de apoio 
às embarcações, definidas em resolução da Secretaria 
do Meio Ambiente; 
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V- instalação de equipamentos para captação e 
condução de água; 

VI- cercas de divisas de propriedades. 
§ 1º - Considera-se, ainda, como baixo impacto 

ambiental o acesso de pessoas e animais aos cursos 
d’água, lagoas, lagos e represas, para obtenção de 
água, desde que não exija a supressão e não compro-
meta a regeneração e a manutenção a longo prazo da 
vegetação nativa, nos termos do disposto no § 7ºdo 
artigo 4º do Código Florestal. 

“Independente de qualquer outra consideração, a 
destruição dos fragmentos representa um considerável 
prejuízo econômico e uma completa falta de visão sobre 
investimentos futuros. A devastação é, sem dúvida um 
dos maiores retrocessos econômicos 
deste século, por privar gerações 
futuras de inúmeros benefícios ainda 
desconhecidos.”

Prof. Hermógenes F. Leitão Filho 
(botânico, já falecido), defensor intran-
sigente do meio ambiente- ambienta-
lista da PROESP (texto extraído do 
site Barão em Foco). 

CoNvENção SobrE  
A DIvErSIDADE 
bIolóGICA 

A Convenção sobre Conserva-
ção e Uso Sustentado da Diversi-
dade Biológica assinada durante a Rio-92 e ratificada 
pelo Congresso brasileiro, em 1994, está sendo 
implementada a partir da Conferência de Partes, na 
qual os países signatários estão definindo importantes 
questões relativas à sua forma de aplicação. 

Para buscar adequar esta Convenção às reais 
aspirações da sociedade, e em especial dos países em 
desenvolvimento, detentores de enorme parcela da 
diversidade biológica existente no planeta, diversas 
ONGs e pesquisadores de vários países se reuniram 
em um workshop promovido durante as atividades 
do Fórum Global e estabeleceram as seguintes prio-
ridades de ação nas Conferências de Partes: 
• Assegurar a participação e colaboração técnica, 
científica, social e cultural das comunidades locais, 
povos indígenas, Organizações Não-Governamentais, 
universidades e outras instituições no processo de elabo-
ração e implementação de programas de conservação e 
utilização dos recursos da diversidade biológica e no es-
tabelecimento de prioridades para a sua conservação;

• Assegurar a participação dos diferentes níveis de go-
verno (federal, estadual, municipal) no planejamento 
e implementação das políticas e ações de utilização 
da biodiversidade; 
• Apoiar o desenvolvimento de um código de conduta 
sobre biotecnologia, garantindo a segurança contra 
a introdução imprópria de organismos estranhos ao 
meio ambiente; 
• Apoiar a realização de reformas nas políticas seto-
riais e regionais de utilização dos recursos da diversi-
dade genética, coerentes com a sua conservação; 
• Apoiar a criação de incentivos para que cientistas 
nacionais desenvolvam pesquisas nesta área do 
conhecimento, que atendam aos interesses das co-
munidades locais, dentro de um enfoque de pesquisa 

participativa; 
• Apoiar a inclusão da valoração 
dos recursos da diversidade bioló-
gica como item nas negociações 
internacionais, assegurando be-
nefícios econômicos aos países 
detentores destes recursos; 
• Assegurar que os resultados 
financeiros obtidos a partir de 
transações comerciais de recur-
sos genéticos sejam distribuídos 
de forma justa às comunidades 
envolvidas nas regiões de origem 
destes recursos, bem como às 
unidades de conservação e áreas 
protegidas de biodiversidade; 

• Assegurar que os recursos genéticos de utilização na 
agricultura, desenvolvidos pelos pequenos produto-
res, sejam considerados como parte da biodiversidade, 
de forma a garantir as mesmas condições de uso, 
conservação e benefícios sociais que incidem sobre 
os demais recursos da diversidade biológica; 
• Assegurar que os países em desenvolvimento não 
participem de acordos internacionais relacionados 
ao estabelecimento de patentes de seres vivos, por 
contrariarem os preceitos éticos e por favorecerem 
interesses econômicos dos países detentores da bio-
tecnologia.

rESUlTADoS

Desde fevereiro de 2007, período que o projeto co-
meçou a ser executado, foram plantadas cerca de 32 
mil árvores nativas da Mata Atlântica em mais de 30 
locais da cidade, entre eles os oito piscinões existentes 
no município, bairros localizados próximo à Represa 

mEiO AmbiEnTE

boA GESTão AmbIENTAl No SETor pÚblICo

Desde fevereiro de 
2007, período que 

o projeto começou a 
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Billings, como Alvarenga e Canaã, entre outros como 
Jardim Lavínia, Paulicéia, Rudge Ramos, Centro e 
Batistini. O projeto como um todo vai contemplar 
63 pontos da cidade com a meta de realizar o plantio 
de 95 mil mudas até o final de 2008.

EqUIpE TéCNICA

Ademir Silvestre
Secretário de Habitação e Meio Ambiente

Sonia Maria de Lima Oliveira
Diretora do Departamento do Meio Ambiente

Márcia Celestino Macedo/ Engenheira Agrônoma
Coordenadora do projeto

prEFEiTurA dE SãO bErnArdO dO CAmpO

Claudionor Camilo
Arquiteto

Caio Setti
Auxiliar Técnico

Marcos Costa de Moraes
Coordenador de Ações de reflorestamento

João Carlos de Carvalho
Apoio de campo para ações de reflorestamento

Vera Lucia Rotondo
Coordenadora das ações de mobilização e educação 
ambiental

Francisco Antonio da Silva
Coordenador executivo da Reserva da Biosfera

Ademir Silvestre é advogado e ex-secretário de Habitação e Meio 
Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. 
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Pensar grande, mas começar pequeno, principalmente com a 
clareza de que existe um período de inércia do negócio até a sua 
consolidação.  Foi com esse pensamento de gestão empresarial 
que o projetista e técnico em plástico Daniel Alberto Cardozo 
abriu a DAC há 13 anos e a conduziu ao desenvolvimento. 
Num período em que planejamento estratégico e ferramentas 
de qualidade ainda não estavam em evidência, o empresário 
aproveitou a sua bagagem profissional para transformar a DAC em 
líder de mercado.

um prOCessO de 
COnsOlidaçãO da marCa

l u c i a n a  n u n e s

víQuA

em menos de uma década, a DAC era uma 
empresa conhecida do trade do varejo, mas 
ainda carecia de fortalecimento da marca. Essa 
necessidade foi percebida quando entrou no 

mercado das torneiras. “Percebemos que para ter 
sucesso nesse nicho de mercado era necessário um 
esforço comercial, de marketing e de posicionamento 
mais forte, por isso decidimos mudar a marca DAC 
para Víqua”, comenta o diretor Daniel Alberto 
Cardozo Júnior.  

A mudança para Víqua foi definida por meio 
de estudos estratégicos, que apontaram para certa 
barreira do consumidor em relação ao plástico na 
linha de metal sanitário. Para quebrar essa barreira 
e mostrar a proposta inovadora da Víqua foram 
criadas ações na área comercial, com a contratação 
de executivos de contas, novos representantes e um 
investimento na área de marketing.  

“Até 2004, os produtos eram trabalhados apenas 
no varejo. Com a troca da marca, passamos a adotar 
uma área de marketing e trabalhar estrategicamente 
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os produtos e a marca. A própria origem do novo 
nome é um reflexo do pensamento de gestão da 
empresa, que é a fusão das palavras vida e água: 
Víqua”, diz a gerente administrativa, financeira e de 
marketing Ana Carolina Cardozo Siqueira.  

Daniel Alberto Cardozo começou a sua empresa 
de forma modesta com uma injetora e dois funcioná-
rios. Foram três anos de planejamento até começar a 
sua produção. “A idéia era ter uma linha de produtos 
para dar sustentação financeira à empresa”, recorda 
o empresário. Os primeiros produtos eram conexões 
azuis com bucha de latão, mas seu foco estava nos 
registros e torneiras. Em quatro 
anos, a então DAC lançava sua 
primeira torneira. “Não havia 
concorrência e enxerguei uma 
oportunidade de mercado”, afirma 
o presidente da Víqua.

O crescimento foi vertiginoso. 
A intenção era, em cinco anos, 
estar com cinco injetoras na linha 
de produção, mas essa meta foi 
alcançada no quarto ano de ati-
vidade. Hoje, a Víqua cresce em 
média 25 % ao ano, o que equivale 
a duplicar a capacidade da empre-
sa a cada três anos.

A Víqua tornou-se sinônimo de 
soluções inovadoras em acabamentos, materiais de 
construção, irrigação, infra-estrutura e jardinagem.

moDElo fAmIlIAr Dá lUGAr à 
profISSIoNAlIzAção

A preocupação com a qualidade, não apenas 
do produto, mas da empresa como um todo, sem-
pre esteve presente na administração da Víqua. 
“Tínhamos um cuidado com a limpeza do nosso 
processo produtivo, na qualidade do produto final, 
nos pedidos. Essa filosofia de 5s já estava implantada 
na empresa. Fica mais fácil planejar as ações numa 
empresa organizada”, comenta o presidente Daniel 
Alberto Cardozo. 

Em 2004, quando ocorreu a mudança da marca, 
também houve uma mudança na maneira de gerir a 
empresa.  O modelo familiar iniciou uma profissio-
nalização. “Quando você tem 30 a 40 pessoas para 
gerenciar é fácil. Hoje estamos com mais de 330. 
Quando ultrapassamos a marca dos 100, percebe-
mos que era necessário ter outras cabeças pensando 
a organização, a profissionalização da empresa era 

necessária”, revela o diretor Daniel Alberto Cardozo 
Júnior. A direção também mudou a sua postura em 
relação à administração. “Adotamos uma postura 
mais profissional para sermos melhores gestores”, 
acrescenta Daniel Júnior. 

O modelo atual é de uma gestão moderna e par-
ticipativa. “As pessoas precisam não só trabalhar 
com braços e músculos, mas também com a mente e 
procuramos ter um ambiente bastante informal”, en-
fatiza o diretor. O organograma da empresa também 
é recente, tem pouco mais de dois anos e tem uma 
flexibilidade na hora de discutir as ações.  “A idéia 

é que as pessoas tenham muita 
flexibilidade dentro da estrutura, 
possam discutir e contribuir em 
várias áreas, independente da posi-
ção que elas ocupam. Procuramos 
criar um ambiente que as pessoas 
percebam que estão se desenvol-
vendo”, afirma Daniel Júnior. 

A qualificação profissional não 
é restrita aos líderes das áreas, mas 
sim aos colaboradores em geral. 
“Estamos sempre buscando políti-
cas para motivar os colaboradores 
para que vistam a camisa”, conta 
Ana Carolina.  

Os novos funcionários passam 
por um processo de integração, realizado pelo Re-
cursos Humanos, quando eles conhecem a empresa 
e os produtos desenvolvidos. Como uma estratégia 
para auxiliar o consumidor a decidir pelos produtos 
Víqua, na hora da compra, a empresa realiza uma 
capacitação com as com as promotoras de vendas, 
que atuam nas lojas. Elas recebem treinamento com 
técnicas de merchandising, exposição, como cuidar da 
apresentação do produto no ponto de vendas, técnicas 
de abordagem com foco no consumidor final. 

Nos pontos de vendas, as promotoras têm a fun-
ção de interagir com o consumidor e o compromisso 
de treinar os vendedores da loja sobre a empresa e o 
produto Víqua. Elas são a ferramenta mais impor-
tante de marketing no ponto de venda. 

A empresa também implantou um plano de de-
senvolvimento com bolsa de estudo e treinamentos. 
Desde 2007, foi colocado em prática o Programa 
de Desenvolvimento de Líderes, quando a cada três 
meses a direção se reúne com os líderes e define, em 
conjunto, as carências deles e de que forma os líderes 
podem estar se desenvolvendo. O Programa de Ava-
liação de Desenvolvimento (PAD) também chegou 

Em 2004, quando 
ocorreu a mudança 

da marca, 
também houve 

uma mudança na 
maneira de gerir a 
empresa.  O modelo 
familiar iniciou uma 
profissionalização

víQuA
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para dar um feedback às 
equipes.  “É um processo 
de aprendizado contínuo 
das pessoas”, explica a 
gerente.  

INJET, Um CASE 
DE SUCESSo 

O modelo de gestão de informação do Sistema 
Injet tem sido alvo de interesse de grandes empre-
sas como Bunge, Tupy, Kavo e Masa do Brasil. 
A aplicação das informações geradas pelo sistema 
tem sido decisivo na hora de fazer um planejamento 
estratégico. “Com ele conseguimos avaliar o estado 
da produção e podemos tomar decisões de forma 
imediata ou a longo prazo. Comprar a tecnologia 
é fácil, mas o grande desafio é gerir esse fluxo de 
informação e estamos conseguindo atingir bons 
resultados”, comenta o diretor. 

O Injet auxilia na redução de custos e no aumento 
de produtividade. O que também colabora para a 
Víqua ter uma produtividade maior é o novo modelo 
de produção implantado. Diversas tecnologias de 
gestão da qualidade foram implantadas, inclusive 
o modelo Toyota (Lean). “Você tendo uma boa 
produtividade junto com uma eficiência grande em 
todo o sistema, se consegue garantir baixos custos 
de produção”, argumenta o diretor.

A Víqua para otimizar a produção trocou a 
célula de montagem por uma linha de produção. 
Agora o operador faz todo o processo de montagem 
do produto. “ Isso vai contra o modelo fordista de 
montagem, mas geramos alguns ganhos, entre eles: 
de produtividade, como uma pessoa monta todas 
as peças, a eficiência é maior. Também aumenta 
o comprometimento da pessoa com o produto final 
e diminui os acidentes de trabalho, principalmente 
por esforço repetitivo”, acrescenta. 

proDUToS Com  
TECNoloGIAS INovADorAS 

O investimento em novos produtos com tec-
nologia inovadora é uma das marcas da Víqua. 
A empresa mantém uma equipe de engenheiros, 
técnicos e designers, além da contratação de serviços 
terceirizados, na busca do desenvolvimento de novos 
produtos. “A cada nova linha procuramos agregar 
algo diferente e inovador”, ressalta Daniel Júnior. 

O primeiro produto de sucesso foi o registro sobre-

pressão injetável, tanto que se 
tornou um produto líder de 
mercado. Com a nova marca, 
as torneiras têm sido outro 
produto de sucesso. A maio-
ria dos produtos, tecnologias 
e soluções são patenteadas.  

“Nosso padrão de qualidade é rígido e sempre 
exigimos dos nossos fornecedores padrões acima da 
média. Isso, associado ao trabalho da engenharia, 
conseguimos um produto diferenciado”, comenta 
o diretor. 

Os produtos são fabricados com a exclusiva 
tecnologia H.E.T. (High Endurance Technology). 
Um processo inovador, totalmente desenvolvido pela 
equipe da Víqua, que resulta da união de processos 
tecnológicos aliados à combinação de vários tipos de 
polímeros. Esta tecnologia permite fabricar torneiras 
resistentes à abrasão, ao impacto e à temperatura, 
livres de ataques corrosivos e ferrugem. Além disso, 
a tecnologia H.E.T. permite a fabricação de produtos 
que não acumulam sujeira nas paredes internas. Esta 
tecnologia de fabricação também faz com que os 
produtos fiquem mais leves, facilitando o manuseio 
e impedindo que a cor original não se perca com o 
tempo de uso.

A Víqua é pioneira na produção de torneiras em 
plástico, de alta tecnologia e design inovador para 
cozinha e lavatórios.  A nova geração de torneiras 
permite ao consumidor a possibilidade de escolha 
de uma torneira com qualidade, beleza e durabili-
dade. Elas têm 12 anos de garantia. A linha Angra, 
por exemplo, inova nas cores. A linha Blanc para 
cozinha ganhou o Prêmio Abiplast Design. Com 
um desenho inovador explora as características do 
plástico como cores, texturas, e versatilidade. 

A tecnologia está presente tanto na área de pro-
dução e processos como administrativa. Para criar 
produtos inovadores, a área de desenvolvimento de 
produtos possui os melhores softwares de engenha-
ria. Outras áreas como logística, comercial e de RH 
contam com ferramentas de TI para otimizar as 
atividades. 

NA vITrINE Do mErCADo 

A preocupação em fortalecer a marca, levou à 
Víqua colocar em prática o Projeto Vitrine, que tem 
por objetivo colocar a marca dentro dos principais 
home-centeres do Brasil. “Nos últimos dois anos, a 
entrada nos home-centeres tem sido um assunto de-

mETAiS

Um proCESSo DE CoNSolIDAção DA mArCA
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batido no nosso planejamento estratégico”, afirma o 
diretor Daniel Alberto Cardozo Júnior. 

A área comercial fica responsável por criar proje-
tos dentro das metas estabelecidas no planejamento 
estratégico. Estar presente nesses home-centeres é 
importante para dar visibilidade e credibilidade à 
marca. “É mais pela visibilidade do que pela receita. 
Estar presente neles mostra que somos uma grande 
empresa, com soluções atrativas ao mercado”, ex-
plica Daniel Júnior. 

A expansão das exportações está no mesmo cami-
nho. A meta da empresa é atingir 5% do faturamento 
de vendas com exportações e elevar, em médio prazo, 
esse percentual à casa dos 20% . “Um passo, a longo 
prazo, seria a internacionalização da empresa, com 
a criação de estrutura em outros países. Mas vamos 
com calma, pois entendemos que ainda temos um 
potencial grande de crescimento no mercado inter-
no”, avalia o diretor. 

A Víqua exporta para os países da América do 
Sul e outros como África do Sul, Angola, Quênia, 
Etiópia, Argélia e Índia.  Está inaugurando o seu 
primeiro showroom fora do Brasil, em Bogotá, na 
Colômbia. 

Num espaço privilegiado os colombianos poderão 
conhecer de perto a qualidade e o design das tornei-
ras Víqua. “Víqua traz uma oportunidade para o 
consumidor escolher produtos com matéria-prima 
diferenciada e a inovação de cores, principalmen-
te na linha branca, que são torneiras mais cleans 
e uma ótima relação custo-benefício”, enfatiza a 
gerente administrativa, financeira e de marketing  
Ana Carolina. 

Nos países africanos, o foco da Víqua são os con-
sumidores classes C e D, por uma questão de normas 
e padrões de mercado, que facilitam o comércio com 
esses países. “Na Europa e Estados Unidos é mais 
complicado a exportação, porque eles usam outros 
padrões de produtos, também o que predomina é 
uma classe A”, afirma Daniel Júnior. 

A empresa cresce, no mercado nacional, em torno 
de 25% ao ano. Para manter essa média é preciso 

investimentos nas áreas comercial, marketing, novos 
produtos e processos. Todas as áreas crescem de 
forma positiva e equilibrada. Ainda temos muito ca-
minho para percorrer nas lojas nacionais,  aumentar 
o mix de produtos e também o numero de lojas, ter 
uma equipe comercial mais preparada e uma marca 
mais forte”,  diz o diretor. 

Um mercado promissor é o da linha de irrigação. 
A Víqua vem reforçando a linha com conexões es-
pecíficas e, lançou recentemente o Registro 110mm. 
“É um mercado interessante e acreditamos que com 
as mudanças climáticas previstas a necessidade de 
irrigação seja maior. A irrigação será uma segurança 
maior no campo”, frisa Daniel Júnior. 

SElo AmIGo DA NATUrEzA

A preocupação com o meio ambiente faz parte 
da essência da Víqua. Com o intuito de divulgar 
e disseminar a consciência ambiental para o seu 
consumidor,  nasceu o Selo Amigo da Natureza, 
que está nas embalagens de todos os produtos.  Por 
trás do selo, vem toda uma produção limpa, onde 
tudo na fábrica é reaproveitado, principalmente não 
há desperdício de água no processo produtivo. Há 
sistema de coleta seletiva. 

O lixo é doado para uma empresa que faz a reci-
clagem, por meio de uma cooperativa de catadores. 
A Víqua também realiza campanhas internas de 
conscientização e em datas comemorativas, como,  
por exemplo,  o Dia da Água promove ações que en-
volvam os colaboradores e também a comunidade. 

Este ano foi produzida a peça “A menina que 
queria ser água”, que foi apresentada aos colabora-
dores e a comunidade de Joinville.  Na peça, uma 
menina vive num mundo árido,  onde as pessoas 
dormem a maior parte do dia por causa da desidra-
tação. A peça ajuda as crianças na reflexão sobre 
como a água é utilizada em nosso planeta e é um 
elemento essencial para a vida, enfatizando a neces-
sidade do uso sustentável desse recurso. A iniciativa 

1995 150 metros quadrados

1998 3 mil metros quadrados

2007 8  mil metros quadrados

Evolução do parque fabril

Tabela 1

1995 2

1998 32

2006 266

2008 330

Evolução de colaboradores

Tabela 2

víQuA
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IMPORTADORES DE CARNE BOVINA BRASILEIRA
IMPORTERS OF BRAZILIAN BEEF

Ok final, com todos os países

Argentina

Paraguai

VenezuelaPanamá

Suriname

Guiana Francesa

África do Sul

Angola

Quênia

Índia

Etiópia

Argélia

Chile

Bolívia

Comlômbia

Uruguai

luciana Nunes é coordenadora de Marketing da Víqua.

foi da equipe de Marketing e a Comissão do Meio 
Ambiente (CAV. 

Na linha socioambiental, a Víqua também possui 
a Comissão de Apoio a Programas Sociais, que são 
coordenados por dona Bernardeth Valle Cardozo. 

Para onde a Víqua exporta

Figura 1

“Desenvolvemos projetos de sustentabilidade, reali-
zados com os adolescentes, na Fundação Pauli Madi 
(que realiza um trabalho de cozinhas comunitárias 
em Joinville),  no sentido de que eles se tornem ci-
dadãos conscientes”, conta a gerente. 

mETAiS

Um proCESSo DE CoNSolIDAção DA mArCA
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No final da década de 20, a Colgate-Palmolive iniciava sua 
trajetória no Brasil. De uma pequena importadora de dentifrícios, 
baseada no Rio de Janeiro, a companhia se transformou em uma 
das maiores e melhores indústrias de higiene, limpeza e nutrição 
animal. 

Oitenta anOs de
“sOrrisOs Brilhantes” 

M á r c i a  c a M a r g o  d e  a l M e i d a  /  F e l i P e  K r a u s s

COlGATE-pAlmOlivE brASil

pioneira na comercialização de dentifrícios no 
País, a Colgate-Palmolive Brasil tem hoje a 
maior fábrica de cremes dentais do mundo. 
Não existe em lugar algum outra planta fa-

bril com a capacidade da unidade da Via Anchieta, 
em São Bernardo do Campo (SP). Além de suprir 
o mercado interno, no qual a companhia mantém 
a liderança absoluta nesta categoria, a Colgate-Pal-
molive exporta para mais de 50 países. 

A companhia busca o crescimento sustentável 
para seus negócios e parceiros comerciais, por meio 
de uma equipe vencedora, que gosta de desafios. Essa 
postura se reflete na avaliação dos clientes, como os 
supermercadistas, que elegeram a Colgate-Palmolive 
o Melhor Fornecedor do Ano em 2006. 

Desde a década de 70, a preocupação da empresa 
com o meio ambiente e com a sociedade é crescente. 
Nesses 30 anos, a Colgate-Palmolive aperfeiçoou, 
melhorou continuamente suas práticas e ampliou 
sua atuação social. Hoje, a companhia participa 
ativamente de importantes projetos de melhoria da 
saúde e da educação, por meio de programas próprios, 
parcerias e estímulo ao voluntariado. 

A Colgate-Palmolive acredita que a educação é 
primordial para o crescimento do País. Em primeiro 
lugar, para que a população esteja melhor prepara-
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hiGiEnE

oITENTA ANoS DE “SorrISoS brIlHANTES” 

da a exercer sua cidadania e se colocar no mercado 
de trabalho. Em segundo, porque sem ela as ações 
preventivas de saúde e de preservação da natureza 
não surtem efeito. 

Para zelar pelo meio ambiente, a Colgate-Pal-
molive adota rigorosos padrões globais de proteção 
e preservação. Além disso, apóia projetos de recupe-
ração e reflorestamento, e desenvolve um programa 
de educação ambiental. 

Para cumprir sua missão de levar aos consumi-
dores produtos fabricados de acordo com padrões de 
alta qualidade e respeito ao meio ambiente, a Col-
gate-Palmolive conta com seu principal diferencial 
competitivo. O público interno é a força motriz de 
seu crescimento rentável e sustentável.  Por isso, é 
tão importante atrair talentos, retê-los e dar a eles 
tranqüilidade no momento da apo-
sentadoria. A prática de recursos 
humanos na Colgate-Palmolive 
está baseada em: gerenciamento 
com respeito, valorização das pes-
soas, desenvolvimento profissional, 
comunicação eficiente, formação de 
lideranças, consciência socioam-
biental, estímulo ao voluntariado, 
trabalho em equipe, melhorias 
contínuas e respeito. 

Essa política traz resultados ex-
tremamente positivos para a Colga-
te-Palmolive no Brasil e para todos 
os públicos com os quais a empresa 
se relaciona.  Assim, o  case “80 
anos de Sorrisos Brilhantes” resume 
a história, as práticas, o papel das pessoas, a força das 
marcas, o relacionamento da companhia com seus 
stakeholders e suas ações socioambientais. Adicional-
mente, são considerados indicadores de performance 
econômica e ambiental que comprovam a eficácia 
dessas estratégias.

AprESENTAção

A Colgate-Palmolive Company é uma empresa 
global, com negócios em mais de 200 países e vendas 
superiores a US$ 11 bilhões. Muitas de suas marcas 
estão entre as mais conhecidas mundialmente. Entre 
elas, Colgate (cremes dentais, escovas e fios dentais, 
enxaguantes bucais e produtos para dentistas), Pal-
molive (xampus, pós-xampus e sabonetes), Protex 
(sabonetes), Pom Pom (cuidados de higiene infantil), 
Ajax (limpadores), Ola (cuidados com as roupas) e 

Hill’s (produtos para nutrição animal). No Brasil, 
a companhia ainda tem as marcas Sorriso, Tandy 
e Pinho Sol.

GovErNANçA CorporATIvA

Na Colgate-Palmolive Company, governança é 
um compromisso compartilhado por todas as pesso-
as, inclusive o Conselho de Administração, a direção 
global e as diretorias locais. O sucesso da companhia 
é o resultado de estratégias tais como a concentração 
nas principais categorias de produtos e marcas glo-
bais, em programas de desenvolvimento profissional 
e em elevados padrões empresariais. O compromisso 
com a governança corporativa fundamenta-se em 
sete princípios:

• Independência, experiência e diver-
sidade do Conselho de Administra-
ção. Desde 1989, todos os membros 
do Conselho de Administração da 
Colgate-Palmolive Company, à 
exceção do CEO, não pertencem à 
companhia. São profissionais inde-
pendentes com grande experiência 
em negócios, educação e serviços 
públicos, com larga vivência in-
ternacional, importantes realiza-
ções acadêmicas, fortes referências 
morais e éticas e provenientes de 
diversos campos de atividade.
• Foco nas prioridades de negócio e 
o desenvolvimento de líderes. 
• Supervisão eficaz garantida pela 

comunicação franca e aberta entre o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva. 
• Normas escritas destinadas a orientar a governança 
e a integridade nos negócios. 
• Papel ativo na manutenção da integridade das 
demonstrações contábeis da companhia.
• A boa governança como responsabilidade de todas 
as pessoas da Colgate-Palmolive Company. 
• Melhorias contínuas como requisito da boa go-
vernança. 

DIáloGoS Com ACIoNISTAS

Para garantir a transparência do seu negócio, 
a empresa divulga suas informações financeiras e 
institucionais, estratégias e resultados por meio do 
site investor.colgate.com. 

Todas as informações financeiras da Colgate-

A Colgate-
Palmolive 

Company é uma 
empresa global, 

com negócios 
em mais de 200 
países e vendas 

superiores a 
US$ 11 bilhões
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Palmolive Company são divul-
gadas aos acionistas por meio de 
um relatório financeiro anual. 
Os acionistas são convidados a 
participar, anualmente, de uma 
reunião para conhecer os resul-
tados do ano que passou e os 
objetivos e estratégias do ano em 
curso. A reunião é conduzida pela diretoria global da 
Colgate-Palmolive e, posteriormente, transformada 
em vídeo para que os funcionários da companhia 
possam conhecer o que é apresentado na ocasião.

Entre os acionistas estão os funcionários vence-
dores do Programa Presidente de Reconhecimento, 
que são premiados com certificados de ações, e os 
participantes do Plano de Aquisição de Ações.

ColGATE-pAlmolIvE brASIl

No Brasil, a história da companhia tem início no 
Rio de Janeiro com as operações da Colgate & Com-
pany of Brazil Limited. A instalação da empresa no 
País foi autorizada no dia 1º.  de fevereiro de 1927, 
pelo então presidente da República, Washington 
Luiz Pereira de Souza, pelo Decreto nº 17.661. Esta 
nova subsidiária fez parte da estratégia de expansão 
internacional da Colgate-Palmolive Company no 
final da década de 20.

Foi um ato histórico porque conferiu à empresa a 
primazia e o pioneirismo na introdução de dentifrícios 
no Brasil e sua comercialização em escala. De pri-
meira importadora de cremes dentais, transformou-se 
na maior produtora mundial.

No mesmo ano em que foi inaugurada, a com-
panhia lançou o sabonete Palmolive, fabricado 
localmente, e dois anos mais tarde, o creme dental 
Colgate, que vinha em uma embalagem de alumínio, 
substituída na década de 90 pelos tubos laminados, 
fabricados internamente.

Os anos 40 marcaram o início da fabricação de 
creme dental no Brasil, além da expansão de sua 
atuação para todo território nacional. Em 1945, foi 
inaugurada a fábrica na Vila Mariana, hoje trans-
formada na sede apenas com escritórios, e, em 1951, 
a fábrica no Distrito Industrial do Jaguaré, em São 
Paulo, responsável atualmente pela produção de 
líquidos e sabonetes.

Da década de 50 aos anos 80, os resultados 
de vendas fizeram com que a empresa ampliasse 
gradualmente suas plantas fabris e o número de 
funcionários. Essa estratégia resultou um aumento 

significativo de produção e 
conseqüente crescimento das 

vendas. Nesse período, a companhia 
investiu em aquisições de importantes 

marcas localmente, até hoje entre as preferi-
das dos consumidores, como Pinho Sol, Suavitel 

e Ola.
A partir da década de 70, a preocupação socio-

ambiental é crescente. A companhia no Brasil adota 
os padrões globais de segurança, meio ambiente e 
saúde ocupacional que, em muitos casos, superam 
as exigências legais. Auditorias locais e corporativas 
são realizadas periodicamente para garantir que tudo 
esteja em conformidade. A liderança no mercado 
de cremes dentais resultou na inauguração de uma 
fábrica específica para produtos de higiene bucal 
em 1992, no município de Osasco (SP). Três anos 
depois, a Colgate-Palmolive Company anunciou 
em Nova York (EUA) a compra das operações da 
Kolynos em 14 países, inclusive no Brasil, consoli-
dando ainda mais sua posição de líder no mercado 
brasileiro.

Desde então, milhões de dólares foram investidos 
em modernização das fábricas e tecnologia, apoiados 
por um programa intenso de treinamento de todos os 
funcionários, o que transformou a Colgate-Palmolive 
Brasil em um pólo exportador de produtos de higiene 
oral e pessoal. Com a inauguração das linhas de alta 
tecnologia, no dia 7 de julho de 2005, a fábrica da 
Anchieta (antiga fábrica da Kolynos) tornou-se a 
maior do mundo na produção de cremes dentais.

No final da década de 90, o mercado consumidor 
brasileiro tornou-se mais maduro, com pessoas mais 
exigentes e críticas em relação aos produtos. É neste 
cenário que a empresa visualizou a oportunidade 
de introduzir novidades e inovações nas áreas de 
higiene oral, cuidados pessoais, limpeza doméstica 
e nutrição animal.

mISSão, prINCípIoS E vAlorES

Todas as diretrizes da Colgate-Palmolive Brasil 
estão profundamente alinhadas à estratégia mun-
dial da companhia. A visão da Colgate-Palmolive 
Company é ser a melhor empresa de produtos de 
consumo de massa do mundo. Para isso, adota como 
estratégia investir em inovação e novos produtos; 
conhecer ainda mais os consumidores; melhorar a 
eficiência e a eficácia de seus negócios; fortalecer a 
parceria com seus clientes, profissionais de odonto-
logia e a comunidade; e desenvolver as pessoas. Por 
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meio de profissionais capacitados, bem treinados e 
motivados, a companhia consegue dar continuidade 
ao seu sucesso financeiro, ano após ano. Essas pes-
soas atuam em diversas partes do mundo, sempre 
sob três valores fundamentais: respeito, trabalho em 
equipe e melhorias contínuas.

O respeito refere-se a colegas, consumidores, ou-
tras empresas com as quais a empresa se relaciona, 
profissionais de odontologia, comunidades e meio 
ambiente. A equipe da Colgate-Palmolive está com-
prometida em agir com sensibilidade, integridade e 
honestidade em todas as situações, escutar o outro 
com respeito e valorizar as diferenças individuais. A 
companhia também tem o compromisso de proteger 
o meio ambiente globalmente e contribuir para o 
desenvolvimento das comunidades onde as pessoas 
vivem e trabalham.

Inserir o trabalho em equipe como um de seus 
valores é uma forma de reconhecer que compartilhar 
idéias, tecnologias e talentos traz 
ganhos ao crescimento rentável e 
sustentável. 

A Colgate-Palmolive está 
comprometida com as melhorias 
contínuas. O melhor entendi-
mento das expectativas de seus 
consumidores e clientes, e o 
trabalho contínuo em inovação, 
aperfeiçoamento de produtos, 
serviços e processos levará a 
companhia a atingir os mais altos 
níveis de excelência e tornar-se O 
Melhor Lugar Para Trabalhar. 

Todas as lideranças passam pelo treinamento 
de Gerenciamento com Respeito, que pressupõe a 
vivência dos valores da Colgate-Palmolive. Para isso, 
cinco princípios são estabelecidos: comunicar-se de 
maneira eficaz, dar e receber feedback, valorizar as 
contribuições individuais, promover o trabalho em 
equipe e dar o exemplo.

Em 1987, surgiu o Código de Conduta, atendendo 
a demanda de documentar os valores da compa-
nhia e a conduta que deles decorre. O código traz 
os princípios a serem seguidos nas relações com os 
colegas de trabalho, consumidores, outras empresas, 
governo, comunidade e acionistas, sempre com base 
na integridade, na eqüidade e no respeito humano. 
É periodicamente atualizado para garantir sua 
abrangência e relevância. As violações ao Código de 
Conduta podem ser denunciadas pela Linha Direta, 
sediada na matriz, em Nova York.

ATUAção rESpoNSávEl

Respeito é um dos fundamentos do sucesso global 
da Colgate-Palmolive, que leva às pessoas ao redor do 
mundo marcas reconhecidas que tornam suas vidas 
mais saudáveis. Em todos os lugares onde a compa-
nhia tem negócios, atua com respeito por colegas, 
parceiros comerciais, meio ambiente e comunidades. 
O respeito uns pelos outros, por acionistas, consu-
midores, clientes e fornecedores em todas as nossas 
relações profissionais, é valorizado e mostrado na 
companhia. A Colgate-Palmolive apóia programas 
comunitários que contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida e da saúde dos envolvidos, além de 
promover a educação para higiene bucal e pessoal 
de crianças e adultos, ao redor do mundo. 

O desenvolvimento da Colgate-Palmolive está 
correlacionado ao cumprimento de suas responsabili-
dades em relação a pessoas, comunidades e natureza. 

A empresa reconhece que precisa 
ampliar continuamente seus es-
forços para tornar o mundo um 
lugar melhor para se viver.

fUNCIoNárIoS

Na Colgate-Palmolive Brasil, 
a gestão de pessoas inclui a atra-
ção de jovens talentos, a formação 
do profissional, a retenção e a 
aposentadoria. Em outras pala-
vras, a política da companhia é 

cuidar do funcionário desde o momento em que ele 
entra na empresa até sua saída, atendendo as dife-
rentes necessidades que uma pessoa tem ao longo 
da vida.

Atração 
Para apoiar o ingresso de universitários no am-

biente profissional, foi criado o Programa de Desen-
volvimento de Talentos. Por meio dele, procura-se 
extrapolar suas responsabilidades e contribuir para a 
qualificação profissional de estudantes de todo País, 
oferecendo a eles desafios e vivências condizentes ao 
aprendizado da faculdade.

Ao ingressar na companhia, o estagiário participa 
de um processo de integração, estabelece objetivos 
individuais, passa periodicamente por uma avaliação 
de desempenho e competências e tem a oportuni-
dade de apresentar seu trabalho a toda diretoria da 
companhia, em evento semestral. Para tudo isso, 
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ele conta com o suporte de um 
profissional mais experiente e da 
área de Recursos Humanos.

Outra fonte de atração de ta-
lentos é o site da empresa. Desde 
a criação da seção “Trabalhe Co-
nosco” (2002) até 2006, mais de 
60 mil profissionais cadastraram 
seus currículos.

Formação 
Para contribuir com o desenvolvimento de seus 

profissionais, a Colgate-Palmolive Brasil tem em seu 
portfólio mais de 200 tipos de cursos e treinamentos, 
que visam o aperfeiçoamento específico de habili-
dades ligadas ao negócio e ao crescimento pessoal. 
Além disso, a companhia oferece bolsas de estudo 
para cursos acadêmicos e de idiomas.

A filosofia de educação e treinamento segue qua-
tro princípios: ser específico em relação a atividades 
da companhia; compartilhar práticas de excelência; 
ter uma aplicação prática no trabalho; e ser minis-
trado pelas lideranças da Colgate-Palmolive Brasil. 
Por isso, o portfólio inclui cursos globais e locais, 
que vão desde a formação de instrutores/ multipli-
cadores até aplicativos de informática, passando por 
habilidades gerenciais e treinamentos específicos de 
uma área ou função.

Desenvolvimento 
Todos os funcionários têm oportunidades claras 

de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. 
Para isso, contam com avaliações periódicas e pla-
nejamento de melhorias, que facilitam o trabalho de 
direcionar esforços em busca do crescimento. Em 
sua política de desenvolvimento, a empresa não faz 
distinção entre funcionários administrativos e de 
fabricação. Cada área tem ferramentas específicas de 
treinamento, planejamento e avaliação de desempe-
nho. Em todas elas, o conceito é o mesmo: investir 
no desenvolvimento profissional.

Retenção 
Para reter talentos, a Colgate-Palmolive Brasil adota 

a prática de recompensa e remuneração. O programa de 
Participação nos Resultados é estabelecido com base em 
metas geral e departamentais, definidas anualmente. A 
meta geral refere-se ao valor em reais de vendas líquidas 
e representa 50% dos objetivos. As metas departamen-
tais compõem os outros 50% e são definidas e validadas 
pelos responsáveis de cada área.

Todos os funcionários efe-
tivos da companhia participam 

automaticamente, sendo que novos 
funcionários recebem o valor do prêmio 

proporcional ao tempo de trabalho na com-
panhia durante o ano.
Os resultados devem atingir no mínimo 90% 

e, no máximo, 110% do objetivo estabelecido para 
o ano (Vendas + Departamentais). A partir desse 
percentual, pratica-se uma tabela para o cálculo 
do valor do bônus a ser pago. Outros fatores que 
contribuem para a retenção dos profissionais na 
Colgate-Palmolive Brasil são os programas estru-
turados de reconhecimento, incentivo, benefícios e 
investimentos, descritos a seguir:

Reconhecimento 
O Prêmio Profissional CP reconhece a contribui-

ção dos funcionários para o sucesso global da com-
panhia. A cada cinco anos de trabalho, seus esforços 
são reconhecidos e agradecidos formalmente. A ho-
menagem é feita direta e pessoalmente pelo presidente 
da companhia, em evento especial, realizado a cada 
quatro meses. Para a equipe de Vendas, a premiação 
ocorre durante a Convenção de Vendas.

Incentivo 
Criado em 1986, o Programa Presidente de Re-

conhecimento é uma ferramenta de incentivo à 
prática dos valores corporativos e reconhecimento 
dos projetos bem-sucedidos.

Todos os funcionários podem participar, nome-
ando a si próprio ou aos colegas. Por meio de um co-
mitê, composto por representantes de todas as áreas, 
o programa elege vencedores quadrimestrais, anuais 
e mundiais. Projetos brasileiros já foram vencedores 
mundiais oito vezes. Os critérios de avaliação são 
criatividade, inovação e superação de dificuldades, 
entre outros. O Programa Presidente reconhece o 
mérito dos projetos já implementados. Para sugerir 
idéias de melhoria, os funcionários contam com o 
Acelerando o Crescimento Rentável, Já, lançado em 
2004. O programa premia as melhores idéias, eleitas 
também por um comitê composto por integrantes 
de todas as áreas. As melhores sugestões são imple-
mentadas.

Benefícios 
A política de cuidar do profissional ao longo de 

sua vida pressupõe a prática de processos flexíveis, 
que se adequam às diferentes fases de um profis-
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sional. Por isso, a Colgate-Palmolive Brasil oferece 
um programa de benefícios que permite a individu-
alização dos planos, de acordo com as necessidades 
de cada funcionário. São eles: plano médico, plano 
odontológico, seguro de vida e acidentes e previdência 
privada. Podem participar funcionários ativos e seus 
dependentes.

Investimentos 
Para oferecer ao funcionário a oportunidade de 

tornar-se proprietário da companhia, foi criado o 
Plano de Aquisição de Ações. O plano possibilita 
investir na compra de ações da Colgate-Palmolive 
Company e se beneficiar do sucesso financeiro con-
quistado ano a ano. As ações são negociadas por 
um banco contratado pela Colgate-Palmolive para 
gerir o programa, possibilitando assim o acesso de 
todos os funcionários, mesmo aqueles que não estão 
habituados com esse tipo de investimento.

Segurança e Saúde Ocupacional 
A política de segurança e saúde 

ocupacional da Colgate-Palmolive 
Brasil envolve o fornecimento de 
ferramentas e equipamentos ne-
cessários a um ambiente seguro, 
e, principalmente, com educação e 
conscientização. Cada funcionário 
é responsável por sua segurança, 
pela de seus colegas e outras pes-
soas que transitam pela empresa. 
A prática intensa de educação con-
tribui significativamente para me-
lhoria dos índices de segurança.

Meios de diálogo 
Para se comunicar com a companhia, os funcio-

nários contam com inúmeras ferramentas de comu-
nicação interna, face-a-face e pesquisa de clima.

Entre as ferramentas de comunicação interna 
destacam-se: revista corporativa, jornal-mural e 
Intranet, entre outras. Essa última mídia é acessível 
também aos funcionários que não trabalham dire-
tamente com o computador, por meio de quiosques 
e cyber cafés. A Colgate-Palmolive Brasil foi vence-
dora do Top RH 2003 com o case de comunicação 
interna. Para contribuir com a melhoria da comu-
nicação face-a-face, a empresa disponibiliza a todos 
os funcionários de nível gerencial o treinamento de 
Coaching & Feedback. O objetivo é treinar os líderes 
a se comunicarem melhor com suas equipes.

A cada dois anos, as pessoas podem expressar 
sua opinião em relação à companhia, voluntaria-
mente, na pesquisa de clima. Todos podem parti-
cipar. Não é preciso se identificar. Os resultados da 
pesquisa geram oportunidades de melhorias gerais 
e departamentais, que são divulgadas para todos os 
funcionários. As ações de melhoria são monitoradas 
pelo departamento de RH. 

CoNSUmIDorES

O compromisso com o consumidor é expresso nas 
estratégias de negócio da Colgate-Palmolive Brasil, 
que pressupõem o entendimento das necessidades 
dos consumidores e o oferecimento de produtos ino-
vadores, de alta qualidade.

Entender o consumidor 
A empresa conta com um departamento espe-

cífico, ligado à área de Marketing, para entender 
o consumidor e suas expectativas. A missão dos 

profissionais que atuam nesse 
departamento é ouvir o consu-
midor e aprender com ele, com 
respeito e de uma maneira profis-
sional e consistente. Além disso, 
é preciso trazer o feedback dos 
consumidores para os processos 
de decisão, contribuindo para a 
melhoria dos produtos existentes 
e desenvolvimento de novidades 
que vão ao encontro, ou até mes-
mo antecipem, as necessidades de 
consumo.

Foco no shopper* 
Entender o consumidor é uma forma de expres-

são do compromisso da Colgate-Palmolive com as 
pessoas. Em um País como o Brasil, as preferências 
são inúmeras e dependem da região, do custo de vida 
e do local de compra. Por isso, a empresa desenvolve 
regularmente trabalhos de conhecimento focado no 
shopper (consumidor no momento do ato da compra 
na loja, no ponto-de-venda).

Diversas pesquisas foram realizadas como: 
mapeamento do canal indireto, árvore de decisão 
de compras, estudos do ambiente de varejo, de dis-
tribuição e elasticidade de preço. Tudo isso possibi-
litou um ajuste minucioso em todas as estratégias 
da companhia, para superar as expectativas de seus 
consumidores.
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Respeito 
Todo relacionamento é construído com base na 

confiança. Por isso, a Colgate-Palmolive Brasil adota 
uma política de respeito à privacidade dos consu-
midores, não divulgando as informações pessoais 
daqueles que entram em contato com a compa-
nhia, atendendo ao disposto no Código de Conduta 
da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado. O 
respeito é expresso também na prática responsável 
de anunciar e fazer promoções.

Segurança e Qualidade 
A segurança dos consumidores é a grande priori-

dade da companhia. Os produtos fabricados 
pela Colgate-Palmolive devem aten-
der ou superar as exigências 
legais e observar todos 
os padrões estabeleci-
dos pela corporação. A 
segurança é também 
um dos critérios para 
a seleção de matérias-
primas. Para assegurar 
a qualidade dos produtos em todo o mundo, foram 
desenvolvidos padrões globais. Os funcionários de fa-
bricação são treinados constantemente para conhecer 
esses padrões e saber como identificá-los no dia-a-dia. 
O atendimento aos padrões de qualidade é verificado 
também em auditorias locais e globais.

Diálogo 
O contato com o consumidor é feito por meio 

de pesquisas, além, é claro, do grande referencial de 
diálogo com o consumidor por meio do Centro de 
Atendimento Colgate-Palmolive. Criado em 1989, 
o Centro de Atendimento recebe, em média, 7.000 
contatos por mês.

Mês da Saúde Bucal 
Em todo mês de outubro, a Colgate-Palmolive rea-

liza o Mês da Saúde Bucal, com atividades educativas 
em pontos-de-venda e escolas de todo o País. 

Em escolas do ensino fundamental da rede públi-
ca de São Paulo e em lojas de bairro, a companhia 
também realiza concursos culturais para promover 
a boa saúde bucal e fortalecer esse hábito junto às 
crianças.

ClIENTES

A missão comercial da Colgate-Palmolive é ser 

percebida como a melhor fornecedora nas categorias 
em que atua, superando as expectativas dos clientes 
e gerando crescimento rentável e sustentável para a 
companhia e seus parceiros comerciais. Os resultados 
de vendas dependem do trabalho em equipe de todos 
os funcionários pela busca de melhorias contínuas 
para o cliente, que reflitam conquistas junto ao 
consumidor. Essa missão tem como base o diálogo 
e a construção de relacionamentos.

Por isso a Colgate-Palmolive Brasil trabalha com 
foco em times multifuncionais, integração do novo 
processo comercial, na execução do ponto-de-venda 

e o Top to Top, na qual 
é  possível identificar 
oportunidades de cres-

cimento mútuo e pontos de 
desenvolvimento. 

profISSIoNAIS DE oDoNToloGIA

A opinião e a recomendação dos profissionais de 
odontologia para os negócios da Colgate-Palmolive 
são extremamente significativas. Por isso, a política 
de relacionamento da empresa com esse público vai 
desde a divulgação específica de seus produtos até 
um programa de educação continuada. 

Entre as ações, destacam-se:

Prev News 
O Colgate Prev News – The Oral Care Report é 

um boletim informativo sobre os avanços em odon-
tologia e saúde bucal, desenvolvido pela companhia 
em conjunto com o departamento de Oral Health Po-
licy and Epidemiology da Harvard School of Dental 
Medicine. Foi implementado no Brasil em 1985 e, 
atualmente, é distribuído gratuitamente para 30 mil 
cirurgiões-dentistas de todo País, em quatro edições 
anuais. Por meio deste informativo, os leitores podem 
participar de um programa de educação profissional 
continuada e recebem o certificado de Harvard.

Prêmio Nacional de 
Odontologia Preventiva 

Para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de 
ações de promoção de saúde bucal entre acadêmicos 
de odontologia do País, a empresa promove o Prêmio 
Nacional de Odontologia Preventiva, reconhecendo 
os melhores trabalhos inéditos cujo tema prevenção 
seja entendido como um recurso a uma prática 
odontológica individual e coletiva. Podem participar 
gratuitamente os estudantes de graduação e pós-
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graduação em odontologia de todas as universidades 
brasileiras que concorrem na categoria Pesquisa 
Experimental.

Projeto Futuro Profissional 
Essa é uma iniciativa de incentivo ao estudante 

de odontologia ao longo de sua formação acadêmica, 
que leva conhecimento em saúde bucal por meio 
de palestras e jornadas, da distribuição de amostras 
e materiais científicos e também da divulgação de 
produtos da Colgate-Palmolive Brasil.

Programa de visitação 
em consultórios dentários 

A Colgate-Palmolive Brasil conta com uma 
equipe de propagandistas que 
visita os profissionais de odonto-
logia em diversas partes do Brasil 
para apresentar os lançamentos, 
distribuir amostras e esclarecer 
dúvidas técnicas sobre os produtos 
profissionais. 

Relacionamento 
Para trocar idéias e infor-

mações com os profissionais de 
odontologia,além das iniciativas 
citadas acima e da participação nos 
principais congressos de odontolo-
gia do Brasil, a Colgate-Palmolive 
mantém o site profissional, de-
senvolvido especialmente a este 
público (www.colgateprofissional.
com.br) 

SorrISo SAUDávEl,  
fUTUro brIlHANTE

Desde a década de 70, a Colgate-Palmolive Brasil 
promove atividades educativas em saúde bucal, por 
meio do envio de materiais e produtos e visitas a 
escolas. No Brasil desde 1995, o programa Sorriso 
Saudável, Futuro Brilhante já atendeu cerca de 42,5 
milhões de crianças, em mais de 4.800 cidades de 27 
Estados brasileiros. O programa Sorriso Saudável, 
Futuro Brilhante é dividido em subprojetos para 
otimizar sua cobertura e melhorar a eficiência dos 
atendimentos a necessidades específicas. O programa 
é reconhecido pela OMC (Organização Mundial 
da Saúde) e pela ABO (Associação Brasileira de 
Odontologia), e foi reconhecido pela comunidade por 

meio do Prêmio Eco 99, promovido pela Câmara 
Americana do Comércio, e pelo Top Social 2000, 
promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil. 

Plano Escolar 
Dentistas treinados pela Colgate-Palmolive Brasil 

levam a alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamen-
tal recomendações sobre os cuidados com a higiene 
bucal, como escovação correta, alimentação e visita 
regular ao dentista. 

Multiplicadores 
A área de Serviços Educacionais da Colgate-Pal-

molive Brasil leva materiais didáticos educativos a 
professores e profissionais ligados 
à saúde e à educação, com o ob-
jetivo de difundir a importância 
da saúde bucal e os cuidados cor-
retos de higiene. Fazem parte dos 
Multiplicadores, diversos projetos, 
tais como:

Colgate Nativo 
Desde 1989, este programa, 

realizado em parceria com a Uni-
fesp (Universidade Federal de São 
Paulo) e a Fundação Nacional 
de Saúde, proporciona aos povos 
indígenas tratamentos curativos 
e preventivos, além de promover 
a educação em saúde bucal por 
meio de atividades educativas e 
formar agentes multiplicadores 

de saúde. Mais de 50 mil índios das tribos Xingu, 
Xavante e Enawene Nawe já foram atendidos. 
Atualmente, o projeto envolve trabalhos efetivos 
no combate a cáries e perda precoce de dentes 
no Parque Nacional do Xingu e terras indígenas 
Xavante.

SoS SorrISo SAUDávEl 

Uma iniciativa da Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentistas

(APCD) com apoio da Colgate-Palmolive Brasil, 
que desenvolve ações educativas e preventivas para 
melhoria da saúde bucal e qualidade de vida das po-
pulações mais desfavorecidas. O projeto já beneficiou 
aproximadamente 210 mil pessoas, entre crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.
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INMED Brasil 
Em parceria com a INMED 

Brasil, uma ONG dedicada ao 
desenvolvimento de crianças ca-
rentes, a Colgate-Palmolive Brasil 
realiza ações de promoção e cons-
cientização à saúde bucal com a 
entrega de kits de higiene bucal.

Brasil Sorrindo 
Uma van equipada com consultório odontológico 

completo percorre o País para levar gratuitamente 
tratamento preventivo e curativo a regiões distantes 
ou carentes de cuidados odontológicos. Desde 1995, 
foram realizados 85 mil procedimentos odontológi-
cos.

pArCErIAS SoCIAIS

Contribuição Financeira 
Muitas ONGs só sobrevivem por meio da doação 

financeira da iniciativa privada. Por isso, apesar de 
ter seus próprios projetos, a Colgate-Palmolive Brasil 
mantém ativo seu programa de doação financeira, 
criado na década de 20, junto com a fundação da 
companhia no Brasil. As doações são feitas para 
instituições que visam a melhoria das condições de 
vida de comunidades carentes, nos campos da saúde, 
educação e qualidade de vida. Entre as instituições 
beneficiadas estão a Fundação Abrinq (defesa dos 
direitos da criança), a Associação Parceria Contra 
as Drogas (divulgação de campanhas educativas 
de combate às drogas) e o Instituto Ayrton Senna 
(melhorias educacionais). Parceira da Colgate-Pal-
molive Brasil desde sua fundação, a Associação 
Viva e Deixe Viver é uma organização da sociedade 
civil de interesse público que conta com o apoio de 
voluntários que se dedicam a contar histórias para 
crianças e adolescentes hospitalizados. 

Com apoio internacional de diversas empresas, 
entre elas a Colgate-Palmolive Brasil, a Operation 
Smile realiza cirurgias gratuitas de correção facial 
no Brasil e em todo o mundo. A equipe conta com 
profissionais estrangeiros e brasileiros, incluindo o 
coordenador médico da companhia, Dr. Carlos Via-
na. A ONG já atendeu 100 mil pessoas em cerca de 
25 países. No Brasil foram quase 3.000. Em 2010, 
a ONG prevê um atendimento de aproximadamente 
mil crianças por ano. Por aqui, desde novembro de 
2006, a ONG passou a se chamar Operação Sorriso 
do Brasil. A Colgate-Palmolive Brasil também apóia 

o Instituto de Qualidade no 
Ensino, desde 1992, que promove 

a melhoria da rede pública de ensino, 
por meio da capacitação de 100% dos 

professores de matemática e língua portu-
guesa. Com um material didático altamente 

qualificado, o instituto contribui para o ensino de 
crianças de 7 a 11 anos.

No Brasil, o programa já beneficiou mais de 900 
mil alunos e 42 mil educadores de 3.000 escolas. 
A empresa também participa dos esforços para 
diminuir significativamente a enorme distância 
entre o desenvolvimento econômico e social do 
País, formando o Grupo de Líderes Empresariais/ 
Empresários pelo Desenvolvimento Humano. Esse 
grupo contribui para os projetos desenvolvidos pelo 
Instituto Ayrton Senna Se Liga (de alfabetização) e 
Acelera Brasil (de aceleração de aprendizagem), no 
Estado de Pernambuco. Em 2005, 102.629 jovens 
foram atendidos nos dois programas, atingindo 1.787 
escolas e 181 municípios. O grupo contribui também 
para o programa SuperAção Jovem, em São Paulo, 
que, junto com o Instituto Ayrton Senna, em 2005 
atendeu 176 mil jovens de aproximadamente 2.000 
escolas do Estado, distribuídas em 517 municípios.

Doação de Produtos 
Desde sua instalação no Brasil, a Colgate-Pal-

molive Brasil adotou uma política para doação de 
seus produtos a entidades sem fins lucrativos, com 
reconhecimento de utilidade pública municipal, esta-
dual ou federal. Têm prioridades no atendimento as 
entidades que contam com a participação voluntária 
dos funcionários. Mensalmente são atendidas 20 
instituições. Já foram beneficiadas mais de 3.000 enti-
dades de todo o País, entre elas a AACD, Instituto da 
Criança, Associação Cruz Verde, Amparo Maternal 
e Santas Casas de Misericórdia, entre outras.

Apoio 
Parte da receita obtida com as vendas dos produtos 

da linha Sorriso Herbal é revertida para a Fundação 
SOS Mata Atlântica. Há 20 anos, essa ONG defende 
os remanescentes da Mata Atlântica e promove a 
recuperação das regiões devastadas, tanto pelo plantio 
quanto pelo desenvolvimento das comunidades que 
habitam essas regiões.

Entre as atividades desenvolvidas pela fundação 
com o apoio da Colgate-Palmolive Brasil está o 
Centro Tuzino de Educação Ambiental e Difusão 
do Palmito. Por meio de trilhas auto-guiadas, os visi-
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tantes conhecem princípios e técnicas para o manejo 
sustentável do palmito. O centro recebe cerca de mil 
visitantes (escolares, produtores e ambientalistas) 
por ano. Em 2007, esta parceria completa 10 anos. 
Várias atividades foram programadas para celebrar 
essa união (veja no final deste relatório).

volUNTArIADo

Funcionário Cidadão 
Esse programa é uma parceria entre a Colgate-

Palmolive Brasil e seus funcionários voluntários, que 
colocam em prática sua solidariedade por meio de 
campanhas internas de arrecadação de donativos e 
realização de atividades comunitárias com crianças 
e idosos.

Campanhas internas 
Todos os anos, a Colgate-Pal-

molive Brasil promove interna-
mente campanhas de arrecadação 
de agasalhos e brinquedos. Os 
donativos são entregues por fun-
cionários voluntários em eventos 
especiais a instituições sociais. 

Assistência social 
No início do ano, os voluntários 

da Colgate-Palmolive Brasil defi-
nem um calendário de atendimento 
a entidades que assistem crianças, 
adolescentes e idosos. O objetivo é 
concentrar esforços para prestar um atendimento 
contínuo e de qualidade. Participam desse programa: 
o Lar Escola Pequeno Leão, em São Bernardo/SP; o 
Centro de Valorização do Idoso Nosso Lar, em Santo 
André/SP; o Madre Camila, no Jaguaré; e o Nosso 
Amiguinho, em Osasco. As atividades atingem mais 
de 500 pessoas.

ClUbE DE EColoGIA

O clube de ecologia (ClubECO), criado em no-
vembro de 2001, conta com 140 voluntários, entre 
funcionários da Colgate-Palmolive Brasil, familiares 
e amigos. Todos recebem capacitação contínua de 
meio ambiente, cultivo e desenvolvimento de ativi-
dades para crianças, e assistem também a palestras 
sobre voluntariado.

O atendimento é feito a crianças do ensino fun-
damental da rede pública. Elas participam de dinâ-

micas e atividades lúdicas, preparadas pelos volun-
tários para disseminar o conceito de preservação da 
natureza. Além de promover a educação ambiental, 
os voluntários são responsáveis pela manutenção 
dos três viveiros instalados na Colgate-Palmolive 
Brasil, que produzem anualmente cerca de 5.000 
mudas cada um.

O ClubECO oferece palestras a funcionários, 
familiares e amigos a fim de capacitar cada vez 
mais pessoas, para promover a educação ambiental 
e cultivar mudas nativas da flora brasileira. Até hoje, 
mais de 30 mil mudas já foram produzidas e 7.000 
pessoas atendidas em ações externas. Todas as in-
formações do ClubECO estão disponíveis no site do 
clube, acessado por meio do site da Colgate-Palmolive 
Brasil (www.colgate.com.br). Lá, é possível visua-

lizar a “Brincartilha”, manual que 
estimula as crianças a praticarem a 
reciclagem de uma forma divertida. 
Recentemente, para envolver os 
filhos dos funcionários na prática 
ambiental, foi criado o ClubECO 
do Futuro, uma iniciativa que ob-
jetiva levar voluntários e seus filhos 
a reservas ecológicas, zoológicos e 
parques nacionais, para despertar 
o comprometimento dessas crianças 
com o meio ambiente.

mErCADo E proDUToS

A Colgate-Palmolive Brasil 
produz e distribui anualmente 58,2 milhões de 
caixas de produtos, ou seja, cerca de 2,5 bilhões de 
unidades. Isso significa uma média anual de con-
sumo de aproximadamente 13 produtos para cada 
brasileiro. É líder em várias categorias de produtos 
para consumo de massa, além disto, exporta para 
mais de 50 países.

Esses resultados são alcançados com o trabalho e a 
dedicação dos mais de 3.000 funcionários, que juntos 
produzem e entregam produtos de alta qualidade. Sua 
estrutura física compreende três unidades fabris, um 
centro de distribuição, sede administrativa em São 
Paulo e escritórios regionais de vendas localizados 
no Rio de Janeiro (RJ), em Porto Alegre (RS) e em 
Recife (PE). 

DESEmpENHo ECoNômICo

A Colgate-Palmolive Brasil é parte integrante 
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da Colgate-Palmolive Company, cujas ações são 
negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. A 
performance global da companhia vem do foco 
absoluto nos negócios-chave, associado a uma estra-
tégia financeira extremamente bem-sucedida. Esta 
estratégia é adotada para aumentar a margem e a 
rentabilidade e, ao mesmo tempo, melhorar a efici-
ência, o que possibilita gerar recursos para investir 
no crescimento.

DESEmpENHo AmbIENTAl

A Colgate-Palmolive Brasil está comprometida 
com a proteção da saúde e segurança de todas as 
pessoas e do meio ambiente. Como resultado, a com-
panhia adota em todo mundo padrões de segurança, 
saúde e meio ambiente, que atendem ou excedem 
as exigências legais. Todos os funcionários recebem 
mensalmente treinamentos sobre esses assuntos. O 
cumprimento dos padrões globais é verificado por 
meio de auditorias internas e externas.

Os esforços da companhia em preservar o meio 
ambiente concentram-se na redução dos impactos 
ambientais ligados diretamente às suas atividades. 
Entre eles o uso eficiente de água e energia, 
recursos essenciais à fabricação de 
seus produtos, tratamento 
de efluentes e reaprovei-
tamento da água tratada, 
destinação correta do lixo 
e reciclagem e controle 
de resíduos sólidos. Em 
relação à reciclagem, a 
Colgate-Palmolive Brasil 
promove a coleta seletiva em todas as unidades e 
estimula os funcionários a seguirem este conceito 
também em casa, mostrando as vantagens de reciclar 
para a economia informal e para o meio ambiente.

A companhia sempre procura por oportunidades 
de melhorar a destinação dos resíduos sólidos, verifi-
cando parceiros confiáveis para adotar a reciclagem 
de outros materiais além de papel, plástico, vidro e 
metais.

Como resultado desta filosofia, surgiu a possibili-
dade de reciclagem dos tubos laminados – compostos 
por plástico e metal – adotada desde 2004. Os tubos 
laminados reciclados são utilizados pela indústria 
de telhas. Além disso, são adotados critérios de bio-
degradabilidade na escolha das embalagens e das 
matérias-primas utilizadas. A companhia investe 
também na operação eficiente das plantas fabris, a 

fim de reduzir a emissão de CO² advindo das caldeiras 
utilizadas no processo de fabricação.

Somam-se a essas iniciativas a promoção da educa-
ção ambiental e o cultivo de espécies nativas da Mata 
Atlântica. Ambas as atividades são realizadas por fun-
cionários e familiares voluntários do clube ecológico. 
Os centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Colgate-
Palmolive não desenvolvem testes que coloquem em 
risco a saúde de seres humanos ou animais. 

SETorES DA ECoNomIA

A Colgate-Palmolive atua no Brasil nos segmen-
tos de higiene oral e pessoal, limpeza do lar e nutrição 
animal. De acordo com dados da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (Abihpec), o setor de higiene e beleza 
apresentou um crescimento médio deflacionado 
composto de 10,7% nos últimos cinco anos, tendo 
passado de um faturamento líquido de impostos 
sobre vendas de R$ 7,5 bilhões em 2000 para R$ 
15,4 bilhões em 2005.

O grande destaque deste mercado de higiene e 
beleza é o crescimento 
das exportações, que 
dobraram em apenas 

três anos e alcançaram em 
2006 a marca de US$ 485 milhões. 

Em volume, esse setor ultrapassa 1,3 bilhão de 
tonelada e o crescimento, de 2001 a 2005, foi de 28%. 
Em 2006, o faturamento, segundo a Abihpec, foi de 
R$ 17,3 bilhões (estimado). O segmento de higiene 
pessoal e oral representa cerca de 60% desse montan-
te. Em volume, essa participação gira em torno de 
92%. O mercado de limpeza caseira movimentou em 
2006 aproximadamente R$ 10,13 bilhões no Brasil, 
com 9,77 milhões de toneladas comercializadas, de 
acordo com informações da Associação Brasileira das 
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla). 
Segundo a Abipla, a cesta de limpeza caseira cresceu 
6% em valor e 9%, em volume.

Dados levantados pelo Sindicato Nacional da 
Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) 
apontam para uma produção nacional, em 2006 
(previsão), de 1,67 milhão de toneladas de ração para 
cães e gatos. Esse volume representa um aumento 
de 7% em relação à produção de 2005. O setor, se-
gundo o sindicato, movimentou em 2006 cerca de 
US$ 1 bilhão, um crescimento de 6% comparado 
ao ano anterior.

A estimativa da população brasileira de cães é de 
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márcia Camargo de Almeida é gerente de Benefícios, Comunicação 
Interna e Responsabilidade Social da Colgate-Palmolive; 

Felipe Krauss é analista de Recursos Humanos / Comunicação Interna 
e Responsabilidade Social.

28 milhões e a de gatos de 12 milhões, e o consumo 
de ração atende cerca de 50% desse total. Para a 
indústria, o maior impedimento de crescimento é a 
tributação sobre a produção, que é superior a 50%.

rH INTEGrADo AoS NEGóCIoS

Os resultados apresentados neste case estão fun-
damentados no gerenciamento com respeito e na 
valorização das pessoas, práticas sustentadas pela 
atuação de uma área de Recursos Humanos inte-
grado aos negócios.

Na Colgate-Palmolive, cada vez mais, essa área 
tem ação estratégica e integra o planejamento de 

negócios. Para conquistar o crescimento rentável, 
a companhia acredita e aposta no seu público in-
terno.

A área de Recursos Humanos é responsável por 
promover os valores corporativos (Respeito, Tra-
balho em Equipe e Melhorias Contínuas) em toda 
organização. Também está sob sua responsabilidade 
garantir a integridade nos negócios, a conduta ética, 
o desenvolvimento profissional e o gerenciamento 
com respeito.

A atuação desta área é norteada pelo princípio de 
tornar a Colgate-Palmolive ”O Melhor Lugar Para 
Trabalhar”. Essa estratégia tem como resultado “80 
anos de Sorrisos Brilhantes”.

hiGiEnE
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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

Quando um executivo ou executiva de marketing trabalha muito tempo em uma multinacional 
acaba naturalmente se achando o máximo, de tanto puxa-saco que fica atrás querendo dar uma 
mordida na verba da empresa. Esse executivo sempre carrega, junto com o nome, o sobrenome da 
empresa. É o Manuel da AmBev, o José da GM, o Antonio da Nike ou a Maria do Itaú e por aí vai.  
E com um sobrenome desses todo mundo quer tirar uma lasquinha. Vivem enchendo o “poderoso” 
de gentilezas, dão brindes, presentes de aniversário, ingressos para espetáculos de música erudita, 
camarotes de carnaval, viagens internacionais de incentivo etc. 

Mas quem acredita ser importante por conta dele mesmo, e não por conta do nome da empresa em que trabalha, está perdido. 
Já vi muitos executivos de multinacionais que, depois de saírem da empresa, quase se mataram ao descobrir que eram normais. 
Por isso aqui vai um conselho para os executivos mais jovens: aproveitem a função e atuem com ética e simpatia, porque quando 
acabar a mamata acaba tudo. 

Nunca fui de dar conselhos e detesto textos de auto-ajuda. Mas comecei assim para contar o que aconteceu comigo quando, por 
18 anos, fui vice-presidente de Marketing do Citibank. Nunca me achei o máximo, mas sempre que alguém me puxava o saco eu 
percebia. A sorte é que eu sempre soube que um dia tudo aquilo iria acabar, como aliás acabou. 

Uma das vezes em que me encheram de gentilezas foi para participar de um grande prêmio de Fórmula Um no Autódromo de 
Interlagos. Ganhei dois ingressos VIPs para o camarote de uma revista de celebridades, dois ingressos para outro camarote VIP da 
Petrobras, dois ingressos de outro camarote VIP da Rede Globo e dois lugares em um helicóptero da Rádio Jovem Pan, para ir e 
voltar de Interlagos na maior mordomia.

Além de todos esses ingressos e dos dois lugares no helicóptero eu ganhei também dois jalecos de cor laranja e dois crachás de 
trânsito livre do meu amigo Abel Gomes. O Abel é o maior cenógrafo do país. Há muitos anos ele constrói praticamente todos os 
cenários das novelas da Rede Globo. Também é o Abel, com sua equipe, que monta toda a infra-estrutura da Fórmula Um,  as 
salas VIPs e todos os camarotes.

Nos jalecos que ganhei estava escrito “Serviço”, nos crachás via-se “Trânsito livre – Staff”. Achei que eu poderia até sentar ao lado 
do Galvão Bueno na cabine da Globo. Com todos esses ingressos na mão comecei a distribuição. Minha mulher e minhas filhas 
ficaram no camarote da revista; meu primo, com a mulher, ficou no da Petrobras;  um amigo meu,  de uma outra multinacional 
menos importante que a minha, ficou com os dois ingressos da Rede Globo. E eu e meu filho ficamos com os melhores: os dois 
crachás de trânsito livre para staff que vieram com os jalecos de cor laranja, além dos lugares no helicóptero da Jovem Pan.

No grande dia, enquanto todos os meus convidados foram de carro e tiveram alguma dificuldade para chegar, eu e meu filho 
saímos do Aeroporto de Congonhas de helicóptero e chegamos no autódromo bem cedo e sem dificuldade. E lá começamos a 
desfilar, imponentes, com aqueles jalecos de cor laranja e os crachás de staff. Fomos até os boxes, aos banheiros, a praticamente 
todos os lugares. Mas quando chegou a hora da prova, e fomos procurar nossos convidados em seus respectivos camarotes, 
terminados barrados em todos os lugares. 

Protestei, xinguei, disse que eu era muito importante porque tinha um jaleco laranja e crachá de trânsito livre. Foi aí que um 
segurança indicou nossos verdadeiros lugares.  Era uma arquibancada de cimento, sem proteção de sol ou de chuva, onde ficava 
todo o pessoal de serviço. E me disse ainda que a área reservada aos lixeiros de jaleco laranja era mais à esquerda, onde não 
dava para ver absolutamente nada. Meu filho ficou uma fera comigo. 

Não deu para ver a prova direito, o lugar era péssimo. Mas vimos que todos os lixeiros de jaleco laranja formavam a torcida mais 
animada de Interlagos. Além disso, como não tínhamos nada para comer, experimentamos pela primeira vez a solidariedade 
humana: um dos lixeiros nos ofereceu ovo cozido colorido com farofa e tubaína quente. Após a corrida, com os jalecos que 
guardamos até hoje, pegamos o helicóptero, descemos em Congonhas e fomos para casa ouvir dos demais as maravilhas dos 
outros camarotes VIPs. 

É o que eu  escrevi no começo deste artigo: perdi a pose antes de sair de uma multinacional;  por isso, quando saí nem liguei...

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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