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R u b E m  m E s q u i t a  v i E i R a

SUPERGASBRAS

Sob o slogan “o melhor serviço”, no final de 
1968, a companhia já operava uma frota de 
635 veículos e atingia a marca de 1,7 milhão 
de consumidores, com a participação no mer-

cado nacional de Gás LP de 21%. Em 1971, houve a 
abertura do capital, com a razão social Supergasbras 
Distribuidora de Gás Indústria e Comércio S.A. Os 
papéis logo tiveram cotação firme nas bolsas do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, configurando-se uma ex-
celente oportunidade de capitalização. Em dezembro 
de 1995, a SHV, a maior distribuidora privada de Gás 
Liquefeito de Petróleo do mundo, adquiriu 49% de 
suas ações. E, em julho de 2004, passou a pertencer 
totalmente à companhia a Supergasbras holandesa, 
com a venda das ações restantes.

MINASGÁS

Outra marca da SHV Gas Brasil é a Minasgás, 
cuja história começa no ano de 1955, com uma loja 
especializada na venda de fogões, botijões e assistência 

Inaugurada em 1968, a Supergasbras surgiu a partir da união das 
empresas Gasbras (1952) e Supergaz (1955). Isso aconteceu 
durante o período de expansão econômica chamado de milagre 
brasileiro: tanto a Supergaz, de São Paulo, como a Gasbras, 
do Rio de Janeiro, esbarraram nos limites regionais de seus 
mercados e, para superá-los, as duas empresas resolveram se 
associar. A fusão levou à racionalização de custos e duplicação 
dos investimentos. Foi o salto para um novo patamar de 
crescimento permanente.

cada vez mais pertO 
dO cOnsumidOr
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técnica. Dois anos depois, o estabelecimento já havia 
se transformado em uma rede com filiais em Duque 
de Caxias (RJ) e Brasília (DF), com sua atuação 
no mercado de Gás LP, inaugurando seu primeiro 
parque engarrafador, em Contagem (MG). Nos anos 
60 e 70, a expansão continuou: a empresa estabelecia 
filiais em Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP), Pau-
línia (SP), Juiz de Fora (MG), Vitória (ES), Curitiba 
(PR), Maringá (PR), Canoas (RS) e Goiânia (GO). 
Em 1995, a Minasgás associou-se à SHV Gas e, hoje, 
pertence totalmente à companhia.

As duas marcas juntas atendem mais de 27 
mil clientes industriais e comerciais, abastecidos 
com o Gás Liquefeito de Petróleo e respondem por, 
aproximadamente, 23% do mercado brasileiro, co-
mercializando um volume anual de 1,6 milhão de 
toneladas. 

A companhia também abastece mais de 10 
milhões de famílias brasileiras com o botijão P13, 
contendo 13kg de Gás LP, usado na cocção de ali-
mentos, correspondente a 77% do setor.

E os botijões da Supergasbras chegam até o con-
sumidor por meio de distribuidores que entregam – e 
instalam – o produto dentro da casa do cliente. Os 
pedidos podem ser feitos diretamente às revendas ou 
pela central de atendimento 0800 704 34 33.

DESAFIO

No mercado brasileiro de Gás LP, a diferencia-
ção está na qualidade do serviço prestado por cada 
concorrente.

O Gás LP une o presente ao futuro, pois, além 
de sua presença maciça nos lares brasileiros, tem 
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potencial para ajudar no de-
senvolvimento do comércio e 
indústria, gerando energia de 
forma eficiente e com uma 
queima limpa. Além disso, não 
se deteriora durante o tempo de 
armazenamento, ao contrário de outros combustíveis 
líquidos de petróleo.

No Brasil, sua distribuição em recipientes trans-
portáveis, os denominados botijões de gás, abrange 
100% do território nacional e garante o abastecimento 
de 95% dos domicílios. Ou seja, sua presença em 
nosso País é maior do que a da energia elétrica, da 
água encanada e da rede de esgotos.

Isso fez do Gás LP um produto essencial para 
a população brasileira, pois é utilizado no preparo 
das refeições diárias em 42,5 milhões de lares de 
todas as classes socioeconômicas, assim como no 
uso comercial e industrial, desde pequenas padarias 
até indústrias pesadas, como siderúrgicas. Para se 
ter uma idéia, em 2007, foram comercializados 6,6 
milhões de toneladas do produto no Brasil.

Concorrência
Esse mercado, todavia, é bastante disputado e 

a sua liderança é totalmente dividida. Portanto, a 
conquista de cada consumidor é fundamental para 
as empresas, o que sempre representa um enorme 
esforço. Afinal, o Gás LP é uma commoditie e a dife-
renciação não está no produto, mas sim na qualidade 
do serviço prestado por cada concorrente.

Outro fator que deve ser levado em conta é que, 
nos grandes centros urbanos, parte das classes A e 
B tem, aos poucos, obtido acesso ao gás encanado. 
Por essa razão, o foco principal da Supergasbras 
tem sido a comunicação com as classes C, D e E. 
Um desafio para qualquer grande empresa. Prin-
cipalmente, para uma líder mundial que fornece o 
produto para os mais diversos públicos, incluindo 
grandes indústrias.

PROJETO

Ao desenvolver um projeto de marketing, a fi-
losofia corporativa da companhia sempre é levada 
em conta.

Cada um dos pilares de atuação corporativa da 
Supergasbras serviu de base para o desenvolvimento 
de um projeto de comunicação batizado de Mais 
Energia nas Feiras Livres. Na base dessa estratégia, 
está a perfeita integração entre as ações. A campa-

nha é um pro-
jeto da agência 
Café Comu-
nicação, em 

conjunto com a área de 
Marketing da Supergasbrás e com a Unidade de 
Negócios de São Paulo (Mauá).

Mais energia
O eixo central da iniciativa é o Mais Energia, 

projeto social da Supergasbras de “alfabetização” 
alimentar, com mais de quatro anos de existência. 
Seu propósito é conscientizar comunidades de baixa 
renda sobre o aproveitamento total dos alimentos, 
estimulando o uso de partes de alto valor nutritivo 
que são geralmente desperdiçadas, como sementes, 
cascas, talos e folhas. Afinal, saber utilizar um ali-
mento em todas as suas possibilidades proporciona 
mais saúde e benefícios econômicos.

O trabalho orienta as pessoas a ter uma alimen-
tação mais saudável e nutritiva, ensinando também 
como conservar e armazenar melhor os alimentos. 
Isso melhora o orçamento familiar e a qualidade de 
vida dessas famílias. A metodologia utilizada inclui 
aulas teóricas (conhecimentos básicos de higiene e 
do aproveitamento, valor nutricional e saúde) e aulas 
práticas (elaboração de receitas e degustação).

Desde a sua implantação, em março de 2004, 
o Mais Energia já realizou 377 aulas, 88 eventos 
e 42 palestras. Beneficiou 41.558 pessoas de 48 
localidades. Assim, por meio do projeto, a empresa 
consegue se integrar às comunidades e estar perto 
das donas-de-casa.

E levar esse projeto a 22 feiras livres de São Paulo, 
dentro das regiões atendidas pelos principais distri-
buidores na cidade, foi a principal tática utilizada 
pela Supergasbras para se aproximar ainda mais 
dos seus consumidores. Tal ação em feiras livres foi 
completamente inédita na atual gestão municipal e 
exigiu a aprovação da Prefeitura, conseguida pela 
Café Comunicação devido à abrangência social do 
programa Mais Energia.

O objetivo dessa iniciativa de comunicação inte-
grada, portanto, era, de maneira bastante dirigida ao 
público-alvo da companhia, provocar a lembrança 
da marca no momento em que essas pessoas preci-
sem comprar Gás LP. A escolha da capital paulista 
se deu pelo seu significado estratégico aliado ao fato 
de a Supergasbras querer aumentar sua presença 
nesse importante mercado.

Durante junho e julho de 2008, foram distribu-

SUPERGASBRAS
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ídas, nas feiras, aproximadamente 30 mil cartilhas 
do Mais Energia com receitas e dicas. Para receber 
o livreto, juntamente com um ímã com o telefone 
da Supergasbras, os interessados deveriam preencher 
um cadastro. Quando esses dados estão no sistema 
da central de televendas, ao ligar para fazer seu pe-
dido, o cliente é imediatamente reconhecido, gerando 
nele confiança na marca e também possibilitando 
a agilidade do atendimento. Isso não só garante a 
venda imediata, como leva à fidelização desses con-
sumidores.

Superdourado
Para esse contato com o público nas feiras, foram 

colocados balcões de papelão, bastante simples e 
práticos na montagem e desmontagem. Além da di-
vulgação do Mais Energia, também foi comunicada 
a promoção Superdourado: ao comprar um botijão 
pelo televendas, o consumidor ganha um livro de 
receita da Ana Maria Braga, parte de uma coleção 
de oito volumes. O desejo das clientes de colecionar 
estimula novas compras e, consequentemente, traz 
também a sua fidelidade à marca.

A iniciativa nas feiras livres contou com ações 
de suporte de merchandising e propaganda. A Café 
Comunicação escolheu o programa da culinarista 
Palmirinha Onofre (no ar de segunda a sexta, das 
13h15min às 14 horas pela Rede Gazeta), bastante 
conhecida – e querida – em São Paulo. A apresenta-
dora, de 72 anos, tem grande empatia com o público 

da marca Supergasbras. 
Aliás, a sua atuação foi, sem dúvida, um dos 

pontos altos dessa iniciativa. Seu testemunho foi 
muito mais espontâneo do que baseado em um 
texto decorado. Foi ela quem decidiu chamar a 
atenção de suas telespectadoras, a quem sempre 
chama de amiguinhas, para o fato de o botijão dou-
rado da Supergasbrás ser lindo e nem precisar de 
capinhas... “Você tem de ter uma cozinha chique e 
bonita. Eu estou falando do nosso Superdourado da 
Supergasbras. Ele embeleza a sua cozinha e você 
não precisa esconder o botijão”, dizia Palmirinha 
no seu merchandising. Palmirinha destacava, no 
seu testemunhal o fato dos botijões da Super-
gasbras durarem bastante (mostra da qualidade 
do produto) e também serem bonitos – em São 
Paulo, são pintados de dourado para distinguir 
da concorrência. Ela lembrava às telespectadoras 
que, ao comprar o produto, ganhariam o livro de 
receitas.

Ela abraçava o produto e dizia não serem neces-
sárias tantas trocas para quando as donas-de-casa 
realizam suas receitas! “Ele é dourado porque ele vale 
ouro, Amiguinha! O peso, a entrega e a qualidade, 
tudo é maravilhoso! O meu já está embelezando a 
minha cozinha.” Palmirinha dizia assinar embaixo 
e completava: “Você pode abraçar que ele nem te 
suja. É tudo de bom!”

Além disso, a inserção no programa foi proposi-
talmente planejada para garantir que a capacidade 

GÁS

CADA VEZ MAIS PERTO DO CONSUMIDOR

Média dos dias anteriores ao programa da Palmirinha

Comparativo de retorno das ligações por tipo de mídia

Venda

Ligações

Tabela 1

Dias do testemunho da Palmirinha 82%

Dias de inserção comercial no programa da Palmirinha 13,4%

Dias sem ação (inserção ou testemunho) 7,5%

Televisão 67,3%

Rádio 2,7%

Feiras Livres 30%

Incremento 21,3%

Incremento 30,5%
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da central de televendas fosse suficiente para atender 
todas as ligações. Mais um fator que pesou nessa 
escolha foi o horário do programa. O pico de ligações 
para o televendas acontece no meio da manhã e final 
da tarde, quando as pessoas vão preparar as refeições 
e se dão conta da falta de gás. Entre 13 e 14 horas, 
portanto, há um vale na operação.

Outro suporte importante para a campanha 
foi um jingle criado especialmente para inserção 
no programa de rádio do Padre Marcelo Rossi (no 
ar, de segunda a sábado, às 9 horas pela Rádio 
Globo).

Para fechar o projeto, a campanha foi apresenta-
da, em primeira mão, para a rede de revendas, como 
forma de incentivá-los nos seus esforços de venda e 
também para garantir que todos estivessem prepara-
dos para entregar os Superdourados com a agilidade 
e qualidade esperadas pelas consumidoras.

Materiais de Divulgação
Diferentes materiais promocionais foram utiliza-

dos nesse projeto. Algumas peças reuniram informa-
ções sobre o Projeto Mais Energia e outras, trouxeram 
detalhes da promoção Superdourado.

RESULTADOS

O conjunto das ações trouxe um resultado exce-
lente – e imediato – para a Supergasbras.

No mês de julho, durante as ações, houve um 
incremento de vendas de 21,3%, considerando- se 
somente o televendas, em relação ao mês anterior. 
Isso significa uma receita incremental trazida dire-
tamente pela ação. E, pelo fato de se tratar de uma 
iniciativa dirigida foi bastante eficiente.

O volume de ligações para a central de tele-
vendas também aumentou em 30,5% (24.020 em 
junho para 31.330 em julho), o que é excelente, 
pois mostra o sucesso de recall da marca junto aos 
consumidores (veja a tabela na página a seguir 
com os retornos específicos de cada uma das ações). 
É essa lembrança que traz fidelidade, cujo índice 
atual é de 78% (consumidores que tornam a fazer 
pedido na central).

A campanha também trouxe grande satisfação 
às revendas da Supergasbras e, consequentemente, 
o aumento do grau da sua fidelidade. Isso é bastante 
importante pelo fato de esses distribuidores serem 
quase sempre exclusivos e atuarem como interface 
da empresa com seus consumidores. Ao se sentirem 
motivados pela ajuda nas vendas, transmitem essa 
percepção aos clientes finais.

Mais um diferencial dessa campanha está no 
fato de não ter caído no lugar comum desse mer-
cado: a guerra de preços. Toda a sua concepção e 
execução sempre foram pautadas na valorização da 
Supergasbras e da sua associação com um impor-
tante projeto social de conscientização alimentar. 

SUPERGASBRAS

Atuação da SHV Gas no mundo

Tabela 2

Áustria Bélgica

Brasil China

Croácia República Tcheca

Dinamarca França

Alemanha Grã-Bretanha

Hungria Índia

Irlanda Itália

Paquistão Polônia

Eslováquia Eslovênia

Espanha Holanda

Turquia Suécia

Bósnia-Herzegovina Filipinas

Noruega

Em 1924, o início da exportação de
combustível e, portanto, a entrada da empresa
no comércio internacional, tornou-se um
marco para o negócio da SHV

Atuação da SHV Gas no Brasil

Tabela 3

Belém - PA Recife - PE

Salvador - BA Jequié - BA

Cuiabá - MT Brasília - DF

Goiânia - GO Uberlândia - MG

Betim - MG Serra - ES

Caxias - RJ Fortaleza - CE

Campo Grande - MS Paulínia - SP

São José - SP Mauá - SP

Londrina - PR Araucária - PR

Canoas - RS
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Em nenhum momento houve, sequer, menção à 
concorrência, pois o foco é a comunicação com o 
consumidor final.

SOBRE SHV GAS

A história da SHV Gas começa no século XIX, 
na cidade de Utrecht, na Holanda. Mais precisa-
mente no dia 1º de abril de 1896, quando fundada 
a Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV), que em 
português significa Associação 
de Comércio de Carvão. Era o 
resultado da fusão de diferentes 
empresas de carvão, algumas 
delas em atividade desde o século 
XVIII, que decidiram unir forças 
para responder à organização 
de venda de combustíveis na 
Alemanha.

Logo no início de suas opera-
ções, recebeu do sindicato alemão 
de minas o direito de exclusividade nas vendas de 
carvão transportado por ferrovias na área de Wes-
tfalen. No ano de 1897, a empresa abriu uma filial 
em Amsterdã (capital holandesa) e, em 1902, em 
Roterdã. Passou a ter também, em 1904, o mono-
pólio de transporte de carvão por navios na área de 
Ruhr, na Alemanha.

A SHV inovou na distribuição com a construção 
do primeiro transportador mecânico de combustível 
em 1904 e um elevador em 1908, o que revolucionou 
o mercado com capacidade para 1,2 mil toneladas de 
combustível por hora, mais de dez vezes do que as 
máquinas da concorrência. Além disso, a companhia 
construiu três barcas próprias para o Reno com ca-
pacidade para 2 mil toneladas cada uma. A SHV foi 
a primeira empresa a utilizar pontes on-shore para 
carregamento e descarregamento de combustível.

Em 1924, o início da exportação de combustível 
e, portanto, a entrada da empresa no comércio inter-
nacional, tornou-se um marco para o seu negócio. 
Nos anos 1950, houve a troca de uso de combustíveis 
sólidos pelos líquidos e a SHV começou a vender 
produtos de petróleo, distribuídos através de canais. 
A companhia estabeleceu a primeira estação de 
carregamento de óleo da Holanda. Em 1956, detinha 
muitos postos de gasolina na Holanda, Alemanha e 
Áustria. E a organização também começou a vender 
garrafas de Gás LP para uso doméstico. Hoje, a SHV 
Gas é a maior distribuidora privada de Gás Liquefeito 
de Petróleo do mundo.

A SHV Gas Brasil é uma subsidiária da holandesa 
SHV Gas. Como a sua matriz, atua no mercado de 
distribuição de Gás LP, por meio de 19 Unidades de 
Negócios espalhadas pelo País, oferecendo soluções 
para consumidores dos mais diversos tamanhos, de 
pequenas residências a grandes indústrias. A empresa 
conta com unidades distribuidoras que comerciali-
zam o produto em vasilhames de diversos tamanhos 
ou a granel, de acordo com a necessidade de cada 
cliente. De um pequeno botijão a um complexo 

sistema de abastecimento in-
dustrial, a sua atividade consiste 
em oferecer eficientes soluções 
de energia.

São as preocupações essen-
ciais do dia-a-dia que orientam 
cada ação dentro da empresa. 
As crenças e valores – Cliente, 
Comprometimento Ético, Tra-
balho em Equipe, Foco em Re-
sultados e Marca – determinam 

os comportamentos esperados pela SHV Gas Brasil 
de todos os seus colaboradores.

VISÃO

Ser uma empresa integrada à comunidade, reconhecida 
por suas marcas – Minasgás e Supergasbras – qualidade 
e segurança de seus serviços e produtos, proporcionando 
aos funcionários e parceiros elevados níveis de motivação 
e orgulho de fazer parte da SHV Gas Brasil.

VALORES

Cliente
Assumir o compromisso de encantar consumi-

dores e revendedores.

Comprometimento Ético
Conduzir suas relações profissionais internas e 

externas de maneira ética, honesta e leal às crenças 
e aos valores do Grupo SHV.

Trabalho em equipe
Um time integrado, em um ambiente de con-

fiança e transparência, valorizando e respeitando 
as pessoas.

Foco em Resultados
Perseguir com determinação os objetivos estabe-

lecidos no seu plano de negócios.

A Supergasbras 
desenvolveu 

um projeto de 
comunicação batizado 
de Mais Energia nas 

Feiras Livres
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Rubem Mesquita Vieira é diretor de Marketing da SHV Gas Brasil.

Marca
Respeitar e fortalecer a imagem das marcas da 

SHV Gas Brasil.

ISO 9001

O Certificado Internacional de Qualidade ISO 
9001 para o Abastecimento e Instalação de Cen-
trais de Gás LP a Granel foi conquistado graças à 
elaboração de manuais de qualidade, procedimen-
tos internos, instruções de trabalho e registros de 
qualidade, assim como devido à revisão e padro-
nização dos processos internos. Tudo isso com o 
objetivo de adequar a companhia às exigências da 
certificação.

A organização acredita, ainda, que o desenvolvi-
mento positivo e sustentável das sociedades em que 
trabalha e vive é bom para a empresa.

Não há dúvida de que é melhor atuar em um 
ambiente harmônico. Consumidores, empregados e 
fornecedores são parte da sociedade. Assim, trabalhar 
para o seu desenvolvimento é manter o equilíbrio do 
ambiente. A SHV é, já há muitos anos, fortemente 
engajada em questões sociais.

Suas unidades de negócios seguem a diretriz de 
contribuir para o desenvolvimento das sociedades 
em que estão inseridas. Projetos de inclusão social, 
apoio à cultura, incentivo ao esporte, assistência a 
deficientes, programas educacionais e proteção ao 
meio ambiente são realizações de todas as empresas 
do grupo espalhadas pelo mundo.

No Brasil, suas duas marcas, Supergasbras e Minas-
gás, desenvolvem diversos projetos sociais, entre eles o Mais 
Energia (conscientização alimentar para comunidades 
carentes) e Nova Onda da Maré (curso pré-vestibular para 
alunos do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro).

SUPERGASBRAS
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F R a n c i s c o  m a R t i m  m E g a l E 

ATLAS TRANSPORTE & LOGÍSTICA

Há 56 anos a Atlas investe em tecnologia, qua-
lidade e inovação em transporte e logística. 
Possui certificação ISO 9001 e sistemas de 
gerenciamento de risco, além de ser a ide-

alizadora do “Zero Atraso”, solução integrada que 
viabiliza a segurança no transporte de cargas e o 
cumprimento dos prazos estipulados por intermédio 
de modernos dispositivos de rastreamento.

A Atlas Transportes & Logística é uma empresa 
com capital 100% nacional que oferece soluções em 
projetos logísticos e viabiliza a distribuição rodoviária 
e aérea de produtos para clientes de diversos setores 
da economia.

Um dos principais impulsionadores da empresa 
é o permanente desenvolvimento e capacitação de 
seus funcionários, na busca da melhoria dos pro-
cessos de gestão, da preservação do meio ambiente e 
do desenvolvimento das comunidades nas quais está 
inserida por intermédio de sua política de responsa-
bilidade social. Um dos projetos sociais que conta o 
apoio da empresa é o “Doutores da Alegria”, que 
leva diversão e entretenimento para mais de meio 
milhão de crianças em hospitais.

A Atlas fechou 2008 com faturamento anual de 
R$ 410 milhões, um aumento de 25% em relação ao 
ano passado. Para esse resultado, a empresa investiu, 
nos últimos 24 meses, mais de R$ 15 milhões em 

A Atlas Transportes & Logística é considerada uma das maiores 
transportadoras do Brasil. Possui 40 filiais estrategicamente 
localizadas nas cinco regiões do País, cerca de 2.448 funcionários 
e 1.600 veículos para operações de coleta, transferência e 
entrega de produtos.

em ritmO de expansãO
apesar da crise
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Geografia da Atlas Transportes & Logística  

Tabela

• 40 filiais próprias; 

• 208.000 m2 de área total; 

• 74.500 m2 de armazéns;  

• 400 plataformas para carga e descarga operando 24h; 

• 1.600 veículos dedicados às operações de coleta, transferência e entrega; 

• 2 milhões de entregas e mais de 550 mil toneladas transportadas por ano; 

• 2.600 colaboradores em todo o país; 

• 6.500 clientes; 

• 3 projetos de responsabilidade social;

recursos próprios na construção e ampliação de seus 
terminais e na compra de 140 novos veículos para 
sua frota de transferência. A previsão para 2009 é 
faturar R$ 500 milhões.  Para 2010, a meta é ampliar 
a capacidade de movimentação de cargas fraciona-
das, por meio da construção de um novo terminal 
de 15.000m2 no complexo logístico da matriz em 
São Paulo.

BREVE HISTÓRICO

A Atlas Transportes e Logística iniciou suas 
atividades em 1952, trafegando pela primeira li-
nha interestadual que ligava São Paulo a Aracaju, 
Sergipe. A Atlas é uma empresa nacional que 
conseguiu unir a tradição familiar a modernidade e 
agilidade que uma empresa de logística precisa para 
crescer e acompanhar as mudanças da sociedade 
e do mercado. 

Há 56 anos, a partir da visão empreendedora de 
Lauro Megale, seu fundador, e de um caminhão 
Studbaker 1951, a Atlas iniciou sua operação e su-
perou dificuldades até se configurar como uma das 
mais importantes empresas de transporte do Brasil. 
No início dos anos 90, a Atlas fechou parceria com 
as Melhores Companhias Aéreas, possibilitando 
que agregasse o modal aéreo às suas atividades, in-
crementando ainda mais as soluções oferecidas aos 
seus clientes.

Em novembro de 1997, a Atlas tornou-se a pri-
meira empresa brasileira do segmento certificada por 
entidade internacional, cumprindo todos os requisitos 
estabelecidos da Norma ISO9002. Tal certificado 
endossa a competência da Atlas, atestada pelo aten-
dimento que presta a alguns dos maiores nomes da 

economia brasileira.

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

Rodoviário 
• Transporte de carga fracionada; 
• Transporte de carga lotação; 
• Logística reversa; 
• Central de monitoramento de veículos via satélite 
24 horas; 
• Mais de 500 veículos equipados com sistema de 
rastreamento; 
• Rastreabilidade de cada etapa da operação através 
do “Sistema Zero Atraso”; 
• Unitização e equipamentos “double deck” nos 
veículos de transferência; 
• Sistema informatizado de Gerenciamento de Ris-
co;

Aéreo
• Aéreo Convencional; 
• Aéreo Expresso; 
• Aéreo Courier; 
• Equipe treinada dentro das normas da IATA (In-
ternational Air Transport Association) e homologada 
pelo DAC (Departamento de Aviação Civil); 
• Emissão de toda a documentação específica e 
obrigatória; 
• Embarque com reserva de espaço nos vôos.

Logística 
• Recebimento; 
• Armazenagem e gestão de estoque; 
• Separação (picking) e embalagem (packing); 
• Montagem de kits; 

TRANSPORTES
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• Etiquetagem; 
• Estufagem de containeres; 
• Unitização e paletização; 
• Inspeção de qualidade; 
• Gerenciamento da distribui-
ção e logística reversa; 
• Rádio frequência e código de 
barras; 
• Planejamento tributário; 
• Operações “in house” ou dedicadas.

EXPANSÃO

A Atlas Transportes & Logística inaugurou em 
outubro de 2008 um novo Centro de Distribuição 
no município de Contagem, região metropolitana 
de Belo Horizonte (MG). A unidade possui 3,5 mil 
metros quadrados de área construída, em um terreno 
de mais de 10 mil metros quadrados, o que permitirá 
triplicar a capacidade de movimentação de cargas 
no terminal. 

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3,5 milhões 
na construção e na infra-estrutura do Centro de Dis-
tribuição no sistema “build to suit”, uma espécie de 
contrato pelo qual determinado investidor viabiliza 
um empreendimento imobiliário segundo interesses 
de um futuro locador. 

Segundo Cleantho Camargo, Gerente Comercial 
Nacional da empresa, a intenção principal é ampliar 
o market share da Atlas em Minas Gerais, considerado 
um estado estratégico, bem localizado geografica-
mente e com uma malha viária extensa por onde é 
realizado o escoamento de cargas valiosas para outras 
regiões do Brasil, como o Norte e o Nordeste. 

“A localização do novo Centro foi definida crite-
riosamente, ficando às margens da BR-381, a Ro-
dovia Fernão Dias. A unidade de Contagem (MG) 
representa hoje a maior filial da Atlas no Brasil e 
existe desde 1962. Temos uma base de 200 clientes 
ativos, mas podemos expandir em até 40% o volu-
me de cargas transportadas com os investimentos 
realizados. No total, 30 veículos são responsáveis 
pelo atendimento da demanda de toda essa região”, 
acrescenta Camargo. 

Para Letícia Barbosa, Gerente da Unidade de Conta-
gem, o novo CD permitirá a otimização do fluxo ope-
racional, com maior agilidade no transporte de cargas 
fracionadas, além de um processo ainda mais apurado 
de vigilância patrimonial e gerenciamento de risco no 
tocante ao monitoramento de cargas valiosas. 

“Queremos ampliar também o nosso setor de 

logística, pois os clientes 
apresentam cada vez 
mais uma necessidade 
de que adentremos aos 
seus processos internos, 

controlando toda a estocagem, 
armazenamento, transporte e distribuição dos 

produtos. Também trabalharemos de forma mais 
integrada com outros Centros de Distribuição já 
existentes em Minas, como o de Montes Claros, Juiz 
de Fora, Uberlândia e Pouso Alegre”, acrescenta.

Também em outubro foi inaugurado o termi-
nal de Belém, totalmente projetado para atender 
as projeções de faturamento da filial. A construção 
do novo prédio foi iniciada em julho de 2006 e teve 
um investimento de R$ 4,7 milhões em obras civis 
em uma área total de 30.000m2, sendo 2.841m2 
exclusivos para movimentação, separação e demais 
operações. Possui 31 docas para caminhões 15 delas 
equipadas com niveladores mecânicos.

Presente em Belém desde 1971, a Atlas passa por 
sua segunda expansão. Na ocasião homenageou 
um de seus mais antigos gerentes, Gilberto Amado, 
colaborador da Atlas desde a sua fundação. Contou 
com a presença da Diretoria do Grupo Atlas, equipe 
de colaboradores e familiares, gerentes de várias filiais 
e celebridades locais.

Em dezembro a Atlas Transportes & Logística 
reinaugurou seu Centro de Distribuição (CD) em 
Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto 
Alegre (RS). A unidade possui 3,6 mil metros qua-
drados de área construída, em um terreno de oito 
mil metros quadrados, o que permitirá aumentar 
em 15% a capacidade de movimentação de cargas 
no terminal. 

Ao todo foram investidos R$ 2,1 milhões na cons-
trução e na infraestrutura do novo CD que possui 
piso de alta resistência para a movimentação de em-
pilhadeiras e paleteiras e um pé direito de 8 metros de 
altura. O terminal tem 23 docas e uma área interna 
para manobras e estacionamento de veículos, além de 
um sistema de segurança composto por um circuito 
de televisão fechado, alarmes e vigilância armada 
para garantir a segurança da mercadoria.

 Segundo Newton Cezano, Gerente da Unida-
de de Cachoeirinha, o objetivo do investimento é 
promover sinergia entre as áreas de transporte e 
logística para proporcionar um atendimento rápido 
e eficaz na coleta e distribuição de cargas, seguindo 
o planejamento estratégico comercial traçado para 
os próximos três anos. 

ATLAS TRANSPORTE & LOGÍSTICA
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A localização do novo Centro foi definida criterio-
samente, ficando às margens da Rodovia RS-118 e 
das BR’s 116 e 290. A unidade tem uma base de 250 
clientes que embarcam produtos para todas as regiões 
do País. A Atlas está presente no Rio Grande do Sul 
há mais de 45 anos, e além de Porto Alegre conta com 
outros três Centros de Distribuição nos municípios de 
Passo Fundo, Santa Maria e Caxias do Sul.

A ampliação faz parte dos planos de expansão da 
Atlas para alavancar os negócios em cerca de 20% já 
no próximo ano, e aprimorar o nível de atendimento 
aos clientes, já que o estado representa 5% de toda 
a movimentação da empresa no Brasil.

Em dezembro também tiveram início as opera-
ções do mais novo terminal da Atlas no município 
de Guarulhos (SP). O Centro de Consolidação, com 
dez mil metros quadrados de área construída, está 
localizado no bairro Bonsucesso e será a maior filial 
da empresa em todo território nacional. A Atlas 
conta atualmente com 40 unidades estrategicamente 
espalhadas por todas as regiões do País.

O novo Centro de Consolidação possui dois 
galpões agrupados, aptos a abrigar cerca de 7.300 
pallets em solo, além de outras trezentas posições na 
modalidade vertical. Segundo estimativas, o investi-
mento empregado na construção da unidade foi de 
R$ 7 milhões, feito pelos proprietários do imóvel no 
sistema build to suit. 

São estruturas construídas de maneira customi-
zada, ou seja, de acordo com nossas necessidades e 
também alugadas com exclusividade, as quais nos 
permitirão a movimentação de 14 mil toneladas de 
cargas ao mês, um volume adequado para a demanda 
da nova filial, cujo objetivo é fazer a redistribuição de 
cargas para o diversos Estados do Brasil, otimizando 
o fluxo de operações.

Luciano Crivelari, Gerente Operacional da Atlas, 
ressalta a localização estratégica do novo prédio, às 
margens da Via Presidente Dutra e próximo às Ro-
dovias Ayrton Senna e Fernão Dias. Calcula-se que 
70% do volume de cargas fracionadas transportado 
pela empresa passarão pelo Centro de Consolidação. 
“Os galpões estão localizados a menos de cinco 
quilômetros de distância do Rodoanel que, quando 
concluído, nos trará inúmeros benefícios logísticos 
quanto à transferência de cargas”, afirma.

MUDANÇAS TAMBÉM NA  
ESTRUTURA DA MATRIZ

Com a entrada em atividade da nova sede, a matriz 

da Atlas, em São Paulo, adquire nova funcionalidade 
perante as demais unidades da empresa, tornando-se 
exclusivamente responsável pelas coletas e entregas 
realizadas na capital paulista, região metropolitana, 
baixada santista e demais cidades atendidas. 

Com isso, os clientes paulistas poderão contar 
com uma estrutura amplamente dedicada para 
o transporte de suas cargas e com mais foco nas 
melhorias constantes e em 
processos de treinamento. Há 
muito trabalho a ser realizado 
e temos que nos preparar 
adequadamente na operação 
para recebermos um volume 
de cargas diante da perspecti-
va de crescimento da empresa 
que temos para o próximo 
ano, em torno de 18%.

DIVISÃO DE 
LOGÍSTICA DA  
ATLAS TRANSPORTES 
CRESCE 45%

Crescimento se deve à alta 
qualidade de serviço aliada à experiência da equipe, 
que proporcionou o desenvolvimento de mais de 
100 projetos para empresas de médio e grande portes 
somente em 2008.

O rígido controle das operações por meio de indi-
cadores de qualidade e o comprometimento da equipe 
têm sido a receita da Atlas Transporte e Logística 
para manter o crescimento de sua Divisão Logística 
inaugurada em 1995. 

A área cresceu 45% em 2008, comparado com 
o ano anterior, e a quantidade de projetos teve um 
aumento de mais de 20%, passando de 90 para 110. 
Entre os clientes atendidos estão empresas nacio-
nais e multinacionais de diversos segmentos como 
o automotivo, o farmacêutico, bens de consumo e 
e-commerce.

De acordo com André Almeida Prado, Diretor 
Geral, a Divisão Logística possui indicadores de 
desempenho KPI´s (Key Performance Indicator) 
cujas pontuações são controladas mensalmente para 
assegurar a padronização e a qualidade contínua da 
operação e dos serviços oferecidos.

Esses indicadores consideram uma unidade mí-
nima de referência que, obrigatoriamente, deve ser 
atingida. “Caso esse objetivo não seja alcançado, 
imediatamente é formulado um plano de ação e o 
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prazo de aferição é reduzido 
para garantir que os índices 
acordados sejam restabelecidos. 
Nosso histórico atual é abaixo 
dos índices acordados em razão 
do rígido controle existente e 
do comprometimento de nossa 
equipe”, explica Prado.

Voltados para as operações que abrangem desde a 
entrada do pedido, controle de estoque, armazenagem, 
serviços agregados e prazo de entrega do produto, 
esses índices possibilitam, ainda, um modelo de 
controle individualizado capaz de gerar um “raio-x” 
sistemático da qualidade de serviço prestado para 
ser apresentado ao cliente. “Caminhamos para que 
o cliente receba um serviço de excelência e tenha 
acesso às informações durante todo o supply chain 
(cadeia de suprimentos)”, ressalta.

Para 2009, o objetivo da Atlas é avançar ainda 
mais no controle de KPI´s e se tornar referência de 
mercado em qualidade de informação. “Esperamos 
desenvolver o mesmo número de projetos desse ano 
e atingir um crescimento de, pelo menos, 45%. Isso 
nos faria dobrar de tamanho em apenas 2 anos”, 
prevê o diretor. 

Ele acredita que o momento de crise econômica 
é uma grande oportunidade para que as empresas 
revisem sua estrutura logística e sua política de cus-
tos, o que poderá ser traduzido em maior competiti-
vidade e uma capacidade de crescimento acelerado 
no pós-crise.  

FATURAMENTO TOTAL E  
EXPECTATIVAS PARA O FUTURO

Apesar da crise financeira mundial, a Atlas 
Transportes & Logística encerrou o ano com um 
aumento de 25% no faturamento em relação a 2007. 
A empresa faturou R$ 410 milhões, montante su-
perior ao registrado no ano passado, quando faturou 
pouco mais de R$ 321 milhões. 

Em 2007, a logística da empresa operou com mais 
de 12 mil posições pallets. Em 2008, com as amplia-
ções realizadas e os novos Centros de Distribuição, esse 
número subiu para 15 mil. A previsão para o ano que 
vem é de alcançar cerca de 25 mil posições pallets. 

Os investimentos em infraestrutura e na aqui-
sição de 140 novos equipamentos para a frota 
chegaram a R$ 15 milhões. Para 2010 a empresa 
pretende ampliar a sua capacidade de movimen-
tação de cargas fracionadas por intermédio da 

construção de um novo 
terminal de 15.000 me-
tros quadrados no com-
plexo logístico da matriz 
em São Paulo.

O mercado de logística é 
muito promissor mesmo em meio à desacele-

ração da economia. “Visualizamos uma expansão 
acima do esperado, ainda que em um ritmo mais 
lento. Uma das intenções é aumentar o nosso market 
share em um setor pulverizado, no qual mesmo as 
empresas consideradas gigantes não detêm mais do 
que 4% de participação.

Considerada uma das maiores transportadoras do 
Brasil, a empresa possui atualmente 40 filiais locali-
zadas nas cinco regiões do Brasil, 2.600 funcionários, 
1.600 veículos para operações de coleta, transferência 
e entrega, certificação ISO 9001 e sistemas de geren-
ciamento de risco. É também a idealizadora do “Zero 
Atraso”, solução integrada que viabiliza a segurança 
no transporte de cargas e o cumprimento dos prazos 
estipulados por intermédio de modernos dispositivos 
de rastreamento.

A ATLAS CIDADÃ

Lar Irmã Maria Augusta
Um dos mais importantes investimentos em 

responsabilidade social e ambiental se materializou 
através da fundação do Lar Irmã Maria Augusta 
- entidade assistencial que asila cerca de 70 idosos, 
construído e mantido pela empresa - e o Hospital 
Geriátrico Afonsina Reis Megale, com mais de 400 
atendimentos por mês. 

Criada em 1976, a entidade ampliou sua sede com 
a construção do hospital em 1979, passando a atender 
toda a população da cidade de Borda da Mata e região, 
em Minas Gerais. Ao longo dos anos, o LIMA e o 
HGARM vêm crescendo continuamente, chegando 
a inaugurar um Laboratório de Análises Clínicas em 
2005. Inicialmente voltado para o pronto atendimen-
to dos seus pacientes internos, o laboratório estendeu 
seus serviços ao público em geral. Com atendimento 
24h, se destaca pela qualidade e responsabilidade de 
seus profissionais. 

Em 2006 o LIMA recebeu a visita do Ministério 
Público e foi reconhecido oficialmente por sua con-
tribuição social e perfeita adequação ao Estatuto do 
Idoso. O idoso morador do LIMA tem sua individu-
alidade respeitada, sendo incentivado a participar da 
comunidade e, principalmente, a se reaproximar de 

ATLAS TRANSPORTE & LOGÍSTICA
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suas famílias. Dessa forma, tem assegurado o aper-
feiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
proporcionando liberdade e dignidade.

O Lar é subsidiado mensalmente com recursos 
oficiais, da companhia e dos funcionários.

Associação Atlética Atlas (AAA)
Há 45 anos a Atlas mantém a Associação Atlética 

Atlas, centro esportivo para colaboradores e seus 
familiares. A Associação promove campeonatos 
esportivos e diversos eventos sociais ao longo do 
ano, congregando sua equipe e criando melhores 
condições para o trabalho. Além disso, a empresa 
apóia financeiramente e ajuda a manter a estrutura 
do Centro Desportivo Municipal – Lauro Megale, 
local destinado à prática esportiva e treinamento de 
crianças, jovens e adultos na Zona Leste de São Pau-

lo. As inúmeras atividades lá desenvolvidas fazem 
do CDM um dos maiores centros fomentadores do 
futebol de base de São Paulo.

Doutores da Alegria
Há anos a Atlas apóia, com contribuição anual, 

os Doutores da Alegria, grupo de atores dedicado a 
levar alegria a crianças hospitalizadas, seus pais e 
profissionais de saúde através da arte do palhaço, 
como meio de enriquecimento da experiência huma-
na. Após 17 anos de atuação no Brasil, o grupo foi 
tema de um longa-metragem e a Atlas não poderia 
deixar de apoiá-los em mais essa empreitada. Além 
do apoio logístico, a empresa foi uma das patroci-
nadoras do filme, premiado no Brasil e no exterior, 
participando não apenas de uma iniciativa social, 
como apoiando a cultura brasileira.

Francisco Martim Megale é presidente da Atlas Transportes & 
Logística.
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g i u l i a n o  i v a n k i w 

SUBWAY

Para concretizar seu projeto de expansão no 
Brasil, onde tem hoje mais de 200 unidades, 
a soma de investimentos dos futuros fran-
queados da marca deverá atingir até 2010 

um montante bastante significativo. As ações de 
marketing, incluindo propaganda, investimento em 
material de ponto-de-venda e aporte em tecnologia 
e aprimoramento logístico, devem totalizar ao longo 
deste período grande parte deste aporte. 

De origem norte-americana, a multinacional 
começou seus negócios em 1965, oferecendo um 
leque de variedades de refeição rápida e saudável, 
com sanduíches e saladas inspirados nas culinárias de 
diversas regiões do mundo. Hoje, é uma das maiores 
redes de fast food do mundo, com 30 mil lojas espa-
lhadas em 87 países e faturamento anual de mais de 
U$$ 12 bilhões, atendendo diariamente cerca de seis 
milhões de clientes. Nos EUA, Canadá e Austrália 
há mais restaurantes Subway do que McDonald’s. 
A companhia tem como meta ser a maior rede de 
fast-food do mundo até 2010.

A Subway difere-se das demais redes do ramo por 
trazer a ‘única opção de fast food verdadeiramente 
saudável do mercado’. Entre as premiações que já 
recebeu, constam o de “Melhor Franquia”, concedi-

A Subway foi fundada nos Estados Unidos há 43 anos, com 
o objetivo de oferecer diferentes opções de refeição rápida 
e saudável. Reconhecida por seus sanduíches e saladas 
inspirados nas culinárias de diferentes localidades, tem como 
meta contabilizar 350 pontos-de-vendas no Brasil até 2010, 
triplicando sua atuação no país.

tempO de crescimentO
na OperaçãO brasileira
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do por 12 vezes pela Entrepenuer 
Magazine, e o prêmio de ouro 
“Satisfação dos Clientes”.

Seus sanduíches são divididos 
em quentes (como o Frango Te-
riaki – frango com molho teriaki; 
o Meatball – almôndegas com 
molho de tomate; o Pizza – com 
salame, pepperoni e molho de 
tomate; o Carne com Molho Bar-
becue; e o Melt – peru, presunto 
e bacon); e frios (o BMT – com 
salame, pepperoni e presunto; o 
Roastbeef; o Vegetariano e o Club 
– com presunto, peru e roastbeef). 
Além disso, todos são acompanha-
dos por queijo (prato, suíço ou cheddar) e vegetais 
(alface, tomate, cebola roxa, pimentão, pepino em 
conserva e azeitona). 

Também podem ser temperados com sal, pi-
menta, azeite, vinagre; e os molhos french, italian, 
ceasar e parmesão. É possível, ainda, transformar 
qualquer lanche em salada (que pode, ou não, vir 
acompanhada de pão). Caso desejar, o cliente tem 
a opção de adicionar mais queijo, bacon e recheio 
em dobro.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS  
DA REDE SUBWAY

Alimentação saudável
A Subway® oferece um menu que possibilita aos 

clientes uma opção por uma alimentação mais saudá-
vel. Além de 18 tipos de sanduíches frios e quentes, nós 
oferecemos 7 sanduíches com 6 gramas de gordura ou 
menos. Nossos ingredientes “frescos” e a qualidade de 
nossos produtos são uma excelente forma alternativa 
para as pessoas que querem diminuir a quantidade 
de comidas gordurosas e com frituras.

Operação simplificada
A operação da Subway® é muito simples. Os 

sanduíches são preparados na frente do cliente. Ou 
seja, o pré-preparo e produção dos produtos é mí-
nimo. A maioria dos produtos que chegam as lojas 
é processada pelos nossos fornecedores. Esta carac-
terística nos permite operar em espaços reduzidos e  
com um menor número de funcionários.

Baixo investimento
A partir de 30m2 podemos funcionar uma loja 

Subway. Nossos restaurantes, 
principalmente devido  a seu 
perfil de operação, nos possibi-
lita a operar nos mais diversos 
tipos de locais: shoppings, ruas, 
centros comerciais, postos de ga-
solina, hospitais, universidades e 
faculdades etc.  Esta diversidade 
de locais e o espaço reduzido 
necessário fazem com que o in-
vestimento inicial seja menor que 
a grande maioria faz franquias 
deste porte. 

HISTÓRIA

• Foi fundada em 1965 por Fred Deluca e começou 
a franquear unidades em 1973
• Já é a maior franquia nos Estados Unidos e no 
Canadá, possuindo, respectivamente, mais de 1000 
unidades e de 500 unidades a mais que o segundo 
colocado (Mcdonalds)
• Cresce a uma taxa média de 5 franquias por dia, 
sendo que já é a segunda maior franqueadora no 
mundo com 29.804 lojas distribuídas em 87 países
• Nos últimos 16 anos, a empresa foi considerada pela 
Entreprenuer Maganize a Melhor Franquia por 12 
vezes, incluindo 7 dos últimos 8 prêmios 
• Ganhou em Las Vegas o Prêmio de Ouro de “Sa-
tisfação dos Clientes”, onde se avaliam a Qualidade, 
Variedade, Valor, Serviço e Conveniência, entre 
outros
• De acordo com a Quick Service Restaurant Con-
tinuous Tracker Report, os seus produtos e a marca 
são os melhores em diversos quesitos, entre eles: 
Velocidade, Qualidade, cordialidade dos funcionários, 
classificação de “Comida Saudável”, Sabor, Limpeza 
e gerenciamento. 

BOAS HISTÓRIAS

Em reportagem recente publicada na revista Exa-
me – em que foi entrevistado o consultor americano 
Dan Heath – a Subway foi mencionada como uma 
das empresas que tiveram brilhantes idéias imple-
mentadas em seus negócios. 

Na publicação é mencionada a campanha de 
lançamento de uma linha de sanduíches com seis 
gramas a menos de gordura quando comparados aos 
convencionais. Um universitário que pesava 120 
quilos topou participar da campanha almoçando e 

ALIMENTAÇÃO

TEMPO DE CRESCIMENTO NA OPERAÇÃO BRASILEIRA

A Subway foi fundada 
nos Estados Unidos 
há 43 anos, com o 

objetivo de oferecer 
diferentes opções 

de refeição rápida e 
saudável. E está 

em expansão 
no Brasil
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Raio X – Subway

Tabela 1

jantando apenas na Subway durante um período. O 
resultado foi a perda de 11 quilos com sucesso rever-
tido para os números da companhia que aumentou 
sua curva de venda nos dois anos seguintes. 

LINHA DE SANDUÍCHES SUBWAY

A Subway é uma opção ideal para quem procura 
uma refeição rápida e ao mesmo tempo saudável, 
com sanduíches e saladas. Assim, o próprio consu-
midor pode montar o seu prato, escolhendo os ingre-
dientes. O cardápio conta com sanduíches divididos 
em quentes (como Frango Teriaki – frango com 
molho teriaki; Meatball – almôndegas com molho de 
tomate; Pizza – com salame, pepperoni e molho de 
tomate; Carne com Molho Barbecue; e Melt – peru, 
presunto e bacon); e frios (BMT – com salame, pe-
pperoni e presunto; Roastbeef; Vegetariano e Club 
– com presunto, peru e roastbeef).

Além disso, todos são acompanhados por queijo 
(prato, suíço ou cheddar) e vegetais (alface, tomate, ce-
bola roxa, pimentão, pepino em conserva e azeitona). 
Também podem ser temperados com sal, pimenta, 
azeite, vinagre; e os molhos french, italian, ceasar e 
parmesão. É possível, ainda, transformar qualquer 

lanche em salada (que pode, ou não, vir acompanhada 
de pão). Caso desejar, o cliente tem a opção de adicio-
nar mais queijo, bacon e recheio em dobro.

A CAMPANHA “MONTE DO SEU JEITO”

Um dos diferenciais dos restaurantes fast food 
Subway® é o fato de o cliente poder montar o san-
duíche do jeito que quer. Esta tal customização é o 
mote de uma campanha institucional que a rede 
realizou em dezembro de 2008 nas suas mais de 200 
lojas espalhadas no Brasil. 

Além do conceito do it yourself, a Subway também 
é conhecida pela leveza de suas opções de sanduíches, 
pelo frescor de seus ingredientes e pela comercializa-
ção de opções de alimentação saudável.

A ação Monte do seu Jeito reforça as mais varia-
das opções para montar o sanduíche, ou se preferir, 
a salada, pois todas as opções podem se transformar 
em um prato. É possível escolher entre os cinco tipos 
de pão, recheios e acompanhamentos e optar por 
uma das três variedades de queijo. Para divulgar, as 
lojas receberam banners e outros materiais de ponto-
de-venda. Todas estas peças promocionais levam o 
slogan “Na Subway você monta o sanduíche do seu 

Negócio Lanchonete fast food

Início do franchising 2003

Número de Franquias no Brasil 210

Número de Franquias no Mundo 30.330

Investimento inicial De R$ 180 mil a R$ 240 mil (sem ponto comercial)

Taxa de franquia US$ 10 mil (US$ 5 mil se a loja for aberta até um ano depois da 
assinatura do contrato)

Estoque inicial R$ 8 mil

Equipamentos e mobília R$ 110 mil

Reforma R$ 50 a 60 mil 

Taxa de royalties 8% do faturamento líquido

Taxa de publicidade 3,5% do faturamento líquido 

Capital de giro R$ 10 mil

Faturamento Médio Mensal R$ 65 mil 

Margem de Lucro Sugerida 15% do faturamento médio

Número de funcionários 4 a 8

Prazo de retorno 18 a 24 meses

Área de loja de 32 m² a 100m²

SUBWAY
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Lojas abertas em 2008

Tabela 2

jeito”, e a criação é do grupo RAI.
Antes, em setembro, a Subway lançara uma cam-

panha de mídia voltada para a divulgação de sua linha 
de sanduíches leves. Batizada em inglês como ‘8 under 
6’, a ação – que se estendeu até a primeira quinzena 
de outubro - englobou a promoção de 8 lanches da 
rede, todos com 6g de gordura ou menos. 

A campanha, nacional foi orçada em R$2,3 
milhões e concentrou a veiculação de filmes insti-
tucionais em emissoras abertas de televisão – Globo, 
MTV e Play TV – e canais pagos. Materiais de 
ponto-de-venda, bus door e out door também esta-
vam incluídos na estratégia. A agência que assinou 
a produção da mídia foi a RAI.

O vídeo que foi ao ar na TV tinha duração de 30 
segundos e trouxe imagens de diversos sanduíches 
presos por balões. Os da concorrência pesavam e 
faziam com que os balões estourassem, enquanto 
os da Subway decolavam sem problemas com a 
mensagem inscrita ‘Super Leves’. A idéia foi destacar 
um dos principais valores da marca, a saúde. 

Os lanches leves da Subway são encontrados em 
todas as lojas da rede no país a partir de R$ 5,95 e 
podem ser acompanhados dos sucos ‘Mais’ – em 

parceria com a Coca Cola. A campanha seguiu até 
o final de outubro. 

IMAGEM SAUDÁVEL REFORÇADA 

Preocupada em desvincular sua marca da ima-
gem ‘gordurosa’ do fast food, a Subway tem frequen-
temente a preocupação de investir em campanhas de 
mídia que reforcem seu conceito de comida saudável, 
ecoando seu slogan ‘Eat Fresh’ (algo relacionado a 
comer coisas frescas) pelo mundo. Em 1997, a rede 
realizou a campanha ‘7 under 6’, que, parecida com 
a que deve entrar no ar nos próximos dias, anunciava 
7 sanduíches com 6g ou menos de gordura. 

EXPANSÃO: SUBWAY COMEMORA 
RESULTADOS NO BRASIL

Em 2008, até novembro, haviam sido inaugu-
radas 75  novos restaurantes em São Paulo, Recife,  
Fortaleza , Brasília,  Cuiabá , Rio de Janeiro,  Belo 
Horizonte, Uberlândia , Curitiba, Florianópolis, 
Blumenau, Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Ham-
burgo, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Paraíba e 

Bahia Porto Seguro, Praia do Forte, 4 em Salvador.

Pernambuco 3 em Recife, 1 em Porto de Galinhas 

Piauí 1 em Teresina 

Sergipe 1 Loja

Paraíba 1 em João Pessoa 

Brasília 15 lojas

Goiás 5 lojas

Mato Grosso 4 lojas 

Mato Grosso do Sul 2 Lojas

Interior de São Paulo Indaiatuba, Itu, Piracicaba, 2 em Bauru, 2 Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, São Jose dos Campos, 
São José do Rio Preto, Tamboré.

Grande São Paulo São Caetano, 2 em São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos.

São Paulo Capital Shopping Center Norte, Shopping Santana Park, Shopping Ibirapuera, Shopping Jardim Sul, 3 lojas 
de rua na região do Paraíso, 1 na região central, 2 na Zona Leste.

Porto Alegre 12 lojas

Rio de Janeiro 10 lojas

Espírito Santo 2 lojas

Paraná 5 lojas

Área de loja de 32 m² a 100m²

ALIMENTAÇÃO

TEMPO DE CRESCIMENTO NA OPERAÇÃO BRASILEIRA
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Giuliano Ivankiw é gerente de Operações da Subway no Brasil.

Goiás .  Em dezembro outras 15 operações abriram 
suas portas ao atendimento, em regiões como Flo-
rianópolis, Belo Horizonte, Bahia e Distrito Federal. 
entre outros locais.

Com esta expansão a rede finalizou 2008 com 210 
pontos-de-venda, o que significa um aumento de 90 
lojas (ou 75%) em relação ao balanço de unidades de 
2007, quando a rede terminou o ano com 120 novas 
lojas. O objetivo para 2009 é alcançar a marca de  
320 restaurantes. Hoje a Subway já supera o Mc 
Donalds na região Centro-Oeste.

O resultado deste cenário se deve a algumas ações 
dos agentes de desenvolvimento – profissionais 
responsáveis pela expansão regional da marca no 

país - em sinergia com a rede de franqueados, que 
atualmente soma  10  gestores.  Entre as iniciativas 
que deram muito certo é possível citar, segundo o 
executivo, investimento em ações de marketing – 
especialmente a campanha para mídia impressa e 
eletrônica (TV) dos sanduíches Super Leves com 
seis gramas ou menos de gordura – a agressividade 
dos agentes em buscar oportunidades de negócios 
para expansão da marca e uma melhor percepção 
do consumidor sobre as vantagens de ser um fran-
queado Subway. “Posso citar como diferenciais  
a facilidade na gestão do restaurante  e  o ótimo 
retorno sobre o investimento do franqueado”, 
enumera.

SUBWAY

Anúncio SEB COC
pag 27
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m a R i a  E l i s a  a l m E i d a  t u R R a

FLEXIV

Com os novos desafios do mercado surgiu a 
oportunidade de empregar toda a emoção com 
que seus produtos são criados e produzidos e 
traduzir isso para um novo posicionamento, 

uma nova estratégia de atuação para alcançar os re-
sultados esperados, sem perder, entretanto, a essência 
do seu negócio. O negócio de quem tem a inspiração 
como profissão.

A Flexiv chega ao final de 2008 com uma história 
para compartilhar. Uma história única e especial 
que representa um marco em mais de 20 anos de 
atuação no segmento de móveis para escritórios. Um 
resultado acumulado de crescimento, em menos de 
2 anos, de 94% no seu faturamento, e com uma 
evolução de 118% em seu target principal.

Assim, a Flexiv convida você a conhecer um pouco 
mais desse case que inspirou sua equipe, seus fornecedo-
res e principalmente levou inspiração aos seus clientes, 
em um mercado marcado pela mesmice e pelo lugar 
comum, inclusive nas estratégias de Marketing.

CENÁRIO

Desde a sua criação em 1985, pelos arquitetos 
Ronaldo Duschenes e Célia Maria Lass, a Flexiv 

A Flexiv – Escritórios de Sucesso sempre procurou desenvolver 
soluções inovadoras para conquistar seus clientes e se 
destacar em um cenário extremamente competitivo. Apesar 
de ser percebida como diferente, a Flexiv continuava em um 
crescimento contínuo, porém orgânico, sem alcançar os novos 
patamares possíveis e desejados.

uma estratégia de
nOvO pOsiciOnamentO
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MÓVEIS

UMA ESTRATÉGIA DE NOVO POSICIONAMENTO

ganhou destaque pelo emprego dos mais modernos 
conceitos de otimização de espaço, com design, ergo-
nomia e inteligência. Para tanto que hoje é reconhe-
cida pelo seu design de ponta, premiado nacional e 
internacionalmente.

Contudo, essa “qualidade instalada” levou a 
Flexiv a um segmento de mercado mais restrito e 
sofisticado, no qual a competição 
era, conseqüentemente, muito 
mais acirrada.

Assim, o desafio de cresci-
mento da empresa está centrado 
em um dos principais dilemas 
das empresas modernas: manter 
sua promessa de valor, se dife-
renciar, conseguir gerar caixa e 
crescer. E ainda, resistir à pressão 
por preços baixos do mercado. O 
que é muito tentador para quem 
quer crescer rapidamente. 

Desta forma, ficava clara a arena competitiva em 
que a Flexiv estava inserida e com ela os problemas 
e caminhos para trilhar o sucesso.

PROBLEMA

Um Grande Desafio
A Flexiv está presente em um quadrante de 

negócios muito próximo de grandes empresas e de 
grandes concorrentes internacionais quanto à qua-
lidade e design e geograficamente em um mercado 
menor, com menos empresas de porte e com menor 
aderência ao sentido de design e aos investimentos 
em mobiliário.

Lugar comum
O mercado de móveis para escritório ainda não 

possui a tradição da construção de marcas associado ao 
seu negócio. Diferente de segmentos em que o design é 
uma referência, o mercado de móveis no Brasil, e prin-
cipalmente o de móveis para escritório, se caracteriza 
como um grande caldeirão de concorrentes. Sem design 
original e sem investimento em branding, a guerra fica 
restrita às competências de gestão produtiva, na qual 
a empresa que melhor gere seus recursos consegue o 
menor preço ou vantagem competitiva. A tradição na 
busca por empresa com nome e sobrenome se destaca 
apenas nos segmentos mais sofisticados.

Produto não estratégico
A decisão de compra de móveis para escritório 

ainda não é percebida de forma estratégica por muitas 
empresas. A compra de móveis com o passar dos 
anos ganhou novos concorrentes na disputa de verba 
nos clientes. Com a evolução tecnológica, cada vez 
mais há uma disputa pelo budget ou wallet share do 
cliente. Assim, o desafio de sensibilizar o investimento 
em móveis passa a competir com as ações que não 

só os grandes concorrentes de 
móveis desenvolvem, mas tam-
bém os das grandes empresas de 
informática, entre outras.

Competição por preço
Apesar do segmento de mó-

veis de escritório apresentar o 
maior índice de crescimento na 
indústria moveleira do País, o 
crescimento está caracterizado 
pelo crescimento do lugar co-

mum. Pelos motivos aqui descritos, a compra de 
móveis ainda tem alto grau de pressão por preços.

Design como referência,  
mas não como valor

O mercado de móveis para escritório ainda está 
baseado em produtos com atributos simples e simi-
lares. As soluções usam padrões preestabelecidos, 
com mudanças sutis de tipos de materiais e acaba-
mentos. Assim, o design é desejado, mas não valorado, 
fazendo com que os custos indiretos atribuídos a 
essa competência não consigam ser passados para 
os públicos alvo.

Novos Entrantes
Em consequência da globalização dos mercados, 

grandes players consagrados mundialmente co-
meçaram a competir no mercado nacional, assim 
como Steelcase e Vitra. Esses concorrentes passaram 
a atuar no segmento mais propício ao da atuação 
da Flexiv. Grandes corporações com verbas mais 
elevadas de investimento e com maior aderência a 
novos princípios relacionados ao espaço de trabalho 
e respeito aos seus colaboradores passaram a ser asse-
diadas por grandes concorrentes, que ainda contavam 
a seu favor a ingestão de dólares e contatos com a 
matriz ou sedes fora, no caso de multinacionais.

SOLUÇÃO

Visto esse cenário, surgiu a necessidade de rever 
o seu posicionamento estratégico, orientando todas 

A Flexiv começou um 
grande projeto de 

reestruturação do seu 
negócio pontuado por 

um novo conceito:
Inspire-se. Seja Flexiv.
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as suas forças para a conquista do 
mercado baseado em uma das suas 
principais features: a inspiração.

Um novo conceito
Para alcançar seus resultados, a 

Flexiv começou um grande projeto 
de reestruturação do seu negócio pontuado por um 
novo conceito: “Inspire-se. Seja Flexiv.”

Mais que uma campanha ou assinatura pu-
blicitária, ele representa um posicionamento claro 
e distinto de quem a Flexiv quer ser e o que ela 
pretende reforçar ao mercado. O conceito se baseou 
nas premissas acimas descritas, nas quais ficava 
claro que:
• A Flexiv precisava destacar suas competências
• Sair do lugar comum
• Criar valor ao design incorporado
• Criar novo padrão de percepção dos clientes
• Estabelecer um novo patamar de atuação

Com o novo conceito a Flexiv passou a ter uma 
mensagem clara e objetiva com todos os públicos 
com a qual ela se relaciona. A Inspiração fez com 
que a Flexiv não somente se descolasse do mercado 
comum e ganhasse proximidade dos grandes players, 
como também abriu um novo caminho para o seu 
crescimento e o desenvolvimento do segmento em 
que atua.

Com isso, a Flexiv deixou de ser “Office Store” 
para tornar-se “Escritórios de Sucesso”. Passou de 
“loja” para “showroom”. De “móveis” para “solu-
ções”. E foi além: virou fonte de inspiração!

Ou seja, o conceito Inspire-se foi a força motriz 
das mudanças da empresa para o mercado. Com ele, 
a Flexiv foi muito além dos móveis para escritório, 
deixando de focar nos atributos dos seus produtos 
para oferecer benefícios e valor agregado para os 
seus clientes: Flexiv é design e inovação que inspira 
o sucesso.

O conceito Inspire-se. Seja Flexiv foi traduzido 
em diversas estratégias, ações e também em toda a 
comunicação da empresa, criando a fundação para 
a conquista de seus resultados.

Inspiração – Novos produtos
A consagração do design

Nos últimos 2 anos, o portfólio da Flexiv se des-
tacou ainda mais pelo design e inovação – reforçando 
a tríade: design, ergonomia e inteligência para o de-
senvolvimento de projetos de escritórios. De lá para 

cá, foram lançadas 5 novas 
linhas de produtos, visando 
atender às necessidades de 

cada negócio ou ambiente 
empresarial.

Para o desenvolvimento das novas 
linhas, foi reestruturado e dado ainda mais im-

portância ao Estúdio Flexiv de Design. Um célula 
de pesquisa e desenvolvimento únicos e preparado 
para traduzir as principais tendências mundiais de 
forma original e especial. 

As novas linhas ousaram ainda mais e quebraram 
paradigmas ao acompanhar a evolução tecnológica 
nos ambientes de trabalho, além de estudar a evolu-
ção do escritório e do trabalho, bem como o perfil das 
novas gerações e o intercâmbio que existe entre elas.

Inspiração – Novo layout de vendas
A Inspiração continuou a se propagar na empre-

sa e em seus departamentos. A área de vendas foi 
reformulada com novo discurso e posicionamento 
perante o cliente.

A equipe foi preparada para mostrar todas as van-
tagens dos produtos e seus diferenciais. Seu discurso 
foi preparado para demonstrar que mais do que um 
móvel de escritório a Flexiv leva a solução para um 
ambiente de maior produtividade dentro da empresa 
e respeito aos colaboradores.

A apresentação dos produtos ficou associada a 
projetos em 3D e aplicações em plantas desenha-
das conforme as necessidades reais dos clientes. Os 
vendedores passaram a ser consultores de soluções, 
sem querer substituir arquitetos, novos e essenciais 
parceiros da Flexiv.

A área de Vendas passou a contar com mais 
subsídios de comunicação e baseado no novo po-
sicionamento recebeu a orientação de qualificar as 
vendas, começando a resistir ao fechamento fácil 
baseado em descontos e parcelamentos.

Com o novo papel aceito a Flexiv passou a buscar 
seu target no principal mercado de São Paulo. Com 
um mercado ainda mais complexo e com a barreira 
de custos de comunicação ainda mais elevada, o con-
ceito de satisfação de clientes, boca a boca e conceito 
de boutique ganharam força para conquistar seu 
quinhão de clientes.

Inspiração – Um show de showroom.
Para ajudar a firmar o conceito de Inspiração, os 

pontos de venda da Flexiv foram reformulados. Ga-
nharam mais itens de design e trabalho de decoração, 

FLEXIV
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vitrine e fachada mais elaboradas.
Para tangibilzar a promessa de Inspiração foram 

realizados eventos associados à exposição dentro do 
showroom. Participaram grandes nomes nacionais da 
arquitetura e das artes, como é o caso do renomado 
arquiteto Roberto Loeb, responsável, entre outros, 
pelo projeto da nova fábrica da Natura e da nova sede 
Mahle Metal Leve. Em São Paulo, a área comercial 
foi reestruturada, passando de 2 pontos-de-venda 
para apenas um showroom próprio sediado no prin-
cipal corredor de arquitetura, decoração e design da 
capital paulista – a Al. Gabriel Monteiro da Silva, 
no Jardim Paulistano. Além disso, toda a logística foi 
readequada para uma melhor prestação de serviços 
de transporte, entrega, montagem e assistência téc-
nica, com uma equipe exclusiva para atendimento 
pós-venda neste mercado.

Inspiração – Novos clientes
Com base no posicionamento 

a Flexiv focou seu trabalho no 
mercado, em grandes e médias 
empresas, influenciadores, e altos 
executivos.

Passou a associar sua marca 
a eventos com grandes nomes do 
mercado nacional. Investiu em 
patrocínio de associações e enti-
dades representativas de negócios 
e de criação, além da arquitetura, 
do design e da sua área de atuação. 
Além disso, partiu para uma nova 
segmentação de clientes, criando 
uma estratificação clara e transpa-
rente para a equipe de vendas.

O trabalho se desenvolveu com um planejamento 
e implementação de ações minning da carteira atual de 
clientes e da identificação de prospects com aderência 
ao novo momento da marca.

A base de clientes ainda recebeu um nova régua 
de relacionamento e uma classificação associada, que 
determinava ações específicas para cada um desses 
públicos, quer seja no critério de vendas, pós-vendas 
e descontos, bem como de comunicação dirigida.

Os clientes foram segmentados em 3 categorias: 
Bronze, Ouro e Diamante. Sendo as categorias Ouro 
e Diamante consideradas o foco de atuação.

Inspiração – Comunicação como  
motor propulsor do posicionamento

Para tangibilizar esse novo posicionamento a 

Flexiv tentou se valer dos mais diversos instrumentos 
de comunicação para sedimentar e solidificar sua 
nova atuação.

A comunicação passou de papel secundário e de 
gastos, para o conceito de investimentos e propulsor 
do novo conceito.

As ações desenvolvidas se basearam no entendi-
mento de cenário e na busca dos objetivos pontuados 
nesse case. 

Novos formatos, novas mídias e novas formas de 
se comunicar foram experimentadas para revelar e 
divulgar o conceito da inspiração

Nova identidade corporativa
O novo conceito foi traduzido em uma nova for-

ma de apresentação da empresa, através da proposta 
de uma nova identidade corporativa. Para a Flexiv, 
a Inspiração deve resultar em algo concreto para 
ser aproveitada. O que acontece quando temos as 

intersecções de idéias com ações. 
É quando, por exemplo, há uma 
intersecção entre a pessoa certa, 
no lugar certo, no momento certo 
– resultando em sucesso. Ou em 
Escritórios de Sucesso, a assinatura 
da marca. E desta forma, o novo 
posicionamento vem reforçar a 
promessa da empresa.

Peças de comunicação
• campanhas em veículos especia-
lizados
• um novo portal com presença e 
estratégia digital

• campanha de marketing direto e email marketing
• patrocínios
• parcerias estratégicas: arquitetos
• eventos
• exposições
• ações de assessoria de imprensa e relações públicas 
com públicos especiais
• Ronaldo Duschenes como RP da marca

Em CD anexo
• spots de rádio - com dicas dos experts Cláudio Diogo, 
Elói Zanetti e Bernt Entschev.
• vt 30’’

Revelando talentos. Inspirando atitudes
Logicamente que para que o novo posicionamen-

to não fosse apenas um discurso com o mercado, 

MÓVEIS

UMA ESTRATÉGIA DE NOVO POSICIONAMENTO

As ações foram 
estopim para o 
crescimento sem 

perder a essência 
e identidade da 
marca e de seus 

fundadores e 
colaboradores
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passou a ser realizada uma série de atividades espe-
ciais para o público interno, além das promessas da 
própria empresa.

Um Novo Rumo
Incorporado à nova definição de missão e visão, 

o novo conceito colocou a Flexiv muito além dos 
móveis para escritório:

Missão
Inovar ambientes com design, inspirando mentes 

no prazer de trabalhar.

Visão
Ser a mais inovadora e rentável empresa de design 

para ambientes de trabalho.

RESULTADOS

As ações realizadas ao longo desses dois anos 
resultaram em conquistas únicas nesses 20 anos de 
atuação da empresa.

O novo posicionamento mostrou que um novo 
conceito pode ser mais valioso que apenas investi-
mentos em mídia e ações.

FLEXIV

O estabelecimento de um caminho especial, uma 
visão mais abrangente e uma implementação em 
sintonia ajudaram a alavancar todo o potencial já 
existente na Flexiv ao longo de todos esses anos.

As ações foram estopim para o crescimento sem 
perder a essência e identidade da marca e de seus 
fundadores e colaboradores.

Com projetos bem-sucedidos em clientes como Ní-
vea, Bematech, ALL (América Latina Logística), Voto-
rantim, Nokia e Brasil Telecom, entre outros, passou de 
pequena indústria regional para o status de indústria de 
médio porte com atuação nacional e ambição mundial. 
Ou seja, uma verdadeira fábrica de soluções, tendo no 
design o seu ponto mais alto, com a consolidação do 
Estúdio Flexiv de Design para o desenvolvimento de 
novos produtos e projetos especiais.

Além disso, também buscou excelência na pres-
tação de serviços, através do atendimento Premium 
em todos os momentos de contato com o cliente, do 
investimento na parceria com arquitetos e decora-
dores e do desenvolvimento de parcerias estratégicas 
com fornecedores e terceiros para oferecer a solução 
completa e garantir mais satisfação em todo o pro-
cesso de atendimento e maior qualidade no resultado 
final dos seus projetos.

Maria Elisa Almeida Turra é gerente de Marketing da Flexiv.
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o R l a n d o  d E  s o u z a

SÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU

A 
fundação completava então 22 anos de 
existência, com um consolidado trabalho de 
captação, geração e promoção de eventos na 
capital paulista – são mais de 90 mil por ano. 

Mas faltava o algo mais e a entidade planejava uma 
forma de aprimorar o atendimento aos 10 milhões 
de visitantes que desembarcam anualmente na 
metrópole.

O INÍCIO

Criada há 24 anos na condição de primeira ins-
tituição do gênero na América do Sul, a entidade 
tem como missão ampliar o número de visitantes 
na cidade e, conseqüentemente, aumentar o volume 
de negócios e o mercado de consumo, por meio da 
cadeia produtiva do turismo.

O SPCVB nasceu da iniciativa de um pequeno 
grupo de empresários do setor turístico, em 11 de 
novembro de 1983, a Fundação 25 de Janeiro (ra-
zão social do SPCVB) conta hoje com mais de 490 
associados.

 Nossa missão é integrar setores da sociedade e 

“É gratificante receber um fluxo de quase 10 milhões de turistas, 
oferecendo uma infraestrutura excepcional e o profissionalismo 
dos prestadores de serviço. Mas nada disto adianta se não 
soubermos encantá-los”. Foi usando estas palavras que saudei a 
posse da Diretoria Executiva do São Paulo Convention & Visitors 
Bureau em 12 de março de 2007, no Museu de Arte Moderna 
(MAM), reeleita para um mandato de mais dois anos.

um planO de cOmunicaçãO
para a marca sãO paulO
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ser um agente facilitador de novos projetos. Como 
consequência, ajudamos na criação de novos pro-
dutos turísticos e na ampliação de parcerias entre 
empresas interessadas em contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida e da renda da população de 
São Paulo.

Devido à sua credibilidade e por congregar di-
versas lideranças empresariais, o SPCVB mantém 
relacionamento com todos os segmentos econômicos 
que, direta ou indiretamente, se beneficiam do turis-
mo. A entidade também atua no desenvolvimento e 
implementação de ações promocionais de marketing 
para a capital paulista e, em alguns casos, para o 
estado.  

Desde sua fundação, parcerias entre os setores 
público e privado são práticas comuns à entidade. 
Ações em conjunto com Embratur, São Paulo Tu-
rismo e setores do Governo Estadual são realizadas 
com muita freqüência. Exemplos de sucesso dessas 
parcerias são a abertura do comércio aos domingos 
e o incessante trabalho de divulgação do calendário 
de eventos da cidade.

“Estamos abertos para apoiar iniciativas que 
transformem São Paulo em um destino turístico 
ainda mais atraente aos que buscam opções de cul-
tura, entretenimento, compras e gastronomia – uma 
das cidades mais globalizadas do mundo”, afirma 
Toni Sando, diretor-superintendente do SPCVB. 
“É imprescindível integrar empresas e atividades 
do segmento turístico para aumentar o número de 
visitantes da capital paulista”, salienta o dirigente.

OS QUATRO C’S 

A cidade, que movimenta R$ 8 bilhões em even-
tos, os quais acontecem em São Paulo a cada seis 
minutos e proporcionam 500 mil empregos diretos e 
indiretos, percebeu a necessidade de cativar, despertar 
emoções, em consonância com outras importantes 
entidades e órgãos do setor. E foi da própria equipe 

de relacionamento e comunicação do SPCVB que 
surgiu a idéia dos quatro C´s – Capacitação, Comu-
nicação, Captação e Controle – que passariam a 
formar a linha-mestra de trabalho da entidade.

“Na condição de um bureau, nossa missão é 
clara: aumentar o fluxo de visitantes em São Paulo 
e elevar o tempo médio de sua estada. E como fazer 
isto?”, questiona o diretor-superintendente, Toni 
Sando. A resposta ele mesmo ajudou a encontrar 
com a palavra “capacitação”. “Se o responsável por 
atender o visitante for treinado e qualificado conti-
nuamente, conseguiremos fidelizar nosso turista”, 
complementa.

EMBAIXADORES DO TURISMO

O segredo do encantamento não estava em 
cartões-postais, e sim nos profissionais que prestam 
serviço a quem chega à cidade. Desta forma, a enti-
dade oficializava em 2007 o Programa Bem Receber, 
aplicado como um projeto-piloto no ano anterior.

A iniciativa está dividida em duas frentes. Além 
de oferecer cupons de desconto aos visitantes de 
feiras e congressos, o Bem Receber busca capacitar 
diferentes profissionais em treinamentos periódicos. 
Os cursos já envolveram mais de 1 mil participantes 
de diversos segmentos, sempre com o apoio de órgãos 
e entidades. 

O rol de parceiros inclui Associação Brasileira 
de Bacharéis em Turismo (ABBTUR), Associação 
Paulista Viva, Viva o Centro, 11º Batalhão da Polícia 
Militar Metropolitano, Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (ABIH-SP) e Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil (FOHB).

Na pauta, recomendações sobre como abordar 
e se comunicar com o visitante, informações sobre 
lazer e negócios, além de dicas de apresentação 
pessoal e comportamental, gastronomia e consumo 
de luxo. Os primeiros alvos foram os taxistas. “São 
eles que travam o primeiro contato com o visitante 

CAPTAÇÃO

CONVENTION VISITORS BUREAU

CAPACITAÇÃO COMUNICAÇÃO CONTROLE

Os 4 C’s

Figura

TURISMO
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e uma boa impressão é fundamental para satisfazer 
a pessoa que vem de fora”, acredita Toni Sando. 
Nos mesmos moldes, policiais militares do Centro 
de São Paulo, concierges e recepcionistas da rede 
hoteleira e profissionais de atendimento também 
foram qualificados. 

EM DEFESA DA DIVERSIDADE

Com o Bem Receber, o SPCVB também levanta 
bandeira contra o preconceito e a discriminação. 
Depois de concierges e recepcionistas, em 2007, pro-
fissionais de estabelecimentos turísticos, postos de 
gasolina, espaços culturais e de lazer, entre outros, 
foram treinados em um programa específico de 
atendimento de excelência ao público GLS. 

Além da ABIH-SP e do FOHB, a Associação 
Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Sim-
patizantes (Abrat-GLS) auxiliou a entidade neste 
trabalho. “São Paulo é a capital da diversidade e tem 
de ser vista também como a metrópole da inclusão”, 
ressalta Sando.

Este treinamento rendeu, inclusive, ao SPCVB e à 
Abrat-GLS o Oscar Gay 2007, premiação concedida 
pelo Grupo Gay da Bahia às personalidades e insti-
tuições tidas como legítimas defensoras dos direitos 
humanos das minorias sexuais. 

Ao todo, mais de 800 profissionais já receberam 
certificados de conclusão dos cursos e estão aptos a 
atuar como autênticos embaixadores do turismo. 
Além de mais capacitado, o grupo de pessoas que 
trabalham diretamente com atendimento ao visitante 
entende cada vez mais o valor da hospitalidade. Ela 
é decisiva para trazer dividendos à cidade, dinamizar 

o volume de negócios e, conseqüentemente, manter 
e gerar empregos.

É HORA DA COMUNICAÇÃO

Enquanto qualifica mão-de-obra, São Paulo pre-
cisa mostrar sua cara – ou melhor, suas múltiplas 
faces – ao público. Em 2007, tinha continuidade a 
campanha publicitária São Paulo é Tudo de Bom, 
lançada no ano anterior e criada pela McCann-
Erickson do Brasil. 

Nesta nova etapa, a campanha mobilizou perso-
nalidades nascidas em São Paulo para representar 
a diversidade da metrópole, no esporte (Emerson 
Fittipaldi), no glamour e nas compras (Hebe Ca-
margo), na estética e beleza natural (Angélica), na 
cultura (Serginho Groismann) e nas artes visuais 
(Gustavo Rosa). A cidade precisa ser exaltada e 
reconhecida como visita obrigatória dos brasileiros 
e estrangeiros.

Todas as platéias, todos os olhares, negócios, 
paladares e tribos são bem-vindos na cidade. Estas 
mensagens circularam em peças nas revistas es-
pecializadas e de interesse geral, em comerciais de 
televisão e spots de 30 segundos nas mais conceitu-
adas emissoras de rádio de São Paulo. A campanha 
estampou ainda selos adesivos para estabelecimen-
tos comerciais, carros, bolachas de chope, além de 
materiais para captação de eventos e dos estandes 
Bem Receber posicionados nas principais feiras e 
congressos.

A campanha mirava adultos de 25 a 55 anos, 
atualizados, bem informados, interessados na vida 
cultural da cidade e que valorizam a sensação de ser 

• A cidade recebe anualmente 10 milhões de visitantes, entre os que vêm a negócios e/ou lazer que se 
hospedam na rede hoteleira de São Paulo. Destes, 27% são estrangeiros e 73% são brasileiros

• Dos turistas internacionais que visitam São Paulo, 38% são da Europa, 30% dos EUA e Canadá, 21% 
do Mercosul, 7% da América Latina e 4% da Ásia

• Do total de turistas brasileiros e estrangeiros que a cidade recebe, 50% vêm a negócios, 35% a lazer e 
15% por outros motivos

• No Brasil, os números são, respectivamente, 27,9% a negócios, 57% a lazer e 15,1% por outros mo-
tivos

• Turistas de negócios (permanência média de 3 dias na cidade de São Paulo). Gasto médio: R$ 600/dia

• Turistas de lazer (permanência média de 7 dias na cidade de São Paulo). Gasto médio: R$ 180/dia

Turismo

Tabela 1
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bem acolhidos. “A ação inclui um vídeo com o novo 
jingle de São Paulo, divulgado em emissoras de TV, 
salas de cinema, casas de espetáculos e nas abertu-
ras de eventos apoiados pelo SPCVB”, acrescenta o 
diretor-superintendente Toni Sando.

DE SLOGAN A SAMBA-ENREDO

Passada a segunda fase, como manter a mensa-
gem São Paulo é Tudo de Bom no consciente dos 
moradores e visitantes da capital? O slogan continu-
aria a marcar presença nos grandes eventos, mas 
faltava um impulso para disseminá-lo. E ele se 
chamava carnaval. Evento representativo da cultura 
nacional, que atrai 120 mil pessoas por ano e gera 
R$ 30 milhões de receita. 

A idéia simples só dependia de uma adesão. E 
ela veio com a Mocidade Alegre, então campeã do 
carnaval paulistano. Disposta a reverenciar a cidade 
em 2008, a agremiação encontrou na campanha a 
inspiração para compor Bem-vindo a São Paulo. 
Sabe por quê? Porque São Paulo é Tudo de Bom. 

A parceria reuniu 3.200 componentes na aveni-
da e enalteceu a metrópole de forma massiva para 
todos os cantos do Brasil e do Exterior. Camisetas 
da campanha foram distribuídas no Sambódromo 

e o refrão agitou o público. Resultado: três notas 10 
no quesito samba-enredo e o vice-campeonato para 
a escola do bairro do Limão. Detalhe: apenas 0,25 
a separou da vitória. 

“E o desfile foi uma maneira de estreitar relacio-
namentos com associados, já que teve engajamento 
da rede hoteleira e de entidades setoriais como a ABIH 
- Associação Brasileira da Indústria de Hotéis”, conta 
Toni Sando. Só para estas duas fases da campanha 
foram injetados R$ 18 milhões, sendo que 90% deste 
valor teve origem em parcerias com a Rede Globo, 
jornais e as próprias celebridades.

O SPCVB decidiu, ainda no ano passado, ca-
rimbar presença no mundo da internet. A entidade 
ingressou no Second Life com a instalação de um 
estande Bem Receber, onde é possível adquirir in-
gressos e cupons de desconto para atrações culturais 
e de entretenimento, bem como ter acesso à agenda 
de eventos da cidade e a dicas de espaços de lazer, 
gastronômicos e de compras. Outras novidades foram 
a criação da comunidade São Paulo é Tudo de Bom 
no Orkut e a exibição recorrente de vídeos alusivos 
à metrópole no YouTube.

A comunicação da entidade e dos eventos de São 
Paulo ganhou também a programação da Rádio 
USP, com três inserções diárias, os canais do Vídeo 

A capital sul-americana das feiras de negócios realiza 90 mil eventos por ano, que geram:

• Um evento a cada 6 minutos

• Cerca de 500 mil empregos diretos e indiretos

• 120 das 160 grandes feiras do Brasil

• Uma feira de negócios a cada três dias

• 75% do mercado brasileiro de feiras de negócios

• R$ 2,4 bilhões de receita ao ano com eventos

• R$ 700 milhões em locação de área para exposição

• R$ 700 milhões em serviços

• Cerca de 600 mil m² para realização de eventos

• Só o Anhembi tem em torno de 360 mil m²

• R$ 8 bilhões em viagens, hospedagem e transporte terrestre e aéreo

• Movimenta 29 mil empresas expositoras

• Circulam pelos eventos 4,3 milhões de pessoas, entre profissionais e compradores, sendo 45 mil com-
pradores estrangeiros

Eventos

Tabela 2
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Hotel em mais de 17 mil aparta-
mentos de 67 unidades hoteleiras 
de categoria superior e de luxo. 
Sem contar os 300 painéis de 
LCD espalhados pelas padarias de 
alto nível da capital paulista e as 
páginas das revistas Táxi! – dis-
tribuída aos taxistas do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos – e 
Quarteirão Paulista, com circu-
lação na região da Avenida Paulista.

CAPTAÇÃO

Novidades também foram reservadas para a área 
de captação de eventos. O Guia Rápido foi lançado 
com a proposta de elucidar dúvidas sobre o papel 
de um bureau no processo de apoio, captação e re-
alização de um evento. A publicação mensura um 
roteiro de ações que o SPCVB pode desenvolver, desde 
a seleção dos hotéis onde os participantes ficarão 
hospedados até o contato com prefeito ou gover-
nador para convidá-los à abertura do evento. Estes 
exemplares foram distribuídos em visitas a entidades 
setoriais, instituições de ensino, universidades, centros 
de pesquisa e departamentos científicos. 

O SPCVB selecionou ainda dez razões para fazer 
um evento na cidade e as agrupou em seu novo press 
kit internacional – um folder de 25 páginas com os 
principais atributos da cidade para o mercado de 
eventos, que começará a ser entregue nas feiras in-
ternacionais em que a entidade estiver representada. 
Serão 500 exemplares em um primeiro momento. 
Acompanha a publicação um CD com imagens e 
dados do destino São Paulo.

“Esta é uma importante referência, inclusive, 
para entidades de classe brasileiras, que nos acio-
nam com freqüência para postular a candidatura de 
eventos internacionais na capital”, indica Elisabete 
Sorrentino, gerente de captação internacional.

Ambos os lançamentos agregam valor aos dossiês 
de candidatura desenvolvidos pela fundação. “Este 
é o material que relata quais são os espaços mais 
adequados para cada feira, com dados sobre malha 
aérea, transporte público e serviços e opções de lazer 
ao redor do evento”, explica a gerente de captação 
nacional, Elenice Zaparoli.

APOIO

Das 160 grandes feiras de negócios realizadas 

no Brasil, 120 vêm 
para São Paulo, 
algumas vezes de 
forma espontânea. 
Por isto, o SPCVB 
também procura 
apoiar  eventos , 
sobretudo aqueles 
com potencial de 
atrair outros para 

cá. “Sempre há o interesse em apoiar eventos promo-
vidos por entidades associativas médicas, científicas, 
tecnológicas ou de cunho acadêmico, além de grandes 
feiras comerciais”, esclarece Elisabete Sorrentino.

De olho neste filão, a entidade deu início à distri-
buição, nestes eventos, dos catálogos Bem Receber, 
que oferecem descontos em espaços culturais, de lazer 
e em serviços. Neste ano, mais de 60 mil exemplares 
chegaram às mãos dos visitantes das principais feiras 
ocorridas na capital paulista, entre as quais Couro-
moda, Campus Party e São Paulo Fashion Week.

CONTROLE

Baseada neste último “C”, o SPCVB reforçou a 
importância de manter atualizada uma ampla base 
de dados sobre a metrópole. “Sem estatísticas bem 
apuradas, o marketing de uma cidade não sobrevi-
ve. É aí que entra o que convencionamos chamar 
de marketing de números. Mapear São Paulo em 
suas minúcias constitui o norte para todo seu pro-
cesso de divulgação, por permitir a precisa análise e 
prospecção de oportunidades promissoras, além de 
incentivar a vinda de mais negócios para cá”, analisa 
Toni Sando.

E atenta ao “marketing de números”, a entidade 
divulgou recentemente índices superlativos. Nos 
primeiros oito meses de 2008 foram incluídos 1.067 
eventos no banco de dados do São Paulo Conven-
tion & Visitors Bureau, que devem reunir mais de 
15 milhões de participantes, segundo projeções de 
organizadores. O número já é 27% superior ao de 
todo o ano passado.

Deste índice, 24% equivalem a feiras, exposições 
e salões (um total de 258 e com estimativa de 7,3 
milhões de participantes) e 76% a congressos, se-
minários e demais eventos (809, com perspectiva 
de receber 7,9 milhões de pessoas). Os dados só não 
consideram os eventos corporativos, cuja identifi-
cação e divulgação nem sempre são possíveis por 
estratégia das empresas.

SÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU
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O cadastro é feito a partir de uma detalhada 
identificação. A partir dela, os eventos são incluídos 
na agenda oficial da entidade, o que contribui para 
gerar novas possibilidades de negócio. Os números 
expressivos são resultado de uma tarefa-chave exer-
cida pelos profissionais da entidade – apoiar empre-
sários e entidades setoriais para atrair mais negócios 
e visitantes à cidade, com programas de capacitação, 
material promocional, produção de dossiês de candi-
datura e muitas visitas. 

LIDERANÇA MÉDICA

Na relação de eventos da cidade por segmentos, 
a área médica lidera com 27,6%; ciência, tecnologia 
e comunicação aparecem com 18,5% e técnicos e 
científicos vêm a seguir, com 16,1%. Com este le-
vantamento, o SPCVB também identifica os eventos 
de padrão ICCA (International Congress and Con-
vention Association) nos hotéis, espaços de eventos, 
centros acadêmicos etc. Eles são cadastrados pela 
equipe de captação internacional, por meio de uma 
senha exclusiva, o que ajuda a colocar e manter a 
capital paulista no topo das Américas e o Brasil entre 
os melhores do mundo. 

Outra boa notícia teve origem na Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo. Segundo ela, com as 

riquezas que produz anualmente – equivalentes a US$ 
102,4 bilhões – a cidade poderia ser o 47º país mais rico 
do mundo e movimenta mais riqueza que 22 estados 
norte-americanos. No turismo de lazer, de acordo com a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a 
capital paulista já ocupa o terceiro lugar neste ranking, 
à frente de Fortaleza, Gramado e Natal. 

E começamos a ganhar pontos até mesmo no 
quesito simpatia. Levantamento da Reader´s Digest 
posicionou a cidade como a quinta mais simpática do 
mundo e a primeira da América Latina. O plano de 
comunicação da marca São Paulo exigiu um esforço 
cooperado entre iniciativa privada e poder público. 
Mas o resultado não se mede financeiramente, e sim 
na crescente valorização da imagem de São Paulo. 
Este é um ativo intangível, mas que se revela capaz 
de mudar o título da cidade. De Terra da Garoa, ela 
quer ser apresentada como a Capital do Encanta-
mento e do Bem Receber.

RECONHECIMENTO

O resultado das ações da entidade é o reconheci-
mento nacional. O São Paulo Convention & Visitors 
Bureau (SPCVB) foi um dos 21 vencedores do Ma-
rketing Best 2008, considerado o Oscar do marketing 
brasileiro. É o segundo ano em que a entidade recebe 
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o prêmio, desta vez com o case intitulado Os 4 C´s. 
Ações integradas ampliam o número de visitantes 
da Cidade que é Tudo de Bom.

“Ganhar novamente o Marketing Best confirma 
o sucesso da nossa visão mercadológica baseada nos 
4 C´s, que integra a Captação à Capacitação, Comu-
nicação e ao Controle. Uma estrutura que contribui 
para a cidade ser tudo de bom”, destaca Toni Sando, 
diretor-superintendente do SPCVB.

O prêmio, que chega à 21ª edição, é concedido pela 
Editora Referência, pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-EAESP) e pela Madiamundomarketing. Os 
ganhadores são escolhidos por um júri composto por 
especialistas no setor e formadores de opinião. 

NO TOPO DO BRASIL E DAS AMÉRICAS

Com uma combinação ímpar entre infra-estru-
tura, riqueza e hospitalidade, São Paulo consolida-se 
como maior pólo de negócios e eventos das Amé-
ricas – até 2020, segundo projeções da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, a capital paulista deve 
estar entre as 13 cidades com maior PIB do mundo. 
E destacadas pesquisas nacionais e internacionais 
confirmam esta vocação da metrópole, cujo potencial 
chega a superar o de Miami e Nova York. 

O exemplo mais recente foi o estudo da Internatio-
nal Congress and Convention Association (ICCA), a 
maior organização mundial da indústria de eventos. 
Além de ser eleita a melhor cidade das Américas para 
sediar eventos internacionais, São Paulo ficou pela 
primeira vez entre as Top 20 do ranking mundial. 
Com o 18º lugar, a metrópole saltou 20 posições e 
desbancou consagrados destinos como Vancouver, 
Buenos Aires, Nova York, Madri, Roma, Sidney e 
Atenas. A metrópole cadastrou 54 eventos em 2006, 
contra 29 no ano anterior.

Nossa meta era entrar para o Top 20 e conse-
guimos. “Quanto melhor a classificação da cidade 
no ranking, maior a facilidade de atrair eventos in-
ternacionais. E os eventos melhoram a classificação 
e ainda ajudam no desenvolvimento de São Paulo”, 
explica Elisabete Sorrentino, gerente de captação 
internacional da entidade.

O FUTURO

A capital paulista recebe anualmente 10 milhões 
de visitantes. Destes, 73,5% desembarcam a negócios, 
gerando uma receita de R$ 8 bilhões por ano. O 
SPCVB pretende, até 2010, elevar para 15 milhões 
o número de visitantes. E vamos trabalhar muito 
para alcançar este objetivo.

Orlando de Souza é presidente da Diretoria Executiva do São Paulo 
Convention & Visitors Bureau.

SÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU
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R o b E R t a  d a  s i l v a 

CONSUL FACTORING

A 
factoring (fomento mercantil) surgiu justa-
mente como uma alternativa de crédito para 
auxiliar as micros, pequenas e médias empre-
sas a alavancarem seu faturamento, através de 

uma atividade mista que engloba a prestação de ser-
viços mais à compra de direitos creditórios oriundos 
de vendas mercantis de suas empresas – clientes.

A atividade de factoring no Brasil veio para ficar, 
sendo responsável pelo crescimento de muitas em-
presas e pelo aumento da economia neste setor. Uma 
análise de crédito precisa ser baseada em informações 
objetivas, dados estatísticos e comportamentais, con-
fiáveis e aceitáveis. E o sucesso de uma boa liquidez 
de uma factoring se deve principalmente na quali-
dade dos créditos adquiridos.

Este case vai detalhar como a Consul Factoring 
procedia na análise e concessão desses créditos e ao 
final propor soluções de melhorias que possam con-
tribuir para o sucesso desta empresa. E os gratifican-
tes resultados obtidos a partir de um novo modelo.

HISTÓRICO DA EMPRESA

A Consul Factoring surgiu em face da necessidade 
de muitas empresas em conseguir linhas de crédito 
de capital de giro para gerar suas receitas, visto que 

As empresas buscam cada vez mais alternativas de crédito 
para sobreviverem nessa era da competitividade, onde 
vence aquele que buscar se adequar melhor ao que o 
mercado exige, sendo essa uma das maiores dificuldades 
das empresas nos últimos tempos.

nOvO mOdelO para
O mercadO de factOring
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outras linhas não atendem as reais necessidades das 
empresas, pois suas políticas de crédito são dema-
siadamente severas.

A atividade de factoring se coloca em uma po-
sição mais favorável ao empresário que necessita 
desses recursos, pois suas políticas de créditos são 
mais flexíveis.

Observando esse mercado promissor, a Consul 
Factoring iniciou suas atividades em 1º de julho 
de 2004, na cidade de Brusque, Estado de Santa 
Catarina. 

A Consul Factoring possui uma carteira de 30 
clientes ativos, sendo a maior parte 
deles situados na cidade de Brus-
que. Atende também clientes nas 
cidades de Guabiruba, Blumenau, 
Indaial, Joinville e Curitiba. Possui 
um banco de dados com informa-
ções e histórico de pagamentos de 
mais de 13 mil sacados.

O principal serviço que a 
empresa oferece é a compra de 
direitos creditórios, que podem ser 
cheques e duplicatas das empresas 
clientes. Presta também serviços 
através das modalidades de Trustee 
e Matéria-Prima.

SETOR EM ESTUDO
 
A CONSUL FACTORING presta serviços de 

ordem financeira. Sua principal atividade é comprar 
direitos creditórios de outras empresas, direitos esses 
que podem ser cheques e duplicatas caracterizadores 
de vendas a prazo de seus clientes.

Presta também o serviço através da modalidade 
Matéria-Prima e Trustee. Na modalidade de Matéria 
Prima a Consul Factoring fornece recursos para 
que a empresa cliente possa comprar insumos ou 
matérias-primas, de forma que a companhia possa 
continuar fornecendo seus produtos e/ou serviços 
para o mercado consumidor. Neste caso a empresa 
utiliza-se do Contrato de Fomento à Produção como 
forma de garantia. 

Na modalidade de Trustee a empresa presta ser-
viços diferenciados, passando a administrar o setor 
financeiro da empresa cliente. Faz consultoria, pa-
gamentos de duplicatas, entre outros serviços. 

Este estudo foca a atividade de compra de direitos 
creditórios, pois é a modalidade que mais gera recei-
ta para a empresa e é também a que apresenta as 

maiores particularidades. 
Sendo assim, a análise de crédito é a atividade-

chave para uma compra saudável desses créditos.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DA 
EMPRESA E DISCUSSÕES

A Consul Factoring possuía, em julho/2008, 
uma carteira de créditos em torno de R$ 2,5 milhões, 
representados por cheques, duplicatas e fomento a 
matéria-prima.

O principal problema concentra-se justamente no 
retorno desses ativos. A Factoring 
é uma vítima fácil para os clientes 
que emitem títulos simulados, atu-
almente a maior causa da inadim-
plência na Consul Factoring.

Quando o cliente encaminha 
a operação para a factoring, não a 
tempo hábil para verificar a auten-
ticidade de todos títulos e é levado 
em conta a boa-fé do cliente. 

A factoring começa com os 
procedimentos de análise confor-
me descrito mais adiante. Tudo 
parece estar correto, a nota fiscal 
está acompanhada, o sacado não 
possui restrições de crédito. Mas 

no dia do vencimento do título, ou alguns dias antes, 
descobre-se que a mercadoria não foi nem sequer des-
pachada. O sacado liga questionando a procedência 
do título e o crédito perde o fim ao qual se destina. 
Os maus clientes da factoring aplicam diversos tipos 
de golpes, e é tarefa árdua descobrí-los no momento 
da operação.

PROSPECÇÃO DE CLIENTES

A prospecção de clientes começa através de um 
contato telefônico agendando uma visita.

Sempre é a factoring que procura o cliente, por 
indicação ou livre espontaneidade. Quando uma 
empresa não contatada procura a factoring, diz-se que 
o “cliente caiu de pára-quedas”. Então o cuidado na 
análise dos dados se torna ainda mais recomendável: 
invariavelmente a situação financeira da empresa já 
está em estado crítico, e é mais comum a simulação 
de títulos.

Na visita o responsável analisa a estrutura da em-
presa, máquinas e equipamentos, ociosidade, o ramo 
de atividade, os produtos e serviços, verifica o verda-

A atividade de 
factoring se coloca 
em uma posição 

mais favorável ao 
empresário que 
necessita desses 

recursos, pois suas 
políticas de créditos 
são mais flexíveis

CONSUL FACTORING
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deiro estado da empresa.
Geralmente a visita é fei-

ta com o diretor financeiro. 
Neste momento são identifi-
cadas as reais necessidades, 
dificuldades e perspectivas da empresa. É colhido 
também um cadastro simples através de uma ficha 
cadastral.

Com base nessas informações, o próximo passo 
é analisar os dados da empresa.

ANÁLISE E CONCESSÃO DE CRÉDITO

A análise e concessão de crédito são as ativida-
des mais importantes na empresa objeto de estudo. 
Por este motivo, a análise precisa ser feita de modo 
consciente, com dados fundamentados, buscando 
garantir o posterior retorno dos ativos.

Esta atividade é feita de três formas: a) análise e 
concessão de crédito para clientes novos: nesta etapa 
defini-se se uma empresa será aceita ou não como 
cliente da factoring. b) análise e concessão de crédito 
em uma operação: quando um cliente com limite de 
crédito aprovado envia uma operação, é feita uma 
análise dos títulos enviados e definido quais serão 
adquiridos. c) revisão do limite de crédito de clientes 
antigos: com o passar do tempo o crédito definido 
inicialmente não é mais adequado ao cliente, podendo 
ser revisado para cima ou para baixo.

ANÁLISE E CONCESSÃO DE  
CRÉDITO PARA CLIENTES NOVOS

Feita a visita e colhidos os dados, o primeiro 
passo é consultar nas centrais de crédito a situação 
da empresa. Nesta consulta, é possível verificar o 
histórico de pagamentos a fornecedores e a factorings, 
se a empresa possui protestos, cheques sem fundos, a 
data de fundação, os principais fornecedores, o ramo 
de atividade etc.

O próximo passo é analisar o cadastro do cliente. 
Neste caso, a Consul Factoring observa o contrato 
social e alterações da empresa, efetua consulta dos 
sócios, verifica o faturamento, o capital da compa-
nhia e patrimônio dos sócios. De um modo geral, 
as pequenas e médias empresas que são clientes da 
factoring não possuem balanços e demonstrtivos de 
resultados precisos, e por isso estes demonstrativos 
não costumam fazer parte da análise de crédito.

Até a elaboração deste estudo, não fazia parte dos 
procedimentos da empresa a busca de informações 

com os fornecedores e 
outras empresas de seu 
relacionamento. O cliente 
em potencial sugeria o li-

mite pretendido e então a Consul Factoring aprovava 
um limite aproximadamente no valor sugerido. Não 
ficava documentado quais os motivos e informações 
consideradas para aprovar aquele valor de limite.

ANÁLISE E CONCESSÃO  
DE CRÉDITO NAS OPERAÇÕES

O procedimento adotado pela Consul Factoring 
era o seguinte:

A análise inicia-se através de um borderô de 
duplicatas ou cheques que a empresa-cliente enca-
minha por fax ou e-mail. Os documentos originais 
são entregues no momento do pagamento. Alguns 
clientes preferem ir pessoalmente à factoring munidos 
dos documentos originais e aguardar a análise.

Com o borderô no sistema, é levantado o histórico 
de pagamento dos sacados junto à factoring. É anali-
sado quanto o sacado possui em aberto, quanto ele já 
liquidou, se possui regressos (créditos inadimplentes 
que foram recomprados pelo cliente da factoring) e a 
concentração. Aprovado neste quesito, será feita uma 
consulta dos sacados nas centrais de crédito.

Todos os sacados são consultados, independente 
do valor, e aqueles títulos cujo sacado apresentar 
qualquer restrição como protestos, cheques sem fun-
dos, não são adquiridos. Além disso, nessas consultas, 
é possível identificar o histórico e o volume de paga-
mento do sacado, se o sacado efetua pagamento para 
factoring, se o valor do título condiz com a capacidade 
do sacado, quais são seus principais fornecedores, seu 
ramo de atividade e data de fundação. 

Eventuais pendências financeiras, protestos, che-
ques sem fundos, e o volume em reais dessas pendên-
cias também serão mostrados nesta consulta. 

Muitas vezes alguns créditos eram adquiridos por 
uma mera insistência do cliente, uma vez que não 
haviam regras bem claras para a aquisição ou não de 
um crédito. Neste estudo, foram estabelecidos limites 
mais rígidos e um fluxograma determinando quais 
créditos comprar e quais recusar, sem interferência 
da vontade do cliente.

REVISÃO DO LIMITE DE  
CRÉDITO PARA CLIENTES ANTIGOS

A análise de crédito para clientes antigos tem 

FINANÇAS
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mais particularidades e geralmente envolve limites 
maiores. Também é possível levantar maiores infor-
mações, visto que o cliente já possui um histórico 
de pagamento e um caráter perante a factoring. 
Então pode ser verificado o histórico de liquidações 
do cliente, indíce de títulos recomprados, qualidade 
dos sacados, etc.

Geralmente a revisão do limite nem era solicitada 
pelo cliente. Este geralmente envia operações mesmo 
quando o limite estabelecido já está tomado e a facto-
ring decide se realizará a operação mesmo acima do 
limite. Desta forma um novo limite acabava sendo 
estabelecido.

Este procedimento é o que precisa mais atenção 
na Consul Factoring. É necessário montar uma 
análise mais objetiva para a revisão dos limites, ao 
invés de tomar uma decisão em poucos minutos, 
sem coletar mais informações.

RENTABILIDADE DA 
CONSUL FACTORING

Um dos grandes propósitos da empresa Con-

sul Factoring é aumentar a rentabilidade, sendo 
a inadimplência e os impostos o que há de mais 
preocupante na factoring.

A Consul Factoring tem as seguintes metas de 
rentabilidade:

• mensal 2% a.m. (anualizado 26,82% a.a.);
• acumulado em 12 meses 26,82% a.a.
A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 

27,92% a.a, conforme gráfico 1.

A partir de janeiro/2008 o modelo de análise de 
crédito proposto adiante foi adotado e assim pode-se 
notar que a rentabilidade começou a subir e logo após 
já houve reflexo na redução dos títulos em atraso.

A análise e concessão de crédito é algo difícil, 
pois quando se aplica políticas muito severas, onde 
a inadimplência diminui, a rentabilidade também 
diminui, pois o faturamento diminui.

É preciso então que haja um equilíbrio, que a 
inadimplência diminua, mas que a rentabilidade 
possa alcançar índices cada vez melhores. Na ver-
dade, neste mercado a margem de lucro é pequena 
quando confrontada aos riscos.

Rentabilidade da MR Fomento Mercantil – jan. 2007

Gráfico 1
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POSIÇÃO DOS TÍTULOS VENCIDOS

Na tabela 1, fornecida pela Consul Factoring, 
está descrito o percentual de títulos em atraso por 
prazo. A meta para títulos vencidos mais de 15 dias 
é 3,00%, para títulos com mais de 60 dias é 1,00% e 
para títulos com mais de 180 dias vencidos a meta 
é 0,00%.

Nota-se que o acompanhamento vem desde o mês 
de dezembro/2007, e que o mês de janeiro, fevereiro 
e março foram os mais preocupantes, quando então 
o modelo de análise de crédito proposto começou a 
mostrar resultados, trazendo o volume de títulos em 
atraso mais próximo da meta.

MODELO DE ANÁLISE DE CRÉDITO 
APLICÁVEL A UMA EMPRESA DE 
FACTORING DA REGIÃO

Visto que até dezembro/2007 os números não 
estavam convergindo para os objetivos, foram elabo-
rados novos modelos de análise de crédito aplicável 
a uma empresa de factoring, desenvolvido por esta 
autora e que passou a ser adotado pela Consul Fac-
toring. O pressuposto básico foi a fundamentação 
teórica nesta área, juntamente com a contribuição da 
pesquisadora que trabalha neste ramo há aproxima-
damente três anos e também através das experiências 
que a empresa objeto de estudo já vivenciou ao longo 
dos anos neste mercado.

Para que a análise se torne realmente eficaz, foi 
dividida e classificada em duas partes. Foi desenvolvi-
do um modelo de análise de crédito para o cliente da 

factoring (cedente) e um modelo de análise de crédito 
para o sacado, utilizado na análise de operações.

MODELO DE ANÁLISE DE CRÉDITO 
APLICÁVEL AO CLIENTE DA  
FACTORING (CEDENTE)

A primeira análise feita é considerada subjeti-
va, pois cada analista possui um feeling diferente 
levantando fatores pessoais que podem favorecer 
ou prejudicar na concessão de crédito. A segunda 
parte da análise é a objetiva e baseada nos números 
apresentados no cadastro do cliente. Estes modelos 
de análise também devem ser utilizados nos casos 
de revisão de limite.

Análise subjetiva da visita ao cliente  
No momento da primeira visita efetuada ao possí-

vel cliente é necessário que o analista preste atenção 
em detalhes que são muito importantes e que já 
refletem se haverá abertura de crédito ou não, sem 
que seja necessário analisar outros fatores:

• Número de funcionários e instalações: Verificar 
se o número de funcionários condiz com o fatura-
mento da empresa e se a mesma possui funções 
terceirizadas. Atentar-se também sobre a terceirização 
da empresa, muitas delas acabam terceirizando pra-
ticamente todas as áreas e fica difícil para a factoring 
descobrir qual a real situação da empresa. Sendo 
assim, a mesma não possui praticamente nenhum 
bem como máquinas, equipamentos, galpões, etc. 
que possam ser oferecidos caso os créditos não sejam 
liquidados;

Percentual em relação ao total da carteira

Tabela 1

Mês + de 15 dias + de 60 dias + de 180 dias

META 3,00% 1,00% 0,00%

Dezembro/07 3,60% 1,19% 0,00%

Janeiro/08 6,50% 3,13% 0,00%

Fevereiro/08 6,87% 2,84% 0,00%

Março/08 6,15% 4,64% 0,00%

Abril/08 4,47% 3,43% 0,45%

Maio/08 4,05% 3,12% 1,28%

Junho/08 4,02% 3,15% 1,29%

Julho/08 3,88% 3,34% 2,70%

Fonte: Sistema MR Fomento Mercantil.
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• Níveis de estoque: Observar como estão os esto-
ques da empresa, empresas com grande quantidade 
de mercadoria em estoques pode ser um sinal de 
muita produção para pouca venda; Quando não há 
praticamente estoque, verificar se a empresa produz 
apenas sob encomenta, caso contrário pouco esto-
que pode significar produção baixa e vendas baixas 
também. 

• Ociosidade da empresa: Em muitos casos a 
empresa encaminha muitos títulos para a factoring, 
sinalizando que a empresa está com as vendas a 
todo o vapor, tudo parece estar de acordo, e quando 
o analista de crédito resolve visitar 
a empresa, ela praticamente está 
sem produção, com poucos fun-
cionários e há muita ociosidade;

• Movimento comercial: Ob-
servar o movimento de pessoas, 
representantes, funcionários. Uma 
forma de buscar informações sobre 
a situação da empresa é através da 
recepcionista da empresa, ela é a 
que mais sabe qual a real situação 
da mesma;

• Clientes e fornecedores: Buscar na empresa uma 
relação de quem são os principais fornecedores e 
com eles levantar informações quanto ao tempo de 
fornecimento, histórico de pagamentos. Através das 
informações obtidas dos fornecedores é possível sentir 
em um primeiro momento como é o Caráter do futuro 
cliente. Levantar também quem são os principais 
clientes, e quanto do faturamento cada um representa 
para a empresa, pois assim é possível perceber se há 
uma pulverização de clientes ou se a produção está 
focada em dois ou três clientes apenas. Trabalhar 
com empresas deste tipo acarreta em títulos de valores 
muito altos, nenhuma pulverização e também pode 
ocorrer a falência imediata caso um cliente não precise 
mais dos produtos ou serviços desta empresa. 

Após efetuar a visita e analisar os quesitos aci-
ma tem-se o parecer do analista de crédito quanto 
à aprovação parcial ou o encerramento da análise 
neste momento:

(  ) Aprovado, parte-se para a análise subjetiva 
do Centrais de risco e crédito.

(  ) Não aprovado, a análise de crédito encerra-se 
neste momento.

Análise da consulta as 
centrais de Risco e Crédito
Esta consulta é outro item fundamental para a 

análise de crédito. Aqui verifica-se como estão a 
movimentação financeira e o histórico de paga-
mentos do possível cliente. Ao analisar esta con-
sulta, atentar-se principalmente para os seguintes 
detalhes:
• Empresa de mais de um ano: É importante que 
a empresa tenha no mínimo um ano de fundação. 
Assim é possível acompanhar um histórico de paga-
mentos de pendências e se a empresa já possui uma 
instabilidade financeira;
• Ramo de atividade: alguns ramos de atividade 
como confecções por exemplo, sofrem com a alta 

sazonalidade.
• Fornecedores: Comparar se os 
principais fornecedores são os 
mesmos que a empresa mencio-
nou no cadastro e se condizem 
com o ramo de atividade da 
empresa, buscando com esses 
fornecedores informações que si-
nalizem principalmente o Caráter 
do cliente;
• Histórico de pagamentos: É 
necessário acompanhar como a 

empresa vem efetuando seus pagamentos no últi-
mo ano e assim perceber se a situação da empresa 
vem piorando muito;

É interessante verificar se a empresa possui his-
tórico de pagamentos com outras factorings e como 
ela está efetuando esses pagamentos;

Analisar com cautela esses fatores para detectar 
se a empresa está passando por um momento muito 
ruim e que talvez seja irreversível.
• Tempo de relacionamento com o mercado e com 
outras factorings: É importante constatar se a empresa 
possui um relacionamento mais antigo com o mer-
cado, mostrando que a empresa mantêm parcerias 
duradouras e que possui caráter perante o mercado 
e outras factorings;
• Número de consultas efetuadas nos últimos meses: 
O número de consultas pode sinalizar um golpe, 
por exemplo, de um mês para outro as consultas 
efetuadas contra determinada empresa começaram 
a aumentar significantemente, é necessário manter 
cautela neste caso, por que geralmente a empresa 
está tentando tomar crédito de várias formas ao 
mesmo tempo e em seguida entrar em recuperação 
judicial; 

É interessante observar quais foram as cinco 
últimas empresas que a consultaram e levantar 
informações financeiras com estas empresas para 

A Consul Factoring 
adotou um novo 

modelo de análise 
de crédito que levou 

a um aumento da 
rentabilidade
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descobrir possíveis golpes.
• Volume de movimentação 
financeira: Neste quesito 
é possível perceber qual o 
volume financeiro que a 
empresa está movimentando 
e se o mesmo condiz com o 
faturamento informado na 
visita e outros detalhes. 
• Restrição na consulta de crédito: O cliente da 
factoring até pode possuir restrição como protestos, 
cheques sem fundos, pendências financeiras, o que 
não pode ocorrer é o sacado ter restrições. O cliente 
tem restrições porque geralmente os bancos oferecem 
taxas mais competitivas, ficando com clientes mais 
sadios. Como o banco não aceita trabalhar com 
clientes com restrições, a factoring acaba suportando 
este mercado;

Após efetuar a visita e analisar os quesitos cita-
dos, tem-se o parecer do analista de crédito quanto 
à aprovação parcial ou o encerramento da análise 
neste momento.

Quanto a análise objetiva  
do cadastro do cliente 

Outro item fundamental, onde através dos docu-
mentos da empresa faz-se o Contrato de Fomento 
Mercantil e é possível averiguar como está a situa-
ção da empresa. Em seguida têm-se os documentos 
necessários que a empresa de factoring deve recolher 
juntamente com o cliente para contribuir com a 
análise de crédito:

• Contrato Social e todas as alterações;
• Comprovante do endereço da empresa;
• Três últimos balanços contábeis, quando a 

empresa tiver faturamento igual ou superior a R$ 
500 mil por mês;

• Informações financeiras gerenciais;
• CPF dos sócios, cônjuges, procuradores, garan-

tidores e diretores;
• Declaração de Imposto de Renda dos sócios, 

cônjuges, procuradores, garantidores e diretores;
• Verificar se quem assina pela empresa tem 

poderes para tal. Se for por procuração, reunir este 
documento no cadastro;

• Principais clientes e % de compra;
• Produtos com que trabalham-marcas;
• Bens que integram o ativo da empresa cedente; 

e
• Bens que integram o ativo dos sócios, cônjuges, 

e garantidores

Calcular os índices de 
liquidez para clientes com 
faturamento igual ou su-
perior a R$ 200 mil por 
mês 

Esta exigência foi in-
troduzida porque quando 

o cliente da factoring possui um limite inferior a este 
valor geralmente a empresa não possui um controle 
mais rígido destes documentos. Em grande parte 
dos casos, a empresa sequer possui um balanço 
patrimonial.

Calcular o Índice de Liquidez Corrente 
Capacidade da empresa em quitar suas obrigações 

de curto prazo com as disponibilidades financeiras, 
contas a receber e estoques. (SANTOS, 2005). Con-
forme Padoveze (2004), bons índices estão acima de 
1,00. Abaixo disto, a empresa não teria condições de 
honrar seus compromissos a curto prazo. 

Calcular o Índice de Liquidez Imediata 
Capacidade da empresa em quitar suas obrigações 

em curto prazo com suas disponibilidades de caixa 
mais aplicações financeiras. (SANTOS, 2005). 
Bons Índices: quanto maior, melhor (PADOVEZE, 
2004).

Calcular o Índice de Liquidez Seca 
Capacidade da empresa em quitar suas obrigações 

em curto prazo com suas disponibilidades finan-
ceiras e contas a receber, excluindo-se o estoque. 
(SANTOS, 2005). Bons Índices: acima de 0,50 
para o comércio e acima de 0,70 para as indústrias. 
(PADOVEZE, 2004).

Calcular Índice de Liquidez Geral 
Capacidade da empresa em quitar todas as suas 

obrigações com os seus ativos de curto e longo 
prazos, (SANTOS, 2005). Bons Índices: não existe 
nenhum parâmetro referencial, podendo ser até 
menor do que 1,00. A dificuldade de analisá-lo se 
dá, pois ele soma no denominador e no numerador 
itens da mesma natureza, porém, completamente 
diferentes no aspecto de transformação em dinheiro. 
(PADOVEZE, 2004).

Quanto aos C’s do crédito 
Os C’s do Crédito são os pilares para uma análise 

de crédito sadia, com eles é possível levantar muitas 

CONSUL FACTORING
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Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

(   ) O cedente possui respeito perante a empresa de factoring?

(   ) O cedente disponibiiza informações verídicas para a em-
presa, comprometendo-se com a ética e a moralidade?

(   ) O cedente possui ações judiciais?

(   ) O cedente possui histórico de pagamentos de 
obrigações passadas, seus hábitos de pagamentos, 
pontualidades para a factoring?

(   ) O Cedente possui informações positivas de mercado so-
bre seu comportamento com outras factorings, bancos, 
fornecedores?

(   ) O cedente tem capacidade de ressarcir o crédito inadimplente?

(   ) O cedente tem capacidade de adaptação a novos cenários 
econômicos e tradição no ramo do negócio que atua?

(   ) O cenário que o cedente atua possui uma perspectiva positiva? 

(   ) O cedente possui tecnologia adequada no seu ramo de atuação?

(   ) A situação econômica do cedente é positiva?

(   ) A situação patrimonial do cedente é positiva?

(   ) A situação financeira do cedente é positiva?

(   ) O cedente possui muitas dívidas?

(   )
O cedente possui investimentos em máquinas, equipamentos e 
tecnologia?

(   ) O cedente possui Leasing financeiros?

(   )

O cedente está utilizando o dinheiro das vendas de seus ativos 
para a factoring para continuar oferecendo seus produtos e ou 
serviços para o mercado, ou está utilizando o dinheiro para tapar 
buracos?

(   )
O cedente possui um montante de ativos colocados a dis-
posição do credor (factoring) para garantir o crédito?

(   )
Qual a possibilidade da vinculação futura do patrimônio do 
cedente e de seus garantidores?

(   )
Qual a real situação deste garantidor quanto a sua liquidez e 
penhorabilidade?

informações principalmente quanto ao caráter do 
cliente. Sendo este o fator que mais preocupa as em-
presas de factoring no momento, descobrir o caráter 
do cliente antes que ele aplique algum tipo de fraude 
contra a factoring. Para a análise dos C’s do crédito 
avalie a empresa preenchendo os campos, sendo: 

a) PF – Ponto Forte da empresa
b) PFC – Ponto Fraco da empresa

Caráter 
Silva (2004) descreve o caráter em uma empresa 

de factoring como o cedente respeitar a empresa de 
fomento, em disponibilizar informações financeiras 
verídicas para a factoring, comprometendo-se com a 
ética e a moralidade (ver tabela 2).

Capacidade 
Para Silva (2004) em uma factoring é necessário 

verificar a capacidade do cedente em transformar seus 
ativos em moeda corrente, para que o mesmo possa 
recomprar os créditos inadimplentes, pois quando 
não ocorre a capacidade de pagamento por parte 
do sacado, em razão de vícios de origem, o único 
caminho para a solução do problema é a recompra 
por parte do cedente (ver tabela 3).

considerando as demontrações contábeis e gerenciais 
e também a documentação do seu patrimônio. É 
necessário se ater à veracidade destas informações, 
pois o cedente tende a mostrar uma situação melhor 
do que a real (ver tabela 4).

Colateral  
Segundo a perspectiva de Silva (2004), na factoring 

é a avaliação da possibilidade da vinculação futura 
do patrimônio do cedente e de seus garantidores, caso 
haja a não-liquidação por parte do sacado ou para 
recompra de créditos com vícios. É a responsabilidade 
de uma terceira pessoa, que não seja o sacado, e nem o 
cedente, sendo esta, por exemplo, por meio de fiança. 
Também é preciso verificar a real situação deste ga-
rantidor quanto a sua liquidez, penhorabilidade, ônus 
e valor venal para que o mesmo tenha condições de 
quitar este débito (ver tabela 5).

Capital 
Para Silva (2004), o item capital em uma factoring 

é medida através da situação econômica, patrimonial 
e financeira do cedente, é através da análise do capital, 

Condições 
Segundo Silva (2004), nas atividades de análise de 

crédito em uma factoring, o foco na fonte primária de 
pagamento será pressuposto básico para a liquidação 
dos ativos e na qualidade da carteira. As condições 
estão diretamente ligadas com a influência das va-
riáveis internas e externas sobre a fonte primária de 
pagamento. O fator condições afeta grande parte dos 
negócios, pois as variáveis interferem diretamente nas 
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Fluxograma – Análise de Crédito para sacados

Aceitar ou Rejeitar títulos
(Cheques e Duplicatas)

Serasa sem
restrições?

Tem histórico
de Regresso ou suspeita 
de fraude com a Alfa?

Pessoal Jurídica?

Cedente
Regressa
Títulos?

Recusado 1
NÃO

NÃO
Aceitar 1

Aceitar 3

Aceitar 2

Recusado 5

Recusado 3

Recusado 4

Recusado 2
NÃO

SIM Não / Não sabe

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Sacado paga
para Factoring?

SIM

Sacado 
confirma
títulos?

SIM

Movimentação
financeira

adequada?

SIM

É possível
comprovar a 
entrega da

mercadoria?

SIM
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operações de fomento tais como: cedentes desonestos, 
duplicatas frias, outros golpes, inflação, demora na 
recuperação dos créditos, alto índice de falências etc.

Se a empresa ao final desta análise recebeu 13 ou 
mais quesitos classificados como Ponto Fraco, a factoring 
deverá se precaver nas próximas operações diminuindo 
o limite do cedente até quando ele não seja mais cliente 
da factoring, pois através desta análise verifica-se que 
este tipo de cliente não possui principalmente Caráter e 
Capacidade necessários para que sejam feitas negociações 
sólidas que tragam realmente retorno desses ativos para 
a empresa objeto de estudo (ver tabela 6).

Figura

Legenda do fluxograma

Aceitar 1: 

Analisa-se a Consulta de crédito do sacado, como a data de fundação superior a um ano, se há 
uma movimentação financeira, o histórico de pagamento, a Consulta de crédito não mostra restrição 
quanto a protesto, cheques sem fundos e pendências e o valor não é expressivo, a análise de crédito 
encerra-se neste momento.

Aceitar 2: 

Neste caso, se a Consul Factoring possuir um histórico de confiança pelo cedente, ele tem demonstrado 
Caráter e regressa os títulos facilmente. Sendo assim, não é feita uma análise mais minuciosa, pois se 
abre uma exceção para este tipo de cliente, onde, pode-se operar de 10% até 20% da carteira total 
do mesmo, neste tipo de operação.

Aceitar 3: 

Quando o cedente não inspira muita confiança perante a factoring e ele a princípio não regressa títulos 
facilmente ou a factoring não tem experiência de regresso com ele, a factoring precisa buscar mais 
informações quanto à confirmação e entrega das mercadorias no sacado, como também a análise da 
movimentação financeira se condiz com os valores dos títulos. Para cada sacado a Consul Factoring dá 
um limite máximo de R$: 20.000,00.

Recusado 1: 
Não operar com sacados que possuam restrição no Consulta de crédito, como cheques sem fundos, 
protestos, etc. Há casos que o sacado possui restrições de telefonia, ou o sacado possui uma restrição 
muito antiga de valor não significante, pode-se abrir uma excecão com este tipo de sacado.

Recusado 2: Os sacados que possuem restrições no Consulta de crédito automaticamente não são operados.

Recusado 3: O sacado não efetua pagamentos para Factoring, somente diretamente ao seu fornecedor.

Recusado 4: 

Quando os títulos forem no valor de R$ 5000,00 ou superior, ligar para o sacado confirmando a en-
trega ou confirmando o embarque das mercadorias através das transportadoras que já disponibilizam 
essas informações on line. Algumas empresas negam-se a confirmar, mesmo quando está correto ou 
informar que o título não confere.

Recusado 5: 
O sistema de reciprocidade do Consulta de crédito dá uma boa idéia da movimentação financeira e 
pagamentos a fornecedores. Neste caso, o valor do título não condiz com está movimentação.

Tabela 6

(   ) O cenário econômico que o cedente atua é favorável?

(   ) O ramo de atividade que o cedente atua é promissor?

(   ) O cedente é honesto?

(   )
O cedente já tentou aplicar algum tipo de golpe na factoring, 
como duplicatas frias?

(   ) Houve demora na recuperação dos créditos?

(   ) O cedente faz pré-faturamento?

MODELO DE ANÁLISE DE CRÉDITO PARA 
SACADOS – CHEQUES/DUPLICATAS

Esta autora desenvolveu para a Consul Factoring, 
um modelo de Análise de Crédito para sacados atra-
vés de um fluxograma, pois a principal finalidade 
da factoring é ser ágil no momento da operação. Esse 
modelo foi desenvolvido com base na fundamentação 
teórica e também através da realidade que a empresa 
vivencia.

Observou-se como a factoring desenvolvia sua 
análise de crédito e a partir do mesmo, fez-se um 
modelo formal no qual constasse os procedimentos 
já adotados pela empresa e outros novos. 

Este modelo de análise é diferente do modelo 
para clientes, pois o mesmo precisa ser mais ob-
jetivo e veloz, onde é possível aplicá-lo tanto para 
cheques como duplicatas de uma maneira muito 
eficaz.

As regras estabelecidas têm como base a funda-
mentação teórica na área de factoring, juntamente 
com a experiência da empresa.
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Regras
• Não adquirir títulos de sa-

cados que possuam Restrição 
na consulta de crédito;

• Não operar com sacados 
que possuam Histórico de Re-
gresso com a factoring;

• Pulverização em sacados: 1% da carteira da 
factoring;

• Limite por sacado: R$ 20 mil;
• Confirmar a entrega da mercadoria com a 

transportadora pela internet/telefone e ou confirmar 
diretamente com o sacado por telefone ou email 
títulos acima de R$ 5 mil.

• Limite máximo para cheques emitidos por Pes-
soa Física até R$ 1.000,00.

• Acompanhar a praça de pagamento dos títulos 
dos sacados. Isso pode identificar que é o próprio 
cedente que está efetuando os pagamentos ao invés 
do sacado.

ANÁLISE E CONFIRMAÇÃO DO  
LASTRO MERCANTIL DOS TÍTULOS

Além dos modelos de análise de crédito propostos, 
foram implantados novos sistemas para melhorar o 
retorno dos ativos, principalmente a confirmação da 
legitimidade dos títulos e uma política de cobrança 
mais rigorosa.

A maioria dos clientes traz a duplicata acompa-
nhada da nota fiscal, mas raramente o comprovante 
de entrega está anexado, pois existe uma demora 
entre a entrega da mercadoria pela transportadora 
e o retorno do comprovante de entrega das merca-
dorias. A necessidade de capital de giro não permite 
esta espera. 

Muito recentemente a Consul Factoring começou 
a desenvolver uma parceria para rastrear a situação 
do embarque e entrega de uma nota fiscal diretamen-
te na transportadora. Isso tem ajudado em muito na 
qualidade dos títulos adquiridos.

Com isso é possível saber se o cliente da factoring 
está fazendo pré-faturamento, indicando o início de 
um problema de maiores proporções num futuro 
próximo.

Para títulos de valor acima de R$ 5 mil adotou-
se a política de telefonar para o sacado confirmando 
a entrega da mercadoria, valores e vencimentos 
dos títulos, bem como o endereço de cobrança do 
sacado. 

Atualmente o maior problema da Consul Facto-

ring é com fraudes (du-
plicatas simuladas), ou 
seja, o próprio cliente. A 
inadimplência por parte 
do sacado não é muito 

representativa.

COBRANÇA NA FACTORING

Todas as manhãs são baixados via sistema os 
títulos que foram liquidados, mas geralmente nem 
todos os títulos são liquidados. Antes da elaboração 
deste estudo, a Consul Factoring enviava aos seus 
clientes a posição dos títulos não liquidados e espe-
rava que estes tomassem as providências de contatar 
o sacado e combinar nova data de pagamento. Esta 
estratégia não estava ajundando muito. 

A nova política implantada foi telefonar direta-
mente para o sacado no primeiro dia que o título 
estiver vencido, questionando-o sobre o recebimento 
da mercadoria e do boleto e sobre a veracidade do 
título. Se tudo estiver correto, aguarda-se o paga-
mento do título por alguns dias. Se nesse telefonema 
for constatado que a mercadoria foi devolvida, que 
o título não possui procedência (título frio), a área 
de cobrança vai cobrar o cliente da factoring, que é 
responsável pela recompra dos títulos com vícios.

Em todos os boletos da factoring foi colocado um 
comunicado com instrução de que o título será enca-
minhado a cartório após três dias úteis do vencimen-
to. Mas a factoring envia o título a cartório somente 
após constatar que o mesmo possui fins mercantis 
e que está acompanhado da nota fiscal. 

Caso o título seja protestado, o responsável pelo 
pagamento será o cliente da factoring, muitas vezes 
discutido por ele, pois algumas empresas acreditam 
que quando a factoring compra direitos mercantins da 
empresa cobrando o Fator e o Ad valorem ela já estaria 
assumindo a inadimplência por parte do sacado. 

Hoje não se discute mais sobre o direito de regresso 
e ele é considerado absolutamente válido, desde que 
convencionado por escrito no contrato de factoring. 
Este direito também é previsto pelo aval dado nos 
títulos negociados.

Por isso a obrigatoriedade em assumir a insol-
vência quando estiver convencionado no contrato de 
factoring, é do cedente (cliente da factoring).

A Consul Factoring só adquire créditos mediante 
um contrato com Direito de Regresso, para garantir 
a recompra dos títulos não pagos e garantir a renta-
bilidade da empresa.
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Roberta da Silva é analista de crédito da Consul Factoring.

RESULTADOS

O estudo propiciou à empresa um modelo docu-
mentado de análise de crédito conforme as suas reais 
necessidades, observando as particularidades do setor.

Uma grande vantagem de ter um modelo documen-
tado de análise, é que mais à frente quando algo sair er-
rado, é possível voltar aos documentos e tentar entender 
o que não foi considerado inicialmente e aprender para 

não cometer os mesmos erros novamente.
Sabe-se que o mercado de factoring é bastante 

complexo e muito diferente das práticas de análise 
de crédito utlizadas pelos bancos. 

Como pode ser visto nos gráficos de rentabilidade e na 
tabela de títulos em atraso, as medidas adotadas surtiram 
efeito e servem de modelo também para outras empresas 
de factoring ou até mesmo de outros ramos, que estejam 
com falhas na análise e concessão de crédito.
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m a R c o  s t E F a n i n i

STEFANINI IT SOLUTIONS

A 
Stefanini fechou 2008 com um expressivo 
crescimento. Para 2009, a empresa está 
prevendo faturamento de R$ 800 milhões, 
cumprindo a meta de crescer cinco vezes em 

cinco anos e chegar a 2012 com resultado de R$ 2 
bilhões.

Entre os fatores que contribuíram para o resul-
tado da Stefanini em 2008 está a consolidação das 
operações internacionais, que passaram a responder 
por 22% do faturamento da consultoria.

PRÊMIOS CONQUISTADOS 

• Pesquisa Info Marcas 2008 - Campeã pelo 4º ano 
consecutivo na Categoria Integração, Desenvolvi-
mento e Fábrica de Software:

- 1º lugar na categoria Integração, Desenvolvi-
mento e Fábrica de Software

- 4º lugar na categoria Serviços Operacionais.
- Anuário Informática Hoje – A Stefanini foi a 

32ª colocada no Ranking das 200 Maiores Empresas 
de TI.

Fundada em 1987, a Stefanini IT Solutions é considerada uma 
das principais consultorias de serviços na área de Tecnologia 
da Informação. A empresa possui escritórios em importantes 
localidades do País, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, São 
Paulo e Ceará. No exterior está presente na Argentina, Chile, 
Peru, Colômbia, Venezuela, México, EUA, Espanha, Portugal, 
Itália, Inglaterra, Índia e Angola.

fazendO história
nO mercadO de ti
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Radiografia da Stefanini IT Solutions

Tabela 1

• Exame Melhores e Maiores – 2008 – A Stefanini foi:
- 1º lugar em Rentabilidade 
- 2º lugar em Investimento no Imobilizado
- 4 º melhor empresa no Ranking de Indústria 

Digital* sendo a 1ª colocada entre as prestadoras de 
serviços.

- 7º lugar em crescimento
- 918º lugar no ranking geral das 1.000 maio-

res em vendas, subindo 40 posições em relação a 
2007.
• Anuário Telecom 2008 – Plano Editorial - Prêmio 
Cidadania para o Projeto Educar para Crescer do 
Instituto Stefanini 
• Anuário Telecom 2008 – Plano Editorial – A Stefa-
nini é a 58º colocada no ranking das 100 maiores.
• Valor 1000 – As 1000 maiores empresas de 2008 
– A Stefanini foi a 8ª colocada entre as 20 maiores 
empresas em rentabilidade do PL. 

No ranking geral foi a 796ª colocada (73 posições 
acima em relação a 2006 – 869º lugar)

• No ranking de Tecnologia da Informação foi:
- 1ª colocada em Rentabilidade
- 1ª Colocada em Giro do Ativo
- 3ª colocada em Margem da Atividade
- 7ª colocada em Geração de Valor 
- 6ª colocada do Ranking de Tecnologia da In-

formação

• IstoÉ Dinheiro – 500 Melhores empresas do Bra-
sil – A Stefanini é a 418ª colocada no Ranking das 
500 melhores empresas e no Ranking de Tecnolo-
gia – Software e Serviços foi a 5ª colocada entre as 

melhores em Governança Corporativa
• Revista Info Exame – AS 200 maiores empresas 
de tecnologia do país 2008 – A Stefanini foi a 76ª 
colocada no ranking geral (6 posições acima em 
relação a 2006- 82º lugar)
• Gazeta Mercantil – A Stefanini foi eleita a melhor 
empresa no setor Tecnologia da Informação na 32ª 
edição da Revista Balanço Anual
• Pesquisa Info de Marcas pela InfoExame 2008 – 
categorias integração, desenvolvimento e fábrica de 
software.
• Destaque em gerenciamento de aplicativos e redes 
nos 100 Maiores Serviços Corporativos do IDG em 
2007.
• Eleita pelo terceiro ano consecutivo a melhor pela 
pesquisa Info de Marcas da revista InfoExame, na 
categoria Fábrica de Software, Desenvolvimento e 
Integração.
• The Black Book Outsourcing 2006 – A Stefanini 
foi a primeira empresa sul-americana a estar no 
ranking das dez mais do outsourcing mundial.
• Foi destaque pelo prêmio Relatório Bancário 2006, 
realizado pela revista Relatório Bancário na categoria: 
Rede Integração e Suporte – Integrador.
• Eleita a empresa mais rentável no segmento Tec-
nologia, Software e Serviços, segundo “As melhores 
da Dinheiro”, revista Isto É Dinheiro 2006.
• A melhor pela categoria Outsourcing em Serviços 
– Prêmio Padrão de Qualidade em B2B, revista B2B 
Magazine (Padrão Editorial).
• Destaque em empresa de tecnologia pelo Valor 
1000. 
• Destaque em soluções de RH segundo o Anuário 

Escritórios no Brasil

São Paulo, Alphaville, Região de Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, 

Uberlândia (MG), Macaé e Jaguariúna

Filiais no exterior

Argentina (Buenos Aires/Córdoba/San Juan), Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, México (Monterrey e Cidade do México), Estados 

Unidos (Fort Lauderdale/Atlanta/Nova York), Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Panamá e Índia (Hyderabad).

Fábricas de Software

São Paulo (2), Rio de Janeiro, Jaguariúna (Campinas - SP), Alphaville (SP), Belo Horizonte (MG) Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre 

(RS), Salvador (BA), Distrito Federal e Buenos Aires (Argentina), Querétaro (México) e Lima (Peru).

Certificação de qualidade

Conta com Capability Maturity Model (CMM) nível máximo, o número 5. O CMM confere à empresa um padrão de qualidade 

internacional na engenharia de software.
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1987 Início das atividades da empresa, com escritório na casa de Marco Stefanini

1988 Abertura do escritório na Avenida Paulista (38 m²)

1989 Abertura de cursos para formação de profissionais: Itaú, Lloyds, Banco Nacional, Bradesco

1990 Plano Collor: início dos serviços de terceirização

1991 Expansão dos serviços de terceirização

1992 Avanço tecnológico/transferência do mainframe para novas tecnologias

1993 Outsourcing e serviços de operação e produção/consolidação da marca 
Ainda neste ano a consultoria faturou o seu primeiro US$ 1 milhão. 

1994 Primeiras fábricas de software/crescimento próximo a 200%
Início de projetos de responsabilidade social.

1995 Início expansão nacional, com abertura de filiais em Campinas, Curitiba e Porto Alegre.   
Criação do modelo de células
Abertura do novo escritório (1000m2) em SP 

1996 ISO 9001
1ª subsidiária internacional na Argentina
1ª empresa brasileira a firmar parceria com a SAP
Expansão das atividades: ERP

1997 Abertura das filiais Belo Horizonte e Rio de Janeiro / Abertura da divisão Networking.

1998 Abertura da filial Fortaleza – grande expansão das fábricas de softwares pelo País.

1999 Abertura da filial em Recife - análise dos processos.

2000 Abertura da filial em Salvador e das subsidiárias Chile e México. Início dos  serviços de CRM e BI.

2001 Abertura da filial em Brasília e das subsidiárias Peru, Colômbia e EUA  (transformação do escritório  
comercial em subsidiária) – Início das atividades do Instituto Stefanini.

2002 Obtenção do nível 2 do Capabality Maturity Model (CMM) 

2003 Abertura da filial Espanha
Criação da Stefanini Training

2004 Abertura da filial Portugal e início de operações em Angola (África) e conquista do CMM nível 3 

2005 Inaugurações dos escritórios em Nova York e Itália. 
CMM: Conquista do nível máximo, o de número 5. 

2006 Inaugurações dos escritórios na Inglaterra e Índia. 

2007 A empresa é a primeira da América do Sul a ser incluída no The Black Book Outsourcing (o mais cobiçado 
prêmio da categoria do mundo)
A Stefanini participa do Fórum de CEOs entre Brasil e EUA.

2008 Inauguração da filial no Canadá

Trajetória

Tabela 2
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Melhor 2006 (Ed. Segmento).
• Eleita a melhor em serviços de software pelo Info200 
2006 (Ed. Abril)
• “100 Maiores Serviços Corporativos 2006 
(IDG)”.
• “Pesquisa Info de marcas 2006” 
- como a melhor empresa pela cate-
goria Integração, desenvolvimento 
e fábrica de software.

MISSÃO

Gerar valor de maneira sus-
tentável para clientes, acionistas, 
colaboradores e sociedade em geral, 
através de soluções para nossos 
clientes.

 
VISÃO

Ser líder na geração de valor, qualidade dos servi-
ços e crescimento sustentável, tornando-se a empresa 
de 750 milhões de dólares até 2011.

 
VALORES

Voltado ao cliente 
Flexibilidade, personalização e disponibilidade;

Transparência e ética 
Como alicerce da organização;

Orientação a resultados 
Sempre definirmos onde queremos ir e agimos 

para chegar lá;

Orientação a Pessoas 
Respeito e cuidado com o ser humano.

UMA PARCERIA PARA SOLUÇÃO  
DE PONTA E INOVADORA

A Stefanini IT Solutions firmou em 2008 uma 
parceira estratégica com a Tidal Software, empresa 
especializada no fornecimento de soluções para o 
gerenciamento automatizado de performance do 
SAP. 

A união tem por objetivo oferecer as empresas 
brasileiras uma tecnologia robusta, moderna e de 
ponta com a função de prevenção, detecção, análise 
e atualizações do ERP do SAP. “O software Tidal 

capacita a organização a operar com agilidade e de 
forma pró-ativa e automatizada, reduzindo riscos e 
custos operacionais”, esclarece Max Mascarenhas, 
diretor de canais para América Latina da Tidal 

Software. 
Segundo o executivo, a parce-

ria com a Stefanini envolve tanto 
a representação comercial, como 
também toda a parte de desenvol-
vimento, implementação e veri-
ficação do software da Tidal. “A 
equipe da Stefanini está apta para 
implementar e acompanhar no 
cliente todo o ciclo de vida da fer-
ramenta. Além disso, a consultoria 
também será um de nossos canais 
de pré e pós-vendas no Brasil”, diz 
Mascarenhas ressaltando também 
que a forte presença da Stefanini 

nas maiores empresas do Brasil e sua ampla pene-
tração na América Latina foram fatores decisivos 
para concretização da parceria. 

Com essa aliança, a Stefanini espera consolidar 
sua presença em soluções SAP. Para Patrícia Fran-
ça, gerente de produtos da Stefanini, a expectativa 
é ampliar a atuação da empresa na implementação 
de soluções que auxiliam as companhias na eco-
nomia de tempo. “Esta é uma ferramenta única e 
se torna estratégica para as empresas na análise de 
performance”.  

A Tidal Software possui soluções singulares e 
inovadoras que permitem o Gerenciamento Pró-ativo 
e Inteligente de Performance de Aplicações ERP 
(inclusive as da SAP) e a Automação de Processos 
de TI (IT Workload Automation). Nossas soluções 
Tidal Horizon for SAP e Tidal Enterprise Scheduler 
são certificadas para o ambiente SAP e habilitam 
organizações a executarem com sucesso 100% dos 
seus processos críticos. Além de nossas soluções 
viabilizarem a detecção, correlação, diagnóstico e re-
solução de problemas de performance de forma auto-
matizada, inteligente e consistente (usando SAP Best 
Practices), elas facilitam a identificação de gargalos, 
planejamento de capacidade e geração de relatórios 
para análise de performance, segurança e compliance 
no ambiente SAP. Em suma, as soluções 

A TIDAL Software para SAP permitem que 
organizações alcancem suas metas de negócios e 
SLAs e reduzam o risco e custo operacional do seu 
ambiente SAP ERP. Nossas soluções automatizam 
e controlam a execução de tarefas críticas no SAP, 
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incluindo jobs, relatórios e processos batch, e reduzem 
drasticamente o tempo de resolução de problemas por 
meio da identificação, análise, diagnóstico e resolução 
de problemas de performance em tempo real. Nossa 
tecnologia incorpora as best practices da própria SAP, 
permitindo a resolução consistente e virtualmente 
imediata de problemas de performance. Essa me-
todologia garante a melhoria contínua do software 
SAP, eliminando ou reduzindo significativamente o 
impacto de problemas de performance no negócio 
ou nos usuários finais.

CONSOLIDANDO A LIDERANÇA  
O MERCADO SEGURADOR

 
A Stefanini consolidou, em 2008, sua liderança 

no mercado segurador e investiu em ações e produtos 
desenvolvidos especialmente para este mercado. 

Líder em performance e reconhecida como uma 
das principais consultorias a atuar no Mercado de 
Segurador, a Stefanini conquistou a confiança do 
mercado graças à larga experiência e ao investi-
mento neste setor, procurando sempre tendências e 
inovações para suprir as necessidades do mercado. A 
empresa carrega um portfólio de soluções de BPM, 
ECM, B.I, integração, assinatura digital e mobilida-
de especialmente desenhadas para as necessidades 
das seguradoras. Além disso, oferece os serviços de 
consultoria, integração&desenvolvimento, processos, 
service desk, BPO e outsourcing.

Atualmente a Stefanini atende a Seguradoras 
TOP 10, de acordo com o Ranking das Segurado-
ras, primeiro trimestre 2008 da Rating de Seguros 
e também a empresas como o IRB, principal 
resseguradora do Brasil. Na lista de clientes estão 

empresas com atuação em seguros de Automóveis, 
Previdência Privada, Seguros Gerais e Saúde. Ao 
todo são mais de 25 clientes ativos em toda a Amé-
rica Latina. 

A Stefanini está programando um aumento de 
participação nesse mercado e está investindo em 
ações como soluções Core, CRM, arquitetura SOA 
e aumento da oferta de serviços de Outsourcing e 
BPO.

IMPULSIONANDO OS NEGÓCIOS  
O SETOR FINANCEIRO

Um dos contratos que impulsionou, em 2008, a 
área de Financial Services da companhia foi o con-
quista da Caixa Econômica Federal. O banco estatal 
escolheu a Stefanini para a implementação de seus 
projetos na área de desenvolvimento de software e 
manutenção dos sistemas. O contrato – o maior fe-
chado em 2008 - vai dedicar uma equipe aproximada 
de mil profissionais da Stefanini. 

Ailtom Barberino do Nascimento, diretor de IT 
Offshore da Stefanini, explica que a consolidação 
do setor se deu principalmente pelo investimento 
em parcerias estratégias e por novos e importantes 
contratos. “Fechamos parcerias com a On Base e Sa-
piens, desenvolvedoras de soluções de back office que 
proporcionam redução de custos e riscos operacionais 
e melhoria de performance a bancos e, principalmen-
te, a seguradoras. Além disso, a Stefanini também 
cresceu em projetos de outsourcing em bancos de 
investimento e de varejo”, explica o executivo. 

Nascimento também ressalta que o mercado 
financeiro está em uma fase muito pujante. “As 
expectativas para 2008 são bastante otimistas. Um 
dos impulsionadores deste cenário foi a análise divul-
gada pela agência de classificação de risco Standard 
and Poor’s que elevou a nota de risco de crédito do 
Brasil, considerando o País um território seguro para 
investidores estrangeiros, isso fez com que o mercado, 
principalmente, os bancos de investimento de capi-
tal estrangeiro aumentasse a demanda por projetos 
na área de TI. Outro fator que contribui para esta 
fase positiva é o aumento de crédito que demanda 
lançamento de novas soluções e atualização das 
ferramentas que proporcionam maior velocidade a 
todo o sistema de análise de crédito”, diz.

A área de Business Process Outsourcing (BPO) 
para o segmento financeiro também teve crescimento 
expressivo. “Os bancos perceberam que a terceiri-
zação de parte dos processos de negócios possibilita 
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a redução de custo com o aumento na qualidade”, 
finaliza Nascimento.

INVESTIMENTO ESTRATÉGICO  
EM TELECOMUNICAÇÕES

Em 2008 a Stefanini também promoveu uma 
reestruturação da sua vertical voltada para o setor 
de telecomunicações com a chegada de Cristiano de 
Almeida, Gerente Executivo da área. Com mais de 
14 anos de vivência no mercado de telecomunicações, 
Cristiano chega à Stefanini com a missão de investir 
no segmento e torná-lo referência de mercado, assim 
como ocorre com finanças. Hoje, o setor responde por 
16% do faturamento total da Stefanini e o objetivo é 
dobrar essa participação em um ano. 

Para alavancar os negócios em telecomunicações, 
a Stefanini aumentou o escopo 
dos serviços oferecidos para esse 
mercado por meio de parcerias.  
“95% das maiores empresas de 
telecomunicações já são clientes 
da Stefanini e queremos aumentar 
nossa participação dentro dessas 
empresas”, afirma Cristiano. “Es-
tamos enxergando esse mercado 
com grande potencial, graças às 
mudanças do setor”. 

O objetivo da reestruturação é levar para as 
operadoras todo know how que a Stefanini possui 
em TI como SOA, Integração de Sistemas e Desen-
volvimento de BI, e posicionar a consultoria como 
parceiro em áreas específicas como redes e billings. 
”As novas determinações da Anatel, como a porta-
bilidade, e a fusão entre TI e telecomunicações vai 
gerar diversos serviços e queremos consolidar nossa 
atuação nesse mercado apresentando soluções que 
atendam as empresas com todo expertise que possu-
ímos”, comenta o executivo. 

Além disso, a consultoria prepara a adequação 
de sistemas, integração, desenvolvimento, suporte 
a novos serviços como vídeo e TV, aliando-se aos 
fornecedores desses serviços. Entre os clientes de te-
lecomunicações, a Stefanini já atende a Telefônica, 
Claro, TIM, Vivo, BrT, eentre outras.

EMPRESA INAUGURA   
CENTRO DE EXCELÊNCIA

 
A Stefanini IT Solutions também consolidou, ano 

passado, sua prática em SOA (arquitetura orientada 

a serviços), através de um Centro de Excelência.
O projeto visa manter a Stefanini na vanguarda 

de arquiteturas de soluções dentro do conceito SOA. 
O Centro de Excelência conta com laboratórios es-
pecializados dos principais players do mercado, tais 
como Oracle, IBM, SAP entre outros. O principal 
objetivo é estimular a pesquisa, multiplicação de 
conhecimento e criação de protótipos aplicados por 
clientes da Stefanini. “Entre dois ou três anos estima-
se que uma parte significativa de novos projetos será 
desenvolvido na arquitetura orientada a serviços”, 
explica Silvio Passos Vice Presidente de Serviços da 
Stefanini.

Segundo a IDC, o crescimento desta prática será 
de 60% em 2010, e que, até o fim deste ano, 35% 
das empresas já tenham começado a diagnosticar 
as necessidades de implementar a tecnologia. “Isso 

reforça a importância de antecipar 
e consolidar as práticas do SOA”, 
acrescenta Passos. 

Para consolidar ainda mais 
a oferta de serviços baseados em 
Arquitetura Orientada a Serviço 
(SOA), o Centro de Excelência 
conta com grupos de especialistas 
das várias fábricas de software 
da Stefanini, potencializando a 
capacidade de atender à demanda 

crescente de projetos que utilizem essa arquitetura.
Outro aspecto fundamental do centro é o apoio 

a projetos em SOA que já estão em andamento, não 
só aportando conhecimento e experiência, como 
também realizando um trabalho de Mentoring 
(orientação). “Além do desenvolvimento das solu-
ções queremos contribuir para que nossos clientes 
apliquem as melhores práticas dos processos e gover-
nança sobre seu parque de aplicações desenvolvido 
sob o novo conceito” finaliza o executivo.

UMA INICIATIVA VOLTADA  
PARA A INCLUSÃO DIGITAL

A Stefanini também é uma das empresas-madri-
nhas do projeto de Formação de Recursos Humanos 
em Software, o Forsoft, que teve suas primeiras tur-
mas formadas em novembro de 2008,  no Ministério 
da Ciência e Tecnologia, em Brasília.

O projeto, iniciado em 2006, busca a criação de 
um novo modelo de formação e recrutamento de 
recursos humanos, em nível técnico, especificamente 
voltado para Tecnologia da Informação, usando o 
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Ensino a Distância (EAD).  O objetivo da iniciativa 
é unir esforços de Inclusão Digital para atingir uma 
parcela da população carente de oportunidades, sem 
perder qualidade e competitividade. 

O Forsoft vai acompanhar o desempenho dos 
formandos em seu início de carreira profissional nas 
empresas-madrinhas. É o caso de Alisson Osmar 
Maciel, de 20 anos, e de Clésia Vasconcelos Oliveira, 
de 22 anos, que atualmente trabalham na fábrica de 
software da Stefanini e consideram a participação no 
projeto como uma grande oportunidade para adquirir 
conhecimento e impulsionar suas carreiras.

“Foi uma ótima possibilidade de aprender, pois 
além da tecnologia pudemos rever outras matérias 
de base, como a matemática. Está sendo uma expe-
riência desafiadora trabalhar numa empresa como a 
Stefanini, pois a cada dia aprendo coisas novas que 
me trazem uma grande experiência profissional”, 
revela Alisson. 

A Stefanini é madrinha das turmas de Porto Ale-

gre (RS), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), 
Brasília (DF) e de duas turmas em São Paulo (SP). 
As outras cidades participantes são: Mangaratiba 
(RJ), Duque de Caxias (RJ), São José dos Campos 
(SP), Campinas (SP), Carapicuíba (SP), Sorocaba 
(SP), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Caxias do Sul 
(RS), Recife (PE) e Curitiba (PR).

Além das empresas-madrinhas, os recursos para 
a iniciativa também são provenientes do Ministério 
da Ciência e Tecnologia por intermédio da Secretaria 
de Política de Informática, a SEPIN. O projeto ainda 
conta com o apoio da Associação Brasileira de Em-
presas de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(Brasscom), Softex, DataSul e da Sociesc Educação 
e Tecnologia.

A ENTRADA NO RANKING DAS 
TRANSNACIONAIS BRASILEIRAS

Em 2008 a Stefanini IT Solutions passou a 

STEFANINI IT SOLUTIONS

Responsabilidade social – O Instituto Stefanini

Tabela 2

O Instituto Stefanini nasceu em outubro de 2001 com o objetivo de promover a inclusão digital. A iniciativa oferece 
gratuitamente aos jovens de comunidades carentes com cursos básicos de informática, suporte e manutenção de 
microcomputadores.  A entidade já beneficiou mais de 30 mil pessoas com o seu trabalho. 

Para ingressar no programa os estudantes precisam ser maiores de 16 anos e já ter concluído a 8ª. série do en-
sino fundamental. Os alunos aprendem a utilizar as ferramentas windows, word, excell, power point e navegação 
na Internet, além de ter aulas técnicas de instalação de softwares, montagem e desmontagem de equipamentos e 
noções sobre rede. 

Após uma seleção, os alunos são encaminhados paraa ocupar vagas em empresas que são clientes da própria 
Stefanini, tais como Telefônica, Banco Itaú e Danone. Mais de mil alunos já foram contratados por estas e outras 
empresas. 

Instituto conta com núcleos em Jaguariúna, região de Campinas, Jaguaré, capital paulista, no Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. E em 2008  a instituição inaugurou uma nova unidade na cidade de Poços de Caldas, no interior de Minas 
Gerais.    O município não foi escolhido por acaso O trabalho será desenvolvido em parceria com a Alcoa Alumínio, 
além do Sesi e a Prefeitura do local.

Inicialmente estão sendo atendidos 110 jovens, sendo quatro turmas de 25 alunos no curso básico de informática 
e 10 no de suporte e manutenção de microcomputadores. Cada aluno conta com uma máquina. 

As aulas são realizadas nas instalações do Sesi. Uma equipe com cinco colaboradores foi contratada especialmente 
para o trabalho. O grupo passou por um treinamento em Poços e na capital paulista. Os instrutores estiveram na sede 
do instituto, na Zona Oeste de São Paulo, para conhecerem o trabalho  que é desenvolvido pela entidade já há seis 
anos. 

“Nosso grande diferencial está no atendimento às pessoas. Por isso, era importante para eles verem de perto 
tudo que é feito”, afirma a diretora do instituto, Maria José Machado, que comanda  o Instituto Stfanini desde  a 
sua fundação.

Segundo ela, o núcleo mineiro é um grande desafio. “Como o nosso acompanhamento será a distância, é um 
projeto que exige muito mais da nossa parte. Tivemos, por exemplo, que criar uma logística diferenciada para a uni-
dade”, explica.
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figurar no Ranking das Empresas Transnacionais 
Brasileiras, elaborado pela Fundação Dom Cabral 
desde 2002. Ao lado de nomes como Odebrecht, Em-
braer, Gerdau e Vale, a Stefanini ficou em 21º  lugar 
no ranking geral e, na categoria de 
presença internacional, a consultoria 
ficou com a 6ª  colocação, a frente 
de gigantes nacionais

Presente em 16 países, a Stefanini 
começou o seu processo de interna-
cionalização em 1996 com a aber-
tura da primeira filial na Argentina. 
Hoje, os negócios internacionais já 
respondem por 22% do faturamento 
da empresa e é um dos pilares para 
o nosso crescimento sustentável. Em 
2008 a Stefanini abriu sua quarta 
unidade no México, em Toluca, e a 
primeira no Canadá, em Montreal.

O Ranking FDC das Transna-
cionais Brasileiras acompanha o processo de interna-
cionalização das empresas nacionais e leva em conta 
uma ponderação entre as receitas geradas no exterior, 
número de escritórios em outros países e número de 
colaboradores no exterior. A Fundação Dom Cabral 
é hoje considerada uma das mais importantes escolas 
de educação executiva, tendo sido eleita a 16ª melhor 
do mundo pelo jornal “Financial Times”. 

UM ANO DE EXPANSÃO: STEFANINI 
FECHA 2008 COM CRESCIMENTO DE 35% 

A Stefanini IT Solutions fechou 2008 com a 
melhor taxa de crescimento orgânico dos últimos 
seis anos, com aumento de 35% em relação ao ano 
passado, que fecha 2008 em R$ 510 milhões. O re-
sultado superou as expectativas traçadas em 2007. 
E o resultado foi muito positivo à medida que não 
inclui fusões e aquisições. 

Para chegar a esse resultado, além de aumentar o 
escopo de serviços prestados aos mais de 350 clientes 
da consultoria no Brasil e 120 clientes no exterior, 
a Stefanini conquistou mais de 40 novos clientes 
como Schincariol, Nokia Siemens, Sodexho, Astra 
Zeneca, Golden Cross, Magazine Luiza, Cosan, 
STF, Pirelli.

Para 2009 a Stefanini está prevendo faturamento 
de R$ 800 milhões, cumprindo a meta de crescer 
cinco vezes em cinco anos e chegar a 2012 com 
resultado de R$ 2 bilhões.

A crise financeira mundial requer cautela, mas não 

assusta. Ao longo desses 21 anos de história da Stefanini, 
soubemos transformar os momentos de incerteza em 
oportunidades para a empresa. Líder em performance 
e presente em 16 países, a consultoria atende ativa-

mente metade das empresas do Guia 
das Maiores da revista Exame e 40% 
das Top 100 da Fortune. Entre os 
seus clientes, 90 estão na Stefanini 
há mais de sete anos. Graças a nossa 
solidez financeira, a Stefanini se tor-
nou uma alternativa segura para as 
empresas e as nossas perspectivas são 
positivas para 2009. Fizemos uma 
rápida mudança nos planos de IPO 
devido ao cenário econômico e como 
não dependíamos desse recurso para 
os nossos investimentos, os impactos 
foram minimizados.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Entre os fatores que contribuíram para o resul-
tado da Stefanini nesse ano, está a consolidação das 
operações internacionais, que passaram a responder 
por 22% do faturamento da consultoria. Entre os 
destaques estão as operações na América Latina, 
especialmente no México com crescimento de 80% 
e onde foi inaugurada a quarta filial da Stefanini, 
na cidade de Toluca, localizada a 45 minutos da 
Cidade do México. 

Em 2008 também foi aberta a primeira unidade 
da Stefanini no Canadá, na cidade de Montreal. 
Tanto o México, quanto o Canadá são áreas estra-
tégicas para a Stefanini, devido à proximidade com 
os Estados Unidos, o principal mercado de TI do 
mundo. Além disso, muitas empresas têm investido 
alto em infra-estrutura de tecnologia, principalmente 
as instituições financeiras. Para 2009 a consultoria 
planeja a expansão das operações nos Estados Unidos 
e abre a quarta filial no país no primeiro trimestre.

INVESTIMENTOS E TENDÊNCIAS

Além de reforçar sua participação no mercado 
financeiro, setor que atua com grande expertise, a 
Stefanini aposta no segmento de telecomunicações e 
foca suas ações na busca de soluções de portabilidade 
numérica e billing, além de serviços de engenharia 
de redes, desenhados especialmente para essa área de 
grande potencial.  

Responsável por 30% dos negócios da Stefanini, a 

TECNOLOGIA
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área de Financial Services reportou um crescimento 
de 40 % em 2008 e o destaque desta área foi o exterior, 
com a conquista de vários novos clientes no México, 
EUA, Peru, Chile, Argentina, e Espanha. Um dos 
contratos que impulsionaram os novos negócios nesta 
área foi a conquista da Caixa Econômica Federal. O 
banco estatal escolheu a Stefanini para a implemen-
tação de seus projetos na área de desenvolvimento 
de software e manutenção dos sistemas. O contrato, 
avaliado em R$ 127,6 milhões vai dedicar uma equipe 
aproximada de quatrocentos profissionais da Stefanini, 
o maior contrato fechado em 2008.

Entre as tecnologias apontadas pela Stefanini 
como tendências para 2009 estão práticas como 
Multisourcing, SOA, Software como Serviço (SaaS), 
Scrum e BPO. Seguindo essa tendência, no primeiro 
semestre desse ano, a Stefanini criou um Centro de 

Excelência especializado em Service Oriented Ar-
chitecture (SOA) – arquitetura orientada a serviços, 
visando estimular, fomentar e desenvolver novas 
aplicações dentro deste conceito, ainda em evolução 
no Brasil. O centro de excelência tem a funcionali-
dade de um laboratório que reúne vários profissionais 
de alto nível que trocam experiências e testam todos 
os componentes em SOA.

A capacidade de se adaptar rapidamente às mu-
danças será uma competência bastante importante 
para os próximos anos e a força motriz dos próximos 
5 a 10 anos para consolidar o Brasil no segmento de 
TI. Aproximar a tecnologia do negócio, reforçando a 
estratégia, será a principal atividade da TI nos pró-
ximos anos e tem sido o nosso segredo para elevar 
os lucros e amadurecer a parceria entre a Stefanini 
e os seus clientes.

Marco Stefanini é fundador e presidente da Stefanini IT Solutions.

STEFANINI IT SOLUTIONS
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l E o n a R d o  P E t R E l l i  /  J o ã o  P R o s d ó c i m o

DTCOM

A 
Dtcom  – Educação e Comunicação Corpo-
rativa foi fundada em 2000 e, desde então, 
oferece soluções de conteúdo e tecnologia para 
o desenvolvimento de colaboradores, além de 

tecnologias para o fomento da Comunicação Cor-
porativa.  A empresa tem em sua base empresas de 
renome no mercado nacional, e atende seus clientes  
com  produtos como  a TV Corporativa e o seu 
acervo de conteúdos.   

A empresa foi criada com a participação de 
grupos empresariais e de investidores como a Umu-
arama Participações, o Grupo Icatu, a Mongeral 
Previdência e o Grupo Petrelli de Comunicação, 
a Dtcom atua no mercado corporativo e público, 
por meio de soluções de comunicação, educação a 
distância e capacitação. 

Com a Dtcom oferece alguns serviços, entre eles 
a TV Corporativa, que integra tecnologias como a 
transmissão via satélite, vídeo IP e webstreaming. 
A TV Corporativa Dtcom (TVC) é uma solução 
multiplataforma que constitui a melhor ferramenta 
de comunicação e informação à disposição no mer-
cado. Ela funciona através de transmissão via satélite, 
com possibilidades de recursos interativos para uma 
rede fechada de TV. 

O case aqui apresentado relata as soluções criadas e o 
trabalho desenvolvido pela empresa paranaense Dtcom na 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), instituição 
que coordena as ações de segurança pública em todo o país, 
juntamente com Secretarias Estaduais de Segurança Pública e 
com as instituições políciais civis e militares.

sucessO em prOjetO 
de âmbitO naciOnal
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A estrutura da Dtcom permite 
a formação de uma rede de co-
municação, em tempo real, com 
filiais, clientes, distribuidores e 
fornecedores interligados. Com 
ela, sua empresa personaliza a 
comunicação, encurta distâncias, 
reduz custos e otimiza o tempo dos 
colaboradores. 

A TVC Dtcom pode transmi-
tir eventos ao vivo ou conteúdos 
pré-gravados, para qualquer lugar 
no Brasil e na América do Sul. 
Definidos o local de captação e 
os locais de recepção, a Dtcom se 
encarrega de implantar a sua rede de comunicação. 
Som e imagem são recebidos via satélite, com ga-
rantia da mais alta qualidade e com total sigilo das 
transmissões. 

A empresa conta também com o Sistema de Trei-
namento e Capacitação Corporativa, principalmente 
nas áreas de novidades e tendências, negociação, 
marketing e vendas, administração pública e finan-
ças, informática e internet. Tudo isso em canais 
exclusivos, constituindo um sistema inovador para 
o desenvolvimento de talentos, com transmissão via 
satélite e complementado pelo LMS Dtcom. 

A empresa conta hoje com mais de 500 mil 
colaboradores de corporação de todo o país e apre-
senta uma infraestrutura que reúne o melhor da 
tecnologia, da informação e do potencial humano 
para garantir o sucesso de sua comunicação, entre 
elas o Teleporto Dtcom, com transmissão realizada 
em estrutura própria através do Teleporto Dtcom 
em Quatro Barras – PR (região metropolitana de 
Curitiba), licenciado pela Anatel para operação de 
serviços DTH, transmitindo sinal digital encriptado 
via satélite em banda KU; Equipe multidisciplinar, 
voltada especialmente à criação, adaptação e transpo-
sição de conteúdos e ao desenvolvimento de projetos 
instrucionais e pedagógicos; Apoio de produção, com 
elaboração de roteiros, orientação aos participantes, 
testes de vídeo e produção de conteúdos especiais 
para a sua TV Corporativa e Assistência Técnica 
com profissionais capacitados para a solução de 
ocorrências técnicas e para a orientação e apoio nos 
procedimentos de utilização. 

A solidez, transparência e comprometimento 
Dtcom com o mercado são auditados sistemati-
camente, inclusive como empresa integrante da 
base de dados pertinentes ao desenvolvimento das 

telecomunicações brasileiras, 
mantida pela Agência Nacional 
de Telecomunicações - ANATEL. 
Além disso, a Dtcom é a primeira 
empresa de Educação Corporativa 
a Distância com Certificação de 
Qualidade ISO. 

Além de toda essa tecnologia, 
os clientes da Dtcom ainda po-
dem contar com a programação 
dos canais exclusivos Dtcom. 
Com uma grade de programação 
diversificada, a empresa oferece 
conteúdos formativos e informa-
tivos, necessários ao treinamento, 

capacitação e à atualização profissional das empre-
sas, distribuídos em três canais direcionados, como 
Autodesenvolvimento: voltado ao desenvolvimento 
de competências essenciais e destinado ao aprimo-
ramento da qualidade de vida individual, seja no 
trabalho ou fora dele; Gestão Corporativa: dedicado 
ao desenvolvimento de competências específicas e 
voltado às temáticas da organização; Gestão Pública: 
Atende ao segmento da administração pública, abor-
dando conteúdos fundamentais sobre administração, 
habilidades comportamentais e técnicas.  

Os cursos oferecidos pela Dtcom compreendem 
dois tipos de competências necessárias para as cor-
porações: Competências Essenciais – São aquelas 
desejáveis no perfil profissional de pessoas de todas 
às áreas ou processos da organização e Competências 
Específicas/Técnicas – São as competências próprias 
da área de conhecimento do colaborador ou pertinen-
tes à função sobre sua responsabilidade.  

O PROBLEMA

Em 2005 a SENASP contratou os serviços da 
Dtcom para enfrentar um grande desafio: desenvol-
ver e implantar um projeto nacional que tinha como 
principal objetivo treinar a força policial que atua sob 
sua supervisão por meio de um Canal Corporativo 
que também seria um veículo disseminador de in-
formações, construtor de conhecimentos, facilitador 
da aprendizagem, veiculador de cultura e entreteni-
mento e, principalmente, promotor da integração das 
instituições policiais. Enfim, um veículo difusor de 
doutrina policial. Este Projeto denominou-se Rede 
Nacional de Educação a Distância para a Segurança 
Pública  (Rede EAD SENASP).

Até este ponto o trabalho não fugia do comum, 

A estrutura da Dtcom 
permite a formação 

de uma rede de 
comunicação, em 
tempo real, com 
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daquilo que a Dtcom já estava 
habituada a realizar com seus 
clientes. Mas o que, de fato, dife-
rencia este trabalho dos demais e 
o transforma num grande case, 
é o volume de colaboradores que 
precisariam ser atendidos e capa-
citados pelo programa: cerca de 
600.000 pessoas de todo o país entre policiais civis, 
militares, federais, rodoviários federais e guardas 
municipais.

Entre as principais barreiras que cercam um 
desafio como este, podemos citar principalmente 
a necessidade de compartilhar conhecimentos e 
informações para todos os profissionais da área de 
segurança pública, estimulando doutrinas e práticas 
unificadas independentemente da distância entre eles 
(e a distância é realmente significativa, visto que 
existiam colaboradores a serem capacitados nas 27 
Unidades da Federação); E a diversidade de institui-
ções que compõem o sistema de Segurança Pública, 
entre as quais havia a necessidade de integração e de 
um maior diálogo social.

A possibilidade de realizar este programa de 
treinamento utilizando-se apenas cursos a distância 
transmitidos via satélite não atendia a estratégia da 
SENASP. A melhor opção para o projeto foi a de 
integrar, através de uma rede nacional de telecomu-
nicações, as ações de educação a distância e as ações 
do sistema educacional presencial, em conjunto com 
as Academias de Polícia, respeitadas as peculiaridades 
e a autonomia das instituições de segurança pública 
nos vários níveis.

Era preciso desenvolver toda uma plataforma de 
ferramentas que atendesse às características específicas 
e  às peculiaridades da segurança pública e, princi-
palmente, ao volume de alunos envolvidos. Esse foi 
o grande desafio tecnológico que teria pela frente a 
Dtcom, a partir de então parceira do projeto, oferecen-
do tecnologia e transposição de conteúdos específicos, 
além dos seus próprios conteúdos de caráter geral.

A SOLUÇÃO

A solução tecnológica elaborada consistiu na 
montagem de infraestrutura de Tecnologia de Infor-
mação baseada em rede, com 260 telecentros instala-
dos nas instituições de segurança pública das capitais 
e principais unicípios do interior de cada Unidade 
da Federação. Estes telecentros poderiam tanto ser 
utilizados para receber a transmissão de aulas via 

satélite quanto para a 
realização de vídeocon-
ferências, outros tipos 
de treinamentos cor-
porativos, treinamento 

de instituições parceiras e também 
para a própria comunidade, de modo que seu 

custo de instalação e manutenção foi otimizado. 
Além disso, também foi oferecida a customização 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (LMS - 
Learning Management System), com ferramentas, 
via internet, que permitem ao aluno participar de 
cursos, consultar bibliografias, assistir às aulas e 
interagir com tutores e outros alunos, conforme 
descreveremos com mais detalhes mais adiante. 

Com estas ferramentas policiais civis, militares, 
bombeiros, guardas municipais, agentes penitenci-
ários, policiais federais e rodoviários federais, teriam 
acesso à educação continuada, integrada e qualifi-
cada de forma gratuita. 

OS TELECENTROS

Os espaços, batizados de telecentros, são am-
bientes de treinamento que integram os recursos do 
canal corporativo de televisão e da internet, reunindo 
avançadas tecnologias aplicadas à educação. São 
compostos por tele-salas, salas web, ambientes de 
tutoria, salas do servidor de rede e infraestrutura para 
teleconferências, videoconferências, treinamento ba-
seado em computador, e-learning, exibição de vídeos 
e filmes etc.

Em cada um dos 260 telecentros instalados no 
país, antenas parabólicas recebem por sinal de saté-
lite a transmissão de programas de treinamento com 
qualidade digital de vídeo e áudio, além de poderem 
ser utilizados também para e teleconferências. Estes 
treinamentos são formados por cursos cujo conteúdo 
é inteiramente produzido pela SENASP, e por cursos 
produzidos pela Dtcom dos canais de Gestão Pública, 
Gestão Corporativa e Autodesenvolvimento.

Com isso, diferentes cursos e programas foram 
viabilizados para os mais distantes pontos do terri-
tório nacional. 

O AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (LMS – LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM)

Como seria preciso encontrar uma alternativa 
para atender os colaboradores que residissem em 
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locais distantes de um telecentro, a Dtcom propôs a 
customização de um Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (Plataforma Tecnológica da Rede EAD da 
SENASP). 

Este Ambiente Virtual de Aprendizagem - com-
patível com o padrão SCORM, padrão internacional 
para as plataformas de educação a distância - dispõe 
de ferramentas pedagógicas e de comunicação, por 
meio das quais o aluno também solicita sua inscri-
ção aos cursos, aprofunda o conhecimento sobre o 
tema estudado, realiza a avaliação final do curso. O 
LMS também disponibiliza um sistema de tutoria 
e monitoria para auxiliar e motivar os alunos e de 
ferramentas de autoria para o desenvolvimento de 
conteúdos didáticos multimídia.  

Outras formas de interação disponibilizadas pelo 
sistema e que facilitam a integração das turmas são o 
Painel de Avisos, destinado a avisos do tutor e Admi-
nistração para os alunos; Agenda para o aluno visu-
alizar os eventos registrados pelo seu tutor e registrar 
compromissos que julgar necessário; a Caixa postal, 
na qual pode enviar, receber e gerenciar suas mensa-
gens; um Fórum de interação virtual da comunidade 
de aprendizagem e o CHAT, espaço de interação 
virtual da comunidade de aprendizagem, síncrono 
(diálogo no momento), onde o grupo participante 
expõe de forma rápida idéias, discutem, sintetizam e 
elaboram conclusões acerca de um assunto, muitas 
vezes sob a orientação do tutor.

Assim como existe uma ampla variedade de 
hierarquia e funções entre os participantes, também 
varia muito a forma de acesso à internet. Existem 
desde colaboradores conectando-se por meio de banda 
larga da mais alta velocidade, quanto por meio de 
acesso discado por linha telefônica. Seria necessário 

então criar um ambiente virtual que atendesse a 
ambos os casos. Por esta razão, optou-se por ofe-
recer a visualização dos vídeos em players menores 
dentro das páginas, ao invés de disponibilizá-los para 
download, ou em tela cheia, o que demandaria uma 
conexão mais rápida.

Além de capilarizar o acesso, permitindo que 
os policiais de locais onde não existem telecentros 
possam participar, os cursos na internet também 
permitem que o usuário possa, em qualquer lugar e 
no tempo que lhe for disponível, conectar-se e estudar 
os conteúdos sem qualquer restrição.

Outras importantes facilidades oferecidas pela 
plataforma tecnológica desenvolvida pela Dtcom 
para a SENASP são:

Ferramentas especiais para os gestores do pro-
cesso (cerca de 2 em cada uma das 27 Unidades da 
Federação): Por meio destas ferramentas é possível 
ao gestor cadastrar cursos próprios ou de terceiros 
e realizar a gestão completa dos treinamentos dos 
alunos, desde o cadastramento e matricula até à 
conclusão, emissão e impressão de relatórios, pesqui-
sas de reação e certificados, os quais são impressos 
diretamente pelo aluno.

Os canais de televisão para complementar o 
treinamento transmitindo temas específicos de segu-
rança pública. No caso destes canais, os telecentros 
tem a liberdade de organizar, de forma autônoma, 
suas programações de acordo com a conveniência 
de cada instituição.

O RESULTADO

Com três anos de existência, os resultados do 
projeto são surpreendentes. 
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Os cursos, organizados em 4 ciclos anuais, já 
contam com aproximadamente: 
• 100 mil alunos ativos por ciclo; 
• 1.200 tutores ativos;
• Mais de 2.000 turmas que contam com até 50 
alunos por sala virtual.

A procura e a certificação pelos cursos do Acervo 
de Dtcom também merecem destaque: De 2007 para 
2008, o número de certificados emitidos (número 
de colaboradores que realizaram cursos e fizeram 
a avaliação final com 70% de aproveitamento) deu 

um salto de 565%. 
O projeto da SENASP representa, sem dúvida al-

guma, um salto qualitativo em termos de investimen-
to no capital humano, na valorização do profissional 
de segurança pública, na busca da excelência nas 
ações de formação e, conseqüentemente, na melhoria 
das ações de segurança pública. 

A Dtcom sente-se parte de todo este processo e 
muito se orgulha em ter contribuído diretamente para 
a viabilização de um projeto que certamente interfere 
na melhoria do serviço público e da segurança de 
todo o país.

Leonardo Petrelli é presidente da Dtcom; João Prosdócimo é diretor 
de Marketing da companhia.
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