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a l e j a n d R o  m o R e n o 

RESORTS CONDOMINIUMS INTERNATIONAL (RCI)

Fundado em 1974 nos Estados Unidos e com 
escritórios em 35 países, o RCI tem mais de 
4.200 resorts afiliados em todo o mundo. A 
companhia teve papel fundamental na expan-

são deste segmento, sendo precursora no mercado e 
responsável pela introdução de novos atrativos para 
o consumidor – como a possibilidade de promover 
intercâmbios de férias, permitindo que o proprietário 
viaje pelo mundo inteiro. 

O time share é comercializado por períodos míni-
mos de cinco anos, conforme o plano oferecido pelo 
empreendimento. Nascido na Europa e impulsionado 
pelo sucesso nos Estados Unidos, o modelo rapida-
mente ganhou força no México, França, Inglaterra 
e Argentina. Considerada a forma mais econômica, 
flexível e inteligente de viajar pelo mundo, o sistema 
oferece ainda a vantagem de garantir o pagamento 
das diárias de hospedagem sempre na moeda local, 
isenta de oscilações cambiais.

CRESCIMENTO ACELERADO NO BRASIL

No Brasil desde 1992, o Grupo RCI obteve um 

O grupo Resorts Condominiums International (RCI) faz parte da 
Wyndham Wordwide Corporation, uma das maiores empresas 
da indústria de hospedagem do mundo. Líder global no segmento 
de time share, segmento que movimenta anualmente US$ 13 
bilhões no mundo, com 5 milhões de usuários. A cada quatro 
intercâmbios de férias feitos no mundo, três são confirmados por 
meio da RCI.

Pioneirismo e exPansão
no mercado brasileiro
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crescimento rápido e já conta com 82 resorts afiliados 
e mais de 20 mil sócios. Nos últimos três anos o setor 
experimentou um boom e começa a se tornar cada 
vez mais conhecido, com um aumento significativo 
no número de empreendimentos que vendem o tem-
po compartilhado com renomados empreendimentos 
hoteleiros participando. Hoje o público brasileiro 
está mais preocupado com sua qualidade de vida e 
as opções de lazer, o que atrai famílias interessadas 
em garantir as suas próximas férias.

Os pacotes de hospedagem vendidos pelo sistema de 
tempo compartilhado superaram os R$ 120 milhões 
só na hotelaria brasileira em 2007 e atraem um novo 
público para as viagens de luxo – já que o custo para 
o cliente chega a ser 30% menor que as tarifas cheias. 
Para 2008, a previsão é de um incremento de 20% em 
relação ao ano anterior. Estamos 
muito otimistas, pois temos muitos 
hoteleiros interessados no sistema 
principalmente com o objetivo de 
fidelizar os seus hóspedes.

Praticamente todas as gran-
des redes hoteleiras oferecem o 
tempo compartilhado. Entre os 
empreendimentos integrados ao 
sistema RCI no Brasil estão no-
mes de peso como Rio Quente 
Resorts, Grupo Pestana, Beach 
Park, RHC at Rio Othon Palace, 
Marina Palace , Enotel, Casa da 
Montanha entre outros.

O TIME SHARE

O tempo compartilhado, ou time share, teve início 
na Europa na década de 60, quando os hotéis vendiam 
cotas dos empreendimentos para frear a queda do turis-
mo – na época só era possível comprar uma semana 
fixa em uma unidade fixa. Hoje é o segmento turístico 
que mais cresce no mundo, com 5 milhões de usuários, 
e a forma mais econômica e inteligente de viajar. 

A modalidade se desenvolveu e ganhou espaço 
quando chegou à América do Norte nos anos 70, 
em combate à retração imobiliária. Naquele período, 
era difícil comprar e manter uma casa de praia ou 
de campo para ser utilizada apenas nas férias. Mas 
por uma iniciativa do casal De Haan, fundadores 
da RCI, o conceito de tempo compartilhado tornou-
se muito mais flexível e ofereceu, inicialmente na 
Suíça, uma nova opção para garantir as semanas 
de forma antecipada.

No Brasil desde 1992, o time share acumula 
crescimentos recordes nos últimos três anos, supe-
rando os R$ 100 milhões em 2006. Trata-se de um 
canal de distribuição complementar para o setor e 
altamente rentável, tanto para os empreendimentos 
como para quem adquire a cota. O modelo lembra 
os títulos de investimento – o cliente adquire cotas 
de uma rede hoteleira, que equivalem a direitos de 
uso de hospedagem por uma ou mais semanas, 
dentro de um prazo determinado que na média é 
de dez anos, mas pode chegar a até 30. Em média, 
o custo para o cliente chega a ser 30% inferior ao 
das tarifas cheias. 

INTERCÂMBIO DE FÉRIAS

A grande vantagem do sis-
tema é a possibilidade de in-
tercâmbio de férias. Em um 
primeiro momento, o casal De 
Haan projetou uma maneira 
para que as famílias trocassem 
suas propriedades de férias, com-
partilhando usos e despesas de 
manutenção. 

Quem reserva a cota em um 
determinado empreendimento 
pode utilizar o sistema da RCI 
para usar estas hospedagens em 
mais de um dos 4.200 resorts es-

palhados pelo mundo, pagando apenas uma taxa de 
intercâmbio – que é hoje de aproximadamente R$ 
400 para empreendimentos no Brasil e de R$ 800 
para o exterior. 

O programa leva vantagem em relação a uma 
casa de veraneio, porque a família que escolhe um 
hotel ou resort integrado à RCI aqui no Brasil, por 
exemplo, não está obrigada a utilizar todas as suas 
semanas no empreendimento. Ela pode viajar para 
qualquer lugar do mundo e se hospedar em um 
empreendimento afiliado no sistema.

O intercâmbio é feito conforme o plano comer-
cializado pelo hotel, que pode ser de semanas fixas, 
pontos ou semanas flutuantes. Os custos dependem 
do destino e temporada adquiridos e variam de R$ 
7500 e R$30 mil. No caso da semana fixa, o in-
tercâmbio só pode ser feito na mesma semana do 
ano, enquanto na semana flutuante não há período 
predeterminado. Já no sistema por pontos, a família 
compra antecipadamente um total de pontos que 
será utilizado. 

No Brasil desde 
1992, o Grupo 
RCI obteve um 

crescimento rápido 
e já conta com 82 
resorts afiliados e 

mais de 20 mil sócios
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Crescimento: O sistema de tempo compartilhado movimentou US$ 13 bilhões em 2007.
Usuários: 5 milhões
Empreendimentos associados: 4.200
Escritórios: em 35 países
Fundação da RCI: 1974

CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL

Brasil: 20%
América do Sul: 10 a 15%
Europa/África: 8,5%
América Latina: 8,4%
Mundial: 6,5%
Ásia/Pacífico: 6,2%
América do Norte: 5,6%

2006
Empreendimentos: 7.004
Proprietários: 8.477
Vendas de intervalos acumulados: 13.829
Volume de vendas: US$ 11.783.000

2005
Empreendimentos: 6.632
Proprietários: 8.020
Vendas de intervalos acumulados: 13.153
Volume de vendas: US$ 11.103.000

NO BRASIL

Crescimento: O sistema de time share movimentou R$ 120 milhões em 2007, um crescimento de 20% em relação a 2006.
Usuários: 18 mil
Empreendimentos: 86
Faturamento: R$ 14 milhões
Salas de venda: 20
No Brasil desde: 1992

2006
Compradores nacionais: 5.191 
Compradores estrangeiros: 179
Total: 5.370

2005
Compradores nacionais: 4.201
Compradores estrangeiros: 166
Total: 4.367

RCI e time share em números
Evolução da indústria de tempo compartilhado no mundo

Quadro 1
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Outra vantagem é que o pagamento das diárias 
de hospedagem ocorre sempre na moeda local, o que 
isenta o comprador de qualquer oscilação cambial. 
O índice de satisfação de quem utiliza os serviços da 
RCI é de 85%.

QUANDO VALE A PENA

Entre as pessoas que optam pelo tempo comparti-
lhado, a maioria são famílias que desejam garantir as 
férias dos próximos anos e também utilizar o inter-
câmbio para conhecer novos destinos, uma vez que 
o time share é comercializado por períodos mínimos 
de cinco anos, de acordo com o plano oferecido pelo 
empreendimento. 

Outros públicos que se desta-
cam são jovens casais que com-
pram o time share com o intuito de 
conhecer o mundo e investidores, 
já que o valor pago pelas diárias 
tende a se valorizar muito. É um 
excelente negócios para quem 
quer garantir as férias do futuro. 
Entre os destinos mais procurados 
pelos brasileiros estão Cancun 
e Orlando. No entanto, existem 
opções nos mais variados destinos 
no Brasil e no Exterior.

O FRACTIONAL

Outra modalidade operada pelo RCI, já popular 
no mundo todo e que começa a ganhar força no 
Brasil, é o fractional. Diferente do time share, não 
consiste na compra do direito de uso de diárias, mas 
sim de frações de uma propriedade de férias escritu-
rada. As casas são sempre localizadas em destinos 
de luxo, com excelentes equipamentos e serviços 
hoteleiros – incluindo recepção, camareira, lavan-
deria e manutenção.

A modalidade é mais uma solução para intercâm-
bio de férias criada pela RCI. Uma casa de luxo em 
um destino badalado, no valor de R$ 1 milhão, por 
exemplo, pode ser dividida em 10 ou 12 frações ao 
custo de R$ 100 a R$ 200 mil. Na venda fracionada, 
o direito de uso é proporcional à fração adquirida.

Quem adquire uma fração em uma propriedade 
de férias tem o direito de utilizar a casa de quatro a 
cinco semanas por ano, podendo ainda depositar 
estas semanas no banco da RCI e viajar para um 
dos 4 mil destinos afiliados ao sistema. O fractional 

é vantajoso para quem constrói, já que facilita a 
venda, e para o comprador, que poderá viajar para 
outras propriedades no mundo com o mesmo nível 
de qualidade.

VANTAGENS

Para as construtoras e incorporadoras, a venda 
é facilitada por conta do menor preço e maior valor 
agregado gerados pelo intercâmbio. Além disso, o 
custo médio final do empreendimento tende a ser 
maior. A utilização da residência é feita sempre de 
forma justa e rotativa, garantindo a todos os proprie-
tários acesso em todas as estações. Os serviços ofere-
cidos garantem o uso personalizado da propriedade. 

Quando a família chega, a casa já 
está com todos os seus pertences 
e objetos de decoração, desde os 
lençóis até a água na geladeira, 
passando pelos porta-retratos e 
demais objetos pessoais.

A modalidade tem despertado 
cada vez mais o interesse do mer-
cado de turismo imobiliário. Nos 
Estados Unidos, México e Cari-
be, já são 220 empreendimentos 
construídos em menos de três 
anos. No Brasil, dois empreendi-

mentos estão sendo comercializados, em Itacaré (BA) 
e Porto de Galinhas (PE), e há projetos em estudo no 
Rio de Janeiro, Ceará e Paraná. 

UMA FÓRMULA PARA OS HOTÉIS

Os efeitos da sazonalidade no faturamento para 
muitos hotéis brasileiros estão com os dias contados. 
A venda de time share, cota de uma ou mais semanas 
de hospedagem vendidas de forma antecipada, foi 
a saída encontrada por diversas redes e empreendi-
mentos independentes para garantir receitas na baixa 
temporada e uma boa ocupação média em períodos 
de pouca procura.

Somente o Rio Quente Resorts, no interior de Goi-
ás, faturou R$ 27 milhões em 2007 com a venda de 
time share, enquanto com a hotelaria comum a receita 
foi de R$ 8 milhões. Outro exemplo é o Hotel Privê, 
localizado na mesma cidade, que, com 500 contratos 
fechados neste ano, já lucrou R$ 3 milhões, quase 
metade da meta estipulada para todo o ano.

O Cana Brava Resort, em Ilhéus, fechou quase 40 
contratos em dois meses e espera ultrapassar o R$ 1 

Os efeitos da 
sazonalidade no 

faturamento para 
muitos hotéis 

brasileiros estão com 
os dias contados
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milhão com o produto no primeiro ano de vendas. E 
o Enotel Porto de Galinhas Resort & Spa assinou 30 
contratos em apenas três meses de vendas. 

O total faturado pelos 86 hotéis brasileiros que 
comercializam time share no país foi de R$ 120 
milhões em 2007, 20% a mais do que em 2006. O 
usuário também tem a vantagem de pagar em média 
30% a menos do que a tarifa comum e poder utilizar 
as suas semanas em qualquer um dos 4.200 resorts 
afiliados ao sistema RCI no mundo todo.

TIME SHARE MODELO FAMÍLIA

Canal de distribuição que mais cresce no país, em 
média 20% ao ano, o sistema de time share parece 
ter conquistado especialmente as famílias brasileiras. 
Não por acaso os destinos com apelo familiar estão 

no topo da lista de destinos preferidos pelos usuá-
rios deste sistema de intercâmbio de férias, segundo 
levantamento do RCI.

Os Estados Unidos são campeão de reservas 
internacionais, com 26,30%, destacando-se a cidade 
de Orlando. Em seguida vêm a Argentina, com 
8,10%, e Uruguai, 6,30%. A primeira cidade brasi-
leira a aparecer é Rio Quente, no interior de Goiás, 
na terceira colocação. São claramente destinos que, 
por sua estrutura e atrações, estão mais presentes no 
imaginário das famílias. Sem contar que o time share 
facilita o planejamento da viagem, uma preocupação 
crescente entre este público.

% em 2007

Brasil 36,40%

Estados Unidos 26,30%

Argentina 8,10%

Uruguai 6,30%

México 4,20%

Chile 3,80%

Espanha 2,70%

Outros Países 12,20%

Total 100%

País % em 2007

Orlando Estados Unidos 17,80%

Punta del Este Uruguai 5,70%

Rio Quente Brasil 5,30%

Bariloche Argentina 4,50%

Florianópolis Brasil 4,00%

Búzios Brasil 4,00%

Cancun México 2,90%

Fortaleza Brasil 2,80%

Gramado Brasil 2,80%

Aquiraz Brasil 2,40%

Ilhéus Brasil 2,20%

Outros Destinos 45,50%

* Group RCI

* Group RCI

País de destino Cidade de destino

Tabela 1 Tabela 2

Alejandro Moreno é Diretor Geral para o Brasil do grupo RCI.
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GOLDSZTEIN

A 
Goldsztein, ao longo de seus mais de 30 
anos de existência, vem se diferenciando pela 
qualidade estética de suas construções, pela 
persistente ênfase na privacidade e no conforto 

de seu cliente e pela tecnologia de vanguarda utiliza-
da nos seus projetos. A esses diferenciais somam-se 
ainda a gestão empregada, a força da marca, o in-
cremento das vendas e, principalmente, a adequação 
dos produtos à satisfação das pessoas. Essas e outras 
particularidades constituem-se mais do que garantias 
para projetos futuros. São os diferenciais que condu-
zem o fazer bem feito. São capacitações que, aliadas 
à pesquisa de conceitos inovadores, distinguiram a 
Goldsztein e a tornaram referência na construção 
civil do Rio Grande do Sul.

Assim, por meio de ações que solidificam esse 
reconhecimento e a mantêm na liderança de seu mer-
cado, a empresa procura retribuir, cotidianamente, a 
confiança recebida de seus públicos.

Este case tem como objetivo demonstrar uma trajetória vitoriosa 
em meio a adversidades múltiplas e a um setor extremamente 
competitivo. A história descreve o alvorecer de um novo bairro 
na capital gaúcha, que rapidamente conquistou, além de valor e 
reconhecimento, muitos moradores e admiradores. O triunfo é 
decorrente de um trabalho focado em qualificação. As estratégias 
planejadas foram materializadas por meio das mais modernas 
ferramentas de marketing, sendo concebidos e implementados 
diferenciais vencedores. Com isso, Porto Alegre conheceu uma 
nova maneira de viver.

Planejamento 
de alto Padrão
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PLANEJAMENTO DE ALTO PADRÃO

Com o foco em um nicho com elevado potencial 
de crescimento graças à expansão da oferta de crédi-
to, a Goldsztein destaca-se no segmento residencial 
da capital gaúcha como a maior incorporadora e 
construtora de moradias residenciais. Já construiu, 
até o momento, cerca de 1,2 milhão de m², somando, 
assim, mais de 7.200 unidades concebidas.

Em seus prédios, vive um universo superior a 
25.000 pessoas – o equivalente à população de uma 
pequena cidade. Todos os condomínios residenciais 
e comerciais possuem um padrão primoroso graças 
ao esmero e ao talento conferidos a cada obra. 

A prioridade a essas características eleva a marca 
Goldsztein e consolida a imagem de sucesso cons-
truída ao longo de sua trajetória.

Tudo começou em 1974, quando Abram Gol-
dsztein fundou, com o filho Sérgio, a Goldsztein S.A. 
Administração e Incorporações. Hoje, orgulha-se em 
saber que os empreendimentos entregues, nessas 
mais de três décadas, vêm realizando uma fascinante 
transformação nos pólos espalhados pela malha ur-
bana. E mais: que a  história da empresa segue em 
uma dinâmica evolução. Tanto, que em 2006, já era 
reconhecida como uma das principais do segmento 
no país – em parceria com a  Condor, lançou na 
Zona Norte o primeiro bairro planejado da capital 
gaúcha: o Jardim Europa. 

O empreendimento foi reconhecido como um dos 
maiores projetos em viabilização do setor no Brasil. 
Isso deve-se ao aporte feito, ainda na fase inicial de 
urbanização, que contemplou um investimento de 
cerca de R$ 20 milhões. O fato estimulou a Gol-
dsztein a mais um salto, quando simultaneamente 
em 2006, criou uma joint venture com a Cyrela Brazil 
Realty, a maior incorporadora de imóveis residenciais 
do Brasil.

CENÁRIO COMPETITIVO

Um setor altamente capitalizado 
e com muita concorrência

O mercado imobiliário vivencia um cenário 
bastante positivo. O bom momento é resultante de 
medidas governamentais que garantiram um marco 
regulatório mais adequado às operações de crédito, 
resultando na conseqüente queda das taxas de juros, 
além de abundantes recursos para o financiamento 
habitacional e do crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB). Essas medidas elevaram a capitalização 
de incorporadoras e construtoras por meio da aber-
tura de capital e do lançamento de ações no Novo 

Mercado da Bovespa, fato antes inimaginável, tendo 
em vista as condições adversas enfrentadas pelo setor 
por mais de uma década. 

Nos últimos três anos, várias empresas foram ao 
mercado. As de grande porte conseguiram reforço 
de caixa extraordinário graças ao bom desempenho 
de suas ações. Os resultados são animadores. A 
Cyrela é um exemplo, pois, mesmo em momentos 
adversos da economia, caracteriza-se como uma das 
empresas do segmento imobiliário que menos sofre o 
impacto das oscilações e das turbulências do cenário 
econômico.

Esse panorama, além de indicar que a credibilida-
de dos investidores no segmento está cada vez mais 
fortalecida, sinaliza que os princípios da governança 
corporativa – para a qual a transparência é valor 
absoluto, ao lado da competência tecnológica e da 
capacidade de gestão – devem ser ainda mais disse-
minados e praticados. 

Os resultados também coincidem com o aumento 
do volume de crédito concedido ao mercado imobi-
liário. Só a Caixa Econômica Federal, banco que 
mais financia o ramo da construção civil, aumentou 
em 21,8% a liberação de recursos para a construção 
em 2007. 

Alguns aspectos importantes merecem ser desta-
cados: o crescimento do PIB, a queda da taxa de juros 
e a forte expansão do crédito imobiliário. A soma 
desses fatores facilitou o acesso de mais pessoas ao 
imóvel próprio, tanto no segmento econômico como 
no médio e alto padrões. Com isso, a base de poten-
ciais compradores aumentou consideravelmente.

A abertura de capital das empresas permitiu a 
capitalização e a estruturação de bancos de terre-
nos, oportunizando a oferta de produtos diversos. 
Aquelas focadas em segmentos específicos come-
çaram a desenvolver produtos para vários perfis de 
consumidor.

Ano Unidades Variação (%)

2005 1.305 -44,1

2006 2.116 62,1

2007 4.567 115,8

Jan a jun – 2007 1.365 –

Jan a jun – 2008 2.993 119,3

* Fonte: Sinduscon-RS

Lançamento imobiliários em Porto Alegre*

Tabela 1
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Condições favoráveis para 
investimentos no Rio Grande 
do Sul

Com um número elevado de oferta 
nos estados do Sudeste, as grandes em-
presas partiram para a busca de novas áreas de 
atuação. Assim, as de capital aberto – como Cyrela, 
Inpar, Abyara, MRV, Gafisa, entre outras – come-
çaram a adquirir terrenos e a fazer parcerias com 
construtoras e incorporadoras locais nos estados do 
Sul.

O alto poder aquisitivo da população e o conse-
qüente potencial econômico permitem que o estado 
gaúcho seja um dos primeiros a perceber o aqueci-
mento imobiliário brasileiro, bem como a chegada de 
grandes players do setor. O incremento de unidades 
lançadas, aliado a um forte aumento na velocidade 
de comercialização, é o resultado do cenário vigente. 
Historicamente, as vendas são superiores, no segundo 
semestre, garantindo projeções muito positivas até 
o fim deste ano. O bom momento favorece que as 
empresas quase dobrem seus lançamentos, como 
ocorrido nos últimos três anos em Porto Alegre.

Novos hábitos e novas tendências
Nas cidades, a explosão de crédito vem se mate-

rializando na construção de edifícios e condomínios 
horizontais e verticais; cuidadosamente projetados 
para atender à demanda por residências com alto 
padrão de qualidade e conforto, bem como custos 
compatíveis à renda do consumidor. Em muitos 
desses empreendimentos, a tendência é construir 
novos bairros, que promovam a qualidade de vida 
das pessoas, a integração ao meio ambiente, a con-
vivência e a segurança, além de proporcionar a idéia 
de retorno àquela vida mais calma e tranqüila, típica 
das cidadezinhas do interior.

A Goldsztein acompanha essa dinâmica do mer-
cado, idealizando projetos caracterizados pelo elevado 
padrão construtivo e de acabamento, com utilização 
de tecnologias avançadas e de um minucioso estudo 
conceitual para a concepção de cada obra. A com-
binação desses elementos consolida o sucesso nas 
vendas e nos novos produtos planejados.

Intimidade mercadológica
Como líder de mercado a Goldsztein pesquisa, 

constantemente, oportunidades imobiliárias na ca-
pital gaúcha. Tem orgulho de conhecer as raízes de 
Porto Alegre e a evolução do seu ambiente urbano. 
Por respeitar o movimento desse crescimento, con-

tribui e, simulta-
neamente, expressa a sua estima 

por meio de projetos que beneficiem ainda 
mais essa metrópole. 

A história confirma que Porto Alegre tem voca-
ção para o crescimento. Estudos mostravam que 
existia na cidade um importante local não valori-
zado nos últimos 40 anos. Essa localização ímpar 
foi identificada na Zona Norte: uma área urbana 
com 40 hectares. Um terreno sob medida para um 
megaprojeto imobiliário. Uma imensidão verde em 
meio à capital gaúcha, o que, por si só, já faria a 
diferença.

A região tinha uma particularidade: ao mesmo 
tempo em que compartilhava vizinhos elegantes e de 
sucesso – como o Shopping Iguatemi e o Bourbon 
Country –, tinha vilas e construções bem populares 
em seu entorno. A Zona Norte apresentava, como 
característica imobiliária, edificações de classe mé-
dia baixa. Investir na região poderia ser uma ação 
de risco, já que a idéia era construir, de acordo com 
padrão Goldsztein, para classes de poder aquisitivo 
elevado. Até porque a área já tinha conquistado uma 
significativa valorização financeira, o que não justi-
ficaria a viabilidade para produtos de padrão médio 
ou médio-baixo.

O desenvolvimento dessa região mostrava-se 
como mais um estágio na evolução socioeconômica 
da cidade. Um grande passo que revelava seu desejo, 
quase intrínseco, de estar constantemente crescendo, 
mudando e transformando. Era preciso trabalhar essa 
área e conceber um projeto imobiliário diferenciado. 
Uma tarefa ousada, inédita e fascinante.

ANÁLISE PFOA
(POTENCIALIDADES, FRAGILIDADES, 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS)

Potencialidades
• Goldsztein: marca líder, forte, com credibilidade, 
consolidada no mercado.
• Goldsztein: alta capacidade de produção e de in-
vestimento, especialmente com a joint venture com 
a Cyrela no início de 2006, mesmo que a parceria 
não incluísse o Jardim Europa.
• Jardim Europa: localização superprivilegiada em 
uma área única – 40 hectares ao lado do Shopping 
Iguatemi, do Bourbon Country, do Country Club e 
de colégios (eixo Nilo Peçanha).

GOLDSZTEIN



Nov.Dez/2008

19

• Primeiro bairro planejado de Porto Alegre para um 
público de alto padrão.

Fragilidades
• Grande oferta de produtos concorrentes para esse 
público-alvo.
• Jardim Europa: entorno com problemas de es-
trutura e segurança para moradia de alto padrão 
(transporte, vilas vizinhas, blocos próximos com 
baixo padrão).
• Jardim Europa: deveria combater a percepção de 
bairro de baixo padrão – Passo D”Areia – e de que os 
diversos condomínios juntos passassem a percepção 
de “pombal de luxo”.

Oportunidades
• Boom do mercado imobiliário em geral (forte de-
manda por produtos de diversos segmentos).
• Facilidade de crédito para aquisição de imóveis. 
• Edificações em torno do primeiro parque cercado de 
Porto Alegre, em uma área única ao lado do melhor 
shopping.
• Diferenciação: um novo bairro, planejado e cons-
truído com foco no mercado de alto padrão. 
• Elevar a percepção da marca Goldsztein para 
produtos de alto padrão, não apenas médio e médio 
alto.

Ameaças
• Grandes players capitalizados entrando na região.
• Alta concorrência no mercado com opções similares 
em outras regiões.
• Os produtos desenvolvidos para o lançamento do 
bairro poderiam ser ousados demais para o mercado 
(Kárpathos, conceito lofts, dúplex, público single, 
sem filhos).
• Guerra de preços e condições de pagamento.
• Preço da área e conceituação de produto demanda-
riam preço final por m² similar à Bela Vista, uma 
quebra de paradigmas importante para uma nova 
região, ainda inexplorada para alto padrão.

OBJETIVOS DE MARKETING

Novos ares em Porto Alegre
A Goldsztein decidiu lançar um conceito inédito 

em Porto Alegre. O primeiro bairro de alto padrão 
totalmente planejado. Um desafio de grandes pro-
porções.

Para isso, era necessário realizar uma rigorosa 
avaliação das oportunidades existentes. Era fun-

CONSTRUÇÃO CIVIL
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damental que o empreendimento ocasionasse forte 
impacto. O setor imobiliário do Rio Grande do Sul 
deveria ser provocado, perceber que se tratava de algo 
inovador. Era um marco nos registros imobiliários 
da cidade. Um acontecimento que ficaria registrado 
na história porto-alegrense. 

Não era apenas mais um novo produto, ou um 
belo projeto de urbanização – o que seria muito bom 
em qualquer grande centro urbano. Era um novo 
local, um novo bairro, uma nova opção de vida. A 
metrópole com mais verde, beleza e segurança. A 
inspiração veio do conhecimento acumulado pela 
Goldsztein em tra-
duzir, transpor, 
i n c r emen t a r  e 
produzir projetos 
que caracterizam 
sonhos, desejos e 
necessidades, par-
ticularidades que 
encantam consu-
midores a mais de 
três décadas. Mais 
uma vez priorizan-
do o cuidado com a 
arquitetura, a enge-
nharia, a tecnolo-
gia, o paisagismo 
e o urbanismo, a 
área redesenharia o 
conceito de pensar 
o mercado e seus 
protagonistas: mo-
radores do futuro bairro. 

A cidade , em breve, respiraria, em todos os senti-
dos, novos ares: novo bairro, nova arquitetura, nova 
urbanidade, novo estilo de vida, novo parque, novos 
espaços, nova referência. Novos tempos chegavam 
à capital gaúcha.

Jardim Europa e Parque Germânia: 
concebidos para brilhar

O projeto merecia uma diferenciação significa-
tiva. Para definir como se chamaria o novo bairro, 
foram realizados estudos sobre tendências e sobre as 
regiões metropolitanas mais conhecidas do Brasil. 
Mas a inspiração veio do próprio local, tanto para 
a sua denominação quanto para o approach do seu 
posicionamento de marketing. Os 40 hectares ficam 
localizados em uma região denominada lote Germâ-
nia. Isso sugeria que o “clima” para o novo bairro 

A Goldsztein, ao 
longo de seus mais 

de 30 anos de 
existência,vem se 

diferenciando pela 
qualidade estética 

de suas construções, 
pela persistente 

ênfase na privacidade 
e no conforto e 

pela tecnologia de 
vanguarda
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poderia vir do estilo euro-
peu, com tendências de 
moda, cultura e seguran-
ça. Em decorrência disso, 
surgiu o nome Jardim 
Europa – relacionando o bairro à pequena Europa 
que é a cidade de Porto Alegre, com suas influências 
étnicas espalhadas por todos os lados. 

O velho continente é sólido e tradicional, mas 
também desfruta de uma visão progressista, plura-
lista e contemporânea. 

Uma combinação equilibrada de estilos e traços 
que revelariam um novo marco para Porto Alegre. 
Uma nova dimensão urbana. O bairro ideal, cos-
mopolita.

Em seu centro, a Goldsztein desenvolveria o 
Parque Germânia, um ecossistema com mais de 150 
mil m² – o dobro do tamanho do Parcão – integrado 
ao Shopping Iguatemi e ao Bourbon, além de, ao 
mesmo tempo, estar perto de mais de 40 hectares do 
Country Club e de colégios como o Anchieta. Quase 
40% de toda a extensão são formados por áreas de 
preservação permanente, com locais cercados, de 
acesso restrito, e com fauna e flora intocadas. O 
primeiro parque cercado de Porto Alegre, garantindo 
segurança para os freqüentadores. O terceiro maior 
da cidade em área total, atrás somente do Parque 
Marinha do Brasil e da Redenção. 

Compras, moda, estilo de vida, educação, trabalho, 
natureza, enfim, tudo planejado para oferecer a tão 
sonhada e quase banalizada “qualidade de vida”. 
Qualidade real para uma vida verdadeira. Esse era o 
planejamento para o Jardim Europa. 

A Goldsztein desenvolveria, pela primeira vez em 
sua história, um bairro de alto padrão inteiramente 
planejado. O desafio mercadológico era fazer do lugar 
um objeto de desejo para as pessoas viverem as suas 
vidas. E que elas acreditassem e investissem no sonho 
que estava sendo construído.

Viver o Jardim Europa
A Goldsztein deveria criar o clima, o cenário e 

a história do novo bairro. O desafio era posicionar, 
agregar valor a ele, incorporar aos produtos uma 
percepção superior de valor e estimular no target 
o desejo de desfrutar a nova proposta. Cada novo 
cliente não seria apenas o comprador de um produto 
imobiliário, mas o morador de um bairro que estava 
sendo planejado e construído. Seria o protagonista 
desse acontecimento urbano, alguém que participaria 
de um novo capítulo na história de Porto Alegre. 

Para concei-
tuar o produto, 
era fundamen-

tal posicionar a marca na mente das pessoas. 
Além disso, era preciso imprimir em seus corações 
a excelência do novo bairro, despertando o desejo 
de lá viver e conviver. Era essencial mostrar que 
a Goldsztein não pretendia somente atrair novos 
clientes – desejava também que os porto-alegrenses 
usufruíssem, valorizassem e, quem sabe, até se van-
gloriassem do Jardim Europa.

Novo bairro em Porto Alegre
• O grande projeto da Goldsztein para os próximos 
anos.
• Projeto urbanístico diferenciado em uma área nobre 
da cidade e em expansão.
• Parque com 150 mil m² (o dobro do tamanho do 
Parcão).
• Abertura de 14 novas ruas.
• Diversos prédios sofisticados, diferenciados e com 
arquitetura moderna.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Para atender aos objetivos de marketing, a Gol-
dsztein passou a estruturar e a desenvolver diversas 
estratégias para atingir os resultados desejados.

Auscultar o mercado
Para conhecer de forma mais profunda as ne-

cessidades e os desejos do que vem a ser um bairro 
ideal para seu público-alvo, a Goldsztein realiza 
sistematicamente estudos e pesquisas. Para o Jardim 
Europa não foi diferente: identificou as opiniões so-
bre o projeto, testando conceitos que beneficiassem 
o novo bairro.

Uma das primeiras estratégias foi realizar um 
estudo exploratório de metodologia qualitativa, uti-
lizando a técnica de entrevista em profundidade com 
pessoas que tinham o perfil desejado dos clientes 
potenciais (homens e mulheres na faixa etária de 34 
a 47 anos, com renda familiar entre R$ 10 mil e R$ 
30 mil) e junto a formadores de opinião da cidade 
(como Joice Chwartzmann, Eduardo Oltramari, 
Túlio Milman, Celso Chitolina, Fernanda Zaffari e 
Ivan Pinheiro Machado). Informações estratégicas 
foram coletadas, como as características de escolha 
dos melhores bairros, o que importa na opção de 
onde morar e as referências dos melhores no Brasil 
e no mundo.

GOLDSZTEIN
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Antigamente, viver bem significava estar perto 
da área central da cidade. Pela falta de uma rede 
viária eficiente e transporte qualificado, estar pró-
ximo ao comércio, aos serviços e às opções de lazer 
era crucial. Atualmente, com o desenvolvimento e a 
independência dos bairros mais afastados do Centro, 
são os fatores urbanísticos que fazem os moradores 
valorizarem uma região. E isso significa oferecer 
uma boa variedade de comércio, lazer e serviços, 
bem como lugares para o convívio e o contato com 
a natureza. O urbanismo inteligente e racional foi 
reconhecido. E o Jardim Europa deveria nascer ali-
nhado com esse conceito.

Principal característica, na opinião geral, foi 
segurança. 

Outros pontos importantes: tranqüilidade, diver-
sidade de serviços, opções de lazer, árvores, acessibi-
lidade, harmonia e charme.    

Referências do bairro ideal
• Bairros da periferia de Paris, Lon-
dres, Barcelona, São Francisco, 
Buenos Aires e Cingapura.
• Também foi citado o Soho, em 
Nova York, e Sidney, na Austrália.
• Cidade brasileira citada foi Goi-
ânia.
• Não existia referência de lugar ideal 
para morar em Porto Alegre.

Sugestões para o bairro:
• Bairro novo com estilo novo.
• Ser o diferencial da cidade.
• Arquitetura do prédio com estilo.
• Ruas amplas com poucos pré-
dios.

Parque Germânia: mais do que uma 
atração, uma sensível diferenciação

Nas sondagens realizadas, ficou evidente que, 
nas cidades mais importantes da Europa e dos 
Estados Unidos, o melhor lugar para se viver segue 
sendo próximo aos parques. Em Londres, está o 
Regent’s e o Hyde Park. Em Nova York, o Upper 
West Side é desejado pela proximidade ao Central 
Park. E isso não acontece por acaso. Viver perto 
da natureza traz tranqüilidade e lazer. Além de 
saudável, combate o estresse e permite a prática 
de atividades físicas. 

Os novos parques tornaram-se ainda mais fun-
damentais à medida que a urbanização se expandia 

em direção às áreas rurais. Essas regiões passaram 
a ser procuradas pela qualidade de vida ofertada. 
Como conseqüência, morar perto de parques passou 
a ser sinônimo de status. A tendência já é percebida 
globalmente. 

Isso indicava que o Parque Germânia e seu 
entorno seriam os principais pólos de valor do Jar-
dim Europa como bairro e também um atrativo. 
Seu projeto e seus diferenciais seriam fatores de 
vantagem competitiva sustentável em relação a 
outras regiões da cidade – um parque de 150 mil 
m², todo cercado, com 6 mil m² de área de preser-
vação permanente. Isso merecia ser muito bem 
desenvolvido.

A CONCEPÇÃO DO PRODUTO 
IMOBILIÁRIO E URBANO

Como o bairro é a base para a organização da 
vida urbana, era fundamental que fosse planejado 

tendo em vista o melhor aproveita-
mento dos serviços e a preservação 
do meio ambiente. Esse foi o foco da 
Goldsztein ao desenvolver o Jardim 
Europa. O local combina harmo-
niosamente a natureza e a inter-
venção humana. A infra-estrutura 
ambiental e de lazer, além de ser 
inédita, alia a sofisticada estrutura já 
existente – avenidas, shoppings, ci-
nemas e serviços. A Goldsztein, com 
a criação de um novo bairro, passou 
por uma mudança de paradigma. 
A empresa, que até então pensava 
na perspectiva de prédios, refletira e 
agira em um patamar bem maior. 

Mais do que edifícios, a empresa desejava construir 
espaços de vida para seus moradores e para as pes-
soas que vivenciariam esse lugar singular. Todos 
deveriam perceber que estava sendo concebido um 
novo bairro. Era imprescindível que a estratégia de 
relacionamento e de comercialização privilegiasse 
essa percepção.

Uma mudança significativa de perspectiva que 
sinalizava a necessidade de:
• Deixar de pensar em prédios para pensar em um 
bairro.
• Do significado de moradia para o significado de 
morar, trabalhar, lazer e circulação.
• Da relação comercial para a relação com a comu-
nidade.

GOLDSZTEIN
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UM MIX DE PRODUTOS  
PERFEITO E ÚNICO

O Jardim Europa precisava 
agregar as características que 
a empresa distingue em seu 
planejamento: solidez, personalidade, beleza, fun-
cionalidade e exaltação à natureza. 

A região onde se situa foi crescendo após a cons-
trução do Shopping Iguatemi e logo ficou conhecida 
como uma das mais elegantes da cidade. Esse fator, 
aliado aos cuidados com a preservação ambiental, 
tornaria o Jardim Europa um lugar com o melhor 
de dois mundos: serviços excelentes e áreas verdes 
excepcionais. 

O Jardim Europa já nascia com um forte sentido 
de identidade cultural e referências estéticas. Com 
toda certeza, “ser” do Jardim Europa tornou-se o 
novo orgulho de muitos porto-alegrenses.

Esses fatores indicavam a necessidade de criar um 
mix de produtos que proporcionasse moradias para 
diferentes targets: tipo de estrutura familiar (casais 
com filhos pequenos, solteiros, casais jovens), estilos 
de vida (esportistas, gourmets, sofisticados) e prédios 
comerciais para empresas e profissionais liberais. A 
estratégia de construção do perfeito mix de produtos 
comporia o cenário de um local diferenciado e com 
alto potencial de velocidade de vendas.

Informações precisas e poderosas
A estratégia de comunicação objetivava informar 

a concepção do empreendimento, não como uma 
marca, mas como um bairro. O fortalecimento da 
imagem utilizaria atributos como charme, estilo e lo-
calização privilegiada. A vontade de conhecer o  bair-
ro e desfrutá-lo precisava ser fomentada. As pessoas 
deveriam sentir o clima do Jardim Europa antes mes-
mo de sua entrega aos moradores. O Parque Germâ-
nia carecia estar pronto a fim de que fosse desfrutado 
antes de serem apresentados os produtos comerciais. 
Iniciativa altamente relevante para evidenciar a vida 
de um bairro em movimento e ampliar a credibilidade 
na sua proposta de valor. Para isso, foram utilizadas 
ferramentas mercadológicas que concretizassem 
essa idéia. O conceito de um novo bairro deveria ser 
compreendido pelos porto-alegrenses antes mesmo da 
venda das unidades habitacionais. Simultaneamente, 
já era necessário ter “habitantes” para falar do “seu 
bairro” e “do prazer e do orgulho de serem futuros 
moradores”. O objetivo era despertar na comunidade 
o desejo de viver e fazer parte de algo inovador.

Originalidade na 
comercialização e no relacionamento
A concepção comercial demandava uma forte 

diferenciação. O impacto do novo conceito presente 
no Jardim Europa deveria decorrer de uma estratégia 
ousada e impactante. Era necessário buscar, com 
velocidade e qualidade, o relacionamento com os 
clientes e a comercialização dos produtos. Um pro-
jeto com essa dimensão merecia ser surpreendente e 
singular em cada uma de suas etapas: comunicação, 
vendas, relacionamento e entrega do produto.

PLANO DE AÇÃO

Principais motivos para  
morar no Jardim Europa

A Goldsztein passou a desenvolver ações que 
viabilizassem o atingimento dos objetivos e das es-
tratégias traçadas. Os detalhes em cada realização e 
os altos padrões de qualidade imprimidos nas suas 
concepções foram determinantes para favorecer re-
sultados com elevados níveis de excelência. A imple-
mentação do maior e mais ousado projeto imobiliário 
de Porto Alegre estava em andamento.

Construção de diferenciais  
e de uma percepção de valor

Mais do que um bairro, foi necessário construir 
diferenciais para um produto imobiliário inovador. 
A percepção de valor deveria ser imediatamente as-
similada. Para tanto, foram estabelecidos conceitos-
chave para o produto: um bairro que é quase uma 
cidade completa, com uma das menores densidades 
ocupacionais de Porto Alegre e perto de tudo o que 
é preciso.

Em 400 mil m², o bem-estar, a tranqüilidade e a 
qualidade de vida foram cuidadosamente planejados. 
Por isso, as ruas são largas e circundam o Parque 
Germânia, uma das maiores áreas verdes da cidade. 
O urbanismo é inteligente e racional, proporcionando 
locais para o convívio e o contato com a natureza. Os 
projetos otimizados permitem que, mesmo dentro da 
moradia, seja possível perceber as árvores e os verdes 
dos grandes gramados e dos canteiros. Além disso, a 
região oferece ótimas opções de comércio, lazer e ser-
viços. Essa combinação de elementos faz do Jardim 
Europa um projeto ousado, único e fascinante. 

CONSTRUÇÃO CIVIL
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O Jardim Europa foi inteiramente planejado, 
assim, a sua implantação foi estudada de maneira 
a disponibilizar mais espaço entre as torres de um 
mesmo condomínio e entre os condomínios vizi-
nhos. Menos de 15% da área total foram destinados 
para edificações. Os prédios possuem grandes áreas 
de respiro e uma visão deslumbrante do Parque 
Germânia. 

Sem dúvida, nenhum outro lugar na cidade 
respira tanta moda, estilo, cultura e ar puro  junto 
ao Bourbon Country, ao Shopping Iguatemi e ao 
Country Club. Além disso, o Parque Germânia está 
no coração do bairro. Esses diferenciais, somados à 
proximidade com excelentes colégios, restaurantes, 
lojas de decoração e uma ampla rede de serviços, 
confirmam a região como uma 
das melhores da capital.

Um parque no coração do 
Jardim Europa

O Parque Germânia é um 
oásis urbano, onde as pessoas 
podem sentar à sombra das ár-
vores, ler um livro e descansar. 
A área, com um total de 150 mil 
m², oferece espaços para lazer, 
quadras esportivas e praças sem 
comprometer os recursos natu-
rais. E o melhor: assim como os 
mais renomados do mundo, é o 
primeiro parque cercado de Porto Alegre, com 40% 
de toda sua extensão formados por áreas verdes de 
preservação permanente, com acesso restrito para 
manter intocada sua fauna e sua flora. Ou seja, é 
a garantia de que os moradores do Jardim Europa 
poderão sempre admirar a exuberância da natureza 
ao abrir a janela.

Projetos arquitetônicos modernos e únicos
Um bairro planejado racionalmente e meticulosa-

mente estudado não poderia prescindir de edificações 
de altíssimo padrão. A Goldsztein reservou projetos 
únicos para o Jardim Europa. Um cuidado que ini-
ciou com o empenho para que todas as torres fossem 
voltadas para o Parque Germânia, privilegiando a 
qualidade arquitetônica dos projetos, a integração ao 
local e o respeito à arquitetura, combinando sofisti-
cação e simplicidade. Das fachadas às áreas de lazer, 
os projetos destacam-se pela sua singularidade. Todos 
planejados para ocupar grandes terrenos, arejados 
e independentes entre si, o que traz autonomia aos 

moradores e reforça o bem-estar e a segurança. O 
paisagismo contempla muitos ambientes ao ar livre, 
proporcionando uma experiência ímpar de interação 
com a natureza.

Um lugar à frente do seu tempo
O novo bairro é beneficiado com um amplo 

planejamento de segurança, unindo a mais moderna 
tecnologia a uma incrível logística humana. Essa 
combinação faz do Jardim Europa o lugar mais 
seguro da cidade. Desde as coisas mais comuns – 
como a blindagem das guaritas de segurança – até 
o mais completo sistema de automação residencial, 
o objetivo é que a tranqüilidade seja garantida dia e 
noite. A proteção é assegurada pela Allgayer, uma das 

melhores empresas de segurança 
privada do país.

Produtos segmentados e 
singulares 

A Goldsztein iniciou a cons-
trução do Jardim Europa bus-
cando obter um sucesso de 
vendas que repercutisse rapi-
damente em todo o mercado 
imobiliário gaúcho. Para isso, foi 
primordial lançar e implementar 
uma nova concepção de produto 
imobiliário. O target pretendido, 
por apresentar elevado grau de 

instrução e níveis de exigência superiores, deman-
dava imóveis com uma concepção ímpar. Além 
da boa arquitetura e urbanismo, exigia infra-
estrutura diferenciada, incluindo áreas de lazer a 
custos baixos, e facilidade de financiamento. Até 
o final de 2007, foram realizados sete lançamentos 
imobiliários.

Comunicando e promovendo a inovação
A implantação do marketing integrado demandou 

esmero e eficiência. Assim, a Goldsztein aliou-se a 
empresas de ponta, como Eugenio Publicidade (es-
pecialista no segmento imobiliário), Dez Propaganda 
(planejamento, propaganda e promoção), Embrace 
(marketing direto, relacionamento e ações promocio-
nais), GAD’ (design, arquitetura do ponto-de-venda 
e desenvolvimento da marca) e Insider2 (assessoria 
de imprensa). Dezenas de ações foram efetivadas 
(ver Ferramentas de Marketing e Anexos) sinergi-
camente e coordenadas pela equipe de marketing 
da empresa.

GOLDSZTEIN
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todo o mercado 

imobiliario gaúcho
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Vendendo sonhos que revelam e 
expressam o novo

No Espaço Jardim Europa – o showroom do em-
preendimento – tanto a comunicação como o rela-
cionamento foram ressaltados. Além de imponente, 
amplo, moderno, clean e ensolarado, apresentava as 
características do bairro e de seus prédios por meio de 
maquetes, fotos e painéis das perspectivas dos proje-
tos. Com cinco apartamentos decorados, tornou-se 
rapidamente referência nacional e, em especial, pelo 
fluxo gerado tanto pelos prospects apaixonados por 
decoração, como pelos curiosos que vinham conhe-
cer as novas tendências. Assim a sensação de como 
seria morar no Jardim Europa era transmitida de 
forma intensa. A sua concepção intencionou mar-
car a experiên-
cia de estar em 
meio ao bairro, 
oportunizando 
a vivência da 
região. E ainda: 
expôs a qualidade estética e técnica dos apartamentos 
e dos ambientes concebidos nos projetos. Tudo isso 
para que o target entendesse o produto em sua ple-
nitude. O conceito do bairro exalava em todo clima 
do showroom, assim como nas peças, nos fôlderes 
e nos anúncios produzidos para o lançamento e 
para a venda. Energia e harmonia compartilhavam 
tudo que estava sendo planejado. O ponto-de-venda 
tornou-se um local de experimentação, pois criou a 
sensação de se viver no Jardim Europa. Mais do que 
vendas, foi realizado um processo de encantamento, 
incrementando a vontade de as pessoas compartilha-
rem do Jardim Europa. Dezenas de eventos sociais, 
culturais e promocionais passaram a ser realizados, 
uma forma de atrair não só um público diferenciado 
e multiplicador de opinião, mas fazer valer, na práti-
ca, um dos approachs do local: as melhores coisas de 
Porto Alegre acontecem no Jardim Europa.

UTILIZAÇÃO DE  
FERRAMENTAS DE MARKETING

Multiplicando impactos
A sinergia entre as diferentes ferramentas de 

marketing possibilitou otimizar os resultados e con-
tribuiu para tornar a marca ainda mais fortalecida, 
não apenas em sua imagem, mas também com a 
divulgação de seus produtos. O marketing integrado 
aliou a promoção, o merchandising no Espaço Jardim 
Europa, os pontos-de-venda, o marketing direto, a 

mídia digital, as relações públicas, o marketing in-
terativo e a venda pessoal, entre outros. Essas ações 
subsidiaram a solidificação da imagem do Jardim 
Europa e promoveram a conquista de clientes.

Um showroom de vendas,  
um lugar para eventos e relacionamentos

O Espaço Jardim Europa com, aproximadamente, 
3 mil m² passou a ser o maior plantão de vendas 
do Sul do país. Por meio do conceito “Multidecora-
dos” – com inspiração em arquitetura de impacto, 
contemporaneidade, grandiosidade, transparência, 
visualização e versatilidade –, cinco apartamentos 
foram elaborados para visitação. Mais do que um 

ponto-de-venda, o lugar 
buscou o encantamento 
e a comunicação do con-
ceito e dos diferenciais do 
bairro. Com áreas dividi-

das para atendimento, lojas, café, lounge e uma 
galeria – com fotos, painéis, maquetes eletrônicas, 
textos e desenhos, dispostos em grandes cilindros – 
vinha sendo mostrada a evolução de Porto Alegre, 
o nascimento do novo bairro e informações sobre a 
Goldsztein. O local batizado de Cinemotion exibe 
curtas-metragens institucionais sobre o novo bairro. 
Nos últimos dois anos, dezenas de eventos foram 
realizados a fim de despertar o interesse em conhecer 
o plantão de vendas e em visitar os apartamentos 
decorados ou, simplesmente, criar relações com o 
novo bairro.

Em 2008, o Espaço foi rejuvenescido com mais 
novidades para continuar atraindo visitantes. Uma 
das inovações foi a criação de ilhas por produto, 
agrupando maquetes e área de atendimento perso-
nalizada.

Campanhas multimídia
A divulgação do empreendimento ocorreu por 

meio de campanhas multimídia, com diferentes es-
tratégias de comunicação. Cada uma delas buscou 
trabalhar os objetivos de marketing: comunicar os 
diferenciais e a proposta de valor. Alguns dos prin-
cipais enfoques dessas campanhas foram:

Inicialmente, o conceito da comunicação foi 
ressaltar o novo, a inovação, novos ares em Porto 
Alegre. O posicionamento buscou tangibilizar que 
o Jardim Europa, em breve, seria uma nova opção 
de moradia em Porto Alegre, uma realidade singular. 
Para isso, foram destacados os atributos do bairro. A 
linha criativa alternava sonho e realidade. Comple-
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mentavam essa etapa 
oito programetes de 
televisão, a fim de ace-
lerar a velocidade das 
vendas e mobilizar o 
plantão de vendas.

Na etapa seguinte, um novo conceito promocio-
nal foi lançado: “Meu bairro tem tudo”. Por meio do 
selo que assinava todas as peças da campanha – que 
tinha como base testemunhais de futuros moradores 
–, era divulgada e maximizada a comodidade de estar 
no Jardim Europa. Foram cinco, cada um focando 
um atributo principal do bairro e efetivando o con-
ceito proposto. E, como complemento, o plantão 
de vendas, por meio de uma maquete eletrônica, 
mostrava como o bairro ficaria em pouco tempo. 
Esse mesmo material foi projetado no Cinemotion, 
no Espaço Jardim Europa, em substituição à ma-
quete física.

Na seqüência, uma nova estratégia de comuni-
cação. O foco foi a sinalização –  bairros não têm 
logotipias, mas placas de sinalização. Portanto, o 
Jardim Europa ganhou a sua placa, estrela da cam-
panha, cujo fio condutor foi o conceito “A vida co-
meça aqui”, relativo à entrega dos primeiros prédios. 
A campanha privilegiou a movimentação, a vida 
urbana e as pessoas. Sua sustentação preferenciou 
os produtos em estoque.

Desde agosto de 2008, quando ocorreu a entrega 
dos primeiros produtos, o Jardim Europa ganhou vida 
efetivamente, com um verdadeiro ritmo de bairro. A 
partir de então, não foram mais usadas perspectivas 
eletrônicas ou promessas de como seria o local. Uma 
campanha de televisão vem sendo elaborada, com 
suporte em outras mídias, com programetes de um 
minuto e roteiros que ressaltam o plantão de vendas, 
os apartamentos decorados, o Parque Germânia e 
os produtos prontos. Agora, ao vivo, a realidade está 
sendo mostrada, tangibilizando o target e confirman-
do tudo o que tinha sido prometido anteriormente. 
Na mídia impressa, uma campanha divulgava a 
“Coleção Jardim Europa 2008/2009” para reforçar 
a entrega dos primeiros produtos e as unidades dis-
poníveis para venda.

Ações de relacionamento  
e de marketing dirigido

O comprador de um imóvel no Jardim Europa 
recebe, logo após o fechamento do contrato, um pre-
sente. São brindes culturais relacionados à decoração 
– como livros de receitas e de design – ou conjuntos de 

louças. Para o mo-
mento de entrega 
das chaves, foi ela-

borado um evento especial de integração entre 
os moradores, além de presente personalizado.
Paralelamente a isso, são feitas ações de marketing 

dirigido para captação de novos clientes: distribuídas 
premiações para as pessoas que fizerem indicações 
que revertam em vendas. Quando uma obra está 
sendo iniciada ou lançada, também são promovidas 
solenidades com a presença de clientes, personalida-
des e jornalistas. Em todos os lançamentos, ocorreram 
ações de marketing direto, com peças de alto impacto 
e com direcionamento específico para o perfil do 
público-alvo.

Realização do Casa&Cia
Em 2007, o principal acontecimento de arqui-

tetura e decoração do estado foi patrocinado pela 
Goldsztein. O evento foi realizado no Espaço Jardim 
Europa. A mobilização no plantão de vendas foi in-
tensa, pois a estratégia foi elaborada para promover 
a entrada na Mostra Casa&Cia por meio do Espaço 
Jardim Europa, ou seja, os apartamentos decorados 
foram integrados ao percurso do evento. Assim, o 
plantão ganhou um status de exposição de arquitetu-
ra e decoração, algo muito saudável para as vendas. 
Os clientes tinham que seguir o percurso, incluindo 
o Cinemotion, que explorava a maquete eletrônica 
virtual do bairro com os produtos implantados. Uma 
excepcional ferramenta de relacionamento e de pro-
moção, tanto no número de pessoas que visitaram o 
Espaço como em sua repercussão na mídia.

Utilização de assessoria de imprensa
Essa ferramenta buscou divulgar e incrementar 

a repercussão dos eventos, dos lançamentos e das 
conquistas. Centenas de notas, releases e fotos fo-
ram distribuídos para a imprensa e para os veículos 
especializados.

Jornal do Bairro
O veículo é encartado mensalmente, desde abril 

de 2008, em Zero Hora, sendo distribuído em deter-
minados bairros. O Jornal do Bairro, pautado pelas 
ações realizadas e pelos objetivos estratégicos de 
marketing, aborda assuntos do Jardim Europa e de 
seu entorno. Uma forma de legitimar o local junto à 
opinião pública e valorizar as ações efetivadas. Ante-
riormente, no início do projeto, já havia sido elaborado 
um material preliminar com veiculação em jornais, 
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incluindo publiedi-
toriais sobre a área e 
o que estava sendo 
planejado. O sucesso 
obtido confirmou a 
relevância da ação.

A venda como conseqüência  
da adequação do produto e do preço

Uma equipe de vendas e de atendimento trei-
nada, envolvida, motivada e comprometida com o 
sucesso do empreendimento foi fundamental para a 
promoção e para a venda. O trabalho de definição de 
produtos e sua valoração foram executados de forma 
extremamente criteriosa e pesquisada.

Todas essas ferramentas, alicerçadas em uma 
estratégia de marketing atenta aos mínimos detalhes, 
favoreceram o processo de promoção e comercia-
lização. O bairro priorizou a relevância das novas 
funções que a cidade solicitava – a busca de mais 
espaço para o bem viver – e também trouxe à tona 
a relevância de valores como comodidade, novas 
tecnologias, segurança, contato com a natureza e 
facilidades para uma convivência saudável.  

O Jardim Europa apresentou soluções com sig-
nificativa originalidade e alta qualidade em conside-
ração à satisfação dos clientes e como garantia para 
projetos futuros. A estratégia permitiu que fossem 
alcançados resultados excepcionais.

RESULTADOS OBTIDOS

O nascimento de um novo bairro: 
sofisticado, valorizado e desejado

Desde agosto de 2008, quando ocorreu a entrega 
dos primeiros produtos, o Jardim Europa ganhou vida 
efetivamente, com um verdadeiro ritmo de bairro.

O dia de um de seus moradores, em um final de 
semana, pode, por exemplo, iniciar com uma boa ca-
minhada no Parque Germânia. Depois, quem sabe, 
aproveitar para fazer compras em um dos supermer-
cados vizinhos. Mais tarde, encontrar os amigos para 
almoçar em um dos restaurantes do bairro. A tarde 
pode ser destinada a compras no Shopping Iguate-
mi e no Bourbon Country. Depois, a opção é pegar 
um cinema e, eventualmente, até bebericar e jogar 
conversa fora em uma das várias opções de cafés e 
bares. O melhor de tudo é que, ao voltar para o Jardim 
Europa, ele poderá ir caminhando, em segurança. 
Ao chegar em casa, o programa pode ser desfrutar da 
linda vista do Parque Germânia ao entardecer. A noi-

te talvez inclua um 
show no Teatro do 
Bourbon ou um 

encontro com a turma em um dos charmosos 
bares e restaurantes da região, escolhidos em uma 

volta pelos arredores, ou então receber os amigos para 
um delicioso jantarzinho caseiro. Faltou algo? Um 
supermercado fica aberto 24 horas, ao lado do Jardim 
Europa, para quebrar qualquer imprevisto. 

A vida já é assim nesse lugar, que proporciona 
bons momentos a toda hora, com acessibilidade a 
tudo, além de segurança, conforto e atratividade, 
maximizando o prazer de viver. No primeiro bairro 
planejado de alto padrão de Porto Alegre, os primei-
ros prédios já foram entregues, e a história descrita 
já pode ser real.

Os seus moradores, atuais e futuros, falam com 
prazer e satisfação do seu bairro e de suas moradias:

“Eu acho que a entrada dele lembra assim uma 
avenida de Miami. É bem o que eu estava buscando, 
não é tão grande nem tão pequeno.” 

Leila Segal 
ProPrietária riserva CiPriani

“Segunda maior área verde de Porto Alegre, cer-
cado com toda segurança. A valorização desse bairro 
vai ser expressiva. O Iguatemi, o Bourbon e o Parque 
Germânia aos teus pés, a hora que quiser, isso sim é 
qualidade de vida.” 

Giovani Paim 
ProPrietário KárPathos

“Eu acho que esse bairro tem todo um glamour. Aqui 
moram as pessoas que fazem acontecer na cidade, um 
bairro extremamente seguro. Um dos poucos bairros 
que a gente pode ter contato com a natureza sem se 
deslocar.” 

Andrea Avilla 
ProPrietária FK

“Um bairro novo, nobre, que está aparecendo na 
cidade. Um acesso bem fácil, nem precisa tirar o carro 
da garagem. A gente mora em um spa. Eu me apai-
xonei.” 

João Luiz Mendeli  
ProPrietário CiPriani nuova arChitettura

PLANEJAMENTO E  
QUALIDADE = VENDAS E SUCESSO

O desenvolvimento de projetos orientados 
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por estudos e pesquisas, aliado a uma criteriosa 
análise mercadológica, oferece resultados de 
excelência no processo de comercialização. Por 
serem produtos voltados a um mercado exigente, 
que valoriza as coisas boas da vida, os prédios 
foram planejados para suprir os mais altos ní-
veis de excelência, expectativa e necessidade. Os 
elevados índices de venda e a velocidade com 
que foram comercializados avalizam o trabalho 
realizado.

UM NOVO CONCEITO, UM MUITO 
OBRIGADO

A Goldsztein resgatou um lugar desconhecido, 
descobriu oportunidades latentes, criou ruas e um 
parque, beneficiou vazios urbanos, mudou a ima-
gem de uma área não-valorizada esteticamente e, 
principalmente, transformou o quase anonimato 
de uma região em um lugar ideal para se morar. 
Apresentou uma nova face de Porto Alegre a seus 
moradores. E a cidade, envaidecida, agradeceu.

ANEXOS

EMPREENDIMENTOS

Cipriani Nuova Architettura 
O primeiro prédio entregue. Tem um projeto ar-

quitetônico inspirado em Toscana, Itália. Em uma 
área de 10,5 mil m², foram construídas três torres, 
duas de 9 andares e uma de 18, totalizando 140 
apartamentos de três e quatro dormitórios.

Riserva Cipriani 
O primeiro empreendimento do Jardim Europa – 

o Cipriani Nuova Architettura – foi completamente 
comercializado antes mesmo de ser oficialmente 
lançado. Por isso a Goldsztein decidiu antecipar 
seu próximo lançamento: o Riserva Cipriani. Com 
o mesmo conceito inovador e a mesma inspiração 
arquitetônica.

O FK Convenience Offices 
170 salas comerciais, moduláveis de 37m² a 

414m². Projetado para profissionais liberais e empre-
sas. Além de uma estrutura completa para reuniões, 
palestras, treinamentos e convenções, terá salas de 
múltiplo uso, ideais para reuniões, conferência de 
imprensa, cafés da manhã e apresentações especiais. 
Também terá um Fitness Center de 104m² e uma área 
destinada para um Café junto ao hall de entrada.

O Alizé Parc Residence 
Um projeto concebido com inspiração francesa. Com 

um conceito diferenciado, o Alizé terá apartamentos 
de três dormitórios, com opção para plantas de 94m², 
108m² e 120m² de área privativa. Entre os diferenciais 
da infra-estrutura de serviços e lazer do Alizé, estão: salão 
gourmet, com uma cozinha funcional, salão de festas, 
playground, sauna com descanso e ducha, fitness, quadra 
poliesportiva, quadra infantil, piscinas, kids place, salão 
de jogos, spa e portaria com guarita e estar.

O Kárpathos Living Design 
Inspirado no estilo clean e vibrante de uma das 

mais belas ilhas da Grécia, prima pela contempora-
neidade e pelo arrojo. É um edifício multifacetado, 
com linhas atuais e um estilo surpreendente. Com 
um projeto diferenciado, o residencial terá aparta-
mentos de um e dois dormitórios, nos estilos loft, 
dúplex, cobertura horizontal e clássico.

O Parc Vienne 
Será construído no ponto mais alto do Jardim Euro-

pa. Com área de lazer completa, quadra de tênis e spa. 
Terá amplos apartamentos de três e quatro dormitórios, 
com opção de 186m² ou 222m² de área privativa.

Oslo
Alto padrão é um dos destaques. Infra-estrutura 

de lazer diferenciada, vista privilegiada do Parque 
Germânia, suítes de três dormitórios, lareira e área 
privativa de 125m² e 148m² são apenas alguns dos 
diferenciais do Oslo.

Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento; 
Patrícia Longhi é Gerente de Marketing Goldsztein Cyrela.
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Com apenas 34 anos, Francisco Deusmar de Queirós 
conquistava seu primeiro milhão de dólares após incursões 
por universidades, grandes empresas como IBM e IBGE e 
também pelo mercado financeiro. Decidiu então apostar 
em um novo negócio e, no dia 19 de maio de 1981, 
inaugurava uma pequena farmácia no bairro de Éllery, 
periferia de Fortaleza (CE).

Uma emPreendedora 
com a cara do brasil

Nascia então a pedra fundamental da maior 
rede do varejo farmacêutico brasileiro. Com 
visão empreendedora rara, Queirós fez da 
Pague Menos um exemplo de sucesso mete-

órico e, hoje, preside uma companhia de faturamento 
de R$ 1,6 bilhão e mais de 6,6 milhões de clientes 
atendidos em todo o país. 

E o fôlego continua redobrado. Na lista das 500 
Melhores e Maiores Empresas do Brasil da revista 
Exame, divulgada em julho de 2008 e referente a 
indicadores de 2007, a rede figurou na 282ª colocação 
– pulando 33 posições em relação a 2006. A Pague 
Menos também apareceu em 45º lugar na categoria 
Comércio e saltou do 41º para o 29º posto entre as 
maiores companhias da Região Norte-Nordeste.

Já no ranking nacional da Abrafarma - Associa-
ção Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a 
empresa chegou, pela primeira vez, à liderança em 
faturamento. Permaneceu também na dianteira em 
número de lojas, m² por área de venda, abrangência 
geográfica e número de funcionários, além de apre-
sentar evolução em todos os indicadores desde 2005 
(ver tabela na página ao lado).

Os números impressionam. Mais de 8.500 cola-

P a t R i C i a n a  R o d R i g u e s

PAGUE MENOS



Nov.Dez/2008

31

VAREJO

UMA EMPREENDEDORA COM A CARA DO BRASIL

boradores diretos, cerca de 300 pontos-de-venda em 
24 estados e um investimento próprio de R$ 30 mi-
lhões para a inauguração de um moderno centro de 
distribuição, recém-inaugurado na capital cearense. 
Até o próximo ano, com a abertura de lojas em Ro-
raima e Amapá, a Pague Menos estará presente em 
todos os 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo já 
está traçado: atingir 10% do market share do setor.

PIONEIRISMO

“Desde o início, embasamos nosso modelo de 
negócio no tripé Inovação, Conveniência e Cida-
dania. Procuramos crescer passo a passo, mas sem 
deixar de nos reinventar continuamente”, comenta 
Queirós. Foi com este pensamento que a rede, 
após consolidar-se no mercado cearense, começou 
a antecipar tendências no mercado brasileiro. Em 
1989, foi pioneira na venda de vales-transporte e no 
recebimento de contas de água, luz e telefone, des-
centralizando a operação dos bancos e facilitando o 
acesso dos clientes a estes serviços. Um embrião do 
modelo de correspondente bancário.

A Pague Menos também incorporou rapida-
mente o conceito norte-americano de drugstore, ao 
conquistar o direito de oferecer conveniência e outros 
produtos a seus clientes. Pode-se encontrar nas lojas 
tanto remédios e itens de beleza e higiene pessoal 
quanto objetos de uso diário, como cartões e apare-
lhos telefônicos. “Com a concorrência crescente, a 
única saída para o setor é ampliar seu mix de vendas. 
Desta forma, obtém margens de lucro que permitem, 
inclusive, praticar nos medicamentos preços abaixo 
do valor de tabela, mais compatíveis com o poder de 
compra do brasileiro”, avalia. 

A capacidade de reiventar-se também é evidente 
na implementação de serviços como a Farmácia 
de Manipulação Pague Menos e o cartão de crédito 
Pague Menos Mastercard, aceito em milhares de 
estabelecimentos no Brasil. Enquanto isto, seguia 
sua curva de crescimento. Depois de conquistar o 
Nordeste, em 2002 a rede enfim avança para São 
Paulo. De lá para cá, inaugurou bases em todo o Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, intensificou programas de 
relacionamento, com concursos de fotografia, pintura 
e redação, e ainda criou um programa de TV em rede 
nacional – o Pague Menos Sempre Bem.

CRESCIMENTO RESPONSÁVEL

Enquanto o mundo debate atualmente a respon-

sabilidade social, a Pague Menos faz deste conceito 
uma realidade desde 1985, com os programas de 
doação de ambulâncias e cadeiras de rodas. Em 1998, 
tornou-se a primeira empresa nordestina a adotar 
um município no programa social Alfabetização 
Solidária. Cinco anos mais tarde, assinava parceria 
com a Unicef e dava início ao Infância Feliz Pague 
Menos, que contribui para a educação de crianças de 
baixa renda por meio da doação de livros a bibliotecas 
comunitárias. 

EM TODO O BRASIL ATÉ 2012

O Grupo Pague Menos está com metas ambicio-
sas de crescimento para os próximos cinco anos. O 
plano de crescimento prevê a expansão para todos os 
estados brasileiros e também a abertura do capital.

O desenvolvimento da rede está dividido em três 
etapas de crescimento planejado – a primeira foi a 
expansão de Fortaleza, sua cidade de origem, para 
outros estados do Nordeste, meta cumprida em 2001. 
Em seguida, em um período de seis anos, conquistou 
espaço no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e também no 
Amazonas.

Nesta terceira etapa, iniciada este ano, o objetivo é 
alcançar abrangência nacional e viabilizar a abertura 
de lojas nos estados do Amapá e Roraima. Os dois 
estados ainda não possuem farmácias Pague Menos 
devido aos obstáculos logísticos que por ora impedem 
o abastecimento das lojas. 

“Também projetamos a inauguração de novas 
lojas em todo o país, totalizando 380 farmácias até 
2012, localizadas em mais de 130 cidades de todos os 
26 estados brasileiros e no Distrito Federal”, acres-

2005 2006 2007

Faturamento 3 2 1

Número de lojas 1 1 1

Faturamento/loja 12 11 9

M² de área de venda 1 1 1

Faturamento/M² 17 13 11

Nº de funcionários 2 1 1

Faturamento/funcionário 12 11 9

Clientes atendidos 3 3 2

Faturamento/cliente 9 7 6

O Pague Menos

Tabela 1
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centa o presidente do grupo, Francisco Deusmar de 
Queirós.  

A Pague Menos também terá 35% de suas ações 
cotadas em bolsa, apresentando um lucro líquido 
de, no mínimo, 4% sobre o faturamento e processos 
obedecendo a um modelo de governança corporativa. 
Em seu plano de expansão, o objetivo é conquistar 
um market share de 10% no varejo farmacêutico. 

“A rede deve continuar a se 
destacar pela excelência na atração 
e retenção de profissionais quali-
ficados e no seu relacionamento 
com os stakeholders. Será referência 
em indicação médica, percebida 
pelos clientes como uma empresa 
que alia preço justo e qualidade 
no atendimento, com eficiência 
também na venda off-shore”, com-
plementa o empresário.

Depois de dois anos de estu-
dos, análises e investimentos, o 
Grupo Pague Menos colocou em 
operação na capital cearense o 
mais moderno centro de logística e 
distribuição do varejo farmacêutico 
nacional. A nova central de distri-
buição será inaugurada oficialmente em dezembro 
de 2008, mas já está em funcionamento 24 horas 
desde o dia 22 de setembro. 

Quando estiver operando com 100% da capaci-
dade, a movimentação e processamento de medica-
mentos, produtos de higiene pessoal e cosméticos 
saltarão das atuais de 700 mil unidades por dia 
para 2 milhões por turno de trabalho. A central de 
distribuição poderá atender até mil lojas. Hoje, ela já 
abastece os 297 pontos-de-vendas da maior rede de 
farmácias em todo o país.

O centro exibe números e dimensões sem paralelo 
no setor. São 30 mil m² de área construída – quase 
quatro vezes maior que o da central anterior, de 8 
mil m², localizada na região central de Fortaleza. O 
terreno da nova unidade é impressionante. Espalha-se 
por uma área de 110 mil m², o equivalente a uma 
área de 11 quadras. Está a apenas dois quilômetros 
do centro da cidade, situa-se a um quarteirão da 
Avenida Leste-Oeste e está próximo à beira-mar e à 
zona portuária da capital cearense. 

INVESTIMENTO DE R$ 30 MILHÕES

Os estudos de viabilidade econômica da nova 

central começaram em 2006. A aquisição da área – 
no local funcionava a antiga Companhia Brasileira 
de Estrutura Metálica – aconteceu em setembro do 
ano passado. Até o momento, o empreendimento 
recebeu investimentos de R$ 30 milhões. Os recursos 
saíram do próprio caixa do Grupo Pague Menos. 
Outros R$ 10 milhões serão investidos no local a 
partir de 2009.

“Chegamos a analisar a cria-
ção de centro de distribuição 
nacional na Grande São Paulo, 
mas os custos se revelaram 30% 
superiores. Hoje, seriam ainda 
maiores, com as restrições de 
trânsito para caminhões, implan-
tadas em julho último na capital 
paulista“, informa o presidente 
do grupo, Francisco Deusmar de 
Queirós. Segundo o empresário, 
quando em pleno funcionamento, 
o CD movimentará anualmente 
R$ 5 bilhões em medicamentos, 
produtos de higiene pessoal e 
cosméticos.

“Percorremos vários centros de 
distribuição no Brasil e no Exte-

rior. O resultado é uma central adaptada às nossas 
necessidades”, acrescenta o vice-presidente da rede, 
Josué Ubiranilson Alves. O projeto de construção 
envolveu visitas técnicas de vários executivos do 
grupo a centrais congêneres da L´Oreal, na França, 
Walgreens, na Califórnia, e Wal-Mart, na Flórida, 
e a centros de armazenagem de atacadistas do setor 
farmacêutico, como Profarma (Rio de Janeiro) e 
Santa Cruz (São Paulo). Os centros de armazenagem 
e distribuição do Compra Fácil (maior site de vendas 
a distância da América Latina), da Avon e Small 
Tech também foram visitados. 

MODERNO, ÁGIL E GIGANTE

O novo CD Pague Menos pode armazenar até 40 
milhões de unidades – ou 800 toneladas/dia – e tem 
capacidade para 15 dias de estocagem de mercadorias. 
A unidade de distribuição exibe 5 mil posições para 
porta-paletes e 13 mil endereços ativos. Atualmente, 
apenas 55% do espaço estão ocupados. Por ali se 
movimentam 395 empregados e há plataformas 
de cargas e descargas para 20 carretas operarem 
simultaneamente. 

“Nenhum atacadista farmacêutico da América 

O grupo Pague 
Menos está 
com metas 

ambiciosas para 
os próximos cinco 
anos, prevendo 

a expansão para 
todos os estados 
brasileiros e a 

abertura de capital
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Latina tem um centro de distribuição tão bem apa-
relhado e com capacidade de processamento como o 
nosso”, explica o diretor de logística Pedro Praxedes. 
“São quilômetros de esteiras e centenas de scanners 
que formam 39 estações e 120 entradas de flowrack”, 
completa.

Para abastecer as farmácias espalhadas por 73 
cidades em 24 estados, mais o Distrito Federal, a 
maior rede do varejo farmacêutico nacional conta 
com uma frota de 100 caminhões – apenas 10 pró-
prios –, responsáveis pela distribuição de mercadorias 
de Belém do Pará a Vitória da Conquista (BA). Para 
regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e demais cidades 
da região Norte do Brasil, a logística de distribuição 
da Pague Menos se utiliza da via área. 

ESCOLA, APARTAMENTOS E CLÍNICA

A segunda etapa de investimentos terá início em 
2009. Em parte do terreno de 110 mil m² serão in-
vestidos outros R$ 10 milhões. Ali serão construídos 
prédios de apartamentos funcionais de 70 m² - serão 
300 unidades habitacionais - e uma escola de edu-
cação infantil (dos seis meses aos seis anos de idade) 
para os profissionais do Grupo Pague Menos, além 
de um campo de futebol e quadras poliesportivas.

“Outro investimento que faremos é a construção 
no bairro do Tirol de uma policlínica, com gineco-
logistas, oftalmologistas, dentistas e clínicos gerais, 
para atender à comunidade carente da região”, 
adianta Queirós. 

VOCAÇÃO PARA O SUCESSO

Nascido em 1947 na cidade de Amontada, interior 
cearense, Francisco Deusmar de Queirós deu seus 
primeiros passos de empreendedor logo aos oito 
anos de idade. Na época, já residindo em Fortaleza, 
ajudava o pai na Mercearia Santo Antônio – ora 
com um caixote na cabeça, ora com um carro de 
mão feito de madeira. Passa então a vender manga, 
laranja, banana e rapadura nas feiras livres ou de 
porta em porta.

Na capital, Queirós inicia os estudos formais no 
Ginásio 7 de Setembro e posteriormente no Colégio 
Cearense. Ao mesmo tempo, deixa de fazer vendas 
com o caixote na cabeça e é promovido a balconista 
da Mercearia Santo Antônio. 

“A persistência em conciliar estudos e vocação 
comercial sempre acompanhou minha trajetória”, 
admite. E Queirós, definitivamente, não pára um 

Números do centro de 
distribuição Pague Menos

Quadro 1

• Área do terreno: 110 mil m²

• Área construída: 30 mil m²

• Investimento: R$ 30 milhões mais outros R$ 10 mil-

hões a partir de 2009

• Localização: Rua Francisco Cordeiro - próxima à Ave-

nida Leste-Oeste, bairro do Tirol - Fortaleza

• Nº de empregados: 396

• Faturamento previsto: R$ 5 bilhões

• Plataformas de descarga e expedição: 20

• Capacidade de armazenagem: 40 milhões de uni-

dades, ou 800 toneladas ou 15 dias de estoque 

• Porta-paletes: 5 mil posições

• SKU: 13 mil endereços ativos

• Estações: 39 ou 120 entradas de flowracks

• Movimentação: 2 milhões de unidades por dia ou 45 

toneladas por dia

• Fornecedores: Águia Sistemas e Knapp

• Frota: 100 caminhões no Nordeste e Pará

segundo. Graduado em Ciências Econômicas e Ad-
ministrativas pela Universidade Federal do Ceará, o 
empresário iniciou carreira de professor na Universi-
dade de Fortaleza (Unifor), nas cadeiras de Mercado 
de Capitais, Microeconomia e Macroeconomia, até 
chegar à coordenação do curso de Economia.

Paralelamente, o empresário trilhava uma rápida 
evolução profissional no mercado financeiro. Após 
cinco anos em cargos gerenciais na Crédimus Dis-
tribuidora de Valores, em 1976 Queirós é convidado 
a montar a área de operações da Bolsa de Valores 
Regional.

No ano seguinte, decide montar seu próprio ne-
gócio e, em sociedade com Bernardo Bichucher, cria 
a PAX Corretora de Valores – que passa a atender 
clientes do porte de Vicunha e Coteminas. Em 
1984, a corretora anunciou a aquisição de 66% da 
Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene) na 
Bolsa de Valores de São Paulo. Tornou-se, assim, 
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a maior corretora de valores 
do Brasil na intermediação de 
ações de empresas beneficiárias 
do sistema de incentivos fiscais 
(FINOR).

Não demorou para ele des-
bravar o mundo e estrear no 
maior mercado financeiro inter-
nacional. Em 1981, parte para os Estados Unidos, 
onde faz cursos de especialização na Bolsa de Valores 
de Nova Iorque, por meio da Graduate School of Bu-
siness Administration. Complementa sua expertise no 
exterior com o curso Terceirização e Modernização 
de Negócios na University of Central Flórida. 

Em maio do mesmo ano, regressou ao Brasil 
com espírito empreendedor aguçado e inaugurou a 
primeira loja Pague Menos, na periferia de Fortaleza. 
Conquistou o Nordeste, avançou pelo Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste e hoje administra a maior rede de 
farmácias do país, com mais de 8.500 colaboradores, 
cerca de 300 pontos de venda e faturamento de R$ 
1,6 bilhão.

O Grupo Pague Menos é composto pelas seguin-
tes empresas:
• Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácias 
Pague Menos)
• Pague Menos Gerenciadora de Serviços S/A (Cor-
respondente Bancário)
• Pague Menos Fidelização e Eventos Ltda.
• Pague Menos Comércio e Importação Ltda.
• PAX Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
• Renda Participações S/A
• Renda Corretora de Mercadorias Ltda.
• Renda Florestal Ltda.
• Rádio Pague Menos FM 95.5 –  (Rádio Mix)
• Joongbo Química do Brasil Ltda.
• PBMS do Brasil S/A - (sistema e-Pharma)

O dirigente também integra os conselhos da Asso-
ciação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico (ABCFarma), Bolsa de Mercadorias 
do Ceará e Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL 
Fortaleza.

Entre suas comendas e distinções, destacam-se 
as seguintes:
• Lojista do Ano - Câmara de Dirigentes Lojistas 
(1993)
• Colaborador Emérito do Exército - Comando Militar 

do Nordeste (1994)
• Cidadão de Fortaleza - Câmara 
Municipal de Fortaleza (1995)
• Benfeitor da Criança da Cidade - 
Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(1999)
• Serviços Relevantes Prestados à 
Categoria dos Economistas - Co-

recon (2001)
• Sociedade Brasileira de Arte Cultura e História - 
Comendador (2003)
• Medalha de Mérito Reitor Antônio Martins Filho, 
Categoria Institucional - Universidade Estadual do 
Ceará (2003)
• Troféu Clóvis Rolim - Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Ceará (2003)
• Troféu Carnaúba - Associação Comercial do Ceará 
(2004)
• Prêmio Responsabilidade Social - Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (2004)
• Medalha de Ouro O Pacificador - Parlamento 
Mundial para Segurança e Paz (2005)
• Fórum de Líderes da Gazeta Mercantil - Eleito em 
1996 e reeleito em 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006 e 2007
• Troféu Sereia de Ouro - TV Verdes Mares (TV 
Globo)
• Comenda Liderança Presidencial - Lions Clube 
Internacional

SOCIAL

Francisco Deusmar de Queirós atua ainda como 
mantenedor da Fundação Educacional Deusmar 
Queirós, que coloca em prática iniciativas como:
• Projeto Moringa - A Semente da Vida, reconhecido 
pela Unesco e realizado em parceria com os Correios, 
já beneficiou aproximadamente 100 mil famílias.
• Centro de Ressocialização de ex-detentos, em con-
junto com a pastoral carcerária da Igreja Católica e 
do Ministro da Justiça, que apóia e abriga pessoas 
oriundas do sistema prisional.
• Projeto Mãos Livres, que atende ex-detentas, 
oferendo-lhes a oportunidade de reiniciar a vida com 
dignidade e inserção social.
• Centro de Pesquisa de Fitoterápicos em parceria 
com a Universidade Estadual do Ceará, que permite o 
desenvolvimento de pesquisas com plantas medicinais 
na cidade de Pacoti, no Maciço de Baturité (CE).

PAGUE MENOS
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Pague Menos em números

Ano Valor em milhões (R$) Crescimento (%)

2004 605.311 20,54

2005 767.063 26,72

2006 1.013.103 32,08

2007 1.290.675 26,83

2008 1.600.000* 24,42*

2009 2.000.000* 25,00*

* Previsão

1. Evolução do faturamento

Ano Média mensal Crescimento (%)

2004 4.619.579 12,02

2005 5.027.668 8,83

2006 5.738.771 14,14

2007 6.617.075 15,30

2008 7.500.000* 14,00*

* Previsão

2. Média mensal de clientes atendidos

3. Funcionários

Homens: 3.870

Mulheres: 4.290

Total: 8.160 (agosto/2008)

Ceará - Desde 1981 (90 lojas)

Fortaleza - 69 lojas Caucaia - 2 lojas Maracanau - 2 lojas

Maranguape - 1 loja Pacajus - 1 loja Horizonte - 1 loja

Juazeiro do Norte - 5 lojas Crato - 2 lojas Iguatu - 1 loja

Sobral - 3 lojas Aracati - 1 loja Itapipoca - 1 loja

Quixadá - 1 loja

Rio Grande do Norte - Desde 1993 (17 lojas)

Natal - 13 lojas Mossoró - 3 lojas Parnamirim - 1 loja

4. Abrangência/Quantidade de lojas
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Quadro 2

Piauí - Desde 1995 (10 lojas)

Teresina - 9 lojas Parnaíba - 1 loja

Pará - Desde 1996 (10 lojas)

Belém - 8 lojas Ananindeua - 2 lojas

Maranhão - Desde 1997 (14 lojas)

São Luís - 11 lojas Imperatriz - 1 loja Timon - 1 loja

Caxias - 1 loja

Pernambuco - Desde 1997 (29 lojas)

Recife - 18 lojas Olinda - 3 lojas Jaboatão - 3 lojas

Cabo - 1 loja Paulista - 1 loja Caruaru - 2 lojas

Petrolina - 1 loja

Paraíba - Desde 1997 (15 lojas)

João Pessoa - 11 lojas Bayeux - 1 loja Campina Grande - 3 lojas

Alagoas - Desde 1999 (11 lojas)

Maceió - 10 lojas Arapiraca - 1 loja

Sergipe - Desde 1999 (8 lojas)

Aracaju - 7 lojas Itabaiana - 1 loja

Bahia - Desde 1999 (25 lojas)

Salvador - 17 lojas Lauro de Freitas - 1 loja Camaçari - 1 loja

Juazeiro da Bahia - 1 loja Feira de Santana - 3 lojas Vitória da Conquista - 1 loja

Itabuna - 1 loja

São Paulo - Desde 2002 (21 lojas)

São Paulo - 20 lojas São Bernardo do Campo - 1 loja

Paraná - Desde 2003 (9 lojas)

Curitiba - 8 lojas São José dos Pinhais - 1 loja
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4. Abrangência/Quantidade de lojas (continuação)

Rio de Janeiro - Desde 2004 (13 lojas)

Rio de Janeiro - 10 lojas Niterói - 1 loja Macaé - 1 loja

Nova Iguaçu - 1 loja

Amazonas - Desde 2005 (3 lojas)

Manaus - 3 lojas

Santa Catarina - Desde 2005 (4 lojas)

Florianópolis - 1 loja São José - 1 loja Joinville - 1 loja

Jaraguá do Sul - 1 loja

Rio Grande do Sul - Desde 2005 (2 lojas)

Porto Alegre - 2 lojas

Espírito Santo - Desde 2006 (3 lojas)

Vitória - 1 loja Vila Velha - 1 loja Cariacica - 1 loja

Goiás - Desde 2006 (3 lojas)

Goiânia - 2 lojas Anápolis - 1 loja

Minas Gerais - Desde 2007 (5 lojas)

Belo Horizonte - 1 loja Juiz de Fora - 2 lojas Uberlândia - 1 loja

Uberaba - 1 loja

Mato Grosso do Sul - Desde 2007 (1 loja)

Campo Grande - 1 loja

Mato Grosso - Desde 2007 (1 loja)

Cuiabá - 1 loja

Distrito Federal - Desde 2008 (1 loja)

Brasília - 1 loja

Tocantins - Desde 2008 (1 loja)

Palmas - 1 loja

Quadro  2 (continuação)
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Quadro  2 (continuação)

Rondônia - Desde 2008 (1 loja)

Porto Velho - 1 loja

Total: 297 lojas | 73 cidades | 24 estados + Distrito Federal (agosto/2008)

5. Atendimentos

7. Pague Menos On Line

8. Clientes Cartão de Fidelidade Sempre

10. Convênio Pague Menos

9. Clientes Cartão de Crédito Pague Menos

Loja: 4.367.807 (agosto/2008)

Entrega em domicílio: 276.913/mês (agosto/2008)

Correspondente Bancário: 2.468.583/mês (agosto/2008)

SAC Farma: 30.000*/mês (agosto/2008)

*Aproximadamente

Acessos: 150.000/mês* (agosto/2008) 

*Aproximadamente

Clientes Cadastrados: 3.865.617 (agosto/2008)

Empresas conveniadas: 511 (agosto/2008)

Total de funcionários: 110.000*

*Aproximadamente

Mastercard Eletronic: 35.498

Mastercard Flex: 12.760

Total: 48.258 (agosto/2008)

Medicamentos: 5.959

Não Medicamentos: 4.211

Total: 10.140 (agosto/2008)

6. Produtos Cadastrados

Patriciana Rodrigues é Diretora de Compras da Pague Menos.
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LIGHT

Este case descreve a consolidação de uma profunda 
transformação na Light, como resultado da implementação de 
uma nova gestão ao longo de 2007. Mais do que a retomada 
dos investimentos, este processo de transformação passou 
pela incorporação do conceito de sustentabilidade à Missão 
da Light, realçando o comprometimento da empresa com 
as melhores práticas de responsabilidade socioambiental e 
sustentabilidade empresarial, baseadas no conceito do triple 
bottom line – econômico-financeiro, social e ambiental. 

Um Plano de ação 
Para a sUstentabilidade

Para aprimorar as ações já praticadas pela 
empresa, foi estruturado um grupo de tra-
balho multidisciplinar que, com o apoio da 
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

Sustentável (FBDS – www.fbds.org.br), identificou 
todas as práticas relacionadas à sustentabilidade 
na Light e elaborou um Plano de Ação para a 
Sustentabilidade. Esse plano contempla a adesão 
da empresa às diretrizes estabelecidas pela Global 
Reporting Initiative (GRI). Um dos resultados 
mais significativos foi, sem dúvida, a inclusão da 
empresa carteira do Índice de Sustentabilidade Em-
presarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa). 

Ao final do ano, a empresa publicou seu pri-
meiro Relatório de Sustentabilidade, que apresenta 
o modelo de gestão e o empenho da Light em se 
tornar cada vez mais uma empresa sustentável em 
termos econômicofinanceiros, operacionais, sociais 
e ambientais. Estão aqui descritas, em maior deta-
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lhe, algumas das ações que ajudaram a empresa 
não só a se adaptar a novos parâmetros globais 
de excelência, como a se recolocar entre as mais 
lucrativas do país.

A CENTENÁRIA LIGHT

A Light S.A. é uma holding de empresas com 
atuação na área de geração, distribuição e comercia-
lização de energia. Embora esteja presente na vida 
do Rio de Janeiro desde 1905, a Light S.A., como 
é denominada hoje, teve sua configuração consoli-
dada em 13 de janeiro de 2006, em cumprimento 
ao processo de desverticalização das atividades, 
determinada por Lei Federal às empresas de distri-
buição de energia. Compõem a holding as seguintes 
empresas operacionais:
• Light Serviços de Eletricidade S.A. – Light SESA 
(distribuidora);
• Light Esco Ltda. (comerciali-
zadora);
• Light Energia S.A. (geração e 
transmissão).

Profundamente ligada à cida-
de e ao Estado do Rio de Janeiro, 
a empresa adotou, em 2007, a 
assinatura “o Rio é light” na 
sua comunicação com o público. 
Além de ressaltar a identificação histórica com o 
Rio de Janeiro, a assinatura institucional traduz 
também a relação da empresa com a sociedade a que 
atende, mostrando que o desafio da sustentabilidade 
da Light está ligado ao Rio de Janeiro, estado para 
o qual a empresa procura contribuir por meio de 
diversas ações.

Na distribuição de energia elétrica, a empresa 
atua por meio da Light Serviços de Eletricidades 
S.A., que atende a uma área total de 10.970 km2 
do Estado do Rio de Janeiro, servindo a cerca de 10 
milhões de pessoas, de um total de 15,4 milhões 
de habitantes. Sua área de concessão abrange 31 
municípios e, em 2007, a empresa distribuiu 18.307 
GWh, considerando apenas os clientes cativos.

A Light divide sua área de concessão em três regio-
nais: Metropolitana, Grande Rio e Vale do Paraíba, 
com o objetivo de tornar o atendimento mais eficaz 
e estar próxima do cliente. A empresa dispõe de um 
sistema elétrico composto por 193 subestações e uma 
malha de cabos aéreos e subterrâneos de mais de 44 
mil quilômetros, sendo 39 mil quilômetros de rede 

aérea e 5 mil km de rede subterrânea.
Em 2007, essa infra-estrutura permitiu distri-

buir 23.653 GWh. Na geração, ela atua por meio 
da Light Energia, que é a sexta maior empresa 
privada do setor de geração do país (em termos de 
capacidade de geração), de acordo com informações 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Essa capacidadese concentra na bacia dos rios Pa-
raíba do Sul e Ribeirão das Lajes, contando com 
usinas localizadas nos estados do Rio de Janeiro e 
de São Paulo.

A capacidade instalada do parque gerador é de 
855 MW. Esse parque é composto por cinco usi-
nas geradoras e duas usinas elevatórias.Já na área 
de comercialização, a atuação é por meio da Light 
Esco. Ela opera no mercado livre e de fontes alter-
nativas incentivadas e comercializou 1.590 GWh 
durante 2007, inclusive para empresas fora da área 

de concessão da empresa. Além 
disso, presta serviços de energia 
elétrica e infra-estrutura voltados 
às soluções energéticas para os 
clientes.

A empresa está construindo 
três novas usinas que, juntas, 
aumentarão a sua atual capa-
cidade de geração em28%, entre 
2010 e 2012. Os projetos são: 
• PCH Paracambi: Pequena 

Central Hidrelétrica com 25 MW de capacidade 
instalada e garantia física de 20,4 MW médios, 
localizada no Ribeirão das Lajes, no município de 
Paracambi (RJ). A operação da usina está prevista 
para começar em 2010, com custo estimado de R$ 
100 milhões.
• PCH Lajes: Pequena Central Hidrelétrica com 17 
MW de capacidade instalada e 15 MW de garantia 
física, localizada no Complexo de Lajes (RJ).A data 
estimada para entrada em operação é 2010, com 
custo previsto de R$ 56 milhões.
• UHE Itaocara: Usina Hidrelétrica com 195 MW 
de capacidade instalada e energia assegurada de 110 
MW médios, localizada no Rio Paraíba do Sul, em 
Itaocara (RJ). A data estimada para entrada em 
operação é 2012 e o custo previsto é de R$ 700 
milhões.

DESAFIO: O PLANO DE 
TRANSFORMAÇÃO DA LIGHT

Em agosto de 2006, o grupo Rio Minas Energia 

Em agosto de 2006, 
o grupo Rio Minas 

Energia Participações 
(RME) assumiu a 
gestão da Light
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Participações S.A. (RME) assumiu 
a gestão da Light. O RME é contro-
lado pela Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig) - que vem a 
ser a maior distribuidora de energia 
elétrica do país -, pela Andrade 
Gutierrez Concessões S.A. (AG 
Concessões), pelo Pactual Energia 
Participações S.A. (Pactual Ener-
gia) e pelo Luce Brasil Fundo de Investimentos 
em Participações (Luce), todos grupos empresariais 
com tradição no mercado de energia brasileiro. 
Com a nova gestão, o grupo tornou-se a primeira 
sociedade privada de capital nacional a administrar 
a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro 
ao longo dos seus 100 anos de história.

Um dos principais desafios da nova gestão era 
reduzir o índice de perdas comerciais e de inadim-
plência a níveis abaixo da média nacional. A nova 
gestão comprometeu-se a conciliar continuidade 
e aperfeiçoamento de processos e projetos que 
apresentassem bons resultados à implantação de 
um Plano de Transformação, com investimentos 
previstos da ordem de R$ 320 milhões.

Este Plano de Transformação tinha como obje-
tivo modernizar a gestão da companhia, melhorar 
os resultados e atingir a excelência nos serviços 
prestados. O plano incluiu projetos em diferentes 
áreas, baseados em quatro premissas:
• Cliente Leal: a Light buscará, por meio da qua-
lidade da relação com os clientes atuais, aumentar 
receitas, desenvolver o mercado, melhorar a efici-
ência na cobrança e minimizar as perdas;
• Máquina Eficiente: a companhia trabalhará 
para a modernização e eficiência nos processos, 
racionalização e controle dos custos e eficácia nos 
investimentos;
• Maximização de Resultados: a realização dos re-
sultados acordados com os acionistas e a valorização 
da concessão serão enfocadas pela Light;
• Compromisso com o Futuro: a nova gestão visa 
fazer da Light um ótimo lugar para se trabalhar, 
a promover ações de conscientização pública e 
articulação institucional.

Foi criado um modelo de atuação para a em-
presa, que se baseia no encadeamento de quatro 
componentes. Na base está o respeito à gente da 
Light e aos seus valores:
• Foco no resultado;
• Valorização do mérito;

• Coragem e perseverança;
• Comportamento ético e solidá-
rio;
• Alegria.

O segundo componente refere-se 
à clareza quanto à Missão da em-
presa por parte de toda a sua gente, 

de forma que a sua atuação se faça em consonância 
com esse compromisso. O comprometimento da 
Light com a sustentabilidade foi reforçado e am-
pliado com a inclusão do conceito em sua Missão. 
Assim, de forma explícita, a Missão da empresa 
ganhou os dizeres: “comprometida com a sustenta-
bilidade”. Para a Light, o equilíbrio perfeito entre as 
três dimensões contempladas pela sustentabilidade 
determinará a perenidade de sua atividade-fim, que é 
prestar, de forma eficiente e responsável, um serviço 
público essencial à sociedade.

MISSÃO

“Ser uma grande empresa brasileira comprometida 
com a sustentabilidade, respeitada e admirada pela 
excelência do serviço prestado a seus clientes e à comu-
nidade, pela criação de valor para seus acionistas e por 
se constituir em um ótimo lugar para se trabalhar.”

O terceiro componente é agir obedecendo ao 
planejado, que sempre resulta de um processo estru-
turado, em que se analisou o ambiente, definiram-se 
estratégias e programas, estabeleceram-se metas e 
suas métricas e acompanhou-se a execução passo 
a passo, cumprindo os orçamentos.

O quarto componente é vincular toda essa ação a 
compromissos de gestão pactuados entre o Conselho 
de Administração e os diretores, e destes com todo 
o quadro de gestores, em consonância total com 
as metas globais - por meio de uma estruturada 
decomposição em elementos, cuja execução passou 
a caber a cada uma das unidades da empresa. Tais 
compromissos passaram a ser a base da remunera-
ção variável para os gestores da Light.

O novo grupo gestor da empresa definiu a sua 
Ambição Estratégica, por meio de um processo 
de engajamento de que participaram os superin-
tendentes e diretores da empresa, referendado pelo 
Conselho de Administração. Ela se expressa da 
seguinte forma:

• Ser uma organização sustentável, diferenciada 
em termos de governança, excelência operacional, 
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gestão adequada dos ativos, liquidez das ações e re-
torno para os acionistas. Consolidar coesão em torno 
de uma cultura dinâmica, desafiadora e orientada 
para a satisfação do cliente e comprometida com 
resultados pactuados. Priorizando os dois pontos 
anteriores, crescer dentro do negócio atual ou em 
novos negócios, em relação ao ano de 2007. Re-
sultados crescentes, independentemente dos efeitos 
não-recorrentes.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A estratégia da Light, traduzida em sua Missão 
e Ambição Estratégica, passou a ser pautada pela 
criação de valor para os seus acionistas, com uma 
cultura comprometida com resultados pactuados, 
pela manutenção da excelência na prestação de 
serviços aos seus clientes e à comunidade e pelo 
objetivo de se constituir em um ótimo lugar para 
se trabalhar. O Planejamento Estratégico tornou-
se um guia para o alinhamento das ações voltadas 
para otimizar o processo de alcançar as metas. É 
um processo contínuo, revisto anualmente, com 
horizonte detalhado para quatro anos e indicativo 
para prazos mais distantes, quando necessário.

No Plano Estratégico 2008-2011, um dos dire-
cionadores principais foi a integração dos gestores. 
Para tanto, foram conduzidos workshops com 
superintendentes e diretores, garantindo que os 
objetivos, as metas e os compromissos de gestão 
fossem amplamente discutidos e validados pelos 
colaboradores que ocupam posições estratégicas 
na Light. O processo do Planejamento Estratégico 
foi baseado em orientações dadas pelo Comitê de 
Gestão, previamente estabelecidas pelo Conselho 
de Administração, que aprovou o resultado. No 
direcionamento estratégico, foram analisados a 
matriz SWOT (análise dos pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças dos ambientes interno e 
externo à empresa) e o cenário de referência (en-
tendimento consensual sobre a possível variação 
do ambiente). Com as análises sobre os ambientes 
interno e externo à empresa, foi determinada a Am-
bição Estratégica da Light. E, a partir dessas etapas, 
tornou-se possível estabelecer os objetivos globais e 
por Diretoria, desdobrados em quatro dimensões:

Mercado 
• Aumentar as receitas no negócio de energia, diver-
sificar as receitas, utilizando a capilaridade da rede 
e o patrimônio imobiliário; reduzir as perdas;

• Aumentar a capacidade instalada em geração via 
novos projetos e/ou aquisições.

Resultados 
Atingir os resultados econômicos; alcançar exce-

lência em RI; assegurar uma relação transparente 
com o órgão regulador; e preservar a empresa em 
um contexto de consolidação do setor.

Máquina Eficiente 
Atingir os resultados operacionais pactuados 

com o acionista controlador; modernizar as estrutu-
ras físicas, organizacionais e os processos, buscando 
eficiência, foco no resultado e melhor serviço para 
o cliente, em sintonia com o projeto da “Light do 
Futuro”; explorar as oportunidades e mitigar os 
impactos sobre as empresas do Grupo Light da 
conjuntura de escassez na oferta de energia.

Compromisso com o Futuro 
Acelerar a construção de um “ótimo lugar para 

se trabalhar”; renovar e reter talentos; disseminar o 
pensamento estratégico nos diversos níveis da orga-
nização; e ser uma organização comprometida com 
a sustentabilidade e praticante dos maiores cuidados 
com a segurança de sua gente.

SUSTENTABILIDADE, 
PACTO GLOBAL E METAS DO MILÊNIO

Além de incluir nos 
termos da Missão o 
comprometimento com 
o conceito, a Light tam-
bém confirmou ter a 
sustentabilidade como 
balizadora da sua ges-
tão, com a adesão, em 
2007, aos dez Princí-
pios do Pacto Global 
- iniciativa das Nações 
Unidas que tem por 
objetivo incentivar a comunidade empresarial a 
adotar valores internacionalmente aceitos nas áreas 
de Direitos Humanos, Relações de Trabalho, Meio 
Ambiente e Combate à Corrupção em suas práticas 
de negócios.

Com a adesão, a Light assumiu o compromisso 
de informar anualmente às Nações Unidas exem-
plos concretos de progressos ou lições aprendidas 
na implementação dos dez princípios. A empresa 

O comprometimento 
da companhia com 
a sustentabilidade 

foi reforçado e 
ampliado com a 

inclusão do conceito 
em sua Missão
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se comprometeu, ainda, a di-
fundir os princípios do Pacto 
junto aos seus colaboradores, 
acionistas, clientes e fornece-
dores.

A Light passou a contar 
com políticas e mecanismos 
de gestão alinhados a esses 
valores, que estão expressos, 
por exemplo, na Política Social Corporativa do 
Grupo Light, no seu Código de Ética e no Acordo 
de Responsabilidade Social.

Através do desenvolvimento de seus projetos na 
área social, de saúde e segurança ocupacional e 
ambiental, a Light tem buscado contribuir para o 
alcance das Metas de Desenvolvimento do Milênio 
(MDM), definidas a partir da Declaração do Milê-
nio das Nações Unidas, adotada pelos 191 estados 
membros no dia 8 de setembro de 2000.

Para acompanhar as principais práticas de 
Desenvolvimento Sustentável a serem executadas 
anualmente, a Light passou a elaborar um Rela-
tório de Auto-avaliação, detalhando seus objetivos, 
público-alvo, motivação, relevância e viabilidade, 
forma de gestão da prática, envolvimento com o 
público de interesse, resultados de anos anteriores 
e relação com as Metas do Milênio e com os Prin-
cípios do Pacto Global.

Foi criado um Grupo de Trabalho de Sustenta-
bilidade, subordinado à Diretoria Executiva, respon-
sável pelo acompanhamento das práticas relatadas, 
com o objetivo de identificar eventuais barreiras e 
orientar quanto a possíveis redirecionamentos, a fim 
de que as metas sejam alcançadas a cada ano.

POLÍTICAS CORPORATIVAS

Uma empresa sustentável não se faz com 
palavras. Para obter uma gestão voltada para a 
sustentabilidade seriam necessárias práticas diárias 
em cada uma das atividades. Assim, esse concei-
to e comprometimento teriam que fazer parte da 
rotina de cada um dos envolvidos, Conselho, Di-
retoria, colaboradores, fornecedores, prestadores de 
serviços, clientes e todos que se relacionam com a 
empresa.

Para que isso fosse possível, a Light estabeleceu 
Políticas Corporativas formais, de livre acesso ao 
público, para que todos ficassem alinhados aos 
princípios da sustentabilidade.

As políticas essenciais são:

Código de Ética
Formalizado em 2003, representa o 

compromisso com os valores e princí-
pios a serem adotados para se alcançar a 
Missão empresarial. Com a nova gestão 
da Light em 2006, esses valores e prin-
cípios foram revistos, aprovados pelo 

Conselho de Administração e publicados 
por meio de circulares, políticas, normas e procedi-
mentos com distribuição a todos os colaboradores 
e fornecedores. O Código de Ética é composto por 
quatro partes:

Valores dos colaboradores da Light
Foco nos Resultados, Mérito, Coragem e Per-

severança, Comportamento Ético e Solidário e 
Alegria.

Princípios de Ação Coletiva
Voltados para clientes, acionistas, fornecedores, 

sociedade, comunicação, Estado e governos.

Guia Prático do Comportamento na 
Light

Trata da legislação, conflito de interesses, ativi-
dades políticas, corrupção, presentes, proteção dos 
ativos, confidencialidade, manifestação pública, 
assédio, colaboradores, meio ambiente e utilização 
de recursos de informática.

Comitê de Ética da Light
O Código de Ética permeia o relacionamento 

com todos os setores da sociedade. Os gestores e cola-
boradores da empresa são responsáveis por divulgar 
e fiscalizar o cumprimento dos valores e princípios 
éticos entre clientes, fornecedores, acionistas, go-
verno, órgãos reguladores e demais segmentos da 
sociedade, de forma a garantir a condução dos ne-
gócios da Light dentro dos padrões éticos definidos 
no Código (A Light disponibiliza uma versão desse 
documento em seu site: www.light.com.br).

Parte integrante do contrato de trabalho dos 
colaboradores da Light, que assinam um termo 
de recebimento do documento, o Código de Ética 
compõe também o contrato de prestação de servi-
ços de todos os fornecedores e terceirizados. Para 
receber denúncias relativas ao Código, analisá-las, 
propor soluções e, nos casos mais graves, levá-las 
ao julgamento da Diretoria, foi criado um Comitê 
de Ética com Regimento próprio. Esse comitê é 
composto pela Autoridade da Ética da Light, por 
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um diretor, que irá presidi-lo; um superintenden-
te; um gerente; um coordenador; um colaborador 
sem cargo de chefia e um colaborador definido em 
processo eletivo, estabelecido em comum acordo 
com o sindicato de classe dos colaboradores. Todos 
os membros são definidos pela Diretoria, exceto o 
representante eleito pelos colaboradores.

Acordo de Responsabilidade Social
Assinado junto com os sindicatos representa-

tivos de seus colaboradores, esse acordo reforça 
o envolvimento da direção da Light e de todos os 
colaboradores nas ações de responsabilidade social, 
permitindo, inclusive, o fortalecimento do diálogo 
social no âmbito da empresa.

Através do acordo, a Light assumiu como seus 
os princípios de proteção e de defesa dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas, inclusive aqueles 
constantes da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 1948, da Declaração sobre a eliminação 
de todas as formas de discrimina-
ção com relação às mulheres, de 
1967, assim como da Declaração 
sobre os Direitos da Criança, de 
1959. A Light assumiu também 
os princípios previstos nas Con-
venções fundamentais da Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT), salvo aquelas que, no todo 
ou em parte, são definidas como 
impositivas, de outra forma, pela 
Constituição Federal do Brasil 
(notadamente as Convenções 87 
e 98). Entre os principais artigos 
do referido acordo, vale ressaltar: 
Respeito aos Direitos Humanos, 
Saúde e Segurança, Treinamen-
to e Mobilidade, Proteção Social, Luta contra as 
Discriminações, Antecipação e Acompanhamento 
das Reestruturações Industriais, Participação dos 
Colaboradores nos Resultados da Empresa, Ajuda à 
Integração das Pessoas em Situação de Deficiência, 
Envolvimento em Programas de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Diálogo entre Empregados e 
Gestores e Diálogo Social (A íntegra do Acordo de 
Responsabilidade Social encontra-se disponível no 
site www.light.com.br)

Política Social 
Corporativa do Grupo Light

A formalização, em 2007, da Política Social 

Corporativa do Grupo Light teve como objetivo 
consolidar em uma única peça as diretrizes para 
a atuação social da Organização, incluindo os 
principais pontos já contemplados no Código de 
Ética e no Acordo de Responsabilidade Social. As 
principais diretrizes são:
• Estar alinhado com os Princípios de Proteção e de 
Defesa dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
as Convenções fundamentais da OIT e os dez Prin-
cípios do Pacto Global das Nações Unidas;
• Selecionar os fornecedores com base em requisitos 
de qualidade referentes à ética e ao cumprimento 
das Convenções da OIT e promover, junto aos for-
necedores, os dez Princípios do Pacto Global;
• Exercer a cidadania e a ética, conforme definido 
no Código de Ética da Light; 
• Desenvolver ações sociais e pedagógicas nas 
comunidades do entorno das empresas do Grupo 
Light;
• Buscar, junto aos consumidores e à sociedade, 

soluções para os problemas urba-
nos que interferem na prestação 
de serviços;
• Apoiar a elaboração de políticas 
públicas por meio de propostas ou 
posicionamento formal; e
• Não efetuar qualquer tipo de fi-
nanciamento/doação a candidatos 
a cargos públicos e/ou Partidos 
Políticos, uma vez que tal prática 
é proibida às concessionárias de 
energia elétrica pela Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995 (A 
Política Social Corporativa está 
disponível, na íntegra, no site da 
empresa: www.light.com.br).

Direitos Humanos
As principais diretrizes referentes aos Direitos 

Humanos – o repúdio ao uso do trabalho forçado e 
obrigatório, do uso do trabalho infantil e de qualquer 
forma de discriminação – são tratadas no Código 
de Ética, no Acordo de Responsabilidade Social e 
na Política Social Corporativa do Grupo Light. A 
supervisão do cumprimento dessas diretrizes é de 
responsabilidade do Vice-Presidente Executivo e de 
Relações com Investidores, do Diretor de Energia e 
Meio Ambiente e da Diretora de Gente. Para garan-
tir a efetividade dos princípios de proteção e de defesa 
dos Direitos Humanos, a empresa atua junto a seus 
funcionários com a ampla divulgação e a exigên-
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cia do comprometimento com 
base nessas diretrizes.

Também é importante a 
atuação da Light junto aos sin-
dicatos representativos de seus 
colaboradores. As relações da 
empresa com esses sindicatos 
são pautadas em princípios de 
reconhecimento de sua repre-
sentatividade e cooperação para o desenvolvimento 
da empresa e de seus colaboradores, baseados em 
confiança mútua, transparência e princípios éticos. 
A Light respeita o engajamento sindical de seus 
colaboradores, assegurando-lhes proteção contra 
qualquer ato de discriminação que atente à liber-
dade sindical.

Em relação aos fornecedores, a garantia de res-
peito aos Direitos Humanos é considerada por meio 
dos critérios de seleção, de cláusulas contratuais e de 
avaliação da qualidade do serviço. Tendo em vista 
que o modelo de contrato de materiais e serviços do 
Grupo Light possui cláusulas referentes à aceitação 
do Código de Ética e do Acordo de Responsabilidade 
Social da Light, a empresa considera que todos os 
contratos possuem critérios de Direitos Humanos.

Além disso, tais requisitos também são levanta-
dos quando da qualificação do fornecedor, através 
de um check-list específico voltado para a Respon-
sabilidade Social.

Treinamento e conscientização
As ações empreendidas pela Academia Light são 

demonstrações práticas de respeito à Declaração 
Universal de Direitos Humanos. Os Programas de 
Desenvolvimento de Lideranças e de Engajamento 
dos Empregados, concebidos de forma integrada, 
proporcionaram a todos os colaboradores, gestores 
e não gestores, a oportunidade de colocar frente a 
frente Missão e Valores da Light e missões e valores 
que norteiam suas vidas. Com esses programas, foi 
dada a partida, de forma consistente, a um processo 
contínuo de conscientização do colaborador sobre 
seu papel como pessoa, como profissional e como 
cidadão, e sobre sua contribuição para a constru-
ção da Light e da sociedade nas quais queremos 
trabalhar e viver.

A Light realiza, a cada dois anos, a capacitação 
dos inspetores de segurança patrimonial, de seu 
quadro próprio, através de dois cursos: de forma-
ção e de reciclagem de vigilantes patrimoniais. No 
conteúdo programático destacam-se os tópicos 

relações humanas e noções de Direito 
Civil e Penal. Em 2006, 100% dos 
inspetores foram treinados neste curso, 
e o treinamento que deveria ter sido 
realizado em 2007 foi transferido para 
2008. Nos contratos das prestadoras de 
serviço, existe uma cláusula que exige 
do parceiro a mesma formação aplicada 

ao colaborador da Light.

Contratação de pessoas 
portadoras de deficiências – PPD

Uma das principais ações em 2007 voltadas para 
a inclusão social foi a implementação de diretrizes 
relativas à contratação de profissionais portadores de 
deficiência – PPD. No ano, foram admitidos mais 
38 PPDs, perfazendo um total de 122 colaboradores 
portadores de necessidades especiais, atuando nas 
áreas administrativa, de atendimento ao público, 
faturamento, cobrança, entre outras. Em conso-
nância com a legislação em vigor, foi assinado um 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC que 
prevê a divulgação das posições em aberto na em-
presa no banco de vagas da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda, garantindo oportunidades para 
os PPD’s. Para ajudar na busca desses profissio-
nais, foi contratada uma consultoria especializada 
e firmado convênio com a Fundação Municipal 
Lar Escola Francisco de Paula (Funlar), órgão 
ligado à Secretaria Municipal de Pessoa com Defi-
ciência do Município do Rio de Janeiro. Ciente da 
importância da iniciativa privada nesse contexto, o 
Plano de Ação traçado para contratação de PPDs 
contemplou não apenas os aspectos legais e técni-
cos inerentes ao processo mas, principalmente, a 
reafirmação dos valores éticos e solidários alinhados 
à Missão da empresa.

Em setembro de 2007, a Light assinou proto-
colo de intenções com a Associação Niteroiense de 
Deficientes Físicos (Andef), por meio do qual se 
comprometeu a patrocinar a preparação de atletas 
para a Paraolimpíada de Pequim, em 2008.

Relacionamento 
com seus diversos públicos

A Light se relaciona com públicos distintos. 
Parte importante do seu Plano Estratégico passou 
a ser entender as necessidades de cada um desses 
públicos de maneira aberta, clara, organizada e 
transparente, buscando atender aos anseios e às 
particularidades de cada grupo.

LIGHT
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Acionistas/Investidores 
Embora já viesse realizando, sistematicamente, 

apresentações ao mercado através de reuniões indi-
viduais (na empresa ou em conferências), reuniões 
públicas trimestrais para explicar as informações 
financeiras e operacionais relevantes e, ainda, tele-
conferências trimestrais para divulgação dos resul-
tados, a Light criou, em 2007, um canal de envio 
de sugestões pelo qual os acionistas minoritários 
podem mandar sugestões ao Conselho de Admi-
nistração, através de carta ou e-mail endereçado 
ao Vice-Presidente Executivo e de Relações com 
Investidores.

Governo 
A Light desenvolve uma polí-

tica de relacionamento junto aos 
Poderes Executivo e Legislativo que 
compreende a parceria em projetos 
voltados para o desenvolvimento 
econômico e social do estado e dos 
municípios de sua área de conces-
são, com a realização de projetos 
de eficiência energética, que visam 
ao melhor controle dos gastos com 
energia elétrica e à manutenção do 
diálogo com as prefeituras e empre-
sas públicas. Além disso, mantém 
ação proativa junto ao poder Legis-
lativo, identificando projetos e leis 
que afetem a operação da empresa 
e esclarecendo os parlamentares quanto aos seus 
impactos sobre a população ou sobre a economia.

Público Interno 
Foi criado o Programa Face a Face – encontros 

trimestrais entre os gestores e suas equipes -, um 
exercício permanente de diálogo e comunicação, 
uma vez que permite que o Colaborador tire suas 
dúvidas quanto às ações desenvolvidas pela em-
presa, seu papel nesse contexto, e emita, assim, 
opiniões/sugestões. Foram realizados, em 2007, 
programas de desenvolvimento de lideranças e de 
engajamento dos colaboradores, que contaram com 
a participação de 100% dos colaboradores e permi-
tiram que gestores e liderados refletissem em grupo 
os conceitos contidos nos Valores e na Missão da 
empresa. Para 2008, está prevista uma nova roda-
da com 100% dos colaboradores, incluindo novos 
pontos a serem abordados, devidamente adaptados 
ao segundo ano da nova gestão.

Clientes 
Como principais formas de comunicação e 

engajamento desse público, estão os diversos ca-
nais de atendimento da Light, como por exemplo: 
agências comerciais, agências virtuais, teleaten-
dimento (Disque-Light), postos de atendimento 
às comunidades, gerências de atendimento aos 
grandes clientes Ouvidoria. Destaca-se aqui o 
papel do Conselho de Consumidores, que se 
reúne mensalmente nas dependências da Light, 
representando todos os segmentos e clientes. 
Outra forma de engajamento são as reuniões 
convocadas e organizadas elas próprias Fede-

rações (Federação de Favelas 
do Estado Rio de Janeiro, Fede-
ração de Favelas do Município 
do Rio de Janeiro ou Federação 
das associações de Moradores 
do Estado do Rio de Janeiro). 
Além disso, conforme emanda 
do Conselho, são realizadas reu-
niões periódicas da subcâmara 
setorial e baixa renda do Con-
selho de Consumidores, onde as 
representações das comunidades 
são convidadas.

Comunidades 
Como principal fórum de 

engajamento das comunidades 
do entorno da Light e de identi-

ficação de suas necessidades e expectativas está 
o Conselho dos Consumidores – reuniões com 
as lideranças das comunidades e o envolvimento 
da própria equipe da Light que atua dentro das 
comunidades, na implementação de projetos 
sociais e educacionais. A Light desenvolveu um 
indicador, IVC – Índice de Valor das Comuni-
dades, de forma a poder realizar diagnósticos 
e selecionar as comunidades com perfil para 
o desenvolvimento de ações específicas de de-
senvolvimento. O IVC considera, entre outras 
variáveis, o porte da comunidade, características 
geográficas, o grau de organização comunitária, 
a estrutura da associação de moradores, o nível 
de envolvimento dessa associação na comuni-
dade e o grau de interlocução com a Light. Para 
cada variável é atribuído um peso, valorizando 
os indicadores mais expressivos no conjunto 
da análise para a elaboração das ações a serem 
implementadas.
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Fornecedores 
O engajamento dos fornecedores ocorre 

através da seleção, efetuada com base em 
requisitos de qualidade referentes à ética e 
ao cumprimento das Convenções da OIT, 
da contratação, onde existem cláusulas 
contratuais específicas sobre o cumpri-
mento desses requisitos, do treinamento em 
quesitos ambientais e do acompanhamento 
da execução. Está em estudo a implantação de um 
SAC da área de Compras, que irá atender tanto a 
fornecedores quanto a clientes internos.

Órgão Regulador/Associações 
A Light atua constantemente junto à Aneel, por 

estar inserida em um setor fortemente regulado, no 
qual diversas decisões por parte do Órgão Regula-
dor podem ter impactos relevantes no desempenho 
do seu negócio. Essa interação ocorre por meio da 
contribuição em audiências públicas, discussão 
com superintendentes e diretores da Agência, e de 
trabalhos com a Associação Brasileira de Distri-
buidores de Energia Elétrica (Abradee), Associação 
Brasileira de Produtores Independentes de Energia 
Elétrica (Apine) e outras associações da qual a Light 
é parte integrante. Vale ressaltar a atuação da Light 
junto à Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), através da sua participação no Conselho 
da Micro e Pequena Empresa, buscando oferecer 
subsídios para que o empresariado possa influir com 
mais respaldo nos debates de natureza econômica e 
social. A empresa participa também do Fórum do 
Rio, lócus de interação entre instituições privadas 
e públicas preocupadas em associar a atividade 
empresarial com a expansão dos mercados.

Relacionamento com clientes
A Light realiza programas de conscientização 

contínuos, esclarecendo e fornecendo orientações so-
bre o uso adequado de energia elétrica, informando a 
população sobre os riscos e os cuidados necessários na 
sua utilização. Tais campanhas tratam das principais 
causas de acidente: instalação de antenas de TV nos 
telhados, soltar pipas próximo à rede de energia, cons-
truir ou reformar perto dos postes e dos fios e furtar 
energia. Em 2007, pelo segundo ano consecutivo, a 
empresa participou da Semana Nacional de Segu-
rança com a Rede Elétrica, promovida pela Abradee. 
No caso dos acidentes com pipas, por exemplo, a 
Light identificou um aumento de 38% no número de 
registros envolvendo a rede elétrica, com transtornos 

para a população e custos 
para a empresa, resultando 
na intensificação das ações 
educativas e preventivas.

Nestas campanhas, a 
Light utiliza rádio, as con-
tas de energia, o site da 
empresa e um conjunto de 

materiais informativos padronizados, como folhetos 
e cartazes. As peças tratam não apenas de ques-
tões de segurança, como também de informações 
quanto à utilização da energia de forma eficiente e 
aos serviços oferecidos pela empresa. Além disso, 
no âmbito do projeto Comunidade Eficiente – mais 
bem detalhado a seguir, no capítulo que aprofunda 
as ações dirigidas à sociedade, a Light selecionou, 
nas próprias comunidades, jovens com mais de 
18 anos que foram treinados para desempenhar o 
papel de facilitador e multiplicador dos conceitos 
da empresa para os clientes nas favelas, tais como 
dicas para sua segurança e cuidados na hora de 
construir e reformar.

Em relação aos fornecedores, todos os contratos 
celebrados contemplam cláusulas sobre a preser-
vação da integridade física de terceiros, quando 
tais prestadores estejam no desenvolvimento de 
quaisquer atividades a serviço da Light. Foram re-
gistrados, em 2007, 46 acidentes com a população 
no contato com a rede de energia elétrica. Desse 
total, seis foram considerados de responsabilidade 
da Light, todos sem registro de óbito. Os demais 
foram de responsabilidade de terceiros.

O compromisso de relacionamento da Light 
com seus clientes segue, também, os preceitos 
estabelecidos na Resolução Aneel nº 456, de 29 de 
novembro de 2000, que consolida todas as disposi-
ções referentes às condições gerais de fornecimento 
de energia elétrica. Tal resolução trata do caráter 
pessoal dos Contratos de Fornecimento de Energia 
Elétrica, onde qualquer informação acerca das uni-
dades consumidoras somente é prestada aos próprios 
responsáveis, às autoridades judiciais por força de 
determinação expressa neste sentido, a outras insti-
tuições públicas por força de lei, ou a representantes 
legalmente identificados. O cumprimento do Código 
de Ética da Light assegura o caráter confidencial 
das informações relativas aos clientes. Desta forma, 
não há registro de reclamações ou ações judiciais 
que questionem qualquer aspecto de violação de 
privacidade ou perda de dados dos clientes em ne-
nhum canal de comunicação.
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A responsabilidade pela organização e secretaria 
do Conselho foi atribuída à Ouvidoria, órgão 
subordinado à Superintendência do Público e à 
Presidência.

COMUNICAÇÃO E MARKETING

A comunicação da Light com 
seus clientes obedece aos preceitos 
contidos no plano de comunica-
ção da empresa e no seu Código 
de Ética. A Light mantém rela-
cionamento ético e transparente 
com seus diversos públicos, com 
a implementação de estratégias de 
comunicação, ações sociocultu-
rais e educacionais relacionadas 
à produção, distribuição, comer-
cialização e ao uso da energia 
elétrica. A Light foca sua comu-
nicação nas ações de conscien-
tização da população, nas ações 
de articulação com os poderes 
públicos, empresas e entidades 
civis representativas, que visam 

realçar a importância da energia elétrica como fa-
tor de desenvolvimento, a grande conquista social 
que é a universalização, além de contribuir para 
combater a informalidade no estado. Além disso, 
a empresa cumpre as normas-padrão da atividade 
publicitária estabelecidas pelo Conselho Executivo 
de Normas-Padrão, atende ao Código Brasileiro e 
Auto-regulamentação Publicitária (CONAR) e à 
Lei 8078, de 11/11/90, que dispõe sobre a proteção 
ao consumidor.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O relacionamento com a sociedade está explí-
cito na sua Missão, nas suas operações e na sua 
assinatura institucional: O Rio é light. A empresa 
promove ações socioambientais, buscando o de-
senvolvimento das comunidades do entorno da 
empresa, dos seus colaboradores, e preservar o 
meio ambiente.

Para atingir esse objetivo, conta hoje com o 
Instituto Light para o Desenvolvimento Urbano e 
Social, o Centro Cultural Light e com a Gerência 
de Atendimento às Comunidades, e todas as suas 
atividades estão alinhadas com as Políticas Corpo-
rativas da Light.

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Uma das estratégias que a Light adotou para 
manter seus índices de satisfação junto aos clientes é 
manter a equipe comercial em constante processo de 
aprendizagem, alinhada às constantes mudanças do 
mercado. Em relação aos gran-
des consumidores, indústrias 
e especialmente condomínios 
residenciais e comerciais, a Li-
ght realiza anualmente eventos 
setoriais que se caracterizam 
como encontros de negócios. 
Neles são debatidos assuntos 
como qualidade do fornecimento 
de energia, regulamentação e 
mercado elétrico no Brasil, efi-
cientização energética, produtos 
e serviços da Light. Dentro do 
escopo de aperfeiçoar as relações 
com os clientes, a Light baliza 
suas iniciativas de acordo com 
resultados coletados na Pesquisa 
Aneel, Pesquisa Abradee e em 
pesquisa própria. E para atender 
com eficiência seus consumidores, a Light dispõe de 
uma série de canais de comunicação, facilitando o 
acesso a informações, produtos, serviços, reclama-
ções e solicitações de providências. 

A empresa também dispõe de uma série de 
instrumentos focados nos clientes corporativos. 
São três gerências específicas para atender grandes 
consumidores privados e públicos, além do Espaço 
Grandes Clientes de atendimento personalizado da 
Light, localizado na sede da empresa, e de um call 
center de emergência, exclusivo para esse tipo de 
consumidor.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

O Conselho de Consumidores é o órgão represen-
tativo dos consumidores e de sua composição fazem 
parte as mais importantes associações representa-
tivas dos vários segmentos do consumo e a acade-
mia. O Conselho também atua na disseminação de 
programas educativos destinados à orientação dos 
consumidores sobre a utilização da energia elétrica 
e quanto a seus deveres e direitos.

São realizadas, no mínimo, sete reuniões 
plenárias anuais do Conselho, das quais parti-
cipam diretores e superintendentes da empresa. 
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ATENDIMENTO ÀS 
COMUNIDADES DE BAIXO 
PODER AQUISITIVO

A Política de Atendimento às 
Comunidades aprovada pela Direto-
ria da Light em 2006, estabelece os 
conceitos, diretrizes e competências 
para o relacionamento com o públi-
co dessas áreas. A partir dela, foram estabelecidos 
os procedimentos para o atendimento aos clientes 
de baixo poder aquisitivo que norteiam o Plano de 
Atendimento às Comunidades (PAT). Para ma-
peamento das necessidades dos clientes e seleção 
das comunidades que serão contempladas com os 
projetos sociais desenvolvidos pela Light, foram 
utilizados os critérios que serão apresentados no 
capítulo referente ao Engajamento de Stakeholders. 
Com o objetivo de facilitar o acesso dos clientes de 
baixa renda aos serviços comerciais, a Light vem, 
desde 1998, instalando postos e agências voltados 
especificamente para o atendimento desse público. 
O atendimento é feito com atendentes comunitários, 
moradores das próprias comunidades.

Também foi criada uma Coordenação de Co-
munidades em cada uma das regionais da empresa, 
alinhada quanto aos procedimentos de atendimento 
às comunidades de acordo com as ações do PAT. 
Desde 2002 a Light vem desenvolvendo o projeto 
Comunidade Eficiente, que abarca o tripé da susten-
tabilidade, uma vez que atua na geração de renda, 
economia de energia e inclusão social.

O projeto hoje atua em três frentes de trabalho:

Educação
Divulgação do conceito de sustentabilidade e efi-

ciência energética por meio de visitas às residências, 
eventos e reuniões locais, concursos e promoção de 
cursos especiais. Para disseminação do conceito, 
foram contratados e treinados multiplicadores na 
própria comunidade, sendo que alguns passaram 
a atendentes comerciais nas agências ou postos 
locais.

Doação de equipamentos eficientes
Substituição de lâmpadas incandescentes por 

fluorescentes e troca de refrigeradores por modelos 
eficientes, com recolhimento dos antigos e descarte 
do gás CFC de maneira adequada.

Quando necessário, também são realizadas 
reformas das instalações elétricas, sendo que asso-

ciações de moradores e instituições 
beneficentes locais também podem 
ser contempladas.

Regularização técnica e 
comercial

Com objetivo de reduzir o im-
pacto de perdas comerciais, é feita 

a instalação de redes de distribuição, a norma-
lização dos ramais de ligação dos clientes e a doação 
do padrão de entrada, de maneira a possibilitar a 
instalação do medidor sem ônus para o cliente.

OUTROS PROJETOS

Bom Negócio
Iniciado em 2006, consiste em selecionar micro 

e pequenas empresas localizadas em comunidades 
de baixo poder aquisitivo, visando orientar sobre o 
uso eficiente de energia.

Inclusão Digital
Em 2006, a Light tornou-se mantenedora oficial 

do Comitê para a Democratização da Informáti-
ca (CDI-RJ), Organização Não–Governamental 
(ONG) voltada à promoção e inclusão digital, atra-
vés de Escolas de Informática e Cidadania (EICs), 
localizadas nas comunidades. Em março de 2007, 
foi inaugurada a EIC do Centro Cultural Light, 
para atendimento de funcionários, seus familiares, 
prestadores de serviços, comunidades e escolas pú-
blicas das áreas próximas.

Agências de Família
Também na nova gestão uma parceria foi 

firmada com o Banco da Providência, em 2006, e 
a Light passou a apoiar as Agências de Família, 
que fazem parte do Programa de Inclusão Social, 
promovendo o desenvolvimento de famílias abaixo 
da linha de pobreza pelo acesso aos direitos básicos, 
tais como documentação, escolaridade, capacitação 
para o trabalho e aumento de renda.

Pré-Vestibular
O Programa foi criado para aumentar a escolari-

dade de jovens das comunidades da Maré e do Caju 
que estão prestes a ingressar nas universidades.

Light nas Escolas
Este é um projeto mais antigo, desenvolvido 

desde 2003, e mantido na nova gestão. Através dele, 
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é difundido o conceito de combate ao desperdício 
de energia para alunos das 5ª e 6ª séries das escolas 
municipais do Rio de Janeiro.

Desenvolvimento da comunidade local
Com o objetivo de apoiar a economia local, a 

Light aderiu, em 2007, ao projeto intitulado “Com-
pra Rio – Valorize o que é do nosso Estado”, um 
programa da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do 
Rio de Janeiro, cujo objetivo é estimular a compra 
e a venda de produtos fluminenses. A Superinten-
dência de Aquisição e Logística tem participado de 
feiras e outros eventos com o intuito de promover 
o desenvolvimento de fornece-
dores fluminenses de materiais e 
serviços. Em linha com o projeto, 
também estimula fornecedores de 
outros estados a abrirem filiais no 
Rio de Janeiro, quando desejam 
prestar fornecimentos à Light.

O Instituto Light - um 
capítulo à parte

O Instituto Light para o De-
senvolvimento Urbano e Social foi 
estruturado em 2007, tendo como missão principal 
contribuir para o aprimoramento das condições eco-
nômicas e sociais da área de concessão da Light. Isso 
se concretiza por meio de programas que vinculam 
responsabilidade social com o interesse funcional 
e o domínio geográfico da empresa, apoiando a 
promoção do bem público e, ao mesmo tempo, a 
sustentabilidade econômica da empresa.

As ações empreendidas pelo Instituto Light estão 
divididas em cinco eixos estratégicos:
• No Eixo Urbano, destaca-se a preocupação com 
a informalidade, com ações para conter esse pro-
blema, como programas de regularização fundiária 
do Estado. Outra iniciativa é o desenvolvimento de 
ciclos de palestras e debates para conhecer melhor 
a dinâmica do crescimento urbano da área metro-
politana do Rio de Janeiro, além do apoio a projetos 
urbanísticos específicos, como o de recuperação da 
centenária Avenida Marechal Floriano, onde está 
localizada a sede da Light, e em suas adjacências.
• O Eixo Social foca sua atuação na formação 
de comunidades educadas e seguras, através de 
programas de incentivo à leitura e à ciência, e da 
valorização da Participação Cidadã, onde se desta-
cam o programa de Voluntariado Empresarial da 

Light – “Light Voluntária”, o Projeto Alegria de 
Ler e o projeto de construção do Museu da Energia. 
O Light Voluntária possui três linhas de atuação: 
campanhas periódicas, apoio à gestão e o Portal 
Light Voluntária.

Durante 2007, foram realizadas 13 campanhas, 
envolvendo 541 voluntários e beneficiando 1.786 
pessoas. O Museu da Energia – em implantação, 
expandindo o atual Planeta Energia – será um es-
paço dedicado a fomentar o interesse pela ciência, 
em particular a energia elétrica. A meta é também 
complementar e apoiar a formação escolar primária 
e secundária, inclusive com orientações aos jovens 

e seus professores.
• A atuação da Light no Eixo 
Institucional se subdivide em 
duas frentes: acompanhamento 
do desempenho de instituições 
públicas, mobilizando a sociedade 
para acompanhar a transparên-
cia, a efetividade e a eficiência 
nos programas governamentais; 
e promoção do serviço público 
eficaz, por meio de propostas de 
reformas institucionais aplicáveis 

ao governo do Rio de Janeiro e às prefeituras da área 
de concessão da Light. A empresa vem aprimorando 
seu relacionamento institucional, no que se refere 
à política de atuação junto aos Poderes Públicos, 
atuando de maneira proativa junto às Casas legis-
lativas e ao Judiciário nas questões que afetam os 
negócios. A alta Direção da Light também tem 
atuação direta nessas questões.

O Instituto Light está desenvolvendo, com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), um Sistema de 
Indicadores de Performance, voltado para a análise 
comparativa da eficiência da aplicação dos recursos 
públicos nos municípios da área de concessão da 
Light. A partir do resultado dessa análise, o Instituto 
Light publicará casos de sucesso por temas, como 
saúde, educação e habitação. 
• Por meio do Eixo Cultural, a Light atua em três 
frentes: projetos de incentivo à cultura, publicações 
e valorização do patrimônio histórico. Como prin-
cipais ações, destacam-se o patrocínio a eventos 
que são referência na vida cultura da cidade, como 
a Bienal do Livro, Orquestra Sinfônica Brasileira 
e o Festival Internacional de Cinema do Rio de 
Janeiro.
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• No Eixo Ambiental, destaca-se a 
adoção de medidas para o melhor 
aproveitamento ambiental e eco-
nômico da área de Ribeirão das 
Lajes, onde está situado o parque 
gerador de energia da Light. Tam-
bém está em desenvolvimento um 
estudo do impacto das mudanças 
climáticas no Estado do Rio de Ja-
neiro, com indicação de medidas 
de mitigação, em apoio à forma-
ção de políticas públicas referentes ao tema.

O Centro cultural Light
Uma das melhores expressões do cuidado com 

que a Light trata o passado contribui para o futuro 
do Rio de Janeiro é o Centro Cultural Light (CCL), 
construído no prédio histórico da sede da empresa, 
tombado pelo Governo Federal em 1985. Guardião 
de um rico acervo histórico sobre a Light, a cidade 
e o estado, o CCL tem no apoio às artes, cultura, 
educação e no atendimento a pesquisadores suas 
principais vertentes. O principal projeto desenvol-
vido pelo CCL é o programa educacional “Centro 
Cultural Light para Estudantes”, com o objetivo de 
promover o conhecimento sobre a história da eletri-
cidade e da empresa. Desde junho de 2002, o projeto 
já beneficiou 201.851 estudantes e professores. O 
CCL se transformou em um espaço de referência, 
oferecendo, de forma lúdica, informações e experi-
mentos sobre a história da eletricidade.

Programa Iluminar
O Programa Iluminar, desenvolvido pela Di-

retoria de Gente, tem por objetivo principal abrir 
espaço profissional para jovens com deficiências 
neuropsíquicas. Criado em 2005, o Programa conta 
com 10 jovens incluídos em atividades laborais nas 
dependências da empresa. O Iluminar busca uma 
programação que inclua a pessoa com deficiência, 
agregando valores humanitários e éticos, além de 
desenvolver nos colaboradores da empresa o valor 
da ética, da solidariedade e o respeito à diversidade. 
Também faz parte do programa acolher e apoiar 
as famílias e seus dependentes com deficiência, 
possibilitando a inclusão dos jovens no mercado de 
trabalho, criando um ambiente instrutivo e seguro 
para o jovem.

Relacionamento com o público interno
A Light adotou como um dos valores da sua 

gente a alegria no trabalho e ampliou 
a concessão de tratamento adequado 
em termos de treinamento, segurança 
no trabalho e remuneração, que está 
vinculada ao bom desempenho dos 
colaboradores.

A Diretora de Gente é responsável 
pelas relações trabalhistas na em-
presa. As diretrizes gerais do Grupo 
Light quanto às boas práticas tra-

balhistas e ao trabalho decente estão explícitas nas 
Políticas Corporativas já apresentadas.Existem ain-
da políticas específicas quanto à saúde e segurança 
ocupacional, recrutamento e seleção e treinamento. 
Como principais ações implementadas em 2007, 
podemos citar:
• criação da Academia Light e realização do progra-
ma de desenvolvimento de lideranças e de engaja-
mento dos colaboradores; elaboração e divulgação 
da nova política de Segurança do Trabalho;
• melhoria das instalações de trabalho, muitas das 
quais estavam em estado crítico, incluindo definição 
e implementação de um padrão ergonômico; 
• revisão do programa de recrutamento interno;
• revisão das descrições e da estrutura de cargos, 
definição de competências, revisão da política de 
remuneração, com maior ênfase na parcela variável, 
e implementação dos compromissos de gestão;
• aprimoramento dos programas Face a Face e 
Encontros Gerenciais.

A Academia Light
O ano de 2007 marca a criação da Academia 

Light, definida como “um centro de gestão de 
conhecimento e desenvolvimento humano dos 
colaboradores da Light”, que tem por Missão pro-
mover o desenvolvimento da Gente da Light, de 
seus clientes, parceiros e comunidade, e disseminar e 
compartilhar conhecimento entre eles. Foi feita uma 
revisão da política de educação, desenvolvimento 
e treinamento, visando aprimorá-la e adequá-la 
à nova estratégia empresarial, estabelecendo dire-
trizes para o aperfeiçoamento contínuo dos cola-
boradores do Grupo Light, parceiros de trabalho, 
clientes e comunidade. Foram levadas em conta as 
dimensões social, ambiental e ética das atividades. 
Como uma das soluções para o cumprimento da 
Missão da empresa e o exercício pleno dos Valores 
empresariais, foi adotado um modelo de educação 
corporativa, com a estruturação da Academia em 
quatro escolas: Liderança, Desenvolvimento Pes-
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soal, Técnica e Comércio, que têm como objetivo 
contribuir para:
• fazer da Light um “ótimo lugar para se traba-
lhar”; 
• realizar os resultados, com a melhoria da quali-
dade e da produtividade dos processos e serviços 
organizacionais;
• viabilizar as estratégias de negócio definidas no 
Planejamento Empresarial;
• desenvolver, em todos os gestores, competên-
cias humanas e empresariais, habilitando-os na 
multiplicação do conhecimento, Missão e Valores 
empresariais;
• desenvolver, nos níveis profissional, técnico, ad-
ministrativo e operacional, competências humanas 
e técnicas;
• ampliar as perspectivas de cres-
cimento pessoal e profi ssional dos 
colaboradores da Light e, na seqü-
ência, dos parceiros, clientes e co-
munidade; priorizar o protagonismo 
e a capacidade de inovação como 
fatores relevantes para o crescimen-
to profissional dos colaboradores da 
Empresa. Os programas desenvolvi-
dos pela Academia em 2007 foram, 
em maioria, aplicados sob a forma 
presencial, porém também já foi utilizado o Portal 
de Desenvolvimento e o curso de direção defensiva 
a distância. Para 2008, o Portal da Academia con-
tará com uma plataforma de ensino a distância, 
que dinamizará a utilização dessa tecnologia na 
empresa.

Principais ações envolvendo a Academia em 
2007:
• coordenação de eventos de disseminação interna 
de conhecimento, nos quais técnicos da empresa 
que compareceram a eventos externos multiplicam 
internamente os conhecimentos adquiridos;
• integração da estrutura da Infoteca Light à estru-
tura da Academia. A Infoteca abriga o acervo do 
Banco de Documentos Técnicos da Light (BDTL), 
representando a Memória Técnica da Light;
• coordenação, em parceria com a PUC-RJ e com 
o Babson College – instituição americana, consi-
derada a principal escola de negócios no mundo 
com foco em empreendedorismo –, do programa “A 
Questão Social e Ambiental na Regulação de Ser-
viços de Eletricidade – Experiências Internacionais 
e Impactos no Modelo Regulatório Brasileiro”;

• coordenação dos programas de Desenvolvimento 
de Liderança e de Engajamento dos Empregados, ci-
tados no item Engajamento com os Stakeholders;
• desenvolvimento de um processo de educação 
continuada para os seus líderes; 
• implementação de programas de desenvolvimento 
das qualificações dos colaboradores terceirizados; e 
formação de colaboradores das empresas contra-
tadas da Light nos Programas de Atendentes de 
Agência e Operadores de Teleatendimento.

Saúde e Segurança do Trabalho
A Política de Segurança do Trabalho, aprovada 

em março de 2007, foi entregue a cada um dos co-
laboradores (colaboradores próprios e contratados). 

As práticas referentes à Segurança 
do Trabalho estão consolidadas 
em uma política formal da em-
presa baseada na prevenção, tendo 
a preservação da vida como um 
compromisso empresarial.

Assim, no desempenho de suas 
atividades, a Light vem obtendo 
importante evolução nessa questão, 
não apenas de seus colaboradores, 
mas, também, de seus prestadores 
de serviço e de pessoas da socieda-

de. Da mesma forma, a Light possui uma Política 
de Saúde que estabelece diretrizes e prioriza ações 
que garantam condições saudáveis de trabalho aos 
seus colaboradores, principalmente nas atividades 
de risco. Essas ações são igualmente exigidas dos 
trabalhadores das empresas contratadas.

Programa de qualidade  
de vida - Energia vital

Voltado para a prevenção e o controle dos riscos 
com relação a doenças graves, o programa passou 
por uma reestruturação em 2007, quando foram 
reavaliadas suas ações, com base na avaliação dos 
indicadores de saúde, tais como: (I) Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
(II) Pesquisa de Clima Organizacional e (III) Ma-
peamento do Perfil de Saúde, realizado em parceria 
com a Amil, gestora do plano de saúde corporativo. 
Tal realinhamento considerou, ainda, as diretrizes 
do movimento de promoção da saúde do Minis-
tério da Saúde. As principais ações desenvolvidas 
no âmbito do Programa de Qualidade de Vida, no 
último triênio, foram:
• Programa de Redução de Obesidade, Semana do 
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Coração, Controle de Diabetes, 
Colesterol e Hipertensão, para 
gestão de risco de doenças cardio-
vasculares;
• Conscientização relativa aos 
males do fumo, riscos de câncer 
de pele, realização de exames mé-
dicos para identificação precoce 
do câncer de próstata, mama, ab-
dominais, pélvicos e de tireóide; 
• Conscientização dos colaboradores, estagiários e 
jovens aprendizes a respeito das doenças sexual-
mente transmissíveis, inclusive a AIDS;
• Criação de um espaço de refl exão para colabora-
dores que estejam vivendo o momento da materni-
dade/ paternidade (Programa Bebê Saúde);
• Visitas domiciliares de médico e assistente social 
para acompanhamento de colaboradores portadores 
de doenças;
• Divulgação permanente aos colaboradores de di-
cas de saúde, através dos veículos de comunicação 
interna;
• Campanha Anual de Prevenção à Gripe e demais 
doenças respiratórias, possibilitando uma redução 
no número de doentes e, em conseqüência, também 
do absenteísmo;
• Programa de Prevenção e Tratamento à Depen-
dência Química, visando assegurar um ambiente de 
trabalho isento do uso indevido do álcool e de outras 
drogas, promovendo a saúde dos colaboradores, sua 
segurança, da comunidade e do meio ambiente;
• Levantamento do Perfil de Saúde, possibilitando 
a intervenção precoce, a orientação e o tratamento 
relativo aos fatores de risco das doenças identifica-
das; e
• Realização de Programa Corporativo de Ginástica 
Holística, lançado em 2007, com o objetivo de pre-
venir, tratar e orientar as mais variadas patologias 
posturais e não apenas as suas conseqüências, com 
implementação prevista para o ano de 2008.

Gestão de segurança do trabalho
A Light adota as melhores práticas de preven-

ção em gestão de Segurança do Trabalho e seus 
indicadores figuram entre os melhores do setor elé-
trico brasileiro. Foi lançada em 2007 a campanha 
“Sua Vida Vale Mais”, que atingiu toda a força de 
trabalho e enfatizou o comportamento como ele-
mento essencial para a prevenção de acidentes. Foi 
composta das seguintes ações: encontro gerencial 
para lançamento, palestras, distribuição de folhetos, 

adesivos e banners e realização de 
concursos para fixação do tema e da 
mensagem da campanha.

Em 2007, a empresa apresentou 
a menor taxa de freqüência de aci-
dentes típicos com afastamento de 
colaboradores de sua história – 1,52 
–, resultado de ações específicas no 

campo da gestão da Segurança do 
Trabalho com envolvimento e apoio integral da alta 
administração, tais como auditorias de segurança, 
treinamentos contínuos, campanhas de conscien-
tização dos colaboradores e rigor na aplicação das 
normas de Segurança do Trabalho existentes. A 
Auditoria de Gestão de Segurança do Trabalho é 
um processo de controle, que permite um monito-
ramento do grau de conformidade das práticas pre-
vencionistas em toda a força de trabalho da Light. 
O objetivo desse trabalho é alcançar a excelência 
na Gestão de Segurança do Trabalho.

A Light tem programas de inspeção de seguran-
ça em nível permanente, para objetivo identificar 
previamente eventuais não-conformidades em re-
lação à legislação, normas e práticas de Gestão de 
Segurança do Trabalho, propondo ações corretivas 
caso sejam necessárias. Constituiu, também, um 
Comitê Permanente de Prevenção de Acidentes 
(CPPA), com a seguinte estrutura: Diretora de 
Gente – Presidente do Comitê, Superintendências, 
Gerência de Segurança e Medicina Ocupacional, 
Gerência de Meio Ambiente e Segurança Industrial, 
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Ja-
neiro, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas 
de Energia do Rio de Janeiro e Região, Associação 
dos Empregados da Light (AEL) e Associação dos 
Técnicos da Light (Atel). O comitê integra também 
uma das clausulas do acordo coletivo do trabalho e 
suas ações permeiam 100% da força laboral (cola-
boradores próprios e terceirizados). As reuniões do 
comitê são realizadas a cada bimestre. 

Recrutamento e Seleção
A partir de junho de 2007, a Light ajustou o Pro-

grama Meninos do Rio, voltado para adolescentes 
de comunidades carentes em área de risco, à Lei da 
Aprendizagem, proporcionando aos jovens aprendi-
zes os conhecimentos teóricos e práticos necessários 
ao desempenho de uma profissão e, ainda, a chance 
de terem sua primeira experiência como trabalha-
dores. Essas contratações são realizadas por meio da 
Associação Beneficente São Martinho e do SENAI. 
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Em 2007, foram atendidos 138 jovens e gastos, 
nesse período, R$ 738 mil, no âmbito do Programa 
Meninos do Rio e Jovem Aprendiz, com salários, 
benefícios e treinamentos aos jovens participantes. 
Ao longo de 2007, foi estruturado o Programa de 
Trainee Light 2008, com duração de oito meses e 
previsão de contratação de trinta trainees, a partir de 
janeiro de 2008. O Programa tem valor estratégico 
para a empresa, pois possibilita a identifi cação de 
talentos potenciais que supram as necessidades de 
profissionais em posições-chave. A empresa tam-
bém mantém um Programa de Estágios. Em 2007, 
foram efetivados 21 estagiários de uma média de 
115 participantes.

A partir do constante mo-
nitoramento e identificação de 
fatores que afetam o clima orga-
nizacional da empresa, a Light 
desenvolve programas e atividades 
voltados para motivar, satisfazer e 
proporcionar o bem-estar a seus 
colaboradores. Nesse sentido, 
possui uma série de benefícios 
- de plano de saúde e odontoló-
gico a auxílio-creche. Até 2006, 
havia uma pequena diferença no 
beneficío de auxílio-refeição e/ou 
alimentação para os empregados com contrato de 
trabalho por prazo determinado. A partir de 2007, 
todos os benefícios foram igualados.

A Light é patrocinadora da Fundação de Segu-
ridade Social – Braslight, entidade fechada de previ-
dência complementar, instituída em 1974, sem fins 
lucrativos, cuja finalidade é garantir renda de apo-
sentadoria aos colaboradores da Light vinculados à 
Fundação e de pensão aos seus dependentes.

A política ambiental
Foi elaborada para atender à NBR ISO 14001 

durante a implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental Corporativo, e mantém compromissos 
legais e a busca da melhoria contínua das práticas 
ambientais, normas técnicas e guias de conduta, 
segundo os princípios do desenvolvimento susten-
tado. Instituída, disseminada e consolidada entre 
todos na empresa, a Política Ambiental revela 
os compromissos assumidos, fundamentalmente, 
quanto às ações de fomento às boas práticas de 
gestão ambiental. São eles:
• incorporar a variável ambiental nas etapas de 
planejamento, construção, manutenção e operação 

de seus empreendimentos;
• buscar novas tecnologias, insumos economica-
mente viáveis e aperfeiçoar processos que mini-
mizem os impactos no meio ambiente, visando à 
prevenção da poluição;
• utilizar de forma racional os recursos ambientais, 
considerando os preceitos do desenvolvimento 
sustentável;
• garantir o cumprimento da legislação ambiental, 
dos compromissos ambientais assumidos e de outros 
requisitos pertinentes;
• assegurar os treinamentos necessários para os 
colaboradores, visando ao aperfeiçoamento do seu 

desempenho ambiental;
• apoiar o desenvolvimento de 
ações de educação ambiental 
no que se refere às atividades da 
organização;
• promover o diálogo com comu-
nidades e partes interessadas, ob-
jetivando a troca de informações 
e soluções participativas;
• conscientizar todos os seus cola-
boradores e prestadores de serviço 
da importância da responsabi-
lidade individual para atingir os 
objetivos e metas ambientais da 

organização;
• monitorar e avaliar periodicamente o seu desem-
penho ambiental, de modo a assegurar a melhoria 
contínua de seu Sistema de Gestão Ambiental (A 
Política Ambiental também está disponível no site: 
www.light.com.br). A responsabilidade em relação 
a assuntos de meio ambiente é do Diretor de Energia 
e Meio Ambiente. À luz da Política Ambiental, a 
Light conduz todas suas atividades sob os seguintes 
princípios:

– Preservar a qualidade de vida, abrangendo 
pessoas e fauna, e adotando, como elementos 
indispensáveis, ações de prevenção da poluição e 
redução contínua de situações de risco ambiental 
e à saúde;

– Tornar cada colaborador, independente de sua 
função ou cargo, responsável  ela saúde, segurança 
e preservação do meio ambiente em seu local de 
trabalho, ou em seu local de prestação de serviço 
nas comunidades;

– Buscar as melhores práticas preservacionistas e 
de segurança, pois nenhuma tarefa é tão importante 
que justifique ser realizada colocando em risco a 
integridade física das pessoas e o equilíbrio do meio 
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ambiente.
O Sistema de Gestão Ambien-

tal corporativo (SGA) – disponível 
no site da empresa –, peça funda-
mental para a implementação da 
Política Ambiental, também está 
embasado no conjunto de normas 
e certificações internacionais que 
garantem a melhoria contínua 
na área ambiental – ISO 14001. 
Tal Sistema está articulado de forma integrada, 
no Complexo de Usinas Geradoras, com a área 
de segurança e saúde ocupacional, disciplinada 
pelas normas OHSAS 18001, e, por fim, com as 
já tradicionais normas que asseguram a melhoria 
contínua da qualidade dos processos, a série ISO 
9001. A ISO 14001 também engloba requisitos 
quanto à saúde e segurança das comunidades. Um 
importante passo na trajetória da gestão sustentável 
foi o progresso na certificação ambiental. A Light 
possui a meta de ter todos os seus sites certificados 
até 31 de dezembro de 2010. Tal compromisso foi 
aprovado em Diretoria e formalizado à empresa 
através de um comunicado interno.

Para a verificação do cumprimento dos padrões 
estabelecidos, a Light possui um sistema para o 
controle e registro das ocorrências, que permite a 
implementação de ações corretivas e preventivas. 
Também são realizadas auditorias internas e exter-
nas semestrais. Da mesma forma, para assegurar 
o cumprimento dos padrões estabelecidos junto a 
seus fornecedores, a Light estabelece uma série de 
regras de contratação, como a adição de um anexo 
contratual de Meio Ambiente e o acompanhamen-
to da atuação dos fornecedores. Os investimentos 
em gestão ambiental realizados pela organização 
fizeram com que, nos últimos três anos, a Light 
não tenha sofrido quaisquer multas ou sanções re-
sultantes da inobservância da legislação ambiental 
aplicável.

Educação ambiental
Para garantir que as atividades sejam executa-

das em condições seguras e controladas, a organi-
zação promove o treinamento quanto ao conteúdo 
da ISO 14001, com a capacitação operacional e 
conscientização ambiental global de colaboradores 
e partes interessadas. Em 2007, foram treinados 
730 novos colaboradores em SGA. Nesse ano, a 
Light também firmou parceria com o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMERJ) no Programa Saúde nas 
Escolas, que tem foco em educação 
ambiental e saúde.

Desenvolvido em nove escolas 
estaduais (Cieps) da área de conces-
são, abrangeu cerca de 3.500 alunos. 
Encontra-se em andamento um 
programa intensivo e permanente 

de treinamento e conscientização, no 
âmbito do SGA, visando à coleta otimizada do papel 
para a reciclagem dos demais resíduos. O programa 
se estenderá também aos colaboradores terceirizados 
de serviços gerais.

Impactos Ambientais gerados pelas 
atividades e medidas mitigadoras

Os empreendimentos hidrelétricos causam 
impactos ambientais de graus e abrangências 
variáveis, resultado da construção de barragens e 
reservatórios em rios, que influenciam na dinâmica 
desses ambientes e provocam, na maioria das vezes, 
mudanças no regime de vazão, impedindo a livre 
movimentação dos peixes migratórios e podendo 
modificar a qualidade físico-química da água. 
Um dos impactos mais comumente atribuídos às 
barragens e às hidrelétricas é a extinção de espé-
cies de peixes. No caso do Rio Paraíba do Sul e da 
maioria de seus afluentes, o que existe sobretudo é 
o somatório de ações humanas, que não estão sob o 
controle da Light, entre as quais se destacam a po-
luição industrial, a ocupação desordenada da bacia, 
o esgotamento sanitário precário, o desmatamento 
e o uso abusivo de defensivos agrícolas. O parque 
gerador da Light atua de acordo com a legislação 
ambiental em vigor, que objetiva mitigar os im-
pactos remanescentes. Como exemplo, a empresa 
construiu um mecanismo de transposição de peixes 
– “escada para peixes” – na barragem da Usina 
Hidrelétrica (UHE) Ilha dos Pombos, evitando a 
possível interrupção do processo migratório das es-
pécies de piracema. A Light também realiza projetos 
de pesquisa em conjunto com universidades para 
avaliar e monitorar esse mecanismo de transposição, 
atestando sua eficácia. Foi produzido um catálogo 
com as informações básicas a respeito da fauna de 
peixes da região, distribuído durante palestras feitas 
para orientar a população. Em 2008, a Light reno-
vou esse convênio por mais três anos para avaliação 
dos impactos causados pelas barragens e usinas, 
abrangendo todo o parque gerador da Empresa. 
Outro projeto que está em desenvolvimento é o 
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Pisces, que visa à recuperação, ao incremento e ao 
monitoramento da fauna de peixes dos reservatórios 
da Light. Este projeto inclui ações de repovoamento 
com espécies nativas da bacia do Rio Paraíba do 
Sul. Também por meio de um projeto de P&D, a 
Light realizada, desde 2003, o monitoramento da 
qualidade da água dos reservatórios e a avaliação 
de bioindicadores (inclusive peixes) de qualidade 
ambiental.

Também de forma espontânea, a empresa re-
aliza, desde 1992, o Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), que já proporcionou 
o plantio de aproximadamente 3,2 milhões de 
árvores, prioritariamente no entorno das UHE’s 
e reservatórios. Ressalte-se ainda que a Light 
mantém uma equipe de fiscais em seu quadro de 
funcionários nas áreas de propriedade da empresa, 
especificamente no entorno dos reservatórios, que 
atuam em parceria com a Polícia 
Militar Florestal e o CBMERJ 
para coibir ações predatórias. 
Além das atividades de geração, 
as redes de transmissão e distri-
buição da Light também ofere-
cem impactos ao meio ambiente 
através de atividades rotineiras, 
caracterizadas como construção 
ou obras, manutenção (troca 
de equipamentos, poda de ár-
vores, gestão de resíduos etc.) e 
operação (ruído, geradores, bancos de capacitores 
e baterias). Também a operação de subestações 
convencionais em áreas urbanas, especialmente 
em regiões densamente povoadas, podem trazer 
inconvenientes para a população, como poluição 
visual e poluição sonora com origem nos transfor-
madores. As principais iniciativas mitigadoras são 
realizadas com a utilização de materiais biodegra-
dáveis e provenientes de reciclagem, tratamentos 
paisagísticos, monitoramento de ruídos, tratamento 
de resíduos, acompanhamento de estudos de pes-
quisa e desenvolvimento, entre outros. Os impactos 
ambientais gerados pelas atividades operacionais, 
de manutenção e construção podem ser corrigidos 
através de procedimentos preestabelecidos pelo SGA 
da empresa.

Biodiversidade
A área de concessão da Light tem parte de suas 

instalações incluída ou adjacente às unidades de 
conservação (UCs) e áreas de proteção ambiental 

(APA) no domínio da Mata Atlântica. Existe ali 
uma concentração relevante de espécies endêmicas 
e que constituem parte significativa do Corredor de 
Biodiversidade da Serra do Mar. Entre os municípios 
de Rio Claro (RJ) e Piraí (RJ), a Light mantém 
conservados mais de 24 mil hectares contínuos de 
Mata Atlântica no entorno de seus reservatórios e 
instalações industriais. A aquisição, fiscalização 
e fomento desta área pela empresa permitiram a 
recuperação espontânea da vegetação e da fauna 
locais.

Água - consumo nas atividades
Embora a água utilizada para geração não 

seja considerada como consumo, a Light é uma 
importante usuária deste recurso natural, sendo 
as principais fontes o Rio Paraíba do Sul, o Rio 
Piraí, o Rio Guandu e o Ribeirão das Lajes, cujas 

vazões movimentam cinco usi-
nas hidrelétricas e duas usinas 
elevatórias, a partir de cinco 
reservatórios. O Rio Paraíba do 
Sul, de onde vem quase toda a 
água que a Light utiliza para 
geração de energia, abastece 
também a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, por meio da 
transposição de suas águas para 
o Sistema Guandu. Do total da 
água consumida na capital do 

Estado do Rio de Janeiro e municípios da Baixada 
Fluminense, 96% passam pelos reservatórios e usi-
nas da Light, dos quais 11% desse volume, 5,5 m3/s, 
são águas cristalinas do reservatório de Ribeirão das 
Lajes. Além do Paraíba do Sul, o Parque Gerador 
da Light utiliza, em menor quantidade, parte da 
vazão do Rio Piraí.

Consumo nas instalações
Com foco no uso racional, a organização man-

tém acompanhamento do consumo de água em to-
das as suas unidades, considerando edificações onde 
são realizadas atividades administrativas, oficinas, 
almoxarifados atendimento ao público, entre outras. 
Dada a sua importância, a redução no consumo de 
água é um dos indicadores utilizados no cálculo da 
participação no lucro dos colaboradores.

Descarte total de água - 
por qualidade e destinação

Os impactos causados pelos descartes de água 
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feitos pela Light são quantita-
tivamente e qualitativamente 
insignificantes, tanto pelas baixas 
vazões, quanto pelo tratamento 
que recebem e a vazão dos corpos 
d’água receptores. Portanto, as 
atividades da Light não emitem 
efluentes contaminantes de cor-
pos d’água.

Energia
A Light se aprovisiona de 

energia por meio da impositiva contratação das 
quantidades necessárias no chamado Ambiente 
de Contratação Regulada (ACR). Pode-se consi-
derar, assim, que a energia distribuída pela Light 
provém  substancialmente de fonte hidrelétrica. A 
Light Energia (empresa de geração e transmissão 
do Grupo Light), por sua vez, gera unicamente a 
partir desta mesma fonte hidrelétrica, reconhecida 
com uma das mais limpas formas de produção de 
energia.

O parque gerador da Light Energia é composto 
por sete usinas hidrelétricas, cinco geradoras e duas 
elevatórias. Além de comprar energia nos leilões, a 
Light Serviços de Eletricidade S.A (a distribuidora 
do Grupo Light) é cotista da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu e tem mantido contratos de suprimento com 
outras usinas como: Usina Termelétrica (UTE) 
Norte Fluminense (2005, 2006 e 2007), Tractebel 
(2005, 2006 e 2007), Chesf (2005 e 2006), Furnas 
(2005) e Cemig (2005).

A Light também participa, desde 2006, do 
Proinfa, o maior programa brasileiro de incentivo às 
fontes alternativas de energia. Em relação à energia 
elétrica que a Light utiliza para a realização de suas 
operações próprias e também em suas unidades 
administrativas, a meta de redução do consumo 
para o ano de 2008 é de 3%.

No último ano, a Light alcançou 11% de redu-
ção no consumo de energia elétrica, passando de 
134.622 GJ103 em 2006 para 119.826 GJ103 em 
2007.

Gestão de Materiais
Preocupada em reduzir a compra de materiais 

novos, a fim de conservar a base de recursos glo-
bais, a Light tem utilizado materiais oriundos de 
reciclagem, com destaque para o grande avanço 
na quantidade de papel reciclado usada em 2007, 
que chegou a 97% do total consumido. Para 2008, 

a Light tem como meta a utilização 
exclusiva da combinação de papel 
reciclado com papel de origem cer-
tificada. Além disso, a Light possui 
uma série de projetos em fase de 
desenvolvimento ou com execução 
iniciada, envolvendo o envio de ma-
teriais para reciclagem, recuperação 
e reutilização dos mesmos:
• Projeto Desperdício Zero – Iniciado 
em 2007, tem por objetivo promover 

o gerenciamento racional de resíduos sólidos gerado 
pelas atividades da empresa.
• Produção + Limpa – Como segunda etapa do 
Programa Desperdício Zero, iniciou-se um diag-
nóstico junto com a Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan) para a redução dos riscos à 
saúde das pessoas e ao meio ambiente.

O óleo reciclado parou de ser utilizado em 2007 
devido às questões de  licenciamento ambiental 
relacionado às empresas que fornecem ou realizam 
a reciclagem deste produto.

Gestão de resíduos
Considerando a sua preocupação com a gestão 

dos resíduos gerados por suas atividades, além da 
utilização de materiais reciclados, a Light realiza 
esforços contínuos para a redução de resíduos inde-
sejáveis, tais como lâmpadas fluorescentes, sólidos 
contaminados por óleo mineral resultante das ativi-
dades de manutenção e resíduos contaminados por 
PCB (ascarel). A incineração de produtos perigosos 
é exigida pela legislação vigente, fazendo com que 
Light busque tecnologias e aperfeiçoe metodologias 
economicamente viáveis para reduzir a utilização 
dos mesmos. Não existem na Light equipamentos 
em operação que utilizem o ascarel. O descarte de 
ascarel terminou em dezembro de 2007.

Hoje, há aproximadamente 20 mil equipamen-
tos isolados com óleo mineral. A coleta seletiva e 
reciclagem nas usinas, assim como nas unidades 
da Rua Larga, Triagem, Frei Caneca e Itaguaí, 
foram intensificadas e são hoje entendidas como 
estratégicas à continuidade do programa, que se 
estenderá a outras unidades, à medida que prossiga 
a implantação do SGA, estando prevista a constru-
ção de uma central de resíduos nas dependências 
da Rua Larga.

Atualmente, 44,7% dos sites da empresa realizam 
coleta seletiva. 
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Emissões
A Light não apresenta emissões atmosféricas 

significativas, tendo somente comprado 90kg de 
gás hidrofl uorocarboneto (HCFC) em 2007, usado 
em sistemas de refrigeração. Além disso, na gestão 
de frota é realizado controle sobre as manutenções 
regulares e corretivas, sempre efetuadas por fornece-
dores de serviço autorizado, minimizando a emissão 
de gases de combustão causadores do efeito estufa. 
Em 2008, a Light fará o inventário das emissões e 
absorções dos gases do efeito estufa (GEE), que é 
visto como uma das ações prioritárias da empresa.O 
inventário abrangerá toda a organização, inclusive 
as usinas e reservatórios do Parque Gerador. A me-
todologia utilizada será a do WRI/WBCSD, apro-
vada internacionalmente. Farão 
parte da análise os protocolos 
internacionais para reportar 
inventários, desenvolvidos pelo 
Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC), World Re-
sources Institute (WRI) e World 
Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD). Outra 
iniciativa é a participação efetiva 
na Comissão de Meio Ambiente – CBPG. Essa 
comissão possui estreito relacionamento com Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC), e 
dedica-se à discussão de questões sobre mudanças 
climáticas globais, emissões de gases do efeito estu-
fa, aquecimento global, aquecimento dos oceanos, 
através de troca de experiências e intercâmbio de in-
formações atualizadas sobre o cenário das emissões 
de GEE e previsões futuras. Eficiência energética

A Eficiência Energética, vista como a conser-
vação de recursos não-renováveis, representa hoje, 
na Light, um dos mais claros exemplos de ação 
com foco na sustentabilidade. De fato, os projetos 
desenvolvidos englobam não só ações voltadas para 
o uso racional da energia elétrica, mas também a 
educação para promover o uso eficiente de energia, 
a geração de emprego e renda e a inclusão social. 
Por outro lado, os projetos de Eficiência Energética 
representam um diferencial no negócio da Light, 
proporcionando oportunidades a seus clientes de 
gerir de forma eficiente a utilização dos recursos 
energéticos, através dos Programas submetidos à 
Aneel e da atuação da Light Esco. 

Desde 1999, quando foram iniciados os Pro-
gramas de Eficiência Energética, até 2007, a Light 
investiu R$ 161 milhões no desenvolvimento de 

118 projetos, que proporcionaram uma economia 
de energia de 453 GWh/ano, aproximadamente 3% 
do consumo do mercado cativo da Light em 2007. 
Este resultado decorre da implantação de projetos 
que utilizam tecnologias mais modernas e eficientes, 
como a melhoria ou modernização em processos 
produtivos e substituições de equipamentos ob-
soletos. Destaca-se, por exemplo, o programa de 
melhoria da eficiência energética em hospitais do 
Rio de Janeiro, onde a Light implementou projetos 
em 12 hospitais públicos ou filantrópicos, com 
investimentos de R$ 10,5 milhões, proporcionando 
uma economia de 14.402MWh/ano.

Nos últimos três anos, a Light investiu R$ 64,9 
milhões, 40% do total acumulado, representando 

uma economia de energia de 121 
GWh/ano, sendo que em 2007 
foram investidos cerca de R$ 32 
milhões para a execução de 27 
projetos – sete deles ainda estão 
em andamento.

O perfil dos investimentos está 
alinhado à estratégia de aplicação 
definida pela Light, que visa 
estabelecer um caráter social à 

destinação dos recursos referentes à Eficiência Ener-
gética, priorizando projetos voltados para os clientes 
de baixo poder aquisitivo, com o objetivo de adequar 
o orçamento familiar ao valor da conta. Além disso, 
são estabelecidas parcerias com os Poderes Públicos 
visando à implementação de ações nas áreas de 
educação, habitação, saúde pública e saneamento. 
Ainda no âmbito do programa de Eficiência Ener-
gética, a Light desenvolve projetos com clientes dos 
setores comercial e industrial, possibilitando que estes 
alcancem maior produtividade em seus de negócios, 
com impulso para os vários setores da economia do 
Rio de Janeiro. São exemplos o estabelecimento de 
parcerias estratégicas com associações de classe da 
Indústria e do Comércio, a implementação de casos 
demonstração e a promoção de cursos, visando dis-
seminar conceitos e informações técnicas sobre o uso 
eficiente de energia.

Nos últimos anos houve um direcionamento 
maior dos investimentos para os projetos voltados 
para os clientes de baixo poder aquisitivo, para o 
Serviço Público e Poderes Públicos.

RESULTADOS

São grandes as conquistas da Light e as prin-
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cipais, sem dúvida alguma, são 
sua recuperação financeira aliada 
à inclusão na carteira do Índice 
de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa). O ISE é um 
índice criado pela Bovespa em 
consonância com o Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) da 
Bolsa de Nova York, que busca 
identificar as empresas com as melhores práticas de 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade 
empresarial, baseadas no conceito de triple bottom 
line. O índice está composto por 40 ações, de 32 em-
presas, de 13 setores diferentes – que juntas somam 
R$ 924 bilhões em valor de mercado.

Do ponto de vista financeiro, a empresa conse-
guiu inverter um prejuízo de R$ 150 milhões, em 
2006, e registrar um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão 
no ano passado. A reestruturação financeira e o 
bom desempenho operacional resultaram em uma 
nova estrutura de capital, plenamente adequada e 
dentro do melhor padrão do setor. Com isso, a Light 
obteve o rating “A“ local dado por uma das prin-
cipais agências internacionais de classificação de 
risco, a Standard & Poor’s (S&P). Assim alcançou 
o estágio de investment grade que a coloca em um 
grupo seleto de empresas de menor risco de crédito 
e que, conseqüentemente, são capazes de obter 
melhores condições de financiamento. A meta da 
empresa, de se tornar líder na comercialização de 
energia, através de sua controlada, a Light Esco, 
registrou expressivo progresso no decorrer do ano 
passado, com o número de clientes passando de 
seis, em 2006, para sessenta, ao final de 2007. As 
ações da Light valorizaram em 34% no ano pas-
sado, enquanto o Índice de Energia Elétrica (IEE) 
apresentou variação positiva de 24%. Satisfação 
do Cliente

Na pesquisa da Aneel que apurou o Índice 
Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) re-
ferente a 2006 a Light foi considerada a segunda 
melhor empresa de energia elétrica de grande porte 
da Região Sudeste. O levantamento compara a 
percepção do cliente sobre a qualidade dos servi-
ços prestados pelas 64 distribuidoras de energia do 
Brasil. A pesquisa Abradee, realizada pelo Instituto 
Vox Populi - que mede o grau de satisfação dos 
clientes residenciais com a qualidade do produto e 
dos serviços prestados pelas distribuidoras – a Light 
também tem avançado. Um dos índices apurados 

na pesquisa é a aprovação do cliente 
(IAC), que reflete a impressão desse 
público sobre a empresa, no qual 
a Light obteve um grande avanço, 
verificando um aumento de 10 p.p. 
em sua avaliação, alcançando 71% 
em 2007. Essa melhora pode ser 
atribuída a uma maior exposição 

positiva da Light na mídia. O Índi-
ce de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP) 
apresentou-se estável de 2006 para 2007 em 74%, 
demonstrando a manutenção do foco na satisfação 
dos clientes, tomando todas as precauções para 
não afetar a qualidade do atendimento. No Índice 
de Satisfação Geral (ISG), a Light obteve um 
aumento de 6,9 pp em relação a 2006, atingindo 
um resultado de 76% em 2007. Realizada desde 
2005, a pesquisa feita por iniciativa da empresa 
também tem como principal objetivo analisar a sa-
tisfação dos clientes residenciais sobre a qualidade 
do atendimento e dos serviços prestados por suas 
Regionais. Em 2007, foram feitas duas rodadas 
dessa pesquisa, e a Light alcançou um índice de 
satisfação de 86,2%, um aumento de 2,4 pp em 
relação ao ano de 2006.

PESQUISA DE CLIMA

Em 2006, a Light realizou pesquisa amos-
tral, através do Instituto Great Place to Work 
(GPTW), auxiliando na elaboração do plano de 
ações de melhoria e sustentação do ambiente de 
trabalho. Essa pesquisa amostral, feita com cerca 
de 1.000 colaboradores e 300 terceirizados, obteve 
um retorno de 79% e uma média de satisfação de 
57%. Em 2007, foi feita nova pesquisa, com o 
objetivo de conhecer mais a fundo os pontos fortes 
e as oportunidades de melhoria e validar as ações 
implantadas ao longo do último ano. Com essa 
finalidade, foi solicitado que todos os colaboradores 
respondessem à Pesquisa de Opinião, denominada 
Pesquisa de Engajamento Light 2007, desenvolvida 
pela consultoria internacional GPTW, parceira 
especializada na aplicação de pesquisas em am-
biente de trabalho.

A pesquisa, que obteve um retorno de cerca de 
70%, apontou uma média de satisfação de 46%. O 
índice evoluiu positivamente entre os gestores, pas-
sando de 65%, em 2006, para 69%, em 2007. Essas 
medidas visam alcançar melhorias nas dimensões 
de credibilidade, respeito e imparcialidade e passam 
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também pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de 
comunicação interna.

OUTRAS CONQUISTAS

Prêmio Max Feffer 
O Relatório Anual da Light de 2006 foi premia-

do nas categorias editorial e de melhor projeto geral 
no 6º Prêmio Max Feffer. Considerado destaque 
entre centenas de projetos que concorreram em cin-
co categorias, o Relatório Anual da Light, segundo 
a comissão julgadora, expressou perfeitamente os 
resultados da empresa, o plano de transformação e 
o compromisso com a sustentabilidade. Tudo isso 
traduzido por meio do conteúdo, do uso do papel 
reciclado e da apresentação gráfica do relatório.

Prêmio Lions, categoria Meio Ambiente 
O trabalho da Light no Complexo Hidrelétrico 

de Lajes trouxe vários benefícios para a região de 
Piraí, como o reflorestamento da Mata Atlântica e 
o repovoamento de peixes do reservatório. Como re-
sultado, a Gerência de Meio Ambiente e Segurança 
Industrial recebeu, no município, o Prêmio Lions 
2007, na categoria Meio Ambiente. O reconheci-
mento de um importante clube de serviço – com 
atuação mundial na área social.

ISO 14001 
Mais 93 instalações da empresa obtiveram a 

certificação ambiental ISO 14001:2004, modelo 
reconhecido em todo o mundo, que estabelece as 
melhores práticas a serem adotadas na condução 
de um Sistema de Gestão Ambiental. Além dessas 
instalações, outras 12 unidades, que foram certi-
ficadas em 2004 obtiveram a recertificação. Com 
isso, a Light possui agora, no total, 152 unidades 
certificadas, ou seja, 44,7% do total.

Carlos Alberto Piazza é Superintendente do Público da Light.
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P a u l o  R a t i n e C a s  /  o s v i n o  t o i l l i e R 

SINEPE/RS

A 
entidade representa 370 Instituições de ensi-
no básico, 47 de ensino superior e 70 cursos 
livres do Rio Grande do Sul, que totalizaram, 
aproximadamente, 500 mil alunos em 2007 

(Fonte: INIP/MEC 2005, projeção para 2007 do 
SINEPE/RS). 

A trajetória, idealizada por um grupo de educado-
res, visualizou na unidade a forma de consolidar os 
princípios da livre iniciativa na educação. O tempo, 
e o esforço concedido, possibilitaram que o SINEPE/
RS ampliasse a atuação. O foco na representatividade 
é a base para suas múltiplas realizações na defesa da 
escola particular.

Os associados do SINEPE/RS contam com uma 
estrutura moderna e eficaz que, somada à dedicação 
da diretoria, segue objetivos claros como a qualificação 
da escola particular e a possibilidade de opções na 
área da educação às famílias gaúchas. O SINEPE/
RS, por seu constante aprimoramento, oportuniza 
instrumentos para os estabelecimentos educacionais, 
a fim de que a profissionalização favoreça o alcance de 
suas metas. A biblioteca e a videoteca exclusivamente 
para os Associados são complementadas com serviços 

A história que iniciou em três de dezembro de 1948 comemora, 
em 2008, os primeiros 60 anos dedicados à educação gaúcha. 
O caminho, repleto de feitos, permite que o Sindicato dos 
Estabelecimentos do Ensino Privado no Estado do Rio Grande 
do Sul - SINEPE/RS celebre a certeza do rumo empreendido 
juntamente com 487 instituições de ensino, hoje congregadas e 
fortalecidas. 

aPrimorando a comUnicação 
e o relacionamento
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como a assessoria jurídica, os cursos, os workshops e 
as palestras. 

MISSÃO 

Representar e congregar as escolas particulares e 
qualificá-las para promover a plena formação do ser 
humano.

 
VISÃO

Ser comprometida com a busca da excelência em 
sintonia com a sociedade, sendo referencial no cenário 
educacional brasileiro.

 
VALORES 

Ser humano integral - Criatividade e competência 
- Ética e cultura solidária - Transparência e hones-
tidade.

DESAFIOS

O conhecimento de que todas as pessoas, coti-
dianamente, enquanto clientes esperam mais do 

que lhes é ofertado é 
pertinente para aquele 
que acreditam que 
as expectativas satis-
feitas geram melhor 
repercussão da ima-
gem.  O SINEPE-RS 
ciente dessa realidade 
percebia a premência 
de incrementar o pro-
cesso de qualificação 
de sua comunicação e 

relacionamento. No entanto tratava-se de um desafio 
bastante árduo, porque incidia no aprimoramento de 
um projeto, além de vitorioso, já consolidado. Conclu-
são: era preciso inovar, criando maior impacto nos pú-
blicos. As ações, tradicionalmente realizadas deveriam 
ter qualidade superior e maior disseminação.

O SINEPE-RS com seus vários canais de co-
municação e de relacionamento com os associados, 
escolas, professores, alunos, setor público, empresá-
rios, comunidades, jornalistas, entre outros, deveria 
maximizar a visualização e o desempenho de sua 
comunicação. Para relacionar-se e se fazer presente 
de forma sistêmica, pressentiu a necessidade de um 
empenho sinérgico. Para tal mostrava-se fundamen-

tal gerenciar os novos processos e, principalmente, 
motivar sua equipe interna.

EXECUÇÃO

Criatividade e inovação
Para consolidar relacionamentos e comunicar os 

seus serviços junto aos associados e a comunidade 
gaúcha o Sindicato desenvolveu um programa. 
Com a utilização adequada de múltiplas ferramentas 
de comunicação e valendo-se de uma diferenciada 
tática, em vários meios de comunicação, foi possível 
posicionar-se distinguindo os seus serviços.  A estra-
tégia contemplou eventos, relações públicas, publici-
dade, portal e comunicação digital, marketing direto, 
endomarketing, assessoria de imprensa, entre outras 
ferramentas. A intenção era construir uma via de mão 
dupla entre o Sindicato e seus públicos.  A implanta-
ção de ações exclusivas e baseadas na sinergia entre 
as ferramentas de comunicação e de relacionamento 
era a meta.  Era preciso elaborar um planejamento, 
além de estimular a competência e garra na execução 
das operações. A renovação era essencial e deveria 
permear da qualificação dos serviços, até mesmo as 
simples rotinas de trabalho.

A comunicação integrada
O SINEPE/RS intensificou o seu processo de re-

lacionamento através de janelas de comunicação. O 
investimento em comunicação e relacionamento em 
2007 foi de, aproximadamente, R$ 834 mil, 30% do 
total do orçamento do Sindicato. A proporção além de 
importante vem refletir o nível de valor do Sindicato 
na sua gestão de comunicação e relacionamento.

Educação em Revista
Educação em Revista é o principal veículo do 

Sindicato. Com publicação bimestral, apresenta 
reportagens, entrevistas, artigos especiais focando as 
principais questões de interesse do ensino privado do 
RS. Os associados podem participar com sugestões 
de temas para a revista e também remeter artigos 
para publicação desde que estejam dentro do tema 
principal abordado. 

Na primeira edição de 2008 apresentou inovações, 
tanto no seu projeto gráfico como no conteúdo. O 
projeto gráfico foi concebido, planejado e executado 
após discussões e estudos, contemplando mudanças 
e evidenciando uma evolução. 

Além das transformações gráficas, as principais 
novidades nos conteúdos foram: o novo espaço para 

SINEPE/RS
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a questão educacional sob enfoque econômico; as pá-
ginas de cidadania; a coluna “Salve o Planeta!”- com 
dicas de práticas ambientais para economizar energia 
e proteger a natureza.  

Mídia digital
A utilização da mídia digital foi de fundamental 

importância, tanto pela agilidade proporcionada, como 
pela quantidade de informações disseminadas através 
do portal, newsletters, e-mail marketing, releases, bo-
letim informativo. 

Portal 
Ferramenta de comunicação permanente com os 

associados. Através do endereço www.sinepe-rs.org.
br, são disponibilizadas notícias, artigos e serviços. 
Com atualização diária é um instrumento ágil para 
que todos recebam informações necessárias, além de 
conferir as ações e decisões da entidade e do poder 
público, responsável pelas leis educacionais. No Por-
tal o associado também pode divulgar suas notícias 
e eventos.

E-mail markEting 
Ferramenta de envio direto de notícias do Sindicato 

e do setor educacional em geral. As informações so-
bre reuniões, eventos, assuntos relevantes, legislação, 
são endereçadas diretamente ao associado por e-mail 
cadastrado junto ao setor de Comunicação. 

nEwslEttEr 
Com layout semelhante ao Portal do Sindicato, 

a Newsletter é uma espécie de resumo das notícias 
publicadas. São remetidos artigos, notícias do SINE-
PE-RS, notícias em geral, eventos e a mensagem do 
presidente. 

Boletim Informativo 
Um canal de comunicação direta com os associa-

dos. Diferentemente da revista bimensal, o Boletim 
não tem data fixa de publicação - obedece à neces-
sidade de uma comunicação mais urgente com o 
público-alvo. 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social, quando foi identificada 
como uma das prioridades dos associados, recebeu 
matérias nos veículos do SINEPE-RS, como também 
teve destaque em seminários e outros feitos. Em 2006, 
o Prêmio de Responsabilidade Social foi lançado para 
distinguir investimentos em prol da comunidade, 
possibilitar o reconhecimento da sociedade e fomentar 
ações dessa natureza. 

O prêmio é dividido em três categorias: preservação 
ambiental, participação comunitária e desenvolvi-
mento cultural. Recebem a gratificação as institui-
ções de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) e Ensino Superior, 
destacando o melhor em cada uma das áreas. Os casos 
vencedores são disseminados no portal, revista e nos 
encontros, a fim de reconhecer e divulgar as melhores 
práticas. Ao lado do reconhecimento às instituições 
de ensino, o SINEPE/RS premia as pessoas que dão 
importância ao exercício da cidadania, e se salientam 
como exemplo, instigando que todos façam o mesmo. 
Anualmente o Sindicato promove o Prêmio Destaque 
SINEPE/RS – Personalidade de Responsabilidade 
Social.

PRÊMIO DESTAQUE EM COMUNICAÇÃO 

Além de celebrar e reconhecer os projetos e estra-
tégias bem-sucedidos de comunicação, a premiação 
estimula as instituições a aprimorarem seus modelos 
de gestão - resultados eficientes e mensuráveis nos 
processos de comunicação. Os melhores trabalhos em 
Gestão de Comunicação e Relacionamento são desta-
cados. As melhores gestões em Mídias, divididas em 
publicações impressas (jornais, boletins, informativos 
ou revistas), mídia digital (vídeos para comunicação 
interna ou externa, rádio interna, campanhas) e mí-
dia eletrônica (site, intranet, portal, newsletter, blog), 

Objetiva divulgar ações do Sindicato na relação direta ou indireta 

com a comunidade. Periodicamente são enviados releases e, 

em atividades especiais, como o Congresso da Escola Particular, 

é promovido encontros com a imprensa e visitas aos principais 

veículos. O mailing com mais de 300 veículos cadastrados é 

atualizado periodicamente. As informações são armazenadas 

no software CRM, que também é utilizado para enviar os 

releases. Os e-mails enviados são controlados, pois emitem 

um relatório de mensagens lidas; assim a comunicação dirigida 

fica acessível, pela possibilidade de selecionar os destinatários 

para envio. Através do Monitor Web - ferramenta utilizada 

para controlar as inserções de matérias na mídia- é realizada 

uma clipagem diária nos principais veículos tanto impressos, 

como on-line. As notícias veiculadas na mídia são divulgadas 

no Portal do SINEPE/RS.

Assessoria de imprensa

Quadro 1

ENSINO

APRIMORANDO A COMUNICAÇÃO E O RELACIONAMENTO
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também são premiados. Simultaneamente é entregue 
o Prêmio Personalidade de Comunicação - criado para 
distinguir quem mais têm se dedicado à promoção 
do Ensino. 

DISSEMINANDO  
CONCEITOS E INFORMAÇÕES

O SINEPE/RS veicula, anualmente, a Campanha 
das Matrículas. A estratégia de mídia contempla outdo-
ors e os principais jornais e rádios da capital e interior 
do estado. O objetivo é valorizar a escola particular e 
lembrar a todos da importância de uma boa escola na 
formação do ser humano. A iniciativa apóia e reforça 
as matrículas em andamento nas escolas particulares. 
Ao final de cada Campanha, uma pesquisa de satis-
fação é realizada. Para fortalecer 
sua imagem junto à comunidade 
e ao público formador de opinião, 
mantém o patrocínio de vários pro-
gramas em algumas das principais 
rádios do Rio Grande do Sul.

AÇÕES DIFERENCIADAS

Para incrementar a excelência 
do ensino, oferece vários cursos. 
De 1993 a 2007, cerca de 30 mil 
educadores foram capacitados nas áreas de gestão, 
comunicação e marketing. Mas, o maior evento 
é o Congresso da Escola Particular, que em 2007 
completou a 9ª edição, reunindo mais de duas mil 
pessoas. Com temas atuais contribui para que as 
escolas desfrutem novos conhecimentos. Paralelo 
ao Congresso, no mesmo espaço físico, ocorre a 
Feira de Produtos e Serviços- com novidades em 
materiais didáticos e tecnologia de ponta nas diver-
sas áreas. Em 2008, está promovendo uma quali-
ficação inédita. Trata-se de um MBA em Gestão 
Educacional, para seus associados, juntamente com 
a Fundação Getulio Vargas. O programa almeja 
aprimorar a gestão das instituições de ensino e faz 
parte das propostas da atual gestão eleita para o 
triênio 2007/2010.  O curso, dividido em módulos, 
abrange as dimensões de contextualização, ges-
tão organizacional e educacional e ainda a área 
metodológica. Também será realizado o Curso de 
Gestores Protagonistas. O SINEPE-RS promove 
ainda viagens de benchmarking ao exterior, como a 
realizada em abril passado, quando uma caravana 
foi para Irlanda e Escócia.

EVENTOS ESPECIAIS

Feira do Livro de Porto Alegre 
Um estande na Feira do Livro. Neste período de-

senvolve uma estratégia de comunicação institucional 
juntamente com algumas rádios parceiras. Assim, 
o Sindicato incentiva as ações culturais da cidade e 
solidifica sua imagem. 

Homenagem às Escolas Jubilares 
Homenagem a todas as escolas que completam 

50, 75, 100, 125, 150 e 175 anos. 

Seminário para Diretores 
O objetivo é preparar os gestores para o exercício 

da liderança. Esta prática é coordenada pelo presidente 
da entidade.

Encontros de Comunicação 
Encontros anuais voltados a 

assessores e outros interessados 
para debater temas desta área. O 
objetivo é analisar o relaciona-
mento com a mídia, auxiliar no 
planejamento de ações.

Todas as práticas citadas pos-
suem pesquisa de avaliação. As 

não-conformidades e a sugestões que surgem deste 
instrumento, são analisadas. Após estudo dos resul-
tados da pesquisa de avaliação é feita a reunião de 
Planejamento Estratégico. Exemplos dessa prática: o 
novo projeto gráfico da revista, implantado em 2008; a 
reformulação do Portal ao longo de 2007 para facilitar 
o acesso aos produtos e serviços.

RESULTADOS

Mais qualidade e interatividade
Os esforços focados em inteligência e diferenciação 

oportunizaram o êxito– com um planejamento de 
comunicação e de relacionamento bem dirigido. O 
objetivo era ressaltar as singularidades dos serviços 
prestados e a forma de se relacionar.

Um projeto vitorioso foi aprimorado, estipulou 
novos conceitos de inovação e criatividade. Ao aper-
feiçoar os seus canais de comunicação o Sindicato 
efetivou uma ação estratégica - confirmando que a 
sua trajetória histórica está voltada ao futuro e a sua 
constante qualificação.  Assim ratificou sua crença 
de olhar para frente, com o foco no fortalecimento dos 

SINEPE/RS

A entidade percebia 
a necessidade 
de incrementar 
o processo de 

qualificação da 
comunicação
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laços de relacionamento e comunicação empresarial, 
priorizando essa postura como um fator de sucesso.

Em pesquisa realizada através do portal, a avalia-
ção do novo projeto gráfico da Educação em Revista 
foi considerada positiva para 90% dos Associados 
(ótima por 72% e 18% boa), 6% não tinham opinião 
formada, 3% regular e somente 1% ruim. O primeiro 
desafio foi superado: foi possível atingir um patamar 
de aprovação superior junto a um público crítico e 
que já satisfeito com a revista.

O portal teve uma média de oito mil visitas/mês e 
um incremento na satisfação de seus usuários. 

AVALIAÇÃO 

O SINEPE/RS concentra-se para prosseguir pres-
tando serviços com excelência paras os associados e 
a comunidade gaúcha. Na continuidade do processo 
de qualificação e inovação, planeja introduzir novas 
ferramentas de tecnologia da informação, como blogs 

Portal Índice de Satisfação (satisfeitos e muito satisfeitos)

Estatísticas Portal do SINEPE/RS – 2008

Gráfico 1
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Balanço Mídia – número de inserções

Balanço Mídia – número de inserções

Gráfico 3

Gráfico 4

e redes de relacionamento. Com isso irá ampliar sua 
comunicação, de forma efetiva, com todos os seus 
públicos estratégicos.

O empenho, empreendido vem oportunizando a 
certeza de que liderar significa conhecer os talentos, 
as paixões, os valores. Esse discernimento confirma 
que seus esforços não estão dirigidos apenas para 
um fim, mas para gerir capacitações, administrar 
com qualidade, estimular idéias, posicionar-se com 
excelência.  

O SINEPE distingue suas habilitações com ativi-
dades que promovem a comunicação e a interação 

pessoal, fomentando estratégias de relacionamento 
que falam com todos e com cada um. Um Sindicato 
inovador, perfilado ao século XXI, a era que privile-
gia o indivíduo e tocam as comunidades com feitos 
indeléveis. Um tempo de organizações solidárias que 
mais do que serviços campeões oferecem facilidades 
e agilidade para que o dia-a-dia das pessoas seja mais 
prazeroso, mais harmonioso. O Sindicato sente-se 
lisonjeado de poder contribuir com seu trabalho para 
que muitos possam usufruir mais ciclos de convi-
vência, de educação, de cultura, de diálogos no Rio 
Grande do Sul, no Brasil, no mundo. 
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P e d R o  P a u l o  d R u m m o n d

CIA. DO TERNO

A 
meta é fechar 2008 com 85 lojas próprias, 5,6 
milhões de peças vendidas e um crescimento 
total em torno de 40% em números de peças 
vendidas. À frente, a companhia vislumbra 

um mercado promissor. Segundo o IBGE, o país tem 
90 milhões de cidadãos homens, o que representa o 
consumo potencial de 450 milhões de ternos, além 
dos outros produtos de sua linha.

Fundada em 2000, a Cia. do Terno tem como foco 
os públicos B e C. “A empresa foi criada para suprir 
essa “lacuna”. Oferecemos qualidade excelente com 
preços justos. Considerando cuidado na produção e 
durabilidade, o nosso produto é o melhor do Brasil”, 
afirma o diretor e sócio da Cia. do Terno, Bernardo 
Magalhães. 

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS

Para garantir grandes volumes de vendas, a 
empresa investe no clássico e no tradicional, que 
não saem de moda, e aposta em tendências somente 
quando elas já estão consolidadas. A escolha dos 
produtos é baseada, principalmente, na opinião dos 

De cada 16 homens brasileiros, um é cliente da Cia. do 
Terno, maior varejista de vestuário social masculino do país, 
considerando o número de peças vendidas. Com um projeto de 
expansão arrojado, a empresa prevê se consolidar ainda mais 
nesse segmento. Detentora de 7% do mercado nacional, a Cia. 
do Terno, que tem sede em Belo Horizonte (MG), possui 81 lojas 
próprias e está presente em 14 estados e no Distrito Federal. 

comPromisso assinado
com o crescimento
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clientes e das equipes de vendas. “Queremos elogios 
dos nossos clientes, de suas esposas, filhos. Nosso 
negócio é atender bem, criando uma satisfação cons-
tante”, comenta Magalhães. 

O diretor e sócio da empresa afirma, também, 
que grande parte dos homens tem dúvida na hora 
de escolher roupas para ocasiões formais. Para tanto, 
a Cia. do Terno capacita seus vendedores a orientar 
os clientes da melhor forma. “Nas nossas lojas, ins-
truímos sobre qual é a roupa mais adequada para 
trabalhar, para uma entrevista de emprego ou para 
uma festa. Queremos que o brasileiro ande bem 
vestido, gastando pouco”, diz Magalhães.

Ao todo, a variedade do mix de produtos se limita 
a 34 itens — que incluem, além dos ternos, camisas, 
gravatas e calças sociais, uma linha esporte básica. 
Hoje, as vendas de camisas representam 40% do to-
tal comercializado pela Cia. do Terno. Em seguida, 
gravatas e ternos. O terno mais caro da rede, um 
executivo clássico com tecido tropical, custa R$ 
179, sendo que, em outras lojas, o modelo similar é 
encontrado por cerca de R$ 800. 

Cerca de 70% das roupas da Cia. do Terno vêm da 
Ásia. “O preço no Brasil é competitivo e o que pesa 
são os custos e encargos, principalmente, trabalhis-
tas”, afirma o diretor. A empresa tem um centro de 
distribuição em Belo Horizonte com 3,6 mil metros 
quadrados. No local, há capacidade para armazenar 
estoque suficiente para quatro meses de vendas.

No último Dia dos Pais, que é considerado o 
“Natal” da moda masculina, a empresa constatou 
um aumento de 32,6% das vendas em relação ao 
mesmo período do ano passado. Para essa data, a 
empresa inicia as compras na China com oito meses 
de antecedência.

O USO DO TERNO NO BRASIL

Elegância sempre. Nem o calor impede os clientes 
da Cia. do Terno de se vestirem bem. Os principais 
públicos da rede são profissionais que trabalham com 
roupa social, clientes em busca de roupas para datas 
especiais, como casamentos e formaturas, e um sub-
grupo que pode estar incluído nas categorias acima 
formado por evangélicos, adolescentes e obesos, para 
os quais há grande oferta de produtos. 

“Ainda que os ternos representem menos de 25% 
das vendas da Cia. do Terno, os números têm mos-
trado que seu consumo vem aumentando ao longo 
dos anos, contrariando qualquer suposição de que 
esta peça tenha caído em desuso”, afirma Bernardo 

Magalhães. 

CONFIANTE MODELO DE NEGÓCIOS

A Cia. do Terno, atualmente, é líder de mercado 
em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Além disso, 
a empresa avança no Espírito Santo, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Alagoas. O grande cresci-
mento, em apenas oito anos, se deve, sobretudo, ao 
modelo de negócio adotado pela companhia. 

A época atual para o setor de varejo em todo o 
mundo é de intensa competição, o que significa 
que a ineficiência nas diversas áreas que compõe 
um negócio pode significar a saída de uma empresa 
deste jogo de concorrência. “Sem o controle realista 
das performances dentro do seu negócio, seja ele 
qual for, a exclusão do mercado é só uma questão 
de tempo”, afirma Bernardo Magalhães. É por isso 
que a rede Cia. do Terno investe desde o início em 
um modelo de negócios consistente e perene, sempre 
privilegiando a solidez. 

Investir em constantes melhorias em todos os seto-
res que concernem um determinado negócio pode ser 
um caminho para alcançar a liderança de mercado, 
mas parar por aí também pode ser um problema. 
“Chegar ao status de líder de mercado não significa 
permanecer nele pra sempre. Reinventar o futuro 
a cada momento é fundamental para continuar 
alimentando as condições de excelência”, completa 
Magalhães. Para ele, experimentar é importante desde 
que se tenha confiança, otimismo e um modelo de 
negócio pré-estruturado para sustentar os riscos das 
inovações.

LOJAS PEQUENAS, GRANDES NEGÓCIOS

Priorizando um atendimento classe A, com preços 
acessíveis, a rede Cia. do Terno optou por implantar 
boa parte de suas lojas em shopping centers. “Por 
causa do custo muito elevado para mantermos as 
unidades funcionando nos shoppings, elaboramos 
um projeto arquitetônico simples, mas eficaz, por-
que atenua a restrição de espaço ao máximo”, conta 
Bernardo Magalhães.

Ao contrário de prejudicar as vendas, as pequenas 
lojas agilizam a reposição do estoque e, assim, há 
sempre variada e renovada oferta de produtos. O giro 
de estoque ocorre em curto período, pois não há onde 
armazenar mercadoria nas lojas. Para compensar, a 

CIA. DO TERNO
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rede garante que não haja atrasos 
ou faltas.

Lojas pequenas também sig-
nificam, para a rede, trabalhar 
com quadro enxuto de funcioná-
rios. Mesmo assim, atualmente, 
a empresa é responsável pela 
geração de mais de 800 empregos 
diretos e 2.500 empregos indiretos 
no Brasil. Com as vagas geradas 
em outros países pelos importadores que a abaste-
cem, são empregados mais de 5 mil profissionais de 
costura. 

Dos empregados diretos da Cia. do Terno, 130 
são alfaiates, profissão quase extinta no país e que 
está em todas as lojas da rede, garantindo que os 
ajustes, feitos gratuitamente, conservem o corte e 
que a mercadoria seja entregue ao cliente no tempo 
recorde de, no máximo,  três dias úteis.

Outra estratégia é o acompanhamento rígido 
de resultados. Todas as lojas da rede contam com 
gerentes, que pertencem a uma das 14 regiões coor-
denadas pelos supervisores de vendas que, dia a dia, 
acompanham os resultados de cada loja e de cada 
vendedor. Há dois anos, a empresa conta com uma 
gerente nacional de vendas, Marisa Bhering, que já 
passou por grandes varejistas. 

EXPANSÃO PLANEJADA

Propor metas a serem cumpridas em prazo 
pré-determinado pode ser uma boa estratégia para 
impulsionar resultados e inovações.  Mas antes do 
estabelecimento de uma data de realização de um 
novo projeto é fundamental planejar. Verificar se o 
local de implantação de uma nova loja é um ponto 
comercial adequado para uma boa relação de custo/
benefício e garantir a supervisão freqüente da nova 
unidade por meio da regionalização das sede de ad-
ministração comercial são algumas ações necessárias 
para a decisão por projetos de expansão da rede. 
“Além disso, é primordial observar se a situação das 
vendas é favorável ou não a expansões, porque é ela 
quem mede a velocidade e o tamanho do projeto”, 
afirma Magalhães.

NOVAS LOJAS

Atendendo às exigências necessárias aos projetos 
de expansão, até dezembro, a Cia. do Terno abrirá 
mais quatro lojas no Nordeste: nas cidades de Teixeira 

de Freitas, Eunápolis e 
Itabuna, na Bahia, e 
Maceió, em Alagoas. 
Com essas unidades, a 
Cia. do Terno terá 14 
lojas no Nordeste. A 

rede já está presente em Forta-
leza, Natal, Recife, Aracaju, Salvador, 

Vitória da Conquista e Feira de Santana. Para 
2010, a meta é atingir cem unidades.

Em Teixeira de Freitas (BA), a nova loja ficará na 
Rua Princesa Isabel, 94, Centro. Em Itabuna (BA), a 
novidade será instalada no Jequitibá Plaza Shopping, 
na rua Azis Carom, s/n, no bairro Góes Clamon. 
Em Eunápolis (BA), o endereço será Avenida Porto 
Seguro, 446, Centro. E em Maceió (AL), a loja ficará 
no Shopping Iguatemi Maceió, na Avenida Gustavo 
Paiva, 2990, Mangabeiras. 

Além da criação de novas lojas, uma das unidades 
mudará de endereço. Quem mora ou está de passa-
gem pela cidade paulistana Marília poderá conferir 
a mudança da loja para a Rua Prudente de Morais, 
84, no centro. “Nossos planos não param por aí. 
Também faremos a expansão da unidade de Nova 
Iguaçu”, completa o diretor Bernardo Magalhães. 

CRESCIMENTO NA BAHIA

Com apenas 6 anos de atuação no estado da 
Bahia, a Cia. do Terno já é líder de mercado em 
vendas de peças do vestuário social masculino em 
Salvador. A Bahia é um dos três estados que mais 
crescem no Brasil. Isso significa aumento da renda 
da população e maior exigência por produtos de 
maior qualidade. É aí que entra o sucesso da Cia. 
do Terno no promissor mercado baiano. Até o final 
de 2008, serão 250 mil peças vendidas apenas na 
Região Metropolitana de Salvador. 

A rede fechará o ano com sete lojas distribuídas 
em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de San-
tana, Teixeira de Freitas, Itabuna e Eunápolis. A 
prodigiosa perspectiva de vendas, assegurada pela 
plena evolução dos campos de renda pessoal e de 
preparação profissional, tem garantido uma política 
de investimentos exclusiva da Cia. do Terno para 
o estado nos próximos dois anos. Em 2009, a rede 
contará com 1,5 milhão distribuído em expansões, 
propagandas e vantagens financeiras oferecidas ao 
consumidor por meio de preços promocionais.

“Aliado ao desenvolvimento econômico, o cida-
dão baiano é vaidoso, gosta de se vestir bem e estar 

VAREJO

COMPROMISSO ASSINADO COM O CRESCIMENTO
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em sintonia com a moda”, afirma o diretor. Daí a 
excelente aceitação de toda a linha produzida, com 
destaque para a camisaria social e esporte. A inten-
ção é que no ano que vem a soma se aproxime de 
1 milhão de peças vendidas na capital e no interior. 
A previsão de 2009 para todas as lojas do Brasil é de 
5 milhões de peças.

CONSOLIDAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

A fidelidade dos cariocas à qualidade e ao bom 
atendimento também tornou a Cia. do Terno líder 
de mercado em todo o Estado do Rio de Janeiro no 
segmento de vestuário social masculino. Nem o 
clima quente impede os consumidores do Rio de se 
vestirem bem. Afinal, nada como um fervilhante 
ambiente de negócios, com constantes aberturas de 
novas indústrias, para fazer da Cia. do Terno a maior 
aliada para uma aparência de credibilidade. 

As 18 lojas distribuídas pelo Estado do Rio de 
Janeiro já faturam 12% do total arrecadado pela rede 
Cia. do Terno até setembro e prometem alcançar um 
total de 600 mil peças vendidas até o final de 2008.

Desde a sua primeira instalação na capital, há seis 
anos, a Cia. do Terno vem ganhando fiel clientela. 
“Embora difícil de ser conquistado e muito exigente 
na hora de gastar seu dinheiro, 
quando é bem atendido em termos 
de custo/benefício, o consumidor do 
Rio vira um cliente leal e constan-
te”, afirma Bernardo Magalhães. 
Vantagens como a qualidade do 
vestuário, desenvolvido até hoje 
por alfaiates especializados, preços 
acessíveis e excelente atendimento, 
tem garantido ampla aceitação de 
toda a linha produzida.

Além de investir em localizações 
estratégicas, a fim de cobrir toda a 
região geograficamente espalhada 
da capital, a Cia. do Terno avança fortemente em 
cidades do interior do Rio de Janeiro, onde a deman-
da pelo segmento de vestuário social masculino é 
grande. Até fevereiro de 2009, mais três lojas serão 
inauguradas, a décima segunda loja da Região 
Metropolitana do Rio e mais duas no interior do 
estado. “Mas trata-se de um segredo comercial, para 
as inaugurações impactarem surpreendentemente”, 
revela Magalhães. 

A expansão contará com parte do investimento 
de R$ 3 milhões, verba que será direcionada, tam-

bém, a ações de publicidade e descontos em compras 
oferecidos à clientela. 

ÁGIL LOGÍSTICA GARANTE  
O PLENO CRESCIMENTO DA REDE

Com meta de fechar o ano com 85 lojas próprias, a 
Cia. do Terno tem razões para acreditar na sua capa-
cidade de manter a qualidade dos serviços durante sua 
expansão. Sua organizada e ágil logística assegura a 
todas as suas unidades, presentes em 14 estados e no 
Distrito Federal, o recebimento rápido e variado das 
mercadorias. “Como as lojas são pequenas e não têm 
espaço para armazenar muitos produtos, planejamos 
uma logística que atenda com eficiência às demandas 
dos clientes”, explica Bernardo Magalhães. 

O processo de reposição do estoque nas lojas Cia. 
do Terno acontece até duas vezes por semana e con-
templa várias etapas. As transportadoras garantem 
o cumprimento do aspecto físico, ou seja, da entrega 
dos produtos nos prazos previstos e sem estragos. 
Além disso, por serem terceirizadas, as entregas 
são mais rápidas - por sempre haver caminhões 
disponíveis – e mais econômicas, já que os veículos 
aproveitam a volta, após as entregas dos produtos nas 
unidades, para atender demandas de outras empresas 

durante o percurso. ”Ter uma frota 
própria poderia ser um desperdício, 
já que os caminhões retornariam 
vazios ao Centro de Distribuição, 
após terem distribuído o conteúdo”, 
esclarece Magalhães. 

Além da parceria com as trans-
portadoras, a relação entre as lojas 
e o Centro de Distribuição também 
contribui para o adequado funcio-
namento da logística na Cia. do 
Terno. Ela garante o cumprimento 
dos aspectos qualitativos e quan-
titativos das reposições, ou seja, 

certifica que não apenas as mercadorias cheguem a 
tempo, mas que sejam, também, variadas e adequa-
das às demandas de mercado de cada região.

PASSO A PASSO DA LOGÍSTICA

Quase um ano antes das vendas nas lojas, são 
encomendados da Ásia 70% dos produtos vendidos 
pela Cia. do Terno no Brasil. Na primeira etapa da 
logística, os navios trazem as mercadorias solicitadas 
até os portos nacionais. 
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Na segunda etapa, as transpor-
tadoras conduzem as mercadorias 
dos portos até o único Centro 
de Distribuição da companhia. 
Com 3,6 mil metros quadrados, 
o depósito, está localizado no 
bairro Olhos D’água, em Belo 
Horizonte.

A terceira etapa é marcada 
pela parceria entre as lojas e o 
centro de distribuição. No enorme depósito há pro-
fissionais responsáveis apenas por receber os pedidos 
das lojas, que são feitos via internet. “Mesmo que 
determinada unidade tenha solicitado elevada quan-
tidade de produtos, as encomendas são enviadas de 
acordo com a capacidade de venda de cada ponto 
comercial”, explica o diretor. Assim, o fornecimento 
é garantido a todas as lojas. A última etapa da lo-
gística é assegurada pelo transporte das mercadorias 
solicitadas ao Centro de Distribuição até as 81 lojas 
espalhadas pelo país. 

INCENTIVO AO ESPORTE

“Esporte, ecologia e educação. Para mim essa é 
a trilogia do futuro”, afirma Bernardo Magalhães. 
Associar a marca Cia. do Terno ao esporte, ao 
patrocinar uma equipe de vôlei, além de ser uma 
estratégia empresarial é, também, uma ação de res-
ponsabilidade social.

O projeto Mackenzie Cia. do Terno surgiu depois 
de uma campanha publicitária feita pela empresa 
com o ex-jogador da seleção brasileira Giovanni 
Gávio. Em 2007, ano de Jogos Pan-Americanos 
no Brasil, ele foi o garoto propaganda da Cia. do 
Terno. O trabalho teve bom retorno publicitário e 
financeiro.

Depois da experiência satisfatória, a empresa de-
cidiu investir no vôlei. O Mackenzie Esporte Clube 
foi escolhido devido à tradição no voleibol e do bom 
relacionamento entre as diretorias da empresa e do 
clube. A admiração do presidente da Cia. do Terno, 
Pedro Paulo Drummond, pelo vôlei, também in-
fluenciou na escolha da modalidade esportiva.

Para a Cia. do Terno investir na equipe de vôlei 
é também investir no aspecto social. Isso faz parte 
da política da empresa: “A nossa parceria é um 
incentivo para praticantes, não só do vôlei, mas de 
outras modalidades esportivas. A iniciativa da Cia. do 
Terno pode servir de exemplo para outras empresas”, 
afirma o diretor Bernardo Magalhães. 

N a  S u p e r l i g a 
2007/2008, o Macken-
zie Cia. do Terno foi a 
equipe de vôlei com a 
menor média de idade 
da competição, entre 

18 e 19 anos. Para comandar 
o time, a aposta foi em Antônio Ri-

zola, técnico das categorias de base da seleção 
brasileira, há 15 anos. A maioria das atletas era das 
categorias infanto-juvenis e juvenis.  As meninas 
venceram três partidas e ficaram na 9ª colocação.

Com a experiência da primeira temporada, que 
possibilitou à empresa racionalizar custos e inves-
timentos neste projeto, a empresa passou a encarar 
este patrocínio como uma possibilidade publicitária 
comercial bastante respeitável e de impacto para 
fixação da marca. “Nossa decisão de patrocinar a 
equipe do Mackenzie também levou em conta o 
momento do vôlei feminino no Brasil. Nas Olimpí-
adas, a equipe feminina foi a única das equipes do 
país a levar medalha de ouro”, completa Bernardo 
Magalhães. 

Para a disputa da Superliga 2008/2009, Jâmison 
Amaral, treinador das categorias de base do Macken-
zie durante 15 anos, é o novo comandante. Mais 
da metade do elenco foi renovado. O grupo ficou 
mais experiente e encorpado. Seis reforços foram 
contratados e atletas da base também subiram. É 
exatamente essa mescla de experiência e juventude 
que será a força do Mackenzie Cia. do Terno para 
a competição. 

NO RIO TAMBÉM

A Cia. do Terno é também a nova patrocinadora 
do time de vôlei feminino adulto do Botafogo, que 
retornou este ano às competições no circuito brasilei-
ro, começando pelo 48º Campeonato Carioca. Duas 
vezes campeão da disputa estadual, em 1964 e 1995, 
o Botafogo estava fora das competições devido à falta 
de patrocínio. Com a entrada da Cia. do Terno, o time 
passou a chamar Botafogo Cia. do Terno, durante o 
Campeonato Carioca.

Como forma de apoiar o time feminino de vôlei 
do Botafogo, que sempre teve tradição, e auxiliá-lo 
no retorno às quadras, os patrocinadores do Clube 
(Liquigás e Kappa) forneceram uma concessão es-
pecial e periódica à Cia. do Terno, para patrocinar 
a equipe no Campeonato Carioca. “Escolhemos o 
Botafogo pela tradição do clube no esporte nacional, 
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pela simpatia que possui dos esportistas em todo o 
Brasil e pelo carinho com que fomos recebidos pela 
diretoria quando fizemos as primeiras prospecções 
para parceria no Rio de Janeiro”, destaca Bernardo 
Magalhães.

Para o presidente da Federação de Volley-Ball 
do Rio de Janeiro (FVR), Carlos Reinaldo Pereira 
Souto, o papel da Cia. do Terno na volta do Botafo-
go às quadras é fundamental, já que a rede de lojas 
está possibilitando o retorno de um grande time ao 
Campeonato Carioca. Magalhães explica que um dos 
objetivos da Cia. do Terno com o patrocínio é mostrar 
que a empresa quer dar contribuições à sociedade e 
ao país. “O esporte é uma atividade que casa com o 
perfil da Cia. do Terno, de competição, trabalho em 
equipe e formação de cidadãos”, destaca.

PUBLICIDADE INUSITADA

A Cia. do Terno aposta em ações singulares para 
divulgação de seus produtos. Estratégias cada vez 
menos convencionais e divertidas têm sido elaboradas 
para atrair o público em lugares e momentos em 
que ele não espera. 

No início de setembro, a Cia. do Terno implan-
tou seus anúncios em 150 carrinhos de bagagem 
no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 
A idéia partiu da observação de que os carrinhos 
acompanham os passageiros durante todo o trajeto 
do estacionamento ao embarque, ou do desembarque 
ao estacionamento. Além disso, o local da divulgação 
é apropriado para atingir o público-alvo da empresa: 

homens que trabalham de terno ou roupa social e 
que muitas vezes viajam profissionalmente. 

Bola de vôlei e garrafinha de água também viraram 
dispositivo de propaganda. Confeccionados com a 
marca, os objetos são distribuídos aos clientes sempre 
que o time de vôlei do Mackenzie, patrocinado pela 
empresa, visita alguma unidade da rede, geralmente 
no período próximo a alguma competição. “É uma 
maneira mais divertida de anunciar e tem agradado os 
filhos dos clientes. Se trocarem uma vez a TV por um 
jogo com a bola, já terá sido válida a proposta”, comenta 
Bernardo Magalhães. Além dessas mídias, a Cia. do 
terno investe, também, na implantação de placas de 
metal com a marca da loja em estradas próximas a 
entradas de cidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Goiás. Esse tipo de anúncio informa a presença da loja 
naquela cidade. “Temos um ótimo retorno com essas 
placas. Os gerentes contam que recebem ligações de 
pessoas que estão passando pela cidade perguntando a 
localização exata da loja”, revela o diretor.

O diferencial dessas formas de comunicação alter-
nativas é que elas criam maior proximidade com o pú-
blico. Em momentos de espera e descontração, em que 
não há expectativas de se encontrar uma propaganda, a 
pessoa fica mais aberta, porque apresenta baixíssimos 
graus de dispersão. Então, a comunicação acontece sem 
resistências. Aproveitando o momento ocioso, a Cia. do 
Terno age com cuidado, sempre aliando a proposta do 
produto ou o conceito da marca, ao meio de divulgação 
do anúncio. “Além disso, se as campanhas interagirem 
de maneira leve e divertida com o público, melhor 
ainda”, completa Magalhães.

CIA. DO TERNO

Pedro Paulo Drummond é presidente da Cia. do Terno.


















