


















CASE STUDIES

8

R o b e R t o  t o s c h i

SABIE

Em 1976, seus filhos assumem parte da em-
presa, adotando um novo modelo de gestão 
e captando novos negócios – ampliando do 
varejo à comercialização dos produtos com o 

setor corporativo, começando pelo mercado hos-
pitalar.

Sem saber, a família Sabie estabelecia novos 
conceitos no Brasil: Home e Professional. Já que, 
até então, no segmento de enxovais não havia uma 
diferenciação no uso dos produtos – os mesmos 
que se utilizavam nos lares eram utilizados nas 
empresas.

No começo dos anos 80, determinada a oferecer 
um produto customizado para hospitais, hotéis e 
restaurantes, a Sabie expande os negócios e busca 
aumentar sua planta, por conta de um grande fluxo 
de mercadorias e produção.

Em 1986, o setor de produção e vendas corpora-
tivas migra para a região do Ipiranga, e o setor de 
vendas para o varejo permanece no mesmo endere-
ço, onde está até hoje, após mais de 70 anos.

No Ipiranga, a empresa se mantém em constan-
te crescimento e incorpora as áreas de confecção, 
estamparia, silk e bordado, tornando-se referência 
no setor de fornecimento de enxovais corporativos 

A história da marca Sabie teve início em 31 de março de 1931 
quando José Sabie, aos 18 anos, inaugurou a primeira loja de 
tecidos em São Paulo, no número 594 da Rua 25 de Março. Ao 
longo dos anos a loja se tornou uma das atividades comerciais 
mais importantes da região, sendo administrada durante 45 anos 
pelo patriarca da família.

oito décAdAs em
plenA trAnsformAção
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e institucionais do País.
Em 2006, mais uma vez, como uma empresa 

de vanguarda, a Sabie decide profissionalizar toda a 
estrutura operacional e de gestão. A ideia principal 
era tornar-se capaz de enfrentar os novos desafios 
do mercado e basear seu crescimento dentro de uma 
concepção que alia inovação e sucesso.

Hoje, por meio de linhas de produtos que agre-
gam conforto, qualidade, durabilidade e, especial-
mente, personalização, a Sabie adotou o conceito 
“Somos o que você quer, do jeito que você precisa!”, 
superou as fronteiras nacionais e passou a fornecer 
para renomados hotéis também no exterior, tendo 
entre seus principais clientes o Hotel Alvear, na 
Argentina, o mais luxuoso da América do Sul. 

Em um mercado cada vez mais exigente e in-
ternacionalizado, a Sabie surgiu para transpor as 
fronteiras do convencional e inovar, aprimorando 
e criando novas linhas de produtos e serviços para 
atingir necessidades, desejos e expectativas de clien-
tes e do próprio setor. 

Com 78 anos, a Sabie se destaca por conseguir se 
adaptar e se manter em plena transformação dentro 
da realidade dinâmica e competitiva do mercado, 
sendo uma referência em enxovais nos segmentos 
de hotéis e hospitais, atendendo bandeiras como os 
Hospitais Albert Einsten, São Luiz e Sírio Libanês, 
e mais de dez cadeias de hotéis como Atlântica, Blue 
Tree, Accor, Pestana, Estanplaza, entre outros.

VISÃO

Busca constante da liderança de mercado com 
solidez, credibilidade e competitividade.

MISSÃO

Atuação com alto grau de qualidade com foco 
nas necessidades do cliente.

INFRAESTRUTURA

A Sabie tem sua sede no bairro do Ipiranga, 
em São Paulo - Capital, próximo ao Museu do 
Ipiranga. E em suas dependências estão agrupadas 
as áreas administrativas, tais como:
• Comercial
• Financeira
• Logística
• Compras

O complexo produtivo que agrupa as áreas de:
• Estocagem
• Corte de tecidos 
• Costura (incluindo área especializada em acaba-
mentos especiais e diferenciados)
• Estamparia
• Silk
• Bordado

VENDAS

Nossa Rede de Vendas atua em nível nacional 
e contamos com 50 representantes comerciais alta-
mente preparados e treinados para atender nossos 
clientes de maneira eficiente e eficaz.

LINHAS DE PRODUTOS
 

Banho
Inclui linhas de to-

alhas e roupões, em di-
ferentes opções de com-
posições, cores e tipos de 
personalização.

Toalhas de Banho, 
RosTo, Piscina e 
Piso

Linhas Diamante, 
Pró-Standard, Luxor, 
Ravenna, Monte Carlo 
(fio egípcio), Ravenna 
Plus, Prata/Impro, tinto 
em Peça Super, Pró-
Luxo e toalhas de visita.

RouPões

Piquet Palma, Piquet Sabie Especial, Piquet 
Quadrado, Tecido felpudo, Piquet Rainha, Tecido 
felpudo aveludado.

comPosições

Fios mistos e 100% algodão

coRes

Variadas e sob consulta

TiPos de PeRsonalização

Bordado; personalização em alto-relevo; silk 
screen

TÊXTIL

OITO DÉCADAS EM PLENA TRANSFORMAÇÃO

Com 78 anos, a 
Sabie se destaca por 
conseguir se adaptar 

e se manter em 
plena transformação 
dentro da realidade 

dinâmica e 
competitiva do 

mercado
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Cama
linha de PRoduTos

Capas de Travesseiro, 
Cobre-leitos, Colchas e Co-
bertores, Edredons, Fro-
nhas, Lençóis, Protetores de 
Colchão. 

Tecidos

Linhol; Listado; Percal 180, 200, 250, 300, 500 
e 600  fios; Piquet; Super-Linhol;  Tergal Glacial; 
Tergal Olímpico; Tergal Sabie; Tergal Supremo.

comPosições

Mistos (Algodão/Poliéster) e 100% Algodão.

laRguRas e coRes

Variadas e sob consulta.

TiPos de acaBamenTos

Bainhas Simples e Paralelas; Costura Paralela; 
Larga; Larga Ponto Cheio; Larga Ponto Duplo; 
Ponto Ajour; Viés.

Hospital
linha de PRoduTos esPecíficos PaRa 
cenTRos ciRúRgicos e dePendências 
Técnicas hosPiTalaRes

Aventais, calças, camisolas, Campo Cirúrgico 
Fenestrado, Capa de Comadre, Capa de Papagaio, 
Capas de Hemodiálise, Capotes com ou sem Opa, 
Faixa de Restrição, Fronhas de Maio, Gorros, Luvas 
para Banho, Máscaras Cirúrgicas, Paninho Higiêni-
co, Pano de Biombo, Perneiras, Pijamas, Propés em 
Malha c/ solado de Lona, Punho Cirúrgico, Sacos 
de Hamper, Travessas. 

Tecidos

Algodão Crú Especial Para a Linha Hospitalar; 
Algodão Cru Trançado Especial Para a Linha 
Hospitalar; Brim Solasol; Brim Solasol com tra-
tamento Antimicrobial; Brim Tape; Brim Tapé 
com Tratamento Antimicrobial; Grafil; Linhol; 
Listado Fio Tinto; Listado Sabie; Morin;  Napa; 
Polybrim; Polybrim Light; Sempre Igual; Sitell Fio; 
Super Linhol; Technofill Listrado Fino; Tecido 
para Fralda; Tecido Perimeter (Milliken); Terbrim; 
Twill Soft.

comPosição dos Tecidos

100% algodão e mistos (poliéster e algodão).

coRes

Variadas

Restaurantes
PRoduTos

Aventais de frente, de churrasqueiro, Bibi-
co, Chapéu de Cozinha, Cobre-Manchas, Forros, 
Guardanapos, Jalecos, Toalhas de Mesa, Toalhas 
Plissadas.

Tecidos

Na Linha Milliken, tecidos Encore, Signature e 
Visa; nas demais linhas, atoalhado Panamá; Brim 
Santista Tape; Brim Santista Solasol; Gabardine 
Champiom; Oxford; Pano de Copa; Presilhas com 
Velcro.

comPosição dos Tecidos

Poliéster e algodão.

acaBamenTos

Bainhas com acabamento diagonal especial ou 
com Ponto Ajour; Plissês; Ponto Cheio.

coRes

Variadas.

A FILOSOFIA LEAN

“Pensamento Enxuto” é a aposta da 
empresa para otimização de produtos e 
serviços em tempo recorde

A Sabie inovou e implantou a filosofia que 
tornou a Toyota a empresa mais eficiente do mun-
do: a Lean Manufacturing ou Sistema Toyota de 
Produção, realizada no Brasil pelo Lean Institute 
Brasil.

O principal objetivo da empresa é continuar 
apresentando seus produtos com a qualidade 
comprovada Sabie, porém, em tempo recorde. Em 
um momento de turbulência, o melhor a se fazer é 
agir. E a filosofia Lean se enquadra perfeitamente 
na maneira atual de pensar da Sabie: “Nós somos 
o que você quer, do jeito que você precisa”.

O “Pensamento Enxuto” é incorporado em todos 
os setores de uma organização, a fim de eliminar 
qualquer tipo de desperdício e otimizar todos os 
processos dentro de um grupo, desde a matéria-
prima até o transporte do produto manufaturado 
ao cliente.

E, em uma empresa de confecção, esse “Pen-

SABIE
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samento Enxuto” tem como princípios básicos: 
fazer com que o cliente valorize e entenda o pro-
duto; enxugar ao máximo o que não agrega valor 
ao produto e processo, eliminando desperdício; ser 
contínuo no processo produtivo com in-put e out-
put equilibrados e aplicando a teoria das restrições 
(primeiro que entra, primeiro que sai); criar a 
rotina que sempre, na expedição, puxe o processo 
produtivo fazendo o tac time (ritmo de atendimento 
ao cliente e faturamento da produção), podendo 
ser visto e acompanhado constantemente; além de 
mapear os valores da cadeia e melhorá-la continu-
amente. As principais ferramentas utilizadas para a 
implantação da filosofia são Just in Time; Kaban; 
5S, entre outras.

PROMOVENDO A MARCA

A Sabie começou 2009 participando, pela 
primeira vez, como uma das pa-
trocinadoras do maior torneio de 
tênis do País, o Brasil Open, que 
aconteceu de 7 a 15 de fevereiro 
na Costa do Sauípe, Bahia. 

Pela parceria, a Sabie levou 
para as quadras toalhas perso-
nalizadas para atender desde os 
competidores do campeonato, 
até suas equipes, convidados e 
demais públicos envolvidos com 
o evento. Nossa proposta foi, ob-
viamente, além da divulgação da 
marca, apresentar e comprovar a 
qualidade de nosso produto entre 
os participantes. 

Neste evento, a Sabie esteve ao lado de marcas 
como Banco do Brasil –patrocinadora oficial do tor-
neio –, Mastercard, Centauro, Gilette, Kia Motors, 
Topper, entre outros. 

Outro evento de extrema importância que a 
Sabie já patrocinou no início de 2009 é a I Jornada 
de Hotelaria Hospitalar, promovida pela Socieda-
de Brasileira de Hotelaria Hospitalar no dia 21 de 
março no Hospital Espanhol, em Salvador/BA, 
com a distribuição de sacolas ecológicas e toalhas 
personalizadas aos convidados.

O encontro tem como principal objetivo reunir 
profissionais e estudantes de saúde, bem como de 
áreas afins, para abordar a importância da hotelaria 
hospitalar ao cliente de saúde, principalmente no 
que se refere à hospitalidade e qualidade dos serviços 

de apoio de uma organização hospitalar.
É fundamental para a Sabie atrelar a sua marca 

a um evento que trata prioritariamente a qualida-
de de produtos e serviços no ambiente hospitalar, 
já que é uma de nossas premissas para atuar no 
mercado.  

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

Apesar do atual cenário econômico mundial, 
o otimismo da empresa vem da aposta  em outras 
frentes de mercados e do investimento em moder-
nização. 

A Sabie fechou 2008 com faturamento apro-
ximado de R$ 70 milhões, o que representa um 
crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior. O 
resultado foi obtido atuando fortemente nos setores 
de hotéis e hospitais.

E para 2009 a empresa tem expectativas otimis-
tas. As projeções apontam para 
um crescimento de 22%, perspec-
tivas atribuídas principalmente 
à abertura de novos mercados 
- como os segmentos de restau-
rantes, motéis e uniformes, e ao 
investimento em infraestrutura e 
modernização.

Entre as apostas da Sabie 
estão: a aquisição de equipa-
mentos de TI para intensificar 
ainda mais a força de vendas da 
empresa; desenvolvimento de um 
programa interno com melhorias 
e benefícios para os funcionários, 

e destaque da marca da empresa, uma das líderes de 
mercado, com investimento em comunicação.

Outra novidade para 2009 é a implantação da 
filosofia Lean, Sistema de Gestão que tornou a 
Toyota a empresa mais eficiente do mundo e, recen-
temente, a maior montadora do planeta. O sistema 
é aplicado em todas as dimensões dos negócios de 
uma organização e está sendo realizado no Brasil 
para a Sabie pelo Lean Institute Brasil.

O conceito deve necessariamente ser aplicado em 
todas as áreas da empresa, de vendas a compras, 
de finanças a recursos humanos. Sempre priori-
zando onde existe maior desperdício e oferecendo 
mais oportunidades de melhorias com impactos 
substanciais sobre a equação do negócio. Mas 
enxergando o todo. Buscamos através dessa nova 
filosofia operacional a otimização de nossos pro-

TÊXTIL

OITO DÉCADAS EM PLENA TRANSFORMAÇÃO

Apesar do atual 
cenário econômico 

mundial, o otimismo 
da empresa vem da 
aposta  em outras 

frentes de mercados 
e do investimento 
em modernização
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Roberto Toschi é diretor de Marketing da Sabie.

cessos, tornando possível a entrega de um produto 
com a mesma altíssima qualidade Sabie em tempo 
recorde de mercado.

Baseada no conceito de “Ser o que você quer, 
da maneira que você precisa”, a Sabie diferencia-
se no setor pelo alto padrão de qualidade, durabi-
lidade e, principalmente, personalização de seus 

produtos. 
Referência de mercado em enxovais nos segmen-

tos de hotéis e hospitais, atualmente, a Sabie está 
presente em todo o mercado nacional, com maior 
presença nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e já 
ultrapassou fronteiras, com atuação na Argentina, 
no Chile, no Uruguai e no Peru.

SABIE
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PICCADILLY

Há mais de 40 anos no mercado externo, a 
Piccadilly exporta para cerca de 80 países 
distribuídos entre os cinco continentes. Com 
o apoio da Abicalçados (Associação Brasi-

leira das Indústrias de Calçados), é participante das 
principais feiras internacionais do setor como a Expo 
Riva e Micam (Mostra Internacional do Calçado) na 
Itália, GDS (Feira Mundial do Calçados e Assessó-
rios) na Alemanha, Mosshoes (Feira Internacional de 
Calçados) na Rússia, além de outras na Argentina, 
Bolívia, Cuba, Grécia, Inglaterra e outros países. No 
Brasil,  marca presença no Salão Internacional do 
Couro e Calçado (SICC, em Gramado) e nas duas 
principais feiras do país, Couromoda e Francal (re-
alizadas em São Paulo).

Sobretudo, as estratégias de relacionamento com 
o público incrementam o leque de diferenciais da 
marca. O formato interativo e dinâmico do portal da 
Piccadilly, por exemplo, é uma das ferramentas mais 
eficientes na comunicação com as mulheres. Através 
do canal Seu Sorriso e Clube Amiga Piccadilly, as 

Durante seus mais de 50 anos de existência, a Piccadilly tornou-
se uma das mais sólidas marcas de calçados do Brasil. Com 
mais de 3,5 mil colaboradores distribuídos em três fábricas  no 
Rio Grande do Sul – com a matriz em Igrejinha e duas filiais 
em Rolante e Teutônia – faturou R$ 230 milhões em 2008. Sua 
produção alcança a expressiva marca de 50 mil pares por dia, 
sendo 30% para exportação.

HistóriA de trAdição
e inovAção

P a u l o  G R i n G s  /  t i b ú R c i o  G R i n G s
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CALÇADOS

HISTÓRIA DE TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

internautas, além de terem  acesso a dicas de moda, 
tendências e beleza, podem enviar sua foto e tê-la 
publicada na página. Ademais, não podemos deixar 
de citar o Vitrine e a Revista Piccadilly, esta que, há 
pouco mais de um ano em circulação, alcançou a 
marca de 1 milhão de exemplares e se destaca como 
a maior revista customizada do país. Todos esses 
fatores são resultantes de uma marca que, além de 
seguir as tendências da moda apostando na tecno-
logia, acredita na importância de estreitar relações 
com seu público para inovar e crescer.

LINHA DO TEMPO

1955
Em 04 de junho, Almiro Grings e três sócios - 

Alfredo Marmitt, Evaldo Armindo Klein e Arnildo 
Kaiser - fundaram a empresa Kayser, Grings e Cia 
Ltda.  

1958
Mudança da razão social para Almiro Grings 

& Cia Ltda. Nesse ano a marca Piccadilly foi re-
gistrada.  

1968
Primeira exportação de Almiro Grings & Cia 

Ltda., tendo como destino a Inglaterra.  

1970
Lançamento nacional do primeiro tamanco fe-

minino produzido com cabedal de couro e cepa de 
madeira. O modelo foi criado por Tiburcio Grings, 
formado em estilismo de calçado.  

1974
Inauguração do prédio industrial da Rua Ernesto 

Dornelles, que atualmente abriga o Complexo 1 da 
área de produção e a parte administrativa. 

1975 
Os filhos do Sr. Almiro Grings - Adair, Tiburcio 

e Paulo - ingressam como sócios da empresa.  

1977
Inauguração da Vila Piccadilly com 65 unidades 

residenciais, 37 casas de madeira e 28 apartamen-
tos.  

1978
Início das atividades da filial em Rolante, também 

no RS.  

1980
Inauguração da Escola de 1° Grau Vila Picca-

dilly.  

1981
Inauguração das novas instalações da Filial de 

Rolante em prédio próprio.  

1983
Ampliação da Vila Piccadilly.  

1984
Inauguração da 2ª parte 

do prédio industrial da Rua 
Ernesto Dornelles.

1991
Inauguração do varejo 

Piccadilly, uma loja locali-
zada às margens da RS 115, 
com área de 1.336 metros 
quadrados.  

1996
Criação do Clube Amiga Piccadilly. Clube de 

consumidoras que tem por finalidade estreitar a 
relação fabricante - consumidor final.  

1998
Início das atividades da Filial 4 - Centro de Dis-

tribuição. Registro do Selo Conforto no INPI.  

1999
Inauguração do Centro de Treinamento Picca-

dilly – CTP.  

2000
Falecimento do fundador da empresa, Sr. Almi-

ro Grings. Ampliação do prédio industrial da Rua 
Ernesto Dornelles - Complexo 3. Reestruturação do 
Setor Administrativo.  

2001
Reestruturação da área de Recursos Humanos 

no Complexo 3.  

2002
Lançamento do livro “Almiro Grings Vida e 

Obra”. Atualização do Selo Conforto. 

A Piccadilly 
tornou-se 

uma das mais 
sólidas marcas 
de calçados do 

Brasil



CASE STUDIES

16

2003
Ampliação do programa 

de educação para colabora-
dores com a implantação do 
Ensino Médio. Alteração do 
logotipo Piccadilly.  

2004
Alteração da natureza jurídica da empresa para 

sociedade anônima e alteração da razão social para 
A. Grings S.A. Assinatura de convênio com o Ins-
tituto da Mama do Rio Grande do Sul. Ampliação 
da unidade de Rolante.  

2005
A marca Piccadilly comemorou 50 anos em 4 

de junho de 2005.  Um ano de atividades intensas 
quando a empresa confraternizou junto àqueles 
que ajudaram a construir uma história marcada 
por pessoas honestas, trabalhadoras e apaixonadas 
pela empresa.  

2006
A Piccadilly muda seu posicionamento buscando 

acompanhar a evolução da mulher moderna. 

2007
Lançamento da Revista Piccadilly, revista custo-

mizada criada especialmente para as consumidoras 
da marca.  

2008
A Piccadilly adquire uma nova unidade na cidade 

de Teutônia/RS, gerando 500 empregos imediatos e 
ampliando a sua capacidade de produção.  

SISTEMA PICCADILLY DE PRODUÇÃO

O Sistema Piccadilly de Produção é um projeto 
que associa a multifuncionalidade à alternância 
postural do trabalhador durante a jornada de traba-
lho. Através de treinamento, o profissional adquire 
conhecimento para atuar em várias fases do processo 
de produção, podendo escolher até seis operações 
diferentes na fabricação do calçado – em alguns 
momentos o profissional trabalha em pé e em outros 
sentado. Além disso, cada colaborador sente-se muito 
mais motivado e valorizado, tendo a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos. 

Todo o processo é acompanhado por doutores 

em ergonomia e fisio-
terapeutas.

RECURSOS HUMANOS

Fruto do trabalho e das crenças do seu fundador, 
Almiro Grings, a corporação mantém viva a cultura 
e os princípios de valorização de seus colaboradores, 
não se preocupando apenas com seu crescimento 
e aprimoramento profissional, mas também com 
sua realização pessoal, seu bem-estar e, ainda, com 
suas famílias.

Para isso, a empresa dispõe de creche para os 
filhos dos colaboradores, transporte, refeitório com 
serviço de nutricionista e plano de participação de 
funcionários. A Piccadilly oferece também serviços 
na área de saúde (atendimento médico e odontológi-
co), na área de moradia (Vila Piccadilly) e na área 
de educação (oportunidade de ensino fundamental 
e médio para seus funcionários).

Além de todas estas iniciativas, a A. Grings ain-
da realiza ações de integração e lazer para os seus 
colaboradores, ganhando destaque o A. Grings em 
Ação, evento voltado para os funcionários, suas 
famílias e a comunidade em geral, onde a empresa 
oferece serviços gratuitos, em meio a muita cultura 
e diversão. 

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

Apesar de já investir em projetos sociais, a Pic-
cadilly sentiu que faltava algo mais voltado às suas 
consumidoras, colaboradoras e mulheres da região. 
Para atingir um envolvimento maior com o público 
feminino e realizar o sonho da direção da empresa de 
contribuir na área da saúde voltada para a mulher, 
a A. Grings firmou uma parceria e é hoje mantene-
dora do Imama - Instituto da Mama do Rio Grande 
do Sul.

O Imama luta pela causa do diagnóstico da do-
ença, já que não existe prevenção para o câncer de 
mama. Para isso, realiza um trabalho de conscien-
tização das mulheres para a saúde integral do seu 
corpo, onde orientam sobre mamografia, exames 
clínicos periódicos e autoexame. 

Além da parceria com o Imama, a Piccadilly tam-
bém desenvolve e incentiva ações de responsabilidade 
social com os seguintes projetos sociais:
• Apromin
• Amifest
• Consepro

PICCADILLY
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• Fundação Abrinq
• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

AMIGOS DO PEITO

Criado em 2005, o Amigos do Peito é formado 
por voluntários, todos colaboradores da Piccadilly, 
que receberam treinamento qualificado para atuar 
na disseminação das informações sobre a prevenção 
do câncer de mama. O núcleo atua dentro da própria 
empresa e na comunidade da região.

RECONHECIMENTO NO EXTERIOR

A Piccadilly foi o grande des-
taque na 26ª Feira Internacional 
de La Habana, em Cuba, em no-
vembro de 2008. A marca recebeu 
medalha de ouro em qualidade, 
disputando com expositores de 
mais de 56 países. Entre eles, 
Espanha, Canadá, China, Itália, 
Alemanha e Panamá.   O evento 
contou com a presença de mais de 
2.100 empresários de várias partes 
do mundo. 

É a primeira vez que uma em-
presa brasileira ganha o prêmio, 
o que justifica a comemoração de 
Adair Grings, diretor presidente. 
“É uma grande conquista pois a 
feira é multisetorial, concorremos 
não só com exportadores de calçados, mas de roupas, 
alimentos, produtos de cama, mesa e banho, carros 
e motos. Estamos muito orgulhosos, o nosso traba-
lho foi amplamente reconhecido,¨ explica. Criada 
no auge do socialismo e realizada anualmente em 
Havana, desde de 1994 permitiu a participação 
estrangeira.

A Piccadilly se faz presente há seis anos através 
da Shoes Export e Import Ltda. Os seus sapatos 
femininos disputaram com um time de mais de 450 
empresas, mostrando a força da indústria de calçados 
do Brasil, que tão bem sabe aliar design, tecnologia 
e conforto.

 
CERTIFICADO SATRA

O Laboratório de Controle de Qualidade de 
Matérias-Primas e Produtos Acabados de A. Grings 
recebeu, no início de dezembro de 2008, o certificado 

do SATRA Technology Centre, da Inglaterra. O 
certificado internacional de qualidade, concedido pela 
entidade líder no mundo em pesquisa e tecnologia 
do calçado, é resultado do trabalho desenvolvido há 
mais de 50 anos pela Piccadilly em busca do bem-
estar e conforto da mulher. No Brasil, somente duas 
empresas de calçados têm seus laboratórios reconhe-
cidos pelo SATRA.

Para que a marca alcançasse essa vitória, foram 
avaliados os 27 principais ensaios de qualidade, que 
envolvem seleção de matérias-primas, método de 
fabricação e desenvolvimento dos produtos. Para Mr. 
Graham Rowley, Quality Technologist, o resultado 
foi uma surpresa. “Normalmente, nas certifica-

ções realizadas em outros países, 
é necessário fazer correções nos 
procedimentos de ensaios. Aqui 
todos os procedimentos estavam 
corretos e encontrei uma equipe 
tão bem preparada que me permite 
dizer que os ensaios feitos neste 
laboratório têm a mesma confiabi-
lidade dos que realizamos em nosso 
laboratório central na Inglaterra”, 
confessou admirado. 

Ele, que vem realizando o 
processo de certificação pelo SA-
TRA há sete anos em países de 
todo o mundo (como Inglaterra, 
Portugal, Turquia, China, Índia, 
Taiwan, Vietnam, Hong Kong e 
Brasil), já certificou dezenas de la-

boratórios. Após a conclusão da minuciosa auditoria, 
entretanto, o especialista reconheceu o diferencial do 
elevado profissionalismo e alta tecnologia do Labo-
ratório da A. Grings.

Agora com mais um certificado, conferido por 
uma entidade de quase cem anos de estudos na 
área calçadista, a responsabilidade da marca em dar 
continuidade ao altíssimo padrão de qualidade só 
aumenta. E as grandes beneficiadas são as mulheres 
que, agora, têm mais um motivo para se sentirem 
seguras e superconfortáveis num Piccadilly.

Fundada em 1919 para servir a indústria cal-
çadista, a SATRA expandiu seu ramo de atuação 
passando a incluir setores como vestuário, mobiliário 
e de produtos em couro, por exemplo. Atualmente, 
com pessoal cientifico e técnico ativo entre a Ingla-
terra e China, sua atividade central inclui pesquisa, 
avaliação de matéria-prima e produtos, sistemas de 
gestão e consultoria, publicações, serviços de in-

CALÇADOS

HISTÓRIA DE TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

O Sistema Piccadilly 
de Produção 
é um projeto 
que associa a 

multifuncionalidade 
à alternância 
postural do 

trabalhador durante 
a jornada de 

trabalho
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formação, dentre outros. 
Toda essa estrutura conta 
com a adesão de 1.600 
empresas em mais de 70 
países em quase todos os 
continentes.

A COUROMODA

Em janeiro a Piccadilly lançou sua coleção outo-
no-inverno na Couromoda – Feira Internacional de 
Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro. 
Além da diversidade de detalhes, texturas e saltos, a 
marca também traz para as 6 novas linhas – London, 
Melody, Woman Sapatos, Woman Botas, Soft Walk 
Sapatos e Soft Walk Botas – a tecnologia Piccadilly 
MaxiTherapy, compondo um leque de opções que 
vão dos sapatos esportivos às botas de cano longo. 
E para abrilhantar ainda mais o lançamento de sua 
coleção Piccadilly MaxiTherapy, a estrela da nova 
campanha é a talentosa atriz Natália do Vale. 

Trazendo para a nova coleção a inspiração das 
metamorfoses - como do míni ao maxi, do chic ao 
punk e do feminino à androgenia -, a Piccadilly evi-
dencia a democracia da moda que vai tomar conta do 
cenário do inverno 2009. Com muita criatividade e 
irreverência, esses contrastes trazem fortes traços dos 
movimentos Hippie e Grunge, ainda com referências 
ao Folk, ao psicodelismo do Rock e um pouco do 
estilo Western. Para finalizar, a nova coleção ainda 
é marcada por todo o charme e jovialidade do estilo 
“colegial inglês”, mostrando que o xadrez argylé vem 
com toda a força na próxima estação.

Os calçados, ao mesmo tempo em que trazem 
fortes marcas da cultura dos anos 80, garantem toda a 
feminilidade e romantismo com amarrações, fivelas, 
aplicações de metais, franjas e tecidos aveludados. E 
ainda que as cores escuras, como o preto, o musgo e o 
uva, sejam os tons da vez, a coleção ainda abre espaço 
para colorações sóbrias, como o marrom, chocolate e 
camel, e mais enérgicas, como o vinho, o ocre e até os 
cintilantes. Já nos materiais, novamente a diversidade 
e as misturas se fazem presentes. Do fosco ao brilho 
e do natural ao tecnológico, os destaques são o novo 
Vegetal, New England, Derby Croco e os clássicos 
Derby e Microfibra Patchwork.

Bicos arredondados ou finos, saltos altos ou 
baixos, novos volumes, formas e tecidos naturais 
ou tecnológicos: essas são características marcantes 
na coleção outono-inverno da marca. Num grande 
mix de influências, os calçados prometem agradar 

a todos, apresentando uma 
variedade de estilos com-

patível com a diversidade de 
gostos de seus clientes. Superando todas as 

expectativas, mais uma vez a Piccadilly comprova 
que conforto, moda, estilo e opção de escolha podem, 
sim, CAMINHAR juntos.

NOVA TECNOLOGIA

Apostando sempre no diferencial do conforto, a 
Piccadilly estendeu a tecnologia MaxiTherapy para 
as seis novas linhas da nova coleção, transcendendo a 
beleza dos calçados e proporcionando excelência em 
saúde e bem-estar às consumidoras. O sistema, que 
utiliza os benefícios dos raios infravermelhos longos 
(IVL) através de uma manta de biofibra abaixo da 
palmilha, é o grande coadjuvante na melhora nas 
funções celulares. Ativados através do calor do corpo, 
os IVL auxiliam na eliminação de toxinas, na dimi-
nuição de dores musculares e na circulação sanguí-
nea, prevenindo, assim, varizes e inchaço nas pernas. 
O sistema também ajuda a combater o estresse e a 
tensão, reduz as dores reumáticas e luxações, acelera 
o metabolismo e a renovação celular e, entre tantas 
vantagens, ainda estimula a produção de diversos 
hormônios, principalmente os que influenciam no 
desempenho físico. 

Além dos benefícios proporcionados pelos in-
fravermelhos longos, a Piccadilly investe em outros 
diferenciais para seus calçados, produzindo peças de 
alta qualidade e extremo conforto. A matéria-prima, 
por exemplo, é cuidadosamente escolhida, resultando 
na seleção de materiais macios e flexíveis e moldes 
que se adaptam ao formato dos pés, proporcionando 
muito mais maciez ao caminhar. Desde a fôrma, 
passando pela palmilha até o salto, os novos mode-
los Piccadilly garantem aos pés das mulheres todo o 
prazer de estar bonita e segura, em peças modernas 
e arrojadas:
• Manta 100% poliéster com tratamento antimicro-
biano, composta por sistema de “picotes” na parte 
frontal, oferece maior flexibilidade, além de amortecer 
os impactos.  
• Fôrmas com medidas especiais e exclusivas, que 
favorecem a circulação sanguínea e evitam os in-
chaço dos pés.

O novo taco é fixado com pinos e mais macio, elimi-
nando assim o inconveniente “toc-toc”.  É arredondado 
nas quinas, evitando arranhões e rasgos nas meias. 

PICCADILLY
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Em algumas linhas, a parte frontal é ensacada 
possui apenas meia palmilha de montagem, propor-
cionando mais flexibilidade ao caminhar.

Toda tecnologia oferecida atualmente pelos cal-
çados da marca é sinônimo do esforço em pesquisas 
e inovações ao longo dos 53 anos de mercado. Com-
provação desse sucesso é o certificado internacional 
de qualidade do SATRA Technology Centre, da 
Inglaterra, e a medalha de ouro também em quali-
dade recebida na 26ª Internacional de La Habana, 
em Cuba – ambos alcançados recentemente.

Uma bolsa ecologicamente correta
Numa iniciativa inédita, a Piccadilly acaba  de 

apresentar ao mercado da moda uma ação em prol 
do meio ambiente. A Piccadilly Eco, bolsa ecologica-
mente correta, é feita com material reciclado de outdoor 
da campanha primavera-verão 08/09 da marca. E as 
etiquetas também são coadjuvantes dessa causa, todas 
feitas com poliéster reciclado. Num design supermo-
derno, cada bolsa é única e ainda compõe um look 
fashion, bonito e criativo. Para completar, combinam 
perfeitamente com o dia a dia da mulher dinâmica 
e moderna, seja num passeio à praia ou na ida ao 
supermercado. A inovação, além  de   comprovar a 
preocupação da Piccadilly com a saúde do planeta, é 
um convite às mulheres a também fazerem sua parte 
na preservação ambiental.

EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA 2009

Após o último trimestre de 2008, quando a 
indústria de calçados sentiu mais intensamente os 
efeitos da crise econômica e fechou o ano com cres-
cimento médio de 5%, as expectativas são renovadas. 
Os varejistas, que se mantiveram na retaguarda e 
reduziram as encomendas com medo de encalhar 
produtos, foram surpreendidos por uma onda de 
consumo que praticamente zerou as prateleiras. E 
mesmo em época de instabilidade financeira, o bra-
sileiro continua indo às lojas. Diante do quadro, a 
atual prioridade dos fabricantes é repor os estoques 

quase exauridos dos lojistas após as festas de fim de 
ano, o que aumenta a oportunidade de fechar bons 
negócios e recuperar lucros. 

O volume de pedidos para o início do ano já é 
grande. Apesar das incertezas, a previsão  para 2009 
é de uma alta de 12% beneficiada pela migração do 
consumo de setores como automóveis e eletrodomés-
ticos para vestuário e calçados. Para Caren Marti-
nelli, gerente de  Vendas das unidades A. Grings, a 
demanda de final de ano foi uma surpresa. “Fomos 
muito procurados por varejistas ávidos por repor 
mercadorias na última hora”, confessa. O inverno, 
que se estendeu muito em 2008, tem mostrado que 
os estoques dos varejistas estão muito baixos, o que 
traz previsões otimistas em relação ao primeiro se-
mestre deste ano.

Na Piccadilly, somente em 2008 foram produ-
zidos cerca de 8 milhões de pares de calçados, com 
um faturamento de R$ 230 milhões. O balanço re-
presenta um crescimento de  7% na produção e 17% 
no  faturamento comparando com dados de 2007. 
Já para a exportação, o resultado foi ainda melhor. 
Houve um aumento de 15% na produção e 35% 
em faturamento. “Temos a sensação de concluir o 
ano bem e com isso o lojista fica mais confiante”, 
afirma Caren.

Para 2009, as expectativas aumentam. A pro-
dução estimada é de 9 milhões de pares com R$ 
300 milhões em faturamento - 70% proveniente 
do mercado interno e 30% do mercado externo. O 
crescimento projetado é de 12% em pares e 30% 
em  faturamento. E com  o aumento dos preços de 
produtos chineses (que correspondem a 71,6% do 
volume de calçados), certamente haverá redução 
na compra de produtos importados, o que desponta 
como potencial vantagem para a indústria brasileira. 
Já quanto às exportações, as incertezas são grandes, 
especialmente devido à instabilidade do câmbio e a 
desvalorização da moeda local. Mas a nova coleção 
encantou tanto os clientes que as vendas já alcançam 
margens expressivas, tendo em carteira 500 mil pares 
de pedidos para o mercado externo. 

Paulo Grings  é diretor administrativo;  
Tibúrcio Grings é diretor de desenvolvimento da Picadilly.
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c h R i s t i a n y  Z a n o t t o  s e n a

AZ4 GROUP

Com o objetivo de criar peças diferenciadas 
para valorizar a imagem dos produtos de seus 
clientes e impulsionar o consumo no PDV, 
a AZ4 produz projetos funcionais e arrojados 

em linha com as principais novidades do mercado. 
A inovação e a criatividade são as principais 

características da AZ4 Group, que desenvolve todo 
o processo de criação do display desde o briefing, 
passando pela produção até implementação na 
loja. As peças são confeccionadas nos mais diver-
sos materiais, como arame, tubo, chapa de ferro, 
plástico, acrílico ou madeira, aplicados também 
aos processos de vaccum forming e injetados. A 
qualificação de seus profissionais e o incentivo ao 
desenvolvimento humano também fazem parte do 
padrão de excelência AZ4 Group.

São fabricados cerca de 80 a 100 projetos anu-
almente, além de novas produções de projetos an-
teriores;

HISTÓRICO

A AZ4 Displays foi fundada em 2000 pelos ir-

A AZ4 Group, referência nacional na produção de displays, surgiu 
da união das empresas AZ4 Displays e HP5 Merchandising, 
especializadas na produção de materiais promocionais em geral 
para o ponto de venda. Quando foi criada, há nove anos, a 
companhia tinha apenas três clientes ativos e 10 funcionários. 
Hoje são mais de 15 grandes clientes fixos, 30 clientes com ações 
esporádicas e 150 funcionários atuantes, entre matriz e filial.

referênciA em 
mercHAndising pArA o vArejo
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mãos Zanotto, inspirados pelos 45 anos de atuação 
de nosso pai, Alcides Zanotto, no mesmo mercado. 
Eu e o engenheiro de produção Marcelo Zanotto 
seguimos a filosofia de união e transparência trans-
mitida pelo patriarca e direcionamos a empresa à 
fabricação de displays em metal e ferro. 

Para atender a demanda do mercado em materiais 
diversificados na parte plástica, aliaram-se à exper-
tise de Mauro Torres no gerenciamento industrial 
desta nova área, fundando juntos, em 2003, a HP5 
Merchandising, especializada em desenvolvimento 
de displays em plástico e madeira, além do processo 
impressão em serigrafia com qualidade diferencia-
da. No final de 2007, a fusão das duas empresas 
consagrou a AZ4 Group, localizada em São Paulo, 
com uma infraestrutura que deve alcançar 8  mil 
metros quadrados até 2010, distribuídos entre matriz 
e filiais, além de 120 colaboradores. 

A empresa é especialista na criação e produção 
de displays de chão, balcão, ca-
rona e parede, além de projetos 
para check-out e check-stands, 
faixas de gôndolas, parreiras 
para Páscoa, stoppers, flanges, 
clip strip, móbiles e wooblers. Pro-
jetos especiais de comunicação 
visual, como ambientação de 
gôndola, também fazem parte 
da expertise da companhia, assim 
como móveis exclusivos ou cus-
tomizados, como ilhas, balcões, 
ponta de gôndola Premium e 
iluminados.

A carteira de clientes da AZ4 inclui empresas 
líderes do mercado nacional e mundial, como Unile-
ver, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, L’Oreal, 
Masterfoods, Johnson & Johnson, Adams, AmBev, 
Coca-cola, Nívea, Garoto e Acrilex .

CASES RECENTES

A AZ4 Group desenvolveu a nova ambientação 
dos pontos de venda dos biscoitos do Grupo Mabel, 
um dos maiores do setor na América Latina. O 
projeto faz parte de uma nova ação de merchandi-
sing do grupo, que substituirá as roupagens antigas 
pela nova ambientação em mais de 5.000 pontos 
de venda.

O projeto demarcou toda a seção de biscoitos na 
gôndola, com a criação de uma “área Mabel” deco-
rada no ponto de venda. As gôndolas de exposição 

dos produtos foram envelopadas com bandejas tipo 
cantoneiras, feitas exclusivamente para a marca. 
Nos limites da área de exposição, foram inseridos 
stoppers com avanço para o corredor, aumentando a 
visibilidade da área para quem transita pela loja.  

A ideia foi causar a identificação imediata da 
marca. A ambientação causa impacto tanto pela 
inovação do ambiente quanto pela cor, que reforça 
a identidade da Mabel na mente do consumidor.

O Grupo Mabel trabalha a cor amarelo nas 
comunicações dos produtos há cerca de 55 anos e 
o reforço da cor foi o ponto de partida do projeto. 
“Vamos padronizar a execução da marca no ponto 
de venda com materiais de forte impacto visual. A 
disputa com os concorrentes na gôndola é muito 
intensa, além de ampliar é necessário consolidar 
nossos espaços”, diz Frederico Moraes, gerente da 
área de Trade Marketing da Mabel.

As peças foram instaladas inicialmente em Goi-
ás, Brasília, Minas Gerais e São 
Paulo, mas devem se estender a 
outras regiões em que os biscoi-
tos são comercializados. 

“Rompemos com toda nossa 
comunicação de ponto de venda 
para adotarmos este novo projeto 
e o aumento no giro dos nossos 
produtos é nítido. O envelopa-
mento de gôndola agregou valor 
para a marca Mabel e para a 
categoria de biscoitos dos nossos 
clientes. Todos estão satisfeitos”, 

completa Moraes.
Este é o primeiro projeto realizado pela AZ4 

Group para o Grupo Mabel. A companhia é a 
responsável pelo desenvolvimento do projeto e 
produção das peças. 

Outro importante projeto foi desenvolvido para 
a nova ambientação dos pontos de venda da linha 
de produtos para beleza e higiene pessoal da Proc-
ter & Gamble. O projeto, denominado “Grooming 
Center”, ou centro de barbear, é um espaço diferen-
ciado em que o consumidor pode encontrar todos 
os produtos da marca Gillette para o barbear e a 
depilação. 

Para criar um ambiente de beleza para ho-
mens e mulheres dentro do ponto de venda, a AZ4 
produziu uma estrutura com o conceito de um 
minishopping a partir do projeto criado pela Índio 
da Costa para a exposição da linha completa de 
produtos Gillette. Neste ambiente de beleza ficam 

MATERIAIS PROMOCIONAIS

REFERÊNCIA EM MERCHANDISING PARA O VAREJO

A AZ4 Group, 
referência nacional 

na produção de 
displays, surgiu da 
união das empresas 
AZ4 Displays e HP5 

Merchandising
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expostos aparelhos de barbear, 
lâminas e a linha de preparos 
de barbear (pré e pós-barba) 
tanto da linha masculina como 
da feminina. Ao todo, serão 85 
projetos instalados até o início de 
fevereiro, e outras instalações estão previstas para 
os próximos meses.

“O objetivo do ‘Grooming Center’ é revolu-
cionar a experiência da compra de produtos do 
segmento. Esta peça contribui para o crescimento 
da categoria de barbear como um todo. Com este 
tipo de ambientação, há um incentivo à venda de 
produtos de maior valor agregado”, afirma Felipe 
Riera Michelotti, gerente de marketing da Procter 
& Gamble.

O projeto é modular em altura, profundidade 
e largura e pode ser adaptado de acordo com as 
medidas da loja em que será instalado. A previsão 
da AZ4 Group é que a estrutura possa ser redi-
mensionada para pontos de venda de 1m até 10m 
de cumprimento. 

A AZ4 Group é responsável pela produção da 
estrutura, além de auxiliar no desenvolvimento téc-
nico das peças junto com o anunciante e a agência 
Índio da Costa. A empresa também foi escolhida 
para distribuir e implementar o projeto nos pontos-
de-venda da Procter & Gamble pelo Brasil. 

É gratificante sermos escolhidos para participar 
deste projeto tão inovador e impactante. Como 
é o nosso primeiro trabalho para a Procter & 
Gamble, abraçamos o desafio e superamos nossos 
próprios limites, construindo uma peça agressiva 
e complexa, que tem sido muito bem aceita pelos 
consumidores.

A AZ4 Group também assinou a criação e a 
produção dos novos displays do creme dental Col-
gate Total 12, para a campanha de relançamento 
do produto. Foram produzidos display de chão e de 
balcão, para ambientar os pontos de venda em toda 
a América Latina e Central.  

O design das peças que serão exportadas leva 
em consideração as principais características do 
público-alvo do produto: praticidade e clareza. Nos 
dois displays, foram inscritos os 12 benefícios bucais 
do uso do creme dental.

A comunicação visual da campanha foi criada 
em conjunto pelas Y&R mexicana e brasileira, 
assim como o design do display de balcão. Para 
evidenciar a identidade da marca, a agência escolheu 
continuar com o arco dourado no logo do produto, 

que já acompanha o logo/assina-
tura da marca Total 12.

O display de balcão é compacto 
e tem formas modernas e arredon-
dadas. A peça tem 17,5 cm de altu-
ra e foi produzida para atender as 

campanhas do Brasil e do Equador, exclusivamente, 
com foco em ponto de venda de farmácias.

Já o display chão, com 1,80m (foto ao lado), 
tem design clean e objetivo, com destaque para os 
benefícios do produto no totem lateral. A peça tem 
testeira arredondada, criada para ressaltar o logo da 
marca, e é direcionada a supermercadistas.

As criações da AZ4 Group estarão nos pontos 
de venda do México, da Colômbia, de El Salvador, 
da Venezuela, da Argentina e do Uruguai, entre 
outros países, ainda este mês. 

O primeiro projeto para exportação elaborado 
para o cliente pela AZ4 foi o “Transformer”, são 
peças para roupagem (decoração) de pontas de 
gôndola. O grupo desenvolve e fornece peças de  
merchandising para o varejo da Colgate desde 
2003.

BALANÇO E PERSPECTIVAS

A AZ4 Group aposta nas novas oportunidades 
criadas pela crise internacional e investe na am-
pliação do seu parque fabril. O projeto de reestru-
turação, que deve ser concluído em 2010, prevê o 
aumento das fábricas para uma área de 8.000 m2 
e a aquisição de novos maquinários. 

Além das obras, já em andamento, a diretoria da 
AZ4 Group destaca que a companhia também está 
investindo em um novo sistema de gestão interno. O 
objetivo é preparar o grupo para atender à demanda 
por projetos para o varejo em 2009, que deve au-
mentar segundo perspectivas da companhia.

“Estamos vendo na crise uma grande oportu-
nidade para o varejo. Ele é o elo fundamental para 
estreitar o relacionamento com o consumidor. Isso 
envolve tornar o ambiente mais prazeroso, onde o 
consumidor possa ter momentos de lazer e entrete-
nimento. A grande questão é que, em meio às pers-
pectivas mais pessimistas, nosso desafio em criar 
projetos inovadores, capazes de atrair e impactar o 
consumidor, será muito maior. Mas estamos lidando 
muito bem com este novo desafio e nos considera-
mos muito preparados”, diz a diretora. 

Em 2008 a AZ4 Group contabilizou um cresci-
mento de 20% e o desenvolvimento de mais de 80 

AZ4 GROUP
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projetos com implementação em pontos de venda, 
com destaque para os projetos realizados para as 
marcas Colgate, Rexona, Garoto, L’Oreal, Mabel, 
Seda, Lux, Dove e Hellmann’s. O grupo também 
conquistou importantes clientes para sua carteira, 
como Procter & Gamble, Mabel,  Henkel e Johnson 
& Johnson.

Estamos muito satisfeitos 
com o crescimento alcançado 
no ano anterior e acreditamos 
em um crescimento ainda 
maior este ano. Dentro de um 
mercado altamente competi-
tivo, destaca-se quem atende 
ao melhor prazo de entre-
ga, quem possui estrutura 
moderna e arrojada e quem 
oferece a melhor qualidade, 
além de um atendimento dife-
renciado. Nestes pontos, per-
cebemos que a AZ4 Group 
vem fazendo o seu melhor.

Também no ano passado, 
a AZ4 Group implementou 
uma Política de Confiden-
ciabilidade, pela qual todos 
os profissionais da empresa 
e prestadores de serviços en-
volvidos em processos industriais assumem sigilo 
sobre as informações consideradas estratégicas pelo 
grupo. 

TENDÊNCIAS PARA O VAREJO

Para o próximo período, a AZ4 Group desta-
ca os projetos minishoppings (com a construção 
de móveis personalizados) e as ambientações de 
gôndola (com roupagens e decorações diversas), 
como tendências para as ambientações em pontos 
de venda. 

O objetivo destas produções, que organizam os 
produtos da mesma marca e categoria no ponto 
de venda, é facilitar a decisão de compra do con-
sumidor e aumentar o tempo que ele fica na loja, 
impulsionando a compra por impulso. O produto 
acaba sendo levado por emoção, pelo estímulo ou 
desejo de comprar, e não por constar na lista básica 
de compras.

A ambientação de pontos de venda tem se 
mostrado fundamental para atrair a atenção do 
consumidor e impulsionar as vendas. Podemos 

citá-la como uma das ferramentas mais importantes 
para o varejo na tentativa de garantir o sucesso dos 
negócios da categoria. 

Também o cross merchandising, definido como o 
sistema de exposição no qual o produto é exibido em 
um local diferente de seu ponto natural na gôndola, 
deve ganhar ainda mais destaque nos próximos anos.  

O alvo do cross merchandising 
inclui produtos considerados 
“acessórios”, que geralmente 
não constam na lista básica 
de compras do consumidor e, 
por isso, não foram planeja-
dos. O principal objetivo do 
sistema é forçar a lembrança 
do consumidor por meio de 
uma exposição diferenciada 
que pode acontecer de três 
maneiras distintas. 

Uma delas, e a mais co-
mum, é caracterizada por 
avanços de gôndola e cintas 
clip strip no próprio setor na-
tural de exposição do produto. 
Neste cenário, as peças têm 
por objetivo destacar o produ-
to em displays diferentes, que 
avancem na área normal de 

exposição, e garantem visibilidade ou mensagens 
que chamem a atenção do consumidor para o 
produto na gôndola. Uma segunda opção de cross 
merchandising é a utilização de displays ou cintas clip 
strip para exposição de produtos complementares.  
Ou seja, expor produtos geralmente consumidos 
juntos, aproveitando um dos itens que sempre estão 
na lista básica de compras do shopper. (Ex: expor 
frascos de maionese ao lado de refrigerados, como 
salsichas e hambúrgueres).

A terceira grande oportunidade de cross merchan-
dising, e a que gera maior impulsividade na compra, 
é a exposição do produto em local estratégico. O cai-
xa, ou check out, é, sem dúvidas, o ponto alto do cross 
merchandising. Enquanto o shopper aguarda sua vez, 
em uma fila com quatro, cinco ou dez  pessoas, há 
tempo suficiente para observar tudo o que está à sua 
volta. Neste meio tempo, uma gama de expositores 
com produtos variados, como chocolates, pilhas e 
revistas, entre outros, pode ser bastante atraente a 
quem aguarda o momento final das compras. O 
fácil acesso a estes produtos também aumenta o 
convite à compra não planejada, dando a impressão 

MATERIAIS PROMOCIONAIS
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A AZ4 Group contabilizou 
um crescimento de 20% 

e o desenvolvimento 
de mais de 80 projetos 

com implementação 
em pontos de venda, 
com destaque para os 

projetos realizados 
para as marcas Colgate, 
Rexona, Garoto, L’Oreal, 
Mabel, Seda, Lux, Dove e 

Hellmann’s
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de que aquele produto, lembrado 
no último momento, é na verdade 
indispensável. Este dispositivo 
estratégico de exposição, colocado 
próximo aos caixas, foi batizado 
pelo setor como “papa-fila” e tem 
tido ótima aceitação por parte dos 
consumidores. 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL  
E SUSTENTABILIDADE

Na pauta de responsabilidade social da empresa, 
estão o programa de acompanhamento e incentivo 
à leitura, com foco nos filhos de funcionários, e 
o programa de reciclagem e reaproveitamento de 
matéria-prima, em conformidade com as mais 
atuais leis de sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente.

A AZ4 Group realiza anualmente duas campa-
nhas para promover a conscientização a respeito da 
importância da reciclagem de materiais com funcio-
nários da empresa e seus filhos. O trabalho inclui 
seleção de materiais recicláveis, aulas de reciclagem 
e confecção de objetos, com proposta de realização 
em conjunto, também para aproximar pais e filhos 
e proporcionar um tempo de qualidade.

Por trabalhar diretamente com aço, madeira e 
plástico, todos materiais recicláveis, o grupo imple-
mentou coletas seletivas, descarte ambientalmente 
correto de materiais não recicláveis e terceirizou a 
higienização de uniformes e tecidos da produção 
para empresas especializadas. 

Especificamente com as crianças, o trabalho é 
dividido em três etapas. Na primeira, os pequenos 
participam de atividades de descontração e inserção 
sobre o tema reciclagem. Em seguida, participam 
de uma contação de história sobre a importância 
de reciclar. Para finalizar o trabalho, as crianças 
confeccionarão objetos personalizados com material 
reciclável, em uma oficina de artes. Será sugerida 
a confecção de brinquedos, instrumentos musicais 
e objetos decorativos, e os melhores trabalhos serão 
premiados.

Todos os anos, a AZ4 Group promove ações de 
cultura, lazer e educação envolvendo os filhos de 
funcionários. Em 2007, além de ingressar para o 
“Programa Todos pela Educação” e criar uma bi-
blioteca infantil, a empresa organizou um concurso 
de desenhos. O material foi analisado inclusive por 

psicólogos, para a identificação 
de dificuldades das crianças e 
possível auxílio ao seu desenvol-
vimento. Os melhores trabalhos 
também foram selecionados e, 
posteriormente, utilizados no 
calendário da companhia.

Com relação à sustentabi-
lidade, a empresa pratica uma 
Política Ambiental Interna, que 

inclui reúso de água, coletas seletivas e descartes 
de materiais não recicláveis com empresas espe-
cializadas. A empresa procura praticar todas as 
orientações do ISO 14000, mesmo não tendo ainda 
a certificação.

PREMIAÇÕES

A antecipação de tendências em estratégias de 
visibilidade no PDV, com criação de peças inova-
doras, a pontualidade nas entregas e a excelência 
no padrão de qualidade, deram à AZ4 Group reco-
nhecimento nas mais importantes premiações do 
segmento de marketing e varejo. 

A companhia foi a mais premiada na classifi-
cação do POPAI (Point of Purchase Advertising 
International – associação internacional especia-
lizada em merchandising no ponto de venda) nas 
edições de 2006, 2007 e 2008, quando conquistou 
31 troféus, em função de 63 projetos inscritos. A 
premiação destaca os projetos com melhor desem-
penho no ponto de venda, de acordo com concei-
tos como inovação, originalidade, impacto com o 

AZ4 GROUP

POPAI 
Ano de participação

BRASIL
Peças premiadas

2000 01

2001 02

2002 01

2003 01

2004 03

2005 07

2006 14

2007 24

2008 31

Premiações na POPAI

Tabela
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consumidor etc. Este aumento reproduz tanto a 
evolução da quantidade de peças produzidas, quanto 
o aumento da inovação e pesquisa para a produção 
de displays, funcionando como um dos indicadores 
do desempenho da companhia.

 Em 2007, a AZ4 recebeu os troféus “Ponto Extra”, 
da APAS (Associação Paulista de Supermercados), 
na categoria Fornecedor do Fornecedor. Em 2008, 
conquistou o prêmio “Top of Quality” instituído pela 
OPB (Ordem dos Parlamentares do Brasil).

Christiany Zanotto Sena é diretora comercial da AZ4.
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R i c a R d o  e n G l e R t  /  a d e M i R  M i l t o n  P i c c o l i  /  P a u l o  R a t i n e c a s

CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RIO GRANDE DO SUL (PROCERGS)

O 
Governo gaúcho, através da Cia. de Proces-
samento de Dados do Rio Grande do Sul 
(PROCERGS), viabilizou, com presteza, essa 
comodidade e com isso atingiu um patamar 

de referência nacional em produtos e serviços de e-
Gov. Com a criação de portais, sites e sistemas virtu-
ais vários serviços públicos foram disponibilizados ou 
aprimorados.  A era da modernidade chegou à gestão 
pública com ferramentas que vêm proporcionando 
ganhos de velocidade, visibilidade e, principalmente, 
de produtividade.

Os desafios enfrentados pelo Governo do RS 
tiveram na PROCERGS um importante parceiro 
estratégico para alcançar os níveis de resultados 
conquistados. 

O novo modelo de gestão veio para mudar a 
história do Rio Grande do Sul, pois com o déficit 
público zerado, um novo ciclo de investimentos foi 
iniciado.

A PROCERGS orgulha-se de estar colaborando 

O século XXI está proporcionando a concretização de sonhos 
e a realização de desejos inimagináveis na área tecnológica. 
Tanto que a maioria das pessoas já tem a sua disposição 
ferramentas que agilizam e garantem significativamente o seu 
bem-estar cotidiano. Os governos, no final do século passado, 
incrementaram investimentos no acesso virtual aos serviços 
públicos. Assim foi criado o denominado Governo Eletrônico 
(e-Gov), para facilitar a vida dos cidadãos e dar mais velocidade 
e transparência à gestão pública.

exemplo de inovAção 
nA gestão públicA
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com o estado e com o País no processo de moderni-
zação da gestão pública, consolidando importantes 
passos para que os cidadãos brasileiros possam usu-
fruir a inserção digital, com brevidade.  A década de 
10 certamente remeterá a todos a novas conquistas 
e a uma nova realidade para a tecnologia da infor-
mação e das comunicações no Brasil.

PROCERGS

A PROCERGS - Companhia de Processamento 
de Dados do Estado do Rio Grande do Sul é uma 
empresa de economia mista vinculada à Secretaria 
da Fazenda, cujo maior acionista é o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. A PROCERGS é 
o órgão executor da política de informática do Rio 
Grande do Sul. As suas operações tiveram início em 
28 de dezembro de 1972, anteriormente, o estado era 
atendido pelo Centro de Processamento Eletrônico 
de Dados.

A sede se destaca por instalações especialmente 
projetadas para o processamento de dados e uma 
infraestrutura facilitadora para que seu funciona-
mento seja interrupto – 24 horas por dia durante o 
ano inteiro. Paralelamente, o seu Centro de Treina-
mento, em uma área de mais de 5.000m2, é dotado 
de todos os recursos necessários para a expertise tanto 
dos colaboradores, como dos clientes. O mesmo local 
disponibiliza, ainda, uma biblioteca especializada em 
informática, disponibilizando um acervo de 6.300 
livros.

A PROCERGS, nas suas quase quatro décadas de 
atuação acumulou mais de 200 sistemas aplicativos 
nas mais diversas áreas. A sua experiência se revela 
através do uso de tecnologias avançadas por uma 
equipe de profissionais bastante especializados. 

DECLARAÇÕES ESTRATÉGICAS

Negócio
Soluções em tecnologia da informação e comu-

nicações para a Administração Pública.

Missão
Apoiar e implementar soluções em tecnologia da 

informação e comunicações eficientes e inovadoras 
para a Administração Pública do Estado do RS.

Valores
• Qualidade reconhecida pelo cliente;
• Inovação;

• Ética e responsabilidade;
• Pessoas competentes e comprometidas;
• Meritocracia.

Visão
Em uma sociedade onde a TIC é fundamen-

tal para a excelência dos processos de negócio, a 
PROCERGS é referência na geração de soluções 
de governo eletrônico para inovação e eficiência do 
serviço público.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Promover o equilíbrio orçamentário;
• Aumentar a produtividade;
• Compatibilizar preços com o mercado;
• Integrar soluções de TIC para implantação do e-gov 
no estado gaúcho;
• Focar em segmentos críticos e estratégicos do Rio 
Grande do Sul.

PRODUTOS E PROCESSOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

A excelência nos serviços prestados pelo Estado ao 
cidadão, com soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, é o objetivo primordial da PROCER-
GS. Ou seja, gerar resoluções que apoiem às ações 
do Governo, e que também venham modernizar e 
racionalizar a máquina pública, é seu desafio coti-
diano. A realidade da Empresa se torna ainda mais 
complexa se considerado que o Rio Grande do Sul, 
em sua totalidade, está interligado através da Rede 

TECNOLOGIA

EXEMPLO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

PROCERGS
• 36 anos de experiência 

• 945 funcionários 

• Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada - Economia 

Mista

• Ramo de Atividade: Prestação de serviços de informática

• Acionistas: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil Telecom S/A; 

CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento; IPERGS - 

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

• Atende todos os Órgãos do Estado

• Governo RS totalmente interligado - 2500 redes locais priva-

tivas na Rede RS

• Acima de 700 serviços de Governo Eletrônico (e-Gov)

• Mais de 1 bilhão de acessos realizados por ano

• R$ 150 milhões de faturamento anual 
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RS (privativa do Governo 
estadual). Portanto, são 
2.500 redes locais! 

Como uma companhia 
desenvolvedora e integra-
dora de soluções, mantém 
uma variada linha de pro-
dutos e serviços como:
• Consultoria e projetos
• Integração de aplicativos
• Desenvolvimento de aplicativos
• Operação de sistemas aplicativos
• Hospedagem de servidores
• Serviços de rede (networking)

As soluções da PROCERGS visam:
• O suporte à gestão das ações de Governo;
• Aumentar a eficiência da arrecadação;
• Reduzir os custos da máquina pública;
• Racionalizar os processos de trabalho;
• Qualificar os serviços prestados pelo Estado com a 
tecnologia da informação e telecomunicações.

CLIENTES E MERCADO 

A PROCERGS é responsável por informações 
sobre a vida de milhões de gaúchos, pois proces-
sa diariamente, em seus computadores, inúmeras 
transações vitais para o funcionamento do serviço 
público. A Empresa opera, tradicionalmente, na 
área pública, com soluções para a Administração 
Direta e Indireta do Estado, bem como para o Poder 
Legislativo e Judiciário, entre outras esferas. Mas, 
mesmo sendo o principal cliente o Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, disponibiliza serviços 
também para a iniciativa privada. Os seus clientes 
são classificados como:   
• Mercado Foco - Clientes críticos e estratégicos do 
Governo do Estado do RS.
• Mercado Complementar - Demais órgãos do Estado, 
Prefeituras Municipais, outros estados da Federação 
e Governo Federal.
• Mercado Fora do Foco - Clientes privados (pessoas 
físicas ou jurídicas).

A Empresa, uma prestadora de serviços de in-
formática para a Administração Pública do Estado. 
Tem a sua estratégia competitiva baseada na dife-
renciação. Como o seu principal cliente é a adminis-
tração pública estadual, com os poderes executivo, 
legislativo e judiciário, sua estrutura é apta para 

suportar os processos de 
missão crítica do estado 
e, simultaneamente, de-
tém a expertise necessá-
ria para gerar resultados 
singulares e aderentes 

às expectativas dos clientes, integrando e 
disponibilizando soluções completas. Ou seja, seu 
desempenho engloba desde o planejamento das ne-
cessidades dos Clientes, desenvolvimento e operação 
de sistemas, de acordo com as especificações de cada 
necessidade, até a oferta de soluções existentes no 
mercado, inclusive através de parcerias.

GOVERNO ELETRÔNICO OU E-GOV

Governo eletrônico ou e-gov, do inglês electronic 
government, é uma tendência internacional. Tanto 
que em todo o mundo os governantes têm se con-
centrado na implantação de políticas e definições de 
padrões em termos de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, comumente chamadas de TICs, a fim 
de construir uma arquitetura interoperável, simplifi-
cando o acesso a informações e serviços para os seus 
cidadãos. Globalmente os administradores públicos 
têm encarado a internet como uma força no sentido 
de otimizar a resposta do governo à população.

A idéia de “governo eletrônico” (e–gov) surgiu 
quando Al Gore, vice–presidente dos EUA, abriu o 
Fórum Global sobre Reinvenção do Governo, em 
Washington, 1999, com a presença de 45 países. 

Como o “governo eletrônico” objetiva fornecer 
informações e serviços públicos por meio eletrônico 
a qualquer momento, local e a qualquer pessoa, uma 
de suas metas é a inclusão digital. Isso significa não 
somente tornar os computadores acessíveis a todos, 
mas também tornar os sites do governo fáceis de usar, 
de modo a derrubar barreiras causadas pela falta de 
conhecimentos e de experiência. 

As tecnologias da informação têm sido emprega-
das, em nível mundial, tanto nas esferas municipal 
e estadual, como federal. A aplicação da TI no 
provimento de acesso a informações e serviços é de-
nominada de governo eletrônico ou governo digital, 
em um conceito mais amplo. Os países, em sua 
maioria, que empreendem esforços para construir 
um governo eletrônico visam:
• Ação pública direcionada ao cidadão 
• Oferta de meios de acesso a informações e serviços 
• Organização das informações dentro dos órgãos 
do governo 

CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RIO GRANDE DO SUL (PROCERGS)



Mar.Abr/2009

29

TECNOLOGIA

EXEMPLO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

• Troca de informações entre as várias esferas do 
governo 
• Suporte a interoperabilidade 

CENÁRIO

Plano de Gestão do Governo Gaúcho: a nova 
forma de governar

O Rio Grande do Sul vivenciava problemas 
estruturais que não eram efetivamente enfrentados. 
A situação levava o estado a um patamar quase 
falimentar. 

O Governo, na gestão 2007-2010, iniciou sobre 
uma forte pressão: as finanças públicas apresenta-
vam um déficit de R$ 2,2 bilhões em caixa, dívidas 
de curto prazo com fornecedores de R$ 1,6 bilhão, 
débito com a União de R$ 33 bilhões e sem recursos 
para investimentos. 

A situação não se restringia apenas aos problemas 
de caixa, recaia, ainda, em dificuldades estruturais, 
como a questão previdenciária.  O equilíbrio das 
contas seria a única forma de manter a prestação 
de serviços públicos e de reto-
mar os pagamentos. O ajuste 
fiscal exigiria medidas fortes e 
permanentes. Ou seja, agir com 
firmeza nesse momento decisivo 
para toda a sociedade gaúcha, era 
essencial. Mostrava-se necessário 
um choque de gestão. A fim de 
atingir o saneamento das finanças 
públicas e o reencontro com o 
processo de crescimento do estado 
era preciso empreender importan-
tes medidas.

Numa clara demonstração de 
seu firme propósito de dar ao Rio 
Grande do Sul condições de se 
restabelecer começou a enfrentar 
a sua maior dificuldade: o seu caixa. Com o foco 
direcionado para a recuperação do estado, a adminis-
tração pública, em seu início em 2007, partidária de 
uma mentalidade inovadora começou a disseminar os 
benefícios da responsabilidade fiscal, do déficit zerado 
e do compromisso com investimento público.

Através de um Modelo de Gestão próprio, cons-
truído de acordo com seus objetivos primordiais, o 
Governo do Estado buscou promover o crescimento 
com qualidade de vida para todos os gaúchos. Mas, 
uma questão se apresentava com significativa rele-
vância: como chegar lá?

Esse desafio foi determinante para a concepção da 
estratégia projetada para atingir a almejada melhoria 
de vida rio-grandense. Com metas e prazos definidos 
foram desenhados os Programas Estruturantes para 
atender aos três eixos estabelecidos na retomada do 
crescimento do estado: Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Desenvolvimento Social e Finanças e 
Gestão Pública. Essas iniciativas vinham viabilizar 
a implantação de uma carteira de 12 Programas, 
sinalizando para os gaúchos o caminho escolhido 
para a construção de um futuro melhor. Assim, os 
Programas Estruturantes vinham traduzir a visão 
estratégica em realidade prática, qualificando a vida 
de toda a população. 

O RIO GRANDE DE AMANHÃ,  
COMEÇANDO AGORA

O Modelo de Gestão mostra como essa visão 
estratégia se desdobra em componentes táticos e 
operacionais: cada Programa Estruturante é com-
posto por um conjunto de Projetos (nível tático), 

que, por sua vez, se desdobram 
em Ações (nível operacional), 
que são as atividades desfrutadas 
pela população em seu dia a dia, 
como a informatização da escola 
no bairro, a construção do posto 
de saúde perto de casa, a moderni-
zação do atendimento hospitalar, 
o reaparelhamento da Brigada 
Militar, entre tantas outras.  Com 
projetos específicos para cada 
área, os Programas Estruturantes 
geram mais oportunidades de 
trabalho, estimulam a criação 
de um ambiente de inovação 
tecnológica e empreendedorismo, 
promovem o desenvolvimento da 

infraestrutura para aumentar a competitividade dos 
produtos gaúchos, incentivam o uso racional dos 
recursos naturais, melhoram, substancialmente, a 
qualidade dos serviços públicos e reduzem as desi-
gualdades regionais. 

Além dos 12 Programas Estruturantes se destacam 
também as chamadas “frentes de trabalho” - iniciati-
vas realizadas com o apoio do Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade (PGQP), para modernizar 
a gestão pública , melhorar o gerenciamento das re-
ceitas e despesas, mudar as estruturas e processos, e 
modernizar a gestão nas Secretarias de Estado.  

O Rio Grande do 
Sul vivenciava 

problemas 
estruturais que não 
eram efetivamente 

enfrentados. A 
situação levava o 

estado a um patamar 
quase falimentar
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A parceria entre o Go-
verno do Estado e o PGQP 
gerou cinco frentes de tra-
balho::

Os Programas 
Estruturantes

Projetos transformadores que têm o objetivo de 
resolver problemas históricos do Rio Grande do 
Sul, cuja execução integra e articula secretarias e 
órgãos estaduais. Com vários projetos em cada área, 
os Programas Estruturantes, além de gerar mais 
oportunidades de trabalho, buscam impulsionar a 
criação de um ambiente de inovação tecnológica 
e empreendedorismo; estimular o desenvolvimento 
da infraestrutura - aumentando a competitividade 
dos produtos gaúchos; incentivar o uso racional dos 
recursos naturais; qualificar os serviços públicos; e 
ainda reduzir as desigualdades regionais. Ou seja, os 
Programas Estruturantes traduzem em ações con-
cretas as políticas públicas do governo. 

Os Programas Estruturantes se desdobram em 
55 Projetos e 136 Ações e abrangem áreas como 
saúde, infra-estrutura e logística, educação, sane-
amento, irrigação, segurança, finanças públicas, 
gestão e políticas de desenvolvimento social – todos 
com acompanhamento permanente. O eixo de De-
senvolvimento Social é formado pelos programas 
Saúde Perto de Você; Boa Escola para Todos; Cida-
dão Seguro; Emancipar - Todo Mundo é Cidadão e 
Saneamento em Ação. O eixo do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável tem em sua estrutura os 
programas Duplica RS; Irrigação é a Solução; 
Mais Trabalho, Mais Futuro; e Terra Grande do 
Sul. O eixo de Finanças e Gestão Pública inclui os 
programas Governo de Resultados; Ajuste Fiscal; e 
Nossas Cidades.

O Gerenciamento  
Matricial da Receita (GMR)

No âmbito das receitas do estado essa ferramenta 
permite melhorar os instrumentos de controle e fis-
calização da arrecadação de impostos pela Secretaria 
da Fazenda, ajudando a combater a sonegação e 
distribuindo mais justamente a carga de impostos 
entre todos os contribuintes.

O Gerenciamento  
Matricial da Despesa (GMD)

Também é uma ferramenta de controle gerencial 
que possibilita o acompanhamento das principais 

despesas que o Governo 
do Estado executa no 
dia a dia, oportunizan-
do grande economia de 
recursos e contribuindo 
para o equilíbrio das 

contas públicas.

A Racionalização das  
Estruturas Administrativas

A análise de 25 processos em 10 órgãos da admi-
nistração pública estadual, com o objetivo de otimizar 
alguns dos principais procedimentos adotados pelo 
Estado, como, por exemplo, o processo de compra 
de medicamentos, o que permite grande economia 
de recursos públicos.

A Modernização da Gestão  
das Secretarias de Governo

Através de ferramentas de planejamento estraté-
gico e gerenciamento de resultados, as secretarias de 
governo, serão beneficiadas com a unidade das ações 
de modernização. 

Entretanto para que o trabalho, como um todo, 
funcione harmoniosamente, o Modelo de Gestão 
salienta os elementos chamados “Os Cinco Fatores 
Críticos de Sucesso”, que individualmente também 
contribuem para agilizar a modernização do setor 
público. São eles:

Capacitação
O treinamento e a formação dos servidores públicos 

nos conceitos de gerenciamento de projetos - essenciais 
para o bom funcionamento do Modelo de Gestão do 
Governo do Estado. Nesse sentido foi lançado a “Escola 
de Governo”, dentro da Fundação de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (FDRH). Essa instituição é 
especializada em formar servidores nos conceitos de 
gestão, desde os mais básicos até níveis mais avança-
dos. O fato oportuniza a disseminação de uma cultura 
gerencial moderna nos quadros funcionais do setor 
público gaúcho, em diversas categorias. 

Portal de Gestão
O portal traz informações sobre os Programas 

Estruturantes, seus respectivos projetos e ações, 
bem como notícias, oportunidades e indicadores 
das realizações. Por ser também uma ferramenta 
de gerenciamento dos Estruturantes é utilizada co-
tidianamente pelos responsáveis pelos programas, 
projetos e ações.
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Comunicação
É considerada fundamental para o sucesso do 

Modelo de Gestão. Pois não é eficaz fazer muito e 
comunicar pouco sobre as realizações. Por isso, o 
Governo do Estado através de diversas iniciativas 
de comunicação, tanto internas, para os servidores 
públicos, como externas, para os cidadãos gaúchos, 
fornece informações simples, atuali-
zadas e completas sobre o conjunto 
de ações que vem implementando.

Contratualização
A palavra embora nada usual 

traduz um conceito bastante simples 
e inovador. Significa “combinar”, 
“pactuar” um contrato, com os re-
sultados que cada área do Governo 
do Estado pretende entregar, a cada 
mês, a cada trimestre, até completar 
o ano. Para isso, é necessário esta-
belecer um conjunto de indicadores 
individuais por área e, para cada in-
dicador, uma meta a ser atingida. A contratualização 
permite, assim, desdobrar a estratégia dentro de cada 
Secretaria, consensando e definindo compromissos de 
Governo e resultados a serem conquistados.

Gestão de Resultados
Com acompanhamento diário, semanal, men-

sal, trimestral e anual as ações do Governo são 
monitoradas em suas mais diversas instâncias. A 
Gestão de Resultados é feita através de diferentes 
fóruns. Os gestores de Projetos e Ações reúnem-se 
mensalmente e avaliam o andamento desses e as 
realizações correspondentes.  Essa avaliação permite 
gerar relatórios – os quais são utilizados nas reu-
niões trimestrais de avaliação das cinco frentes de 
trabalho, acompanhadas de perto pela Governadora 
nas Câmaras Setoriais. Finalmente, a estratégia 
é reavaliada em sua totalidade, anualmente, em 
reunião da Governadora com todo o secretariado. 
Tudo isso para garantir que os resultados sejam 
alcançados e a população seja realmente beneficiada 
pelas ações executadas.

CONTRATOS DE GESTÃO COM ESTATAIS: 
PLANEJAR, INOVAR E TRANSFORMAR

A sociedade gaúcha foi contemplada com uma 
inovação – Contratos de Gestão baseados em plane-
jamento estratégico. A novidade vem comprometida 

com: melhores serviços públicos, mais desenvolvi-
mento e melhor qualidade de vida para todos.  Estes 
propósitos embasaram os Contratos de Gestão assi-
nados com: CEEE, CRM, SULGÁS, CORSAN, CE-
ASA, CORAG e PROCERGS. Práticas modernas e 
transparentes foram referenciadas nestes Contratos, 
pois elas representam o compromisso com resultados 

e eficiência nas ações desenvolvidas 
até 2010. Os investimentos con-
solidados nos Contratos de Gestão 
atingem R$ 2,6 bilhões.

O Contrato de Gestão é um 
instrumento para a modernização 
do setor público, como especificado 
nas Estratégias de Governo do Rio 
Grande do Sul 2007-2010 e Plano 
Plurianual 2008-2011, e que vai ao 
encontro das seguintes propostas:

Para desenvolvimento  
econômico sustentável 
• Ampliar a capacidade de inovação 

tecnológica gaúcha; 
• Estimular o empreendedorismo. 

Para as finanças e gestão pública 
• Implantar um modelo de gestão pública pautado 
em resultados; 
• Modernizar os serviços públicos.   

ORIENTAÇÃO PARA OS  
RESULTADOS E A EFICIÊNCIA

Os Contratos alinham o planejamento dessas 
sete estatais às estratégias do Governo – após ampla 
negociação entre as Secretarias às quais estão vin-
culadas e a Secretaria do Planejamento e Gestão são 
somados os esforços e pautadas as estratégias. Além 
de estabelecer metas para expansão de investimentos, 
desenvolvimento gerencial, qualificação de recursos 
humanos, desempenho financeiro e eficiência, são 
determinados indicadores, específicos de cada área de 
negócio, individualmente. Objetivamente, o Governo 
cobra resultados e dá autonomia gerencial para per-
seguirem suas metas. Este enfoque favorece o uso de 
modernas práticas de gestão, fugindo da burocracia e 
da falta de flexibilidade – ancestrais emperradores do 
setor público. Na medida em que os resultados são 
verificados as empresas começam a ter maiores níveis 
de autonomia gerencial, permitindo mais agilidade 
e competitividade.
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IMPLANTANDO AS 
MELHORES PRÁTICAS 
DE GOVERNANÇA, 
VALORIZANDO O 
PATRIMÔNIO GAÚCHO

O compromisso com a Governança Cor-
porativa, a Gestão de Pessoas, a Inovação, a Redução 
de Custos, a Responsabilidade Sócio ambiental e os 
indicadores de Qualidade dos Serviços compõem as 
novas práticas. Além de inovar na administração, 
permitem instituir valores transparentes, e reafir-
mam os esforços do Governo para consolidar uma 
consciência atual, moderna, necessária. O que sina-
liza uma mudança corajosa e profunda na cultura 
da administração pública. Com a implantação do 
Comitê de Governança Corporativa das Empresas 
Estatais foi assegurado mais do que uma melhor 
gestão, foi ampliada a transparência, a eqüidade de 
tratamento e a prestação de contas à sociedade. Ou 
seja, o patrimônio dos gaúchos é administrado com 
mais competência, determinação e responsabilidade 
pela sua preservação e valorização. Além disso, vem 
favorecer a agilidade nos resultados nas áreas estra-
tégicas de energia, essencial para suportar o ciclo de 
crescimento econômico, e também aproveitar de ma-
neira sustentável os recursos naturais, e saneamento 
que virá reduzir os problemas de saúde e aumentar a 
qualidade de vida. Paralelamente uma maior eficiên-
cia na prestação de serviços com redução dos custos 
para o estado é viabilizada com a revisão de processos 
e investimentos em inovação, tecnologia, capacitação 
das pessoas e responsabilidade sócio ambiental. 

A PROCERGS EM 2007

Ao iniciar a gestão de 2007/2010 a PROCERGS 
afrontou com inúmeros problemas que prejudica-
vam os seus resultados e os investimentos necessários 
para a sua modernização. Suas principais dificulda-
des permeavam cinco pontos básicos:
• O desequilíbrio financeiro e as dívidas com forne-
cedores;
• A falta de recursos e a crise financeira do Governo 
RS;
• Falta de foco (atendimento a diversos públicos);
• Necessidade de modernização do Governo do RS 
(demanda por soluções de TIC);
• Questionamento sobre os preços praticados pela 
Empresa.

DESAFIOS

A PROCERGS ne-
cessitava buscar solu-
ções, precisava se aper-

feiçoar, solidificar suas relações e aumentar 
a percepção de valor de seus serviços e produtos. 

Assim a empresa definiu:

Objetivos empresariais
• Promover o equilíbrio orçamentário com lucro 
mínimo;
• Aumentar a produtividade;
• Compatibilizar preços com o mercado;
• Integrar soluções de TIC para a implementação do 
e-Gov no Estado do RS;
• Focar em segmentos críticos e estratégicos do Es-
tado do RS.

Os grandes desafios 
• Aprimorar o processo de relacionamento com os 
clientes e funcionários;
• Aculturar o Estado em relação ao e-GOV;
• Comunicar a proposta de valor da Empresa;
• Buscar o reconhecimento da sua proposta de valor 
junto a clientes, à sociedade e ao setor brasileiro de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC;
• Posicionar a PROCERGS como referência em 
e-GOV.

A PROCERGS orientou seu foco para alcançar 
seus objetivos e, simultaneamente, colaborar para 
que o Governo gaúcho atingisse o patamar dese-
jado em seu Modelo de Gestão. Assim as questões 
relevantes e os projetos necessários para desenvolvê-
las foram sendo trabalhados com tenacidade. No 
primeiro momento foi estabelecido um contrato de 
gestão no Executivo gaúcho. Os principais desafios 
se apresentavam:
• Concentrar a atuação em segmentos críticos e es-
tratégicos para o estado nas áreas de comunicação e 
tecnologia da informação, com vistas à implantação 
do Governo Eletrônico
• Reduzir o custo dos serviços prestados ao Governo 
com ganhos de eficiência aplicados aos processos, no 
âmbito do programa Fazendo Mais com Menos.

CONTRATO DE GESTÃO:  
ESTABELECENDO METAS DE RESULTADO
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Como referência na geração de soluções de gover-
no eletrônico para inovação e eficiência do serviço 
público, A Procergs tinha uma importante parcela 
de responsabilidade na viabilização de um eficiente 
ferramental para o Governo gaúcho atingir os seus 
objetivos estratégicos.

A PROCERGS conhecia a relevância da tecno-
logia da informação e das comunicações - TIC para 
obter a excelência nos processos internos e na comu-
nicação com os cidadãos. Sabia que a TIC propor-
ciona agilidade, controle, segurança, transparência, 
e outros tantos benefícios. Mas 
era importante considerar que o 
cenário indicava que a Empresa 
deveria buscar uma nova forma 
de administrar, tanto os seus 
serviços, como as suas relações. 
Assim, começou acordando, no 
Estado, um Contrato de Gestão, 
onde foram estabelecidos os 
objetivos e metas de resultado. 
Posteriormente, desenvolveu o 
seu planejamento estratégico, pri-
vilegiando os meios para atingir 
os desafios propostos.

O Contrato estabelecido fixou 
metas de resultados e compromis-
sos para assegurar: 
• Mais produtividade e qualidade 
dos serviços prestados pela PRO-
CERGS; 
• Acompanhar o desempenho econômico-financei-
ro; 
• Monitorar o grau de satisfação dos clientes; 
• Melhorar a eficiência, eficácia dos serviços; 
• Compatibilizar a sua estratégia gerencial com as 
diretrizes e políticas de Governo, para a promoção e 
o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

Objetivos gerenciais almejados com a execução 
do Contrato: 
• Manter e aperfeiçoar o nível de serviços alcançando 
a meta de 99,1% de disponibilidade de rede e por no 
máximo de 2% de transações efetivas até 2010; 
• Procurar alcançar melhorias na qualidade dos ser-
viços, evitando a desistência de atendimento, 3,4% 
de desistência de atendimento – DAT.
• Intensificar o uso das boas normas de gestão dos 
programas de qualidade existentes no País, am-
pliando sua participação no Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade – PGQP. 

• Buscar constante melhoria dos seus processos in-
ternos através do incentivo e do apoio à utilização de 
técnicas modernas nos processos produtivos e admi-
nistrativos, desde que financeiramente viáveis, bem 
como a utilização de materiais e equipamentos com-
patíveis com a postura estratégica da Empresa.  
• Capacitar e motivar os Recursos Humanos para 
que os objetivos deste Contrato sejam alcançados e 
para enfrentar os desafios que lhes serão postos. Para 
tanto, a Companhia deve dinamizar o processo de 
Preparação e Capacitação das Pessoas visando à atu-

alização de seus colaboradores. 
• Atrelar a política de participa-
ção nos resultados ao indicador 
Despesa com Pessoal Próprio e 
de Terceiros em relação à Receita 
Operacional Líquida – DCPT e 
deverá atender a legislação perti-
nente para o seu cumprimento.
• Envidar esforços na preservação 
de sua saúde econômico-finan-
ceira, sem deixar de perseguir a 
ampliação de sua capacidade de 
oferta de serviços para a Adminis-
tração Pública Estadual, porém 
de forma estruturada de acordo 
com as metas definidas no Plano 
Plurianual.
• Perseguir não só a inovação 
tecnológica dos processos de tra-

balho, mas toda inovação em produtos e serviços. 

PLANEJAR PARA SE SUPERAR

Para atingir novos patamares, alcançando além 
das metas contratadas outros desafios reivindicados 
pelo mercado, a direção passou a planejar a PRO-
CERGS do futuro.

O Planejamento Estratégico para a gestão 
2007-2010 intentou, desde o começo, demonstrar a 
transparência das ações pretendidas, permitindo ao 
corpo funcional apresentar sugestões e acompanhar 
todas as etapas do planejamento, através de canais 
de comunicação - por intermédio da rede interna da 
Empresa, e da Intranet – para que os funcionários, 
que tivessem interesse, discutissem e apresentassem 
suas sugestões. Os meios de comunicação como 
correio eletrônico e Intranet, além das audiências 
públicas, divulgaram todas as etapas, metodologia, 
procedimentos e decisões do planejamento.

Em seminários realizados para a definição do nível 
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estratégico foi reavaliada a 
identidade da Empresa, ou 
seja, seu Negócio, Missão 
e Valores que norteiam as 
suas atividades. 

A análise das influ-
ências nos seus negócios 
envolvendo a construção de cenários, a avaliação 
dos ambientes interno e externo, bem como, a iden-
tificação das oportunidades e ameaças, em suma, 
tudo para perfilar a visão de futuro da Empresa 
conjuntamente com os objetivos estratégicos. 

Já nos seminários para as definições do nível 
tático, foi desenvolvido o Mapa Estratégico da Em-
presa (BSC) – com objetivos táticos e iniciativas 
necessárias para atingir os objetivos estratégicos. 
Como também são definidos as metas e os indicado-
res de desempenho, facilitando o acompanhamento 
e controle dos planos pretendidos. Ao final dessa 
fase surge o plano de ação com o cronograma e os 
investimentos para realização dos diversos projetos/
ações contidos no Plano.

Os principais diferenciais
• Proximidade do cliente
• Atendimento especializado
• Conhecimento das necessidades de informática da 
Administração Pública. É reconhecida, pelos clien-
tes, pelas soluções oferecidas em mais de 35 anos 
de atuação – salientando a sua especialização e a 
experiência como Data Center
• Soluções “sob medida”
• Garantia de continuidade dos serviços oferecidos
• Capilaridade, com pontos de presença em todo o 
Estado do Rio Grande do Sul
• Investimento contínuo em segurança, como poucas 
empresas de informática fazem
• Abrangência e capacidade da sua rede de telepro-
cessamento
• Infraestrutura voltada para suportar sistemas de 
missão crítica
• Dispensa de Licitação para ofertar produtos e ser-
viços na Administração Direta e Inexigibilidade de 
Licitação para órgãos da Administração Indireta
• Facilidade na integração das informações dos ór-
gãos, mantidas na Empresa
• Apoio ao Governo do Estado, pois os serviços 
prestados qualificam o atendimento ao cidadão, 
agilizando, desburocratizando e reduzindo os custos 
dos “Balcões Públicos” e conferindo uma imagem 
de modernidade.

AÇÕES E 
SOLUÇÕES

A PROCERGS a 
partir de 2007 dirigiu seu 

foco para se reinventar e buscar novos patamares 
empresariais. O primeiro movimento, nesta direção, 
foi a adoção do modelo de Gestão de Resultados, onde 
as seguintes ações eram ressaltadas:
• Assinatura do Contrato de Gestão com o Gover-
no
• Reuniões mensais com o Conselho de Adminis-
tração
• Criação da Controladoria
• Implantação de Sistema de Gestão
• Implantação de ERP PROCERGS (software de 
gestão empresarial)

Para promover o seu equilíbrio orçamentário 
optou por algumas ações pontuais:
• Renegociação das dívidas do Governo para com a 
PROCERGS
• Quitação das dívidas com fornecedores (com des-
contos)
• Redução de despesas operacionais (revisão de 
contratos)
• Reserva de recursos para investimentos em mo-
dernização

O aumento da produtividade era essencial para 
obter o reconhecimento externo e a motivação in-
terna. Para tal, foram definidos os investimentos ne-
cessários e estabelecida uma nova filosofia comercial 
e gerencial:
• Investimentos de 45 milhões em modernização 
tecnológica e melhoria da eficiência operacional 
(aumento de produtividade)
• Repasse de parte dos ganhos de produtividade: Para 
clientes (descontos)

PARA COLABORADORES  
(PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS)

Os seus ganhos de produtividade permitiram 
readequar seus preços, além de compatibilizá-los 
com o mercado. Concomitantemente reavaliou a sua 
linha de produtos e serviços. Novos contratos, com 
definições e adequações de serviços a serem prestados, 
foram propostos, para cada cliente. O seu mercado de 
atuação também foi revisto. A opção foi privilegiar 
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o Mercado Foco - clientes críticos e estratégicos do 
Estado do RS - e abdicar dos mercados que estavam 
fora do foco da Companhia. Assim, concentrou seus 
recursos para o atendimento do Governo, reduzindo 
sua atuação nos serviços para pessoas jurídicas e 
físicas, de forma gradativa para não causar prejuízos 
aos clientes já cativos. 

FAZENDO A DIFERENÇA ATRAVÉS  
DO GOVERNO ELETRÔNICO

A PROCERGS, por seu papel estratégico no 
auxilio ao Governo para atingir os desafios pro-
postos, sabia da relevância de sua participação na 
implantação de um Governo Eletrônico. Paralela-
mente, deveria disponibilizar ferramentas de gestão 
que assegurassem às lideranças 
públicas uma administração mais 
eficiente.

O Governo estadual, forte-
mente comprometido em atender 
as demandas e expectativas da 
população, muito já realizou, mas 
tem consciência das significativas 
dificuldades ainda presentes nos 
serviços ofertados – principal-
mente nas áreas de educação, 
segurança e saúde. O serviço 
público é visto como suporte para 
a prestação destes benefícios. A 
Companhia deveria agregar valor 
a eles. 

Todos, Governo, cidadãos, 
empresas públicas, percebiam 
ser legitima a exigência de um serviço profissional, 
responsável, hábil e competente. A PROCERGS 
reconhecia que, para perseguir este desafio, neces-
sitava ter além de uma capacitação adequada, um 
suporte contínuo. 

Como um dos pilares do processo de mudança 
deveria buscar a melhoria na gestão pública, a qua-
lificação no atendimento à população e a transpa-
rência das ações de Governo. O programa de e-gov 
elaborado já tinha passado por várias etapas, mas, 
até 2010 deverá chegar ao seu estágio mais evoluí-
do. A intenção é que ainda no Governo atual o Rio 
Grande desfrute de um novo conceito de prestação 
de serviços, um padrão que irá colocar o cidadão no 
centro das atenções, Mas, primeiramente, deveria 
concentrar esforços no ferramental para auxiliar o 
equilíbrio financeiro do Rio Grande do Sul, o que 

implicaria uma série de ajustes estruturais que pro-
moveriam a redução de custos e a racionalização da 
máquina administrativa. 

Portanto, com o firme propósito de alcançar e 
superar os seus árduos objetivos a PROCERGS 
passou a desenvolver ações para consolidar o nível 
de excelência de seus serviços para integrar soluções 
de TIC para a implantação do e-gov no Estado do 
Rio Grande do Sul, tais como:
• Atuação como Empresa integradora de soluções
• Adequação da estrutura organizacional da área de 
desenvolvimento
• Realocação dos recursos de desenvolvimento (98% 
dos TCs alocados no atendimento ao Mercado 
Foco)
• Concurso para contratação de pessoal técnico

• Licitação para contratação de 
fábrica de software
• Diversos projetos de e-Gov em 
andamento
• Investimentos de 1,8 milhões em 
infraestrutura (em 2008)

GESTÃO DE PESSOAS: O  
INÍCIO DO PROCESSO DE 
MUDANÇA

O cenário empresarial, com 
a economia globalizada, além de 
apresentar desafios maiores, sina-
lizava para a premência do ajuste 
das empresas aos novos tempos. 
Até mesmo a turbulência, oca-
sionada com crise internacional, 

confirmava que o principal fator de competitividade 
continuava sendo um só: o ser humano. Mesmo com 
a acirrada desordem econômica mundial, o capital 
humano, aliado à tecnologia, permanece sendo o 
centro. Isto porque somente profissionais compe-
tentes e devidamente qualificados poderão produzir 
ou prestar serviços com qualidade.

Cotidianamente o mercado enfrenta consumido-
res mais exigentes. A própria internet com cerca de 
1,5 bilhão no mundo, entre usuários de redes fixas 
e móveis, confirma esta realidade. Paralelamente 
comprova que a revolução que transforma a força 
de trabalho braçal em força de trabalho intelectual 
está em franco desenvolvimento. Os fatos, que se 
apresentam como relevantes sinalizadores, indica-
vam que a gestão do conhecimento na empresa fosse 
focada com atenção, pois vinha contribuir não só 

A PROCERGS, por seu 
papel estratégico no 
auxilio ao Governo 

para atingir os 
desafios propostos, 
sabia da relevância 
de sua participação 

na implantação 
de um Governo 

Eletrônico
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para a sobrevivência das 
organizações, mas também 
para o seu crescimento 
sustentável.

A seguir alguns projetos 
fundamentais para alcan-
çar os objetivos, eles vêm 
sendo implementados ou aperfeiçoados desde 2007. 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Por acreditar que o sucesso da empresa está dire-
tamente ligado aos seus talentos, o principal ativo, 
responsável pelo aumento da qualidade dos produ-
tos e serviços, e o responsável pela competitividade 
mercadológica, a PROCREGS compõe e mantém 
equipes sinérgicas e competentes, sempre atualizadas. 
A intenção é mostrar sua liderança, alinhamento de 
propósitos, comunicação empática, visão comum do 
futuro, foco no cliente, talentos criativos com rapidez 
de respostas e responsabilidades compartilhadas. 

O programa de treinamento e desenvolvimento 
gerencial oportuniza que a Empresa se qualifique, 
sistematicamente, com um universo de profissionais 
maior e melhor preparados. O que origina profis-
sionais mais pró-ativos, ousados, que correm riscos 
calculados, que inovam em prol da busca de novas 
soluções para antigos problemas, além de se sentirem 
motivados com o seu desempenho. 

Mas é preciso salientar que o conhecimento ad-
quirido, em cursos e treinamentos, deve ser colocado 
em prática, pois são as ações provenientes desse apri-
moramento que gerarão as soluções necessárias. 

Para atender as exigências do cenário globalizado 
a PROCERGS instituiu ações como:
• Programas customizados para a Companhia, onde a 
partir das competências identificadas é elaborado um 
plano de treinamento e são contratados profissionais 
capacitados e adequados à realidade da Companhia. 
Com isso os custos ficam reduzidos e o atendimento 
fica sob medida.
• Programas de Desenvolvimento Gerencial, focando 
principalmente competências de gestão de pessoas e 
equipe, em especial em temas como papel dos ges-
tores, liderança, visão sistêmica, gerenciamento de 
mudança, negociação e administração de conflitos, 
comunicação e coaching.
• Indicadores que mensurem a contribuição do trei-
namento e desenvolvimento. Quando isso não é pos-
sível, são usadas medidas indiretas como a Pesquisa 
de Clima Organizacional, Avaliação 360º, Avaliação 

de Reação.
• Ações de gestão do co-
nhecimento (quarta do 
conhecimento, doc net, 
listas de discussão).

No ano de 2007, o investimento em ins-
crições de treinamento foi de R$ 156.822,59, para 
3570 participações, tendo 28,41 horas homem trei-
namento.

Já em 2008 o investimento em inscrições foi de 
um montante de R$ 740.812,04, com uma carga 
horária total de 51.452 para 6.188 participações. 

PPR – PROGRAMA DE  
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

No início do novo Governo, como acontece tradi-
cionalmente, o ambiente na Companhia foi tomado 
de dúvidas e, por consequência de insegurança, ge-
rando instabilidade. A situação exigiu iniciativas para 
desfazer o quadro negativo. Nesse início, a situação 
econômico-financeira da Companhia era delicada e 
exigia medidas drásticas, os clientes críticos da quali-
dade e dos preços, forçaram a revisão dos contratos e a 
redução de valores. Era necessário ações que trouxes-
sem melhoria nos resultados obtidos pela Empresa. 
Contornados os problemas econômico-financeiros, de 
relacionamento e de credibilidade com o Governo do 
Estado, era primordial a busca de melhores níveis de 
credibilidade interna, para atingir melhores resultados 
na gestão.  O Planejamento estratégico indicou que a 
Gestão por Resultados mostrava-se como a melhor 
opção. A mudança da cultura organizacional iniciou 
com um Projeto de Contratos Setoriais e Individuais 
de Resultados. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Objetivo
Dotar a Empresa de uma sistemática de acom-

panhamento e avaliação de desempenho dos cola-
boradores. 

Desafio
Criar um processo planejado de acompanha-

mento, orientação, apoio, diálogo e feedback entre 
líderes e liderados, apoiado por uma metodologia. 
A abrangência é de duas grandes áreas da gestão de 
pessoas:
• Planejamento e acompanhamento do desenvolvi-

TECNOLOGIA

EXEMPLO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA



CASE STUDIES

38

mento profissional; e
• Planejamento e acompanhamento do desempenho 
profissional.

Ação
Implementação de três mode-

los de avaliação de desempenho:
• Por fatores (qualidade do tra-
balho, produtividade, iniciativa, 
etc.);•
• Apóia RH – utilizada especifi-
camente na área de desenvolvi-
mento; e
• Gerencial – para avaliação dos 
gestores.

Resultados
• Valorizar e manter funcionários 
que desempenhem com eficiência 
e eficácia suas atribuições e responsabilidades;
• Acompanhar, avaliar e dar feedback a seus cola-
boradores;
• Subsidiar o processo de promoções / retenção de 
talentos.

COMUNICAÇÃO DIRETA  
COM O PÚBLICO INTERNO

Diferentes canais de comunicação foram estabele-
cidos com seus funcionários. Ou seja, está conectada 
através de janelas digitais, impressas e pessoais com 
todos os colaboradores.

Janelas de comunicação internas
• Intranet PROCERGS
• Correio eletrônico 
• Murais
• Mídia eletrônica
• Mídia impressa (relatórios de gestão, folders, etc)
• Audiências públicas

APRIMORAMENTO DO  
PROCESSO DE GESTÃO

Para aperfeiçoar e qualificar a informação ge-
rencial foi implantado em 2008 a ERP (Enterprise 
Resource Planning) / GEPRO - um sistema de 
gestão integrada. Na sua concepção foi privilegiada 
a integração de todas as informações administrati-
vas, contábeis e financeiras, seguindo as melhores 
práticas de gestão. O processo eliminou as bases de 

dados duplicadas, ou seja, qualificou a informação 
e com isso oportunizando um melhor desempenho 

da Empresa.
Os seus principais benefícios 

são:
• Mais produtividade com menos 
custo;
• Mais responsabilidade e auto-
nomia;
• Unificação dos cadastros de 
cada departamento – evita a re-
dundância de informações; 
• Mais controle e acompanha-
mento do faturamento, de in-
formações gerenciais e opera-
cionais 
• Facilita a tomada de decisão; 
• Diminuição dos riscos dos 
gestores

• No caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, Tri-
bunal de Contas e auditorias; controle de compras e 
pagamentos externos - garante um melhor controle 
sobre o faturamento.

CONSTRUINDO RELAÇÕES MAIS  
SÓLIDAS COM OS FORNECEDORES

Os desafios empresariais indicavam que seria ne-
cessário baixar custos e aperfeiçoar as parcerias exis-
tentes para a consolidação dos resultados almejados.

A Empresa passou a construir uma nova forma de se 
relacionar com seus parceiros estratégicos. Um processo 
de relacionamento e de transparência foi intensificado. 
As relações de confiança foram estreitadas e o trabalho 
foi permeado por um sintonia mais harmônica.

Os custos internos teriam que ser revistos, o que 
indicava a premência de renegociar os serviços e pro-
dutos com os principais fornecedores. No mercado 
corporativo existe uma máxima que coloca como 
pré-requisito para a negociação com os governos/ 
empresas estatais uma reavaliação dos preços cotados 
no mercado. Isso é decorrente das constantes demo-
ras nos processos de contratação, e de pagamento. 
Assim havia custos adicionais nas propostas. A 
PROCERGS conseguiu reverter este processo. Os 
prazos foram encurtados e com isso a relação com 
os fornecedores foi aperfeiçoada.

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Após muitos anos os investimentos em infraes-

Os desafios 
empresariais 

indicavam que seria 
necessário baixar 

custos e aperfeiçoar 
as parcerias 

existentes para a 
consolidação dos 

resultados almejados
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trutura foram retomados. 
Pela certeza de que isto é de 
vital importância para qua-
lificar os serviços prestados 
à Administração Pública 
Estadual. Ciente desta rea-
lidade, a área de Segurança 
da Informação recebeu uma atenção especial, pois 
a PROCERGS resguarda em seus computadores 
informações de grande interesse para a população, 
abrangendo as diversas áreas do setor público. A 
aquisição de novos geradores e no-breaks garantiu 
maior estabilidade e continuidade nos serviços ofe-
recidos. Mais potentes e modernos, os equipamen-
tos protegem a Empresa de situações como a falta 
de energia. Com investimentos de cerca de R$ 40 
milhões (previsão para esta gestão) a infraestrutura 
tecnológica da Companhia além de ficar atualizada, 
fica bem mais aprimorada.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Com um monitoramento mais intenso o processo 
de relacionamento com os clientes começou a ser 
aperfeiçoado. Além das pesquisas de satisfação, já 
realizadas anualmente há bastante tempo, a Empresa 
aperfeiçoou os canais de relacionamento, bem como 
a gestão por produtos.

Os canais de relacionamento são definidos com 
base no foco de atuação da Empresa e o nível estra-
tégico de cada cliente. Os canais de atendimento são 
segmentados com base nas necessidades individuais. 
O critério utilizado é a Gestão por Clientes para o 
mercado foco e Gestão por Produtos e Serviços para 
os demais mercados.

Gestão por Produtos e Serviços
A Central de Serviços (Helpdesk) que recebe via 

telefone reclamações, sugestões ou pedidos de infor-
mações sobre os serviços prestados pela Empresa. O 
Suporte Técnico a Produtos presta serviços especia-
lizados aos produtos, efetuando a intermediação entre 
as áreas da Empresa. Atende demandas repassadas 
pelo Helpdesk e originadas das caixas postais espe-
cíficas dos produtos.

Gestão por Cliente
Uma equipe de Analistas de Negócios é designada 

para o atendimento comercial, sendo que a segmen-
tação dos clientes atendidos também é baseada no 
foco de atuação da Empresa e no nível estratégico 

de cada um.
O Suporte ao Cliente 

presta suporte técnico 
especializado, efetuando 
a intermediação entre 
as áreas da Empresa. 

Possui segmentação aderente a dos Analistas 
de Negócios. Também recebe demandas originadas 
na Central de Serviços (Helpdesk).

Contribuindo para os Programas 
Estruturantes do Governo

Com a inovação tecnológica implantada, a 
PROCERGS se habilitou para auxiliar o Governo 
do Estado na consolidação do equilíbrio fiscal, favo-
recendo uma gestão pública voltada para resultados. 
Desta forma já implantou ou está desenvolvendo 
diversas soluções e ferramentas que dão suporte aos 
Programas Estruturantes do Governo. 

Produtos e serviços de  
excelência em Governo Eletrônico

A PROCERGS pode se considerar uma pioneira 
na área de Governo eletrônico, pois foi a primeira 
empresa, no país, a prestar serviços públicos através 
da internet.

Hoje os sites de órgãos do Governo do Estado rea-
lizam mais de 1 milhão de transações/mês facilitando 
a vida de milhares de gaúchos.

Governo / Governo (G2G)
PROCERGS através da Rede RS é responsável 

pela infraestrutura básica de rede que suporta todo 
o processo de informatização da Administração Pú-
blica Estadual. Com 35 pontos de presença cobrindo 
todas as regiões do estado, a Rede RS é uma intranet 
de governo que interliga milhares de equipamentos 
instalados nos diversos órgãos do Governo do Es-
tado. A comunicação entre esses é feita através do 
DIRETO, uma ferramenta de correio eletrônico, 
agenda e catálogo desenvolvida pela PROCERGS 
que disponibiliza milhares de caixas postais aos 
servidores públicos.

Principais serviços: 
• Serviços de Comunicação (acesso local e acesso 
ao backbone)
• Serviços de Conexão (conexão à internet, à intranet 
e emulação de terminal)
• Serviços de Administração de Rede (modelagem, 
inventário, monitoria, antivírus, distribuição de 
software, etc.) 
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• Serviços de Rede - valor agregado (correio 
eletrônico,agenda, catálogo, EDI, workflow, ensino 
a distância, etc.) 

Governo / Servidor (G2E)
O Portal do Servidor reúne informações de interes-

se dos funcionários públicos tais como o calendário 
de pagamentos, o comprovante de rendimentos, con-
sulta a dados funcionais e outros serviços inclusive 
o de autenticidade de contracheque utilizado pelo 
comércio e demais entidades. Principais serviços:
• Serviços pessoais
• Serviços gerais
• Serviços de autenticidade 

Governo / Negócios (G2B)
A solução de Compras Ele-

trônicas desenvolvida pela PRO-
CERGS em parceria com a 
CELIC e o BANRISUL é mais 
um exemplo de como os in-
vestimentos em tecnologia da 
informação podem trazer ganhos 
significativos para o Estado. A 
modalidade de compras através 
de Pregão Eletrônico além de 
trazer redução nos preços dos 
itens adquiridos também racio-
naliza e agiliza o processo além 
de emprestar mais transparência 
às compras públicas.

Governo / Cidadão (G2C) 
As soluções dessa área têm o 
objetivo melhorar os serviços prestados ao cidadão. 
Envolvem diversas modalidades de atendimento:
• Central de Atendimento TUDO FÁCIL. A central 
estabeleceu um novo padrão de qualidade na pres-
tação de serviços, reunindo num só lugar diversos 
serviços de utilidade pública. No TUDO FÁCIL o 
cidadão pode obter orientações, requerer documen-
tos, pagar contas, solicitar serviços e muito mais, 
tudo num ambiente projetado especificamente para 
atendimento ao público.       
• Atendimento pela internet (www.estado.rs.gov.
br). Através do site do governo do estado, o cidadão 
tem acesso a uma série de informações e serviços de 
utilidade pública, que podem ser consultados na sua 
própria casa ou escritório. A prestação de serviços 
pela internet reduz os custos de atendimento e facilita 
a vida do cidadão que fica dispensado de ir a um 
balcão público para receber o atendimento.

PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS 
PARA AS DIFERENTES ÁREAS DO 
GOVERNO RS

Planejamento
Sistema de apoio ao Plano Plurianual, elaboração 

da Proposta Orçamentária e acompanhamento de 
projetos estratégicos. www.seplag.rs.gov.br 

Fazenda
Engloba a administração financeira e orçamen-

tária, controle da despesa, da 
arrecadação, dos autos de lança-
mento e da dívida ativa, além do 
sistema de apoio a administração 
tributária. www.sefaz.rs.gov.br 

Administração
Sistemas para as áreas de 

pessoal, compras, materiais, 
patrimônio e controle da frota 
de veículos. www.sarh.rs.gov.br  
www.servidor.rs.gov.br  www.
compras.rs.gov.br 

Soluções Integradas
Direto (Correio eletrônico, 

agenda de compromissos e ca-
tálogo de endereços), Protocolo, 
Intercâmbio Eletrônico de Dados 
(EDI) 

Previdência
Administração previdenciária, sistema de contri-

buintes, sistema de beneficiários,  administração de 
serviços, sistema médico-hospitalar e sistema finan-
ceiro. www.ipe.rs.gov.br

Educação
Portal da Educação, informatização das escolas, 

sistema de matrículas. Escolas Estaduais www.
educacao.rs.gov.br

Saúde
RGIS - Rede Gaúcha de Informações de Saúde, 

Gestão de medicamentos.  Secretaria da Saúde, pre-
feituras www.saude.rs.gov.br

Segurança
• Sistema de automação de delegacias, INFOSEG, 
CIOSP

A solução de 
Compras Eletrônicas 
desenvolvida pela 

PROCERGS em 
parceria com a CELIC 
e o BANRISUL é mais 
um exemplo de como 
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• BM, Polícia Civil  www.
ssp.rs.gov.br 

Trânsito
Sistema de Gerencia-

mento das Informações do 
DETRAN, DAER, PRF, 
PRE, BM, prefeituras, CRVA, CFC, CRD www.
detran.rs.gov.br

Agricultura
Sistema de sanidade e movimentação de animais, 

Expointer (sistema de feiras e exposições). www.
expointer.rs.gov.br  www.agricultura.rs.gov.br 

Turismo
Site TURISMO RS (Guia do Turista, Guia das 

Cidades, regiões e pontos turísticos do Estado). www.
turismo.rs.gov.br 

Saneamento
Engloba a emissão de contas de fornecimento 

de água e esgoto, controle e gerenciamento da 
arrecadação, administração financeira e orça-
mentária, controle de pessoal, administração de 
materiais, gerenciamento de contas a receber e 
contas a pagar, além dos sistemas de controle de 
hidrômetros, gerenciamento de contratos e outros 
sistemas para suporte da área de operações. www.
corsan.rs.gov.br 

Arquivo Público
Possui metodologia baseada na norma interna-

cional de descrição arquivística - ISAD(G). Integra 
todos os processos, procurações, certidões e escrituras 
públicas, totalizando cerca de 18 milhões de docu-
mentos ativos desde 1763, originados dos cartórios de 
registros civil e tabelionatos, além das informações 
das Secretarias de Governo e órgãos de administração 
indireta.

Junta Comercial
Automação de processos da vida empresarial, 

integrando com a Secretaria da Fazenda estadual e 
municipal e Receita Federal. 

Judiciário
Soluções completas para a distribuição e acom-

panhamento de processos, abrangendo o 2º grau, 
controle de execuções criminais e informatização do 
Juizado da Infância e Juventude. 

Legislativo
PROCERGS Legis-

lativo realiza o acompa-
nhamento das diversas 
etapas do processo de 
tramitação, desde a apre-

sentação da proposição, passando pelas comissões, 
apresentação de emendas, votação e legislação. 

     
COMUNICANDO OS DIFERENCIAIS E 
INTENSIFICANDO OS RELACIONAMENTOS

Importantes ações foram desenvolvidas, outras 
ainda aperfeiçoadas, para aprimorar as relações e 
os canais de comunicação. Ferramentas digitais 
e impressas de comunicação foram introduzidas 
e passaram a proporcionar ganhos na agilidade e 
qualidade da comunicação interna e com os clientes. 
Um exemplo foi o inicio da edição mensal de um 
newsletter – Relatório de Gestão – com a divulgação 
das principais ações e conquistas da Empresa.

A Companhia intensificou sua busca pelo reco-
nhecimento participando das principais premiações 
de TI e trabalhando a disseminação de uma agenda 
positiva junto à imprensa regional e nacional e mul-
tiplicadores de opinião da área de TI.

Algumas das realizações:
• Exposição dos 35 Anos da Companhia na Assem-
bléia Legislativa
• Homenagem aos clientes pela conquista do Prêmio 
e-Gov 2007
• Seminário do Planejamento Estratégico e demais 
ações para o planejamento
• Integração com os novos funcionários
• Evento de 36 Anos e Homenagem aos funcionários 
jubilados

PROCERGS SOCIAL, CONSTRUINDO 
RELACIONAMENTOS QUE CRIAM VALOR

Empenhada em difundir uma cidadania respon-
sável, a Companhia tem procurado, sistematicamen-
te, assumir uma postura social, ética e ambiental 
consciente. Desta forma, interage com as comuni-
dades envolventes, promovendo o bem-estar coletivo. 
Com essa postura sinaliza a importância da adoção 
de responsabilidades sociais, tanto no setor público 
como privado.

PROCERGS Social é o seu Programa de res-
ponsabilidade social que almeja auxiliar na me-
lhoria da realidade existente em sua comunidade. 
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Além de propiciar oportunidades para o exercício 
da cidadania, traduz a sua política de responsa-
bilidade social. Através de ações que disseminam 
e qualificam o papel de uma organização cidadã 
a Companhia ganha credibilidade, respeito e me-
lhores resultados.

INCLUSÃO DIGITAL, BENEFICIANDO 
PESSOAS, GRUPOS, COMUNIDADE

Conscientes da relevância do fortalecimento da 
inclusão digital no Rio Grande do Sul uma rede de 
organizações da área pública, da área privada e do 
3º setor foi formatada. Para beneficiar pessoas da 
comunidade gaúcha. Entre os projetos que vêm sendo 
desenvolvidos destacam-se: 

Cidadão Digital 
Realizado em parceria com a Fundação Pensa-

mento Digital e a DELL, beneficiando estudantes 
regularmente matriculados em escolas de ensino 
médio das redes públicas, estadual e municipal. O 
curso básico oferece capacitação em iniciação em 
informática, com instrutores provenientes da própria 
comunidade e treinados pela Fundação. Em 2005, 
recebeu o Prêmio Info de Inclusão Digital realizado 
pela revista Info Exame. 

Recomeçar 
iniciação profissional a partir do aprendizado de 

informática. Para auxiliar no processo de reinserção 
social dos apenados do Presídio Central de Porto 
Alegre, ofertando o ensino dos serviços de transcrição 
de dados, entre outros, o Programa, criado em 1994, 
em 2002 passou a atender também a Penitenciária 
Feminina Madre Pelletier. Em 2006, O Recomeçar 
se aprimorou e ofereceu cursos de informática para 
adolescentes da Fundação de Atendimento Socioe-
ducativo do RS.

Via Pública 
Articula uma rede de comunicação, mobilizando 

esforços públicos e privados na instalação dos pontos 
de presença conectados à internet. Baseia-se em par-
cerias com espaços públicos e entidades sociais, como 
bibliotecas, centros culturais, entre outras. Nestes 
últimos anos, o projeto foi ampliado e atualmente 
conta com 15 pontos instalados entre o interior e a 
capital do estado. Durante o verão, a iniciativa está 
também nas praias de Capão da Canoa e Cassino, 
dentro do Projeto Verão Legal.

Pescar 
Visa à formação pessoal e profissional de adoles-

centes de baixa renda, encaminhando-os ao mercado 
de trabalho. Além disso, promove a aprendizagem 
básica para o exercício de uma profissão na área de 
atuação da empresa. Em 2007 foi firmado um convê-
nio do Projeto Pescar com a Junior Achievement.

VIVER O DIA A DIA PRESERVANDO A 
HISTÓRIA E PROJETANDO O FUTURO 

Mesmo com pequenas atitudes é possível con-
tribuir para a preservação do meio ambiente. Por 
acreditar nisto a Companhia promove a conscienti-
zação da importância da responsabilidade ambiental, 
com ações de educação e incentivo para o correto 
aproveitamento dos materiais recicláveis.

Assim entidades que 
sobrevivem da recicla-
gem de resíduos são be-
neficiadas com projeto 
ambiental. Desde sua 
criação, em 2005, o Pro-
grama já realizou ações 
bastante impactantes. 
O Reciclar Faz Bem, 
iniciado em 2002, foi 
ampliado com a compra 
de novos coletores de re-
síduos e sinalização dos 
já existentes, além das campanhas de conscientização 
e a criação de um grupo de monitores ambientais, 
devidamente treinados para atuar. 

Não só com o intuito de facilitar o acesso a uma 
gestão publica modernizada melhorando a qualidade 
e a disponibilidade de informações para os cidadãos, 
mas, também para agir como um importante parcei-
ro estratégico e auxiliar o Governo RS na conquista 
de significativos níveis de resultados, a PROCERGS 
se qualificou. Com esforços centrados em seu apri-
moramento adotou um posicionamento comprome-
tido, transparente. E os resultados vieram.

RESULTADOS

Superando os desafios
Os resultados e conquistas relevantes tanto para 

a própria Empresa, como para o Rio Grande do 
Sul foram decorrentes da recomposição de gestão 
da PROCERGS.

A sua reorientação de foco, para o Governo do 

A Companhia 
tem procurado, 

sistematicamente, 
assumir uma 

postura social, 
ética e ambiental 

consciente
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Estado, originou diversas soluções para dar suporte 
às ações e aos Programas Estruturantes, tais como 
a Nota Fiscal Eletrônica, o projeto de Modernização 
da Junta Comercial do RS, o sistema que facilitou a 
organização das turmas para a matrícula nas escolas 
públicas em 2009, o Sistema de Defesa Agropecu-
ária (SDA) - fundamental para o rastreamento do 
rebanho – entre tantos outros.

O ajuste financeiro oportunizou, por exemplo, 
que a Companhia quitasse suas dívidas com os 
fornecedores, reduzisse as despesas operacionais e 
voltasse a apresentar lucro, sendo que parte dos ga-
nhos foram repassados ao Governo, com a redução 
de aproximadamente 16,7 milhões nos preços dos 
serviços. 

Além disto, o ajuste permitiu à PROCERGS 
investir na modernização da sua infraestrutura, 
com a aquisição de novos geradores e no-breaks no 
ambiente operacional.

Com relação ao ambiente interno, também suce-
deram grandes conquistas. Principalmente no ano 
de 2008, quando, após oito anos, ocorreu a volta de 
concurso público – permitindo a contratação de 35 
técnicos – além disso, houve um investimento aci-
ma de 1 milhão em treinamento e desenvolvimento 
e ainda a distribuição de R$1,5 milhão, a título de 
participação nos resultados.

Todo este esforço só poderia favorecer reconhe-
cimentos, e é o que a Pesquisa de Clima, efetuada 
em 2008, demonstrou. O maior índice de satisfação 
interno, desde que o levantamento começou a ser 
realizado em 1994, foi atingido. Os números atu-
ais são extremamente positivos, mostrando que a 
Satisfação Geral dos Clientes hoje está em 80,5%, 
sendo que 90% deles recomendariam os serviços da 
Empresa. Paralelamente, as entidades de TIC reco-
nheceram o trabalho da PROCERGS por meio do 
Prêmio e-Gov.

GESTÃO DE RESULTADOS

Com o equilíbrio financeiro foi possível obter 
resultados altamente positivos para seus clientes 

(repasse da produtividade para a redução de preços) e 
para seus funcionários (melhor remuneração através 
da participação nos resultados alcançados).
• Redução nas despesas internas (corte de 30% de 
custos com os grandes fornecedores)
• Redução dos custos do Estado (20%) – mais de R$ 
16 milhões
• PPR – 1,5 milhão distribuídos para os funcionários 
(superação das metas do Contrato de Gestão).

MODERNIZANDO A GESTÃO PÚBLICA  
COM O GOVERNO ELETRÔNICO 

A PROCERGS se tornou uma das principais 
referências brasileiras em governo eletrônico (e-gov). 
As conquistas para o cidadão foram relevantes. Cada 
ação implicava em vários ganhos para as pessoas, 
para a sociedade, para a gestão pública. Em 2008 
foi atingida a marca de 726 serviços em e-gov. Um 
marco importante, pela quantidade e pela qualidade 
das ações em operação.

A PROCERGS desenvolveu, em parceria com 
seus clientes, projetos e ações que reverteram em ga-
nhos de produtividade, qualidade de vida, diminuição 
do custo social. Além de fazer as coisas serem mais 
fáceis, foram proporcionado benefícios para todos. 
A verdadeira essência do governo eletrônico.

PRINCIPAIS AÇÕES EM E-GOV: 
OBJETIVOS E RESULTADOS ALCANÇADOS

NFE – Nota Fiscal Eletrônica
“Alteração da sistemática de emissão da nota fiscal 

em papel, por nota fiscal de existência apenas eletrô-
nica”
• Mais de 8 milhões de notas certificadas no RS até 
dezembro/2008
• 3.339.231 notas de 12 UF´s que certificam no RS 
- Sefaz Virtual
• Redução de 89% no custo da nota (de R$ 0,18 para 
R$ 0,038)
• Redução de custos de armazenamento, papel e 
impressão

2006
• Desequilíbrio financeiro 

• Dívida com fornecedores

• Falta de Foco (atendimento a diversos mercados)

• Questionamento dos preços da PROCERGS

• Premência de modernização do Governo

2008
• Promoção do equilíbrio 

• Foco em segmentos críticos e estratégicos

• Repasse de eficiência para o Governo

• Implementação do e-GOV no RS, conquistando a referência 

no Brasil
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RS EMITE MAIS DE 8 MILHÕES DE 
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM 2008 
E É SEGUNDO NO RANKING DO PAÍS

As 3,5 mil empresas cadastradas no Rio Grande 
do Sul para a nota fiscal eletrônica foram responsá-
veis por um total de emissões superior a 8 milhões 
em 2008, representando mais de R$ 96 bilhões em 
movimentação financeira. O Rio Grande do Sul ocu-
pa o segundo lugar no ranking de 
emissões de NF-e no país, atrás 
apenas de São Paulo. 

Durante todo o ano de 2008, 
o documento fiscal apresentou 
um crescimento no número de 
emissões. Em janeiro de 2008, o 
número de notas autorizadas foi 
de 208 mil. Esse número subiu 
para mais de dois milhões de notas 
emitidas somente em dezembro, 
representando o dobro de notas 
com relação a novembro do 
mesmo ano.

A ampliação da utilização da 
Nota Fiscal Eletrônica possibili-
ta um controle cada vez maior 
sobre a arrecadação do Estado, 
fator fundamental em um ano de 
manutenção do equilíbrio fiscal, 
no qual o monitoramento da receita irá determinar 
o volume de gastos e de investimentos que serão 
adequados à evolução da arrecadação. 

Atualmente, são mais de 10,5 milhões de notas 
emitidas apenas no Rio Grande do Sul. Como a Se-
cretaria da Fazenda gaúcha atende a demanda de 12 
outros Estados (Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondô-
nia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins) 
que firmaram convênio através da Sefaz Virtual, o 
número de notas emitidas totaliza mais de 23 milhões 
que correspondem a uma movimentação de mais de 
R$ 535 bilhões.Em todo o país a NF-e já atingiu a 
marca de 70 milhões chegando à casa dos trilhões 
com relação à movimentação financeira. A partir de 
abril de 2009 outros segmentos econômicos entrarão 
na obrigatoriedade. 

APAC 100% - DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

“Atingir 100% de ressarcimento das verbas do 

Ministério da Saúde para Assistência Farmacêutica, 
especificamente para o Programa de dispensação de 
medicamentos excepcionais.” 
• Aumento de pacientes atendidos em 19%
• Aumento em 69% do ressarcimento do Ministério 
da Saúde
• Geração automática de Informações sobre as dis-
pensações de medicamentos
• Geração de informações gerenciais para tomada 

de decisão

EXPANSÃO DOS RECURSOS 
HUMANOS DO EXECUTIVO 
PARA OUTROS PODERES

“Sistema de Gestão integrada e 
gerencial dos recursos humanos do 
Estado”
• Implantado em toda administra-
ção direta - 274.000 vínculos
• Implantação em 23 fundações e 
autarquias - 6.200 vínculos
• Convênio para uso pelo Tribu-
nal de Justiça, Assembléia Legis-
lativa e Ministério Público
• Portal web para serviços eletrô-
nicos para servidores
• Dá suporte aos processos de 
folha de pagamento

MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS DO 
IPERGS (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO)

“Auditoria Eletrônica nas contas do IPE: o uso de 
TIC em modelos de predição e estatística. Suporte de 
ações de tecnologia para redução de custos, controle de 
fraudes, agilização dos pagamentos aos prestadores e 
melhoria do atendimento aos beneficiários”
• Implantação de 60 modelos para análise das contas 
hospitalares: 55 % da despesa e 12 para análise das 
contas ambulatoriais: 70 % da despesa 
•  Redução de 1,53 milhões de folhas de papel: redu-
ção do abate 153 árvores/ano 
•  Automatização de regras de auditoria 
• Redução de custos com o armazenamento das 
notas de serviços
• Permissão de uso do cartão do Banrisul para con-
sulta e internações
• Laudo eletrônico pela internet de 7,4 milhões de 

A PROCERGS 
desenvolveu, 

em parceria com 
seus clientes, 

projetos e ações 
que reverteram 
em ganhos de 
produtividade, 

qualidade de vida, 
diminuição do custo 

social
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laudos/anos
• Revisão automática das contas hospitalares 
• Recebimento eletrônico das contas hospitalares 

SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA

“A internet como plataforma de integração das 
informações de segurança pública” 
• Consultas integradas da Segurança Pública na 
internet: mais de 2,7 milhões de consultas/mês
• Atestado de antecedentes pela internet: crescimento 
de 70%
• Sistema da Polícia Judiciária em 78 delegacias de 
polícia

PRÓ-SOCIAL

“Sistema integrado das ações sociais do Estado do 
RS”
• Cadastro único dos programas sociais do estado, 
famílias e indivíduos atendidos - 2.100.000 benefi-
ciários e 700.000 famílias do RS
• Dá suporte de TIC para acompanhar as políticas 
sociais e diagnosticar a demanda por serviços e bene-
fícios, subsidiando as decisões da política social 

EDUCAÇÃO: INTEGRAÇÃO ESCOLA E 
SECRETARIA 

“Uma visão consolidada das informações da rede pública 
estadual” 
• Implantado em 2.417 escolas, representando 89,9% 
das instituições de ensino básico, fundamental, se-
cundário e profissionalizante e 97,3% desses alunos
• Inscrições de matrícula pela internet:
• 100% de inscrições do Supletivo pela internet
• 46% do ensino profissional
• 7% do ensino médio
• 4% do ensino fundamental

PORTAL DE SERVIÇOS:  
TUDO FÁCIL ELETRÔNICO 

“Balcão único de atendimento na web” 
• Mais de 162.000 acessos mensais ao catálogo de 
serviços do estado
• 724 serviços disponibilizados, sendo 109 finalís-
ticos
• Acesso aos serviços por perfil de cidadão, área de 
interesse, linha da vida, outros.

MODERNIZAÇÃO DA  
DEFESA ANIMAL E VEGETAL

“Sistema internet para suporte aos processos do agro-
negócio do Estado do RS”
• Dá suporte de TIC para as movimentações e sani-
dade animal, vacinações e diagnósticos de enfermida-
des em propriedades, com informações de inspeção 
• Mais de 350.000 propriedades rurais cadastradas
• Mais de 400.00 grupos produtores cadastrados
• Módulo de Defesa Animal
• 220.000 GTAs - Guia de Trânsito Animal emi-
tidas/ano
• Módulo de Defesa Vegetal
• 30.000 PTVs - Permissões de Trânsito Vegetal/
ano
• Módulo CISPOA 
•   800 estabelecimentos

MODERNIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO RS (JUCERGS)

“Uso da TIC para inovação no atendimento e relacio-
namento com o empresário gaúcho”
• Requerimento de Empresário pela internet: em 24h 
(antes era de 40 dias)
• Crescimento do uso do site no 1º semestre foi de 
30,29%
• Recorde de acesso em julho com 113.396 entradas 
no site
• Mais de 40% das Certidões estão sendo solicitadas 
pela internet
• Consulta de nome empresarial pela internet – gra-
tuito, em 48 h(antes era 4 dias)
• Mais de 88 pessoas/dia se cadastram no site para 
acesso a serviços restritos
• Prevê colocar a Junta na vanguarda com a utiliza-
ção da tecnologia de ponta com o uso da Certificação 
Digital para os atos do Registro do Comércio.
• 82% dos usuários consideram boa a imagem e lay-
out do site da JUCERGS  em pesquisa de satisfação 
em novembro de 2008 
• A meta é ser referência em atendimento no Brasil 
até 2010.

RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES: 
REFERÊNCIA NACIONAL EM GOVERNO 
ELETRÔNICO (E-GOV)

Os projetos de e-gov, realizados em conjunto com 
seus clientes, foram reconhecidos e premiados em im-
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portantes concursos nacionais e ainda por entidades 
e publicações de TIC brasileiras.

CONQUISTAS E PREMIAÇÕES  
RECEBIDAS EM 2007 E 2008

• Prêmio As 100 + Inovadoras no Uso de TI, 4º 
lugar, categoria Serviços Públicos, promovido pela 
InformationWeek do Brasil (2007)
• Prêmio e-Gov, categoria Governo para Governo, 
PEC Virtual – Integrando Judiciário e Executivo 
(2007)
• Prêmio TI & Governo, com o PEC Virtual – Inte-
grando Judiciário e Executivo e SPJ – Sistema de Po-
lícia Judiciária, categoria e-Administração Pública.
• Eventos relevantes, na área de TIC, ratificaram 
o seu posicionamento, no âmbito nacional, como 
referência em Governo Eletrônico. No maior aconte-
cimento de tecnologia do país, o Seminário Nacional 
de TIC para a Gestão Pública (SECOP 2008), um 
dos projetos desenvolvidos pela  PROCERGS foi 
vencedor no Prêmio Excelência em Governo Ele-
trônico (e-GOV 2008). 
• Em nível regional se destacou na entrega de prêmios 
pelos 40 anos de fundação da Associação de Usuários 
de Informática e Telecomunicações (SUCESU). 
Arrebatou diversos prêmios, os quais foram motivo 
de orgulho tanto para a Empresa quanto para o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
• No SECOP 2008, o prêmio obtido foi com o projeto 
de modernização da Junta Comercial do Rio Grande 
do Sul (JUCERGS), dentro da categoria Governo 
para Empresas (G2B) - cuja finalidade  é destacar 
aquelas soluções que modernizam a gestão pública, 
em benefício do cidadão. 
• Já no Prêmio SUCESU 40 Anos, das diversas 

láureas conferidas a personalidades e empresas que 
fizeram e “fazem” a história da TIC do Rio Grande 
do Sul, três foram destinados à Companhia, sendo 
dois na categoria Prêmio Opinião Pública e uma 
homenagem especial.

O Governo Eletrônico já é uma realidade no Rio 
Grande do Sul, a PROCERGS se orgulha de prestar 
este serviço e já se habilita para que, proximamente, 
atinja a excelência. A Companhia se empenha para 
prover o Governo do RS com ferramentas, cada vez, 
mais sofisticadas, com subsídios impares para uma 
administração diferenciada, satisfazendo os mais 
altos níveis.

Simultaneamente, segue trabalhando para que a 
inserção digital seja uma realidade para toda a popu-
lação gaúcha, possibilitando além de ganhos gerais, 
uma forma ainda mais democrática e transparente 
dos cidadãos terem acesso as informações e serviços 
públicos.

A PROCERGS aprendeu que a diferença em 
manter o foco e estimular um processo de apren-
dizado contínuo, oportuniza maior motivação para 
desbravar os desafios. 

A Companhia acredita que o sucesso do negócio 
do futuro, além da prática de uma gestão sustentável, 
será a capacidade de ver e agir de forma simples, 
preservando o foco, imprimindo a dedicação, fomen-
tando a força da equipe. É ter as pessoas certas, aptas 
para escolher prioridades, compartilhar as soluções 
e, saber compor novas formas de trabalho, mais 
interativas e colaborativas. Tudo para melhorar a 
qualidade e a disponibilidade de sistemas de infor-
mação mais modernos. Tudo para gerar benefícios, 
sem precedentes, para o cidadão, para a população, 
para todos. Democraticamente.

TECNOLOGIA
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Ricardo Englert é presidente do Conselho de Administração da 
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Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento.
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ALLIS

Agregar inteligência e estratégia à gestão de 
Recursos Humanos é o grande diferencial da 
ALLIS. Somos parceiros estratégicos de nossos 
clientes, fornecendo muito mais que mão-de-

obra. Trabalhamos com foco no resultado, ou seja, 
buscamos o desempenho esperado por nossos clientes 
a partir da seleção e gestão dos nossos profissionais.

O nome ALLIS foi inspirado nas palavras “alia-
dos”, em português, e “allies”, em inglês, represen-
tando a aliança das empresas e a união de todos os 
seus profissionais.

A companhia chegou ao mercado com um novo 
conceito em gestão de Recursos Humanos. Muito 
além de simples fornecedora de mão-de-obra, o ob-
jetivo da ALLIS é se tornar aliada de seus clientes, 
atrelando a necessidade de contratação de profissionais 
ao desempenho desejado para cada função. 

UNIDADES INTEGRADAS

Temporários e Terceirizados
A partir da análise minuciosa do contexto e da 

demanda, a ALLIS realiza um estudo de alternativas 

A ALLIS S.A. é líder no mercado de Recursos Humanos e 
Terceirização de Serviços. Com 24 unidades distribuídas 
estrategicamente pelo território brasileiro, a ALLIS possui quatro 
unidades de negócios: Temporários e Terceirizados, Recrutamento 
e Seleção, Promoção e Merchandising e Multisserviços para 
Infraestrutura Predial. A empresa mantém ainda unidades 
independentes de Executive Search e Hunting Online.

inteligênciA e estrAtégiA
nA gestão de rH
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RECURSOS HUMANOS

INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA NA GESTÃO DE RH

para alcançar os resultados esperados pelo cliente, 
seja para atender demandas permanentes ou tempo-
rárias.

Recrutamento e Seleção 
A partir de um banco de dados ativo, a empresa 

realiza todo o processo de recrutamento e seleção para 
setores de mão-de-obra intensiva, com garantia de 
uma contratação de sucesso.

Promoção e Merchandising
ALLIS possui capacidade de mobilização para 

grandes campanhas de promoção e merchandising, 
com recrutamento e seleção “tailor-made”, e desenvol-
ve projetos específicos para maximizar a performance 
no ponto de venda.

Multisserviços para Infraestrutura Predial 
A partir de contratos de desempenho, com definição 

de SLAs (Acordos de Nível de Serviços) e o conceito 
de full service, a ALLIS oferece soluções completas 
para operação de infraestrutura predial, com custo 
fixo e garantia de resultado.

Executive Search 
Para atender este segmento, a ALLIS criou a 

unidade independente chamada ALPEN Executive 
Search. A ALPEN trouxe o conceito de hunting de 
altos executivos para média gerência. A ALPEN 
realiza busca ativa de profissionais, com uma equipe 
de pesquisa altamente qualificada e especializada nos 
segmentos atendidos. O objetivo é identificar os exe-
cutivos mais adequados para dirigir as organizações 
e atuar em funções estratégicas.

Hunting Online
Batizada de INDICA, a empresa realiza serviços 

de hunting online de profissionais em um modelo 
inédito no Brasil. Por meio de uma rede colaborativa 
de networking profissional, as empresas recebem in-
dicações de profissionais do mercado para ocupar as 
oportunidades disponíveis.

MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR...

Em dezembro de 2007
ALLIS S.A inicia as atividades formada a partir 

da integração da Soma Staffing, Soma Gestão, Top 
Service e People Domus, adquiridas pela GP Inves-
timentos. Neste ano, a ALLIS registrou faturamento 
de R$ 181 milhões em 2007. 

Saiba mais...
Soma
Há nove anos no mercado, a Soma é especializa-

da na administração de mão de obra temporária e 
permanente e no processo de recrutamento e seleção. 
Atualmente, a empresa atende mais de 200 clientes e 
possui 11 mil contratados em todo o País.

People Domus
Fundada em 1989, a People Domus é referência 

no mercado de promoção, merchandising, eventos e 
terceirização de ponto de venda. Com uma estrutura 
flexível e capacidade para atender diferentes deman-
das, a empresa possui cerca de 220 clientes e mais 
de sete mil funcionários.

Top Service
Com sede no Rio Grande do Sul, a Top Service é 

referência em soluções integradas de infra-estrutura. 
Com o conceito de Full Service, a empresa está há 
12 anos no mercado e oferece soluções completas 
para sistemas de limpeza, múltiplos serviços e manu-
tenção predial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A solução para os problemas do País está no com-
prometimento de todos

Contribuir para o desenvolvimento social e econô-
mico, com ações responsáveis e de apoio à comunida-
de, está no centro das atenções da ALLIS S.A. Seja por 
iniciativas diretas ou pela atuação das suas empresas, 
a companhia preza por ações que visem resultados no 
longo prazo, contribuindo para a empregabilidade e a 
redução das diferenças sociais do País.

Projetos educacionais, de orientação e recolocação 
profissional para jovens e de apoio ao empreendedo-
rismo são alguns dos destaques da atuação da ALLIS 
e suas empresas.

Orientação profissional
A orientação e a recolocação de profissionais no 

mercado de trabalho são grandes preocupações sociais 
da ALLIS. A empresa mantém projetos específicos 
para auxiliar jovens na busca da primeira oportuni-
dade no mercado de trabalho, além de realizar trei-
namentos com dicas para elaboração de currículos e 
comportamento em entrevistas. O objetivo é contribuir 
para a empregabilidade e a geração de renda. A ALLIS 
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S.A. também mantém con-
vênios com organizações não 
governamentais para oferecer 
oportunidades de emprego 
para jovens carentes.

Educação
A ALLIS S.A. desenvolve trabalho de dissemina-

ção de conhecimento sobre Recursos Humanos em 
universidades e centros de ensino. O objetivo é levar 
todo o seu know-how e contribuir para a capacitação 
e a qualificação de profissionais.

Saúde
A ALLIS S.A. e suas empresas auxiliam e par-

ticipam ativamente de campanhas direcionadas à 
Saúde.

Meio Ambiente
A conservação do meio ambiente está presente em 

toda a estrutura da ALLIS S.A. A companhia adota 
medidas de conscientização, sempre pensando no fu-
turo e na sustentabilidade ambiental. A preocupação 
com o meio ambiente também norteia a escolha de 
fornecedores, exigindo padrões éticos e de conduta.

Instituto Empreender Endeavor
A companhia apóia a Endeavor ajudando a promo-

ver o desenvolvimento sustentável e empreendedores 
inovadores, o Instituto Empreender Endeavor busca 
anualmente, por todo o Brasil, empreendedores com 
grande capacidade de execução e liderança. O obje-
tivo é identificar profissionais que estão à frente de 
empresas com forte grau de inovação e altas taxas de 
crescimento. Estes empreendedores são exemplos para 
inspirar uma nova geração e recebem o apoio perso-
nalizado da Endeavor, contribuindo para fomentar o 
desenvolvimento do País. A ALLIS S.A. é parceira da 
Endeavor na disseminação deste conhecimento.

Os valores que norteiam a atuação da Endeavor 
são:
• Respeitamos e acreditamos em pessoas
• Os interesses dos empreendedores norteiam nossas 
decisões
• Transformamos iniciativa em “acabativa”
• Somos empreendedores por natureza
• Somos um por todos e todos por um
• Procuramos conciliar interesses
• Mantemos confidencialidade
• Saiba mais sobre a Endeavor no site www.endeavor.
org.br

TEMPORÁRIOS E 
TERCEIRIZADOS

O setor de trabalho temporário e ter-
ceirização de serviços possui hoje cerca de 30 mil 

empresas no Brasil, a maioria com estrutura familiar, 
com um faturamento anual da ordem de R$ 60 bi-
lhões. Ao todo, o segmento emprega 2,482 milhões 
de trabalhadores, gerando uma massa salarial de R$ 
25,5 bilhões ao ano, de acordo com a última pesquisa 
do Sindeprestem. 

A ALLIS S.A. oferece soluções sob medida em 
contratação de mão-de-obra, seja temporária ou 
efetiva, sempre buscando o melhor resultado para o 
cliente. 

“O trabalho temporário e a terceirização de serviços 
contribuem para a empregabilidade e para a geração 
de renda, duas grandes preocupações da ALLIS”, afir-
ma César Camargo, diretor de regionais da ALLIS. 

O principal objetivo da terceirização é transferir 
a um especialista capacitado a responsabilidade de 
desempenhar determinada função. Com esta transfe-
rência, os executivos ganham tempo para concentrar 
a atenção no seu core business. Ou seja, no planeja-
mento estratégico da empresa, no aprimoramento 
dos processos produtivos, em lançamentos de novos 
produtos etc. 

Entre os novos serviços da divisão, destaca-se o 
PAP-ALLIS, focado no varejo financeiro. O serviço 
une os conceitos de venda a empresas e porta a porta 
residencial, ou seja, um novo canal de comercialização 
para produtos financeiros, como cartões de crédito e 
seguros.  

Com uma sofisticada ferramenta de geoprocessa-
mento urbano, que faz um mapeamento de clusters 
comerciais, é possível identificar as regiões mais pro-
missoras para o produto a ser comercializado. São 
definidas as logísticas e uma roteirização inteligente, 
levando até o consumidor o produto mais indicado 
para o seu perfil. O cliente, por sua vez, acompanha 
a produtividade em tempo real, com relatórios prepa-
rados pela equipe de venda

O foco da ALLIS é levar os produtos financeiros 
para as pequenas e microempresas e seus funcioná-
rios. Para cada produto oferecido, a ALLIS traba-
lhará com a formação e o treinamento de equipes 
específicas. Cada grupo será formado por um líder e 
20 promotores de vendas. Os treinamentos incluirão 
desde apresentação e postura pessoal, tratamento de 
objeções, técnicas de abordagem e convencimento, 

ALLIS
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identificação de tipos humanos pela visão neurolingís-
tica até conhecimento de política de crédito e produto. 
Haverá ainda um treinamento no front externo voltado 
para a atuação em campo. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Com capilaridade nacional, instrumentos ativos de 
busca e um sistema customizado com acesso remoto, 
via web e banco de dados composto por mais de 700 
mil profissionais, a ALLIS realiza o processo completo 
de recrutamento e seleção, com segurança e agilidade 
para o preenchimento de vagas em setores de mão de 
obra intensiva. 

A ALLIS S.A. realiza minuciosas análises de con-
texto e demanda para oferecer as melhores alternativas 
em contratação e formação de 
equipes. O objetivo é sempre al-
cançar os resultados esperados pelo 
cliente, seja para atender demandas 
permanentes ou temporárias. 

Entre os principais diferenciais 
da divisão de Recrutamento e Se-
leção estão:
• Foco em resultados e transferên-
cia de risco
• Agilidade e capilaridade nacio-
nal
• Experiência na avaliação de de-
sempenho futuro
• Garantia de uma contratação de 
sucesso
• Adequação do profissional à empresa e ao cargo
• Aumento de produtividade
• Baixa rotatividade de mão de obra

MULTISSERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA 
PREDIAL 

A partir da expertise da Top Service, integrada à 
empresa em dezembro de 2007, criou-se uma divisão 
específica para a gestão e operação de serviços relacio-
nados à infraestrutura predial. “A Top Service atua 
há 12 anos no Sul do País e é referência em qualidade 
na região. Com a integração à ALLIS, aprimorarmos 
os serviços prestados e criamos novas soluções que 
visam melhorar o desempenho do cliente. Hoje, a 
unidade de Multisserviços da ALLIS oferece contratos 
de desempenho, com definição de Acordo de Níveis 
de Serviço (SLAs, em inglês), e tecnologia”, explica 
César Camargo, diretor responsável pela área.

Com o conceito de full service, a empresa oferece 
soluções completas para a gestão e operação de toda a 
infraestrutura dos clientes, o que inclui desde serviços 
ambientais, como limpeza e jardinagem, à manuten-
ção elétrica e hidráulica. Para cada serviço prestado, 
há definições de metas de desempenho, incluídas no 
contrato. Assim, além de centralizar todos os serviços 
com uma única empresa, o cliente transfere todas 
as responsabilidades, o que melhora a gestão e pos-
sibilita a redução de custos totais, tanto diretos como 
indiretos.

“Ao contratar a ALLIS, a empresa transfere a 
gestão e a operação de toda a infraestrutura. Nossa 
equipe trabalha para agregar inteligência aos serviços 
prestados e contribuir para a melhoria do desempenho 
dos nossos clientes”, explica Camargo. 

De acordo com o superinten-
dente da regional Sul, Fabricio 
Dameda, o objetivo da divisão é 
atingir a capilaridade nacional. 
“Estruturamos as unidades no 
interior de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Paraná e 
Santa Catarina e já começamos 
a operar em clientes que chama-
mos de “múltiplos pontos”, que 
são os bancos, as redes varejistas, 
farmacêuticas etc. Além de con-
tar com um único interlocutor, 
o grande diferencial para nosso 
cliente é manter o mesmo padrão 
de serviço em todas as unidades”, 

ressalta o executivo. 
A Top Service também é reconhecida pela ino-

vação em serviços e por estar alinhada à crescente 
preocupação ambiental. “Em nossos serviços de 
limpeza, utilizamos produtos 100% orgânicos à base 
de Terpeno, substância biodegradável, que reduz 
consideravelmente os impactos ao meio ambiente”, 
revela o executivo. 

Os terpenos são substâncias extraídas de cítricos 
como a laranja, que possui alto poder de solvência de 
gorduras e gráxicos, ação antimicrobiana e fúngica, 
com capacidade de eliminação de odores. 

“Escolhemos os produtos orgânicos em respeito 
ao meio ambiente. Engana-se quem pensa que estes 
produtos são caros e ineficientes, a empresa vem 
investindo em pesquisas para garantir um produto 
eficaz, econômico e que respeite o meio ambiente”, 
comenta Dameda.

A Top Service já conquistou as certificações ISO 
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9001 (referente ao sistema 
de qualidade) e ISO 14000 
(referente ao sistema de gestão 
ambiental). Recentemente, a 
empresa recebeu também a 
certificação OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series), 
com foco em gestão de Segurança e Saúde Ocupa-
cional (SSO). A certificação mostra a capacidade da 
empresa de prevenir, gerenciar e melhorar o controle 
de eventuais riscos de segurança e saúde dos colabo-
radores.

A certificação OHSAS 18001 também apresenta 
uma série de requisitos, que permitem à organização 
a implantação de processos de melhoria contínua. 
“Obter a certificação OHSAS é de grande importância, 
tanto para os colaboradores da ALLIS como para os 
nossos clientes. O certificado vem reiterar todos os 
nossos compromissos, esforços e a preocupação da 
empresa com o bem-estar dos colaboradores. Por 
trabalhar com o conceito de full service e, consequen-
temente, oferecer todos os serviços de infraestrutura 
predial, trata-se de mais uma garantia em relação à 
qualidade dos processos que utilizamos”, afirma César 
Camargo, diretor de regionais da ALLIS S.A. 

PROMOÇÃO E MERCHANDISING

A ALLIS possui capacidade de mobilização para 
grandes campanhas de promoção e merchandising, 
com recrutamento e seleção “tailor-made”, e desenvol-
ve projetos específicos para maximizar a performance 
no ponto de venda.

A divisão de Promoção e Merchandising da ALLIS 
desenvolve projetos específicos para garantir que 
as campanhas criadas por seus clientes atinjam os 
melhores retornos em vendas. Com apoio inteligente, 
a empresa avalia os projetos iniciais, apresentando 
sugestões que maximizem a performance. 

O serviço inclui identificação, recrutamento, sele-
ção e treinamento dos profissionais, além do acompa-
nhamento da performance do cliente e de concorrentes 
no ponto de venda, disponibilidade de informações em 
tempo real e agilidade na reposição de profissionais.

Entre os principais diferenciais da divisão de Pro-
moção e Merchandising, estão: 
• Foco em resultados
• Apoio inteligente na elaboração de projetos espe-
ciais
• Capacidade de mobilização para grandes campa-
nhas

ALLIS

• Sistema de informação e aná-
lise de desempenho do cliente e 
concorrentes
• Operação separada por cé-

lula individual à cada cliente “chinese 
wall’s” 

• Agilidade na contratação ou reposição de profissio-
nais

ALPEN EXECUTIVE SEARCH

A ALPEN Executive Search é uma unidade inde-
pendente da ALLIS S.A. Em 2009, planeja abrir duas 
novas unidades em Belo Horizonte e Porto Alegre.  
Apesar da crise internacional, a empresa mantém os 
planos de atingir 20% de market share em dois anos e 
registrar um crescimento anual de 70%.  

O grande diferencial da ALPEN é a busca ativa 
por profissionais, com uma equipe de pesquisa al-
tamente qualificada e especializada nos segmentos 
atendidos. O objetivo é identificar os executivos mais 
adequados para dirigir as organizações e atuar em 
funções estratégicas. 

O processo de recrutamento da ALPEN começa 
com o trabalho consultivo, no qual especialistas 
buscam entender os valores, a cultura e a estrutura 
organizacional das empresas e também dos candida-
tos. A partir deste levantamento, inicia-se um processo 
ativo de busca de profissionais.  

Os segmentos atendidos pela ALPEN incluem 
Mineração; Varejo; Petróleo & Gás; Bens de Con-
sumo; Healthcare; Fiscal & Financeiro; Bancário; 
Logística & Suprimentos; Recursos Humanos; TI & 
Telecomunicação e Indústria  Pesada. 

O nome Alpen (alpes, em alemão) foi criado com 
base nas premissas de ascensão profissional e busca 
pelas melhores posições. Site: www.alpen.com.br

INDICA

A ALLIS S.A. anunciou recentemente a nova 
unidade de negócios da companhia. Batizada de IN-
DICA, a empresa realizará serviços de hunting online 
de profissionais em um modelo inédito no Brasil. O 
objetivo é criar uma rede colaborativa de networking 
profissional, onde as empresas poderão receber indi-
cações de profissionais do mercado para ocupar as 
oportunidades disponíveis. Quando a empresa con-
trata um profissional indicado pela rede, o “indicador” 
recebe uma recompensa de até R$ 2.500,00.  

À frente da nova unidade da ALLIS S.A. está Dan 
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Turkieniez, que assume o cargo de diretor executivo 
do Indica. Segundo ele, atualmente, existem dois 
principais modelos de recrutamento que prevalecem 
no Brasil. O primeiro é oferecido via sites na internet 
e tem como base um banco de currículos, onde o 
candidato paga um valor mensal para cadastro e 
acesso às vagas oferecidas. Já o segundo modelo vem 
das empresas de Executive Search, que oferecem um 
serviço mais complexo, com base em bancos de dados 
e busca ativa de profissionais, porém com custos bem 
mais elevados. 

“O Indica chega ao mercado para ocupar o espa-
ço existente entre estes dois serviços. Assim como os 
sites de emprego, utilizamos a web como plataforma. 
Porém, realizamos uma busca ativa por profissionais, 
semelhante à oferecida pelos headhunters, por meio da 
criação de uma rede de networking profissional dentro 
dos mais variados nichos de mercado. Com isso, ofere-
cemos uma nova alternativa para as empresas, com a 
rapidez da internet e a qualidade de uma empresa de 
recrutamento, porém com custos bem mais competi-
tivos e atrelados aos resultados atingidos”, revela.  

O conceito em recrutamento online desenvolvido 
pelo Indica é inédito no Brasil. “Os indicadores cadas-
trados em nossa rede serão acionados através de uma 
ferramenta do sistema, chamada Radar, que envia as 
oportunidades existentes nas empresas para os profis-
sionais, conforme a especialização de cada um. Caso 
este profissional conheça candidatos com potencial, 
poderá indicá-los e, se o profissional for contratado, 
receberá uma recompensa proporcional ao nível da 
oportunidade”, explica Dan.

A recompensa, que varia de acordo com o cargo 
profissional, será no formato de vales virtuais em 
parceria com o Submarino. No futuro, o Indica ofe-
recerá outros tipos de recompensas, como convites 
para camarotes em shows e eventos, viagens e até 
experiências, como por exemplo, um vale para um 
day spa. 

Para a empresa que busca um novo profissional, o 
Indica garante encontrar o melhor candidato no menor 
tempo possível. “O Indica não é um site de empregos, 
mas sim, uma empresa de hunting que optou por utili-
zar o potencial que a web e a interatividade oferecem. 
Desenvolvemos mecanismos para recrutar o profis-
sional e avaliar sua adequação de acordo com o que 
a empresa considera mais relevante, seja a formação 
profissional, experiência, conhecimentos, idiomas ou 
perfil comportamental”, comenta.

O candidato, que não terá nenhum custo para 
participar dos processos seletivos, será avisado sobre 

a participação e entrará no ranking de classificação 
estabelecido pela empresa contratante. Se o profissio-
nal não for selecionado para a vaga, ele receberá um 
feedback do Indica e, no futuro, orientações para o seu 
desenvolvimento profissional.

Com todos os sistemas de segurança e confia-
bilidade, o executivo reitera que as informações do 
candidato e da empresa contratante são sigilosas, re-
veladas apenas quando 
desejado. “A privacidade 
e o respeito pelos parti-
cipantes dos processos 
são parte integrante dos 
nossos fundamentos”, 
completa.

INFORMAÇÕES 
PARA EMPRESAS

Como criar uma 
vaga?

O usuário deve efe-
tuar seu login e acessar 
a sua home. No menu 
à esquerda, selecionar 
criar nova vaga que 
está localizado dentro do 
item vagas. Depois, é só 
inserir as informações da 
vaga, conforme elas são 
apresentadas. 

Como funciona o simulador?
O simulador foi desenvolvido para auxiliar o usu-

ário na comparação dos candidatos. Os parâmetros 
apresentados inicialmente são formados pelos crité-
rios e pesos definidos na criação da vaga e podem 
ser alterados, dentro do simulador, para verificar sua 
influência no ranking.

Como funciona o ranking dos candidatos?
O ranking apresenta a aderência dos candidatos 

a cada um dos critérios de avaliação. O resultado 
apresenta a classificação dos candidatos considerando 
os critérios de avaliação e pesos relativos entre eles 
(definidos na criação da vaga). 

Como funciona a pré-seleção de 
candidatos?

Baseado no ranking e nos detalhes dos candidatos, 
o usuário poderá escolher 5 candidatos que tenha 
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interesse em conhecer. Após 
selecioná-los, o usuário deverá 
clicar no botão que se encon-
tra no canto inferior direito da 
tela. Esta ação permitirá ao 
usuário ter acesso aos dados 
de contato dos candidatos. 

Como contrato a aplicação dos testes 
online?

Os testes podem ser contratados no momento da 
criação da vaga e sua aplicação ocorrerá após o usuá-
rio selecionar todos os candidatos que serão submetidos 
aos testes. O resultado dos testes será incluído como 
critério de avaliação dos candidatos.

Quanto custa para anunciar no Indica?
Nada. Anunciar suas vagas no Indica é gratuito. O 

usuário só acessa os serviços pagos quando encontra 
profissionais com o perfil desejado e interessados na 
oportunidade anunciada.

Quanto custa os serviços do Indica?
Os serviços pagos do Indica são variados e seus 

preços e condições são apresentados no momento em 
que são selecionados pelo usuário.

Existe alguma garantia?
Sim. A empresa tem até 48 horas úteis, dentro do 

período de 15 dias da data de admissão, para informar 
se o candidato se demitiu, ou foi demitido, para que 
não seja devedora dos valores acordados. 

Posso conhecer a identidade do indicador?
Não. A privacidade dos usuários do Indica é pre-

servada ao longo do processo e somente os candidatos 
poderão revelar sua identidade, no momento correto e 
se assim desejarem.

A oferta de recompensas não afeta a 
qualidade dos candidatos que recebo?

Não. O Indica desenvolveu um sistema de ava-
liação composto por 3 elementos que auxiliam na 
formação do ranking dos candidatos indicados. Os 
elementos são:
• Mapa de cargos: é uma árvore de equivalência en-
tre os cargos que identifica o profissional por fatores 
diversos (nível hierárquico, mercado de atuação, entre 
outros); 
• Curva de relevância: é uma metodologia adotada 
para definir, entre os diversos aspectos avaliados de 

um candidato, quais são prio-
ritários para o contratante e em 
que escala; 
• Espaços interativos: são espa-

ços criados para interagir com os candi-
datos visando obter mais informações que auxiliem 

no desenho de seu perfil. 

Como o Indica funciona?
O Indica é uma solução simples e inteligente que 

funciona de uma forma diferente de tudo que o mer-
cado conhecia até hoje. Existem três tipos de grupos 
que utilizam o Indica: empresas, indicadores e can-
didatos. As empresas estão em busca de profissionais 
competentes, os indicadores conhecem profissionais 
competentes e os candidatos são profissionais que se 
interessam pelas boas oportunidades do mercado.

As empresas informam ao Indica os pré-requisitos 
dos profissionais que estão buscando e o Indica ativa 
sua rede de indicadores para que eles encontrem os 
profissionais do mercado que têm interesse em avaliar 
as oportunidades. O Indica avalia os profissionais que 
se candidataram segundo os critérios definidos pelas 
empresas e os apresenta em forma de ranking.

Ou seja, diferente de tudo que você já viu, o indica 
utiliza um vasto network de profissionais para alcançar 
candidatos ativos e passivos (não estão buscando, mas 
tem interesse em receber boas oportunidades). 

As empresas gostam do Indica, pois só pagam 
quando encontram profissionais que lhes interes-
sam.

Os indicadores gostam do Indica, pois além de 
ajudar pessoas que conhecem e manter seu networking 
ativo, podem ser recompensados por uma indicação 
de sucesso.

Os candidatos gostam do Indica, pois além de 
participar de processos de seleção com praticidade e 
flexibilidade, mantêm sua privacidade preservada até 
estar entre os pré-selecionados pela empresa.

INFORMAÇÕES PARA INDICADORES

Como os indicadores são recompensados?
O indicador será recompensado sempre que um 

candidato aceitar sua indicação para participar de 
um processo e for contratado pela empresa que abriu 
a vaga. O indicador receberá a recompensa que foi 
divulgada para esta vaga (1).

No entanto, se você indicou a vaga para um 
profissional, mas no momento, ele não tem interesse, 
porém, ele conhece um excelente profissional e resol-

ALLIS
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veu indicá-lo através da oportunidade que recebeu 
de você, e o candidato foi contratado, você receberá 
a pontuação referente à indicação que você fez. In-
dicadores com alta pontuação têm maior chance de 
sucesso, pois as empresas podem optar por apenas 
receber indicações desses indicadores. Além disso, al-
guns eventos patrocinados pelo Indica são exclusivos 
para indicadores com alta pontuação.

Como os indicadores 
recebem suas recompensas?

Os indicadores recebem suas recompensas em reais 
(R$) que poderão ser convertidos em Vale-Virtual do 
Submarino, no valor e no momento em que desejar.

Uma vez que, a empresa confirmar a contratação 
do candidato indicado, quinze dias após a data de 
admissão do profissional, o indicador 
receberá sua recompensa.

O que é o radar?
O radar foi construído para fa-

cilitar a vida dos indicadores. É um 
sistema de alertas baseado em pa-
râmetros escolhidos pelo indicador, 
como por exemplo, área de atuação, 
região e setor.

Como funciona o radar?
O indicador configura os parâmetros para um 

determinado setor no qual tem contatos ou para um 
contato específico que deseja indicar. Quando uma 
vaga com os parâmetros definidos for publicada o in-
dica alertará o indicador para que não perca tempo.

Como buscar vagas?
Para realizar a busca de vagas basta acessar o item 

buscar vagas no menu de sua home e preencher os 
campos conforme desejar.

Como incluir contatos?
Você poderá incluir seus contatos de duas for-

mas: adicionando o nome e o e-mail de seu contato 
ou importando seus contatos de outras plataformas 
(Hotmail, Yahoo, Gmail, Orkut e Linkedin).

Como indicar meus contatos?
Após encontrar uma oportunidade que deseje 

indicar, é só clicar no botão de indicar contato, uma 
janela se abrirá com sua lista de contatos, onde basta 
selecionar os contatos cadastrados e clicar em indicar, 
ou ainda, indicar um contato ainda não cadastrado, 

inserindo seu nome e e-mail.

Como os indicadores são avisados se algum 
de seus indicados foi contratado?

Nós acompanhamos o processo de contratação 
e você receberá um e-mail informando. Você ainda 
pode visualizar o andamento de seus indicados em sua 
home. Além disso, nós o encorajamos a manter contato 
com seus indicados para receber deles um feedback 
sobre o andamento do processo. Caso alguém que 
você indicou foi contratado e você ainda não recebeu 
um e-mail, entre em contato conosco.

O que acontece se mais de uma 
pessoa indicar o mesmo contato?

Quando você envia uma indicação para alguém, 
essa mensagem contém um link úni-
co que identifica você como indicador. 
Caso essa pessoa receba mais de uma 
indicação para a mesma vaga, fica 
valendo como indicador o remetente 
da indicação pela qual o profissional 
clicou no link e efetuou sua candi-
datura.

Um indicador pode 
ter mais de uma conta?

Não, as contas de indicador são únicas e têm como 
identificador o campo de CPF.

Como indicar meus contatos?
Após encontrar uma oportunidade que deseje 

indicar, é só clicar no botão de indicar contato, uma 
janela se abrirá com sua lista de contatos, onde basta 
selecionar os contatos cadastrados e clicar em indicar, 
ou ainda, indicar um contato ainda não cadastrado, 
inserindo seu nome e e-mail. 

INFORMAÇÕES PARA CANDIDATOS

Como fico sabendo das oportunidades?
Você ficará sabendo das oportunidades sempre que 

receber uma indicação de uma vaga de alguém que 
você conhece e que está cadastrado como indicador no 
indica. Além disso, você pode utilizar a busca de vagas 
para encontrar oportunidades que lhe interessem.

Como buscar vagas?
Basta acessar o item buscar vagas no menu de sua 

home e preencher os campos de busca conforme sua 
necessidade.

RECURSOS HUMANOS

INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA NA GESTÃO DE RH

O conceito em 
recrutamento 

online 
desenvolvido pelo 

Indica é inédito 
no Brasil
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Como participo dos 
processos de seleção?

Para participar de um 
processo de seleção você 
deve se candidatar a uma 
vaga. Para isso, basta clicar no botão quero me can-
didatar que aparecerá na parte inferior da tela quando 
você estiver visualizando uma vaga.

Durante o processo, como e quando sou 
informado sobre minha performance?

Durante o processo você poderá acompanhar 
o status das vagas em andamento por meio de sua 
home. Além disso, sempre que houver uma mudan-
ça no status de uma das vagas você receberá uma 
mensagem de aviso.

Quando o processo é encerrado, como sou 
informado sobre minha performance?

Ao final do processo você receberá uma mensagem 
informando a sua classificação entre os participantes 
do processo. Essa classificação é referente a sua posição 
no ranking criado através da análise das característi-
cas do candidato versus as necessidades da empresa 
anunciante.

Como as informações sobre os candidatos 
são armazenadas?

As informações dos candidatos são armazenadas 
com toda segurança para garantir sua privacidade. 
Não é possível acessá-las e também não é possível 
realizar busca de candidatos.
O que é a lista de pré-seleção?

Durante o processo, a empresa contratante poderá 
solicitar uma lista com cinco candidatos, chamada de 
lista de pré-seleção. Esta ação permitirá que a empresa 
tenha acesso aos dados de contato dos candidatos. Caso 
seja pré-selecionado, você receberá uma mensagem 
revelando o nome da empresa contratante (se esta 
informação for confidencial durante o processo) e se 
você deseja continuar no processo.

Como funcionam os testes online?
Na criação da vaga, a empresa contratante poderá 

solicitar que os candidatos realizem testes online. O 
resultado dos testes será incluído como critério de 
avaliação dos candidatos.

Como é garantida minha 
privacidade durante um processo?

Durante um processo, os dados 
pessoais dos candidatos e o nome 
da empresa em que trabalha 
atualmente não são visualizados 

pela empresa contratante. Caso seja pré-
selecionado, você receberá uma mensagem revelando 
o nome da empresa contratante (se esta informação 
for confidencial durante o processo) e se você deseja 
continuar no processo. Somente se você aceitar, 
seus dados de contato serão disponibilizados para a 
empresa.

Posso indicar uma vaga?
Sim, basta clicar no botão indicar contato ao 

visualizar uma vaga (parte inferior). Ao clicar neste 
botão, uma tela se abrirá e será possível entrar com o 
nome e o e-mail da pessoa que deseja indicar. Neste 
momento você também será um indicador. Você 
pode indicar oportunidades e participar de processos 
simultaneamente, sendo que, seu perfil de indicador 
não influencia em nada seu perfil de candidato.

Posso ser meu próprio indicador?
Não, mas você pode se candidatar diretamente a 

uma vaga. O valor destinado a indicação será doado 
a uma das instituições parceiras do Indica que você 
escolher.

PROGRAMA – “DA TÁTICA À PRÁTICA”

Para garantir a integração dos executivos e aplicar, 
na prática, todos os conceitos e valores definidos no 
planejamento estratégico, a ALLIS S.A aposta no pro-
grama de troca de funções entre executivos e a equipe 
operacional. Denominado “Da Tática à Prática”, o 
programa foi implementado pela primeira vez na 
empresa durante as comemorações do primeiro ano 
da companhia, em dezembro de 2008. Com o sucesso 
da primeira experiência, a empresa adotou a política 
como permanente e obrigatória para todos os cargos 
executivos, gerenciais e de coordenação.

O programa consiste na troca de funções entre 
os gestores e a equipe operacional. Durante um dia, 
os executivos, gerentes e coordenadores vão a campo 
para substituir os profissionais que atuam nas áreas 
operacionais. O desafio é colocar em prática os valores 
e a cultura da ALLIS. 

No programa realizado em dezembro, 40 lideranças 
trocam de funções em todo o País. “Os resultados fo-
ram muito positivos. Além dos diretores conhecerem, 
na prática, como é o dia a dia da equipe, os profissio-

ALLIS
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nais da equipe operacional tiveram a oportunidade de 
ficar mais próximos dos líderes da empresa e de atuar 
como coach destes executivos. Esta experiência, além 
de extremamente eficaz no que se refere à integração, 
mostra, para todos os funcionários da empresa, a im-
portância de cada um. Cada profissional possui um 
conhecimento específico que pode, e deve, ser passado 
adiante, inclusive para o presidente, os diretores e todos 
os gerentes da empresa”, destaca Fernanda Brunetto, 
gerente de RH Corporativo da ALLIS S.A.

A partir deste mês, todos os novos executivos, dire-
tores, gerentes e superintendentes, ao ingressarem da 
empresa, precisam agendar a participação no progra-
ma. “Todos devem compreender que este programa 
faz parte da cultura da empresa. Para a ALLIS, a 
liderança vem pelo exemplo. Assim, a aplicação dos 
valores e dos princípios defendidos pela empresa pre-
cisa começar pelos cargos mais altos”, ressalta. 

Na primeira edição do programa, o presidente da 
ALLIS S.A., Moises Assayag, por exemplo, atuou 
como promotor de vendas de chips para uma empre-
sa de telefonia celular, cliente da empresa. Uma das 
promotoras contratadas pela ALLIS para o trabalho 
atuou como coach e ajudou o executivo no atendimen-
to aos clientes. “Como tivemos a opção de escolher 
qual cargo que queríamos ocupar, decidi empenhar 
os valores da ALLIS nas vendas de varejo”, revela 
Assayag. 

De acordo com Fernanda, o programa “Dá Tática 
à Prática” já começou a ser implementado nas 20 
filiais da empresa espalhadas pelo País. “A ALLIS é 
uma empresa de RH que não apenas oferece este tipo 
de serviço ao mercado, mas que aplica, na prática, 
todos estes conceitos”, ressalta. 

OS RESULTADOS

ALLIS cresce quase 40% em um ano
A ALLIS S.A, empresa especializada no desenvol-

vimento de soluções inteligentes em gestão de pessoas, 
completo um ano de atividades em 17 de setembro de 
2008. A empresa, que nasceu da integração da Soma 
Staffing, Soma Gestão, Top Service e People Domus, 
é exemplo de eficiência e profissionalismo no mercado 
de Recursos Humanos.

A perspectiva é de que 2008 tenha encerrado com 
a ALLIS chegando a um faturamento de aproxi-
madamente R$ 250 milhões, o que representa um 
crescimento de 38% em relação a 2007. 

RETROSPECTIVA 2008

• 30 novos gerentes e 21 novos gestores 
• Seis novas filiais, totalizando 20 unidades em todo 
o País
• 34.206 funcionários contratados
• 18.000 empregados em novembro de 2008
• 25.000 funcionários no período de pico das contra-
tações (dezembro de 2008)

“A chegada da ALLIS representou um divisor de 
águas no mercado de Recursos Humanos no Brasil. 
A missão da nossa empresa é melhorar o desem-
penho do cliente, a partir de soluções inteligentes 
em gestão de pessoas com solidez e rentabilidade. 
Até 2010, queremos ser a maior empresa do seg-
mento do País”, revela Moises Assayag, presidente 
da empresa. 

O mercado de Recursos Humanos e Terceirização 
de serviços no Brasil é formado por 31 mil empresas, a 
maioria com estrutura familiar, que faturam, ao todo, 
cerca de R$ 60 bilhões ao ano. A ALLIS iniciou as 
atividades já como a segunda maior empresa do setor, 
com faturamento de R$ 181 milhões em 2007.

Neste primeiro ano de atuação, a empresa esteve 
focada na estruturação interna e no crescimento orgâ-
nico. Foi implementada uma estrutura similar a das 
grandes companhias, com a nomeação de membros 
renomados para o Conselho de Administração da 
empresa, implementação de software de gestão SAP 
- inédito para setor -, meritocracia e governança cor-
porativa. “A nossa estrutura faz com que a ALLIS 
seja parceira estratégica de nossos clientes, fornecendo 
muito mais que mão de obra. Trabalhamos com 
foco no desempenho dos clientes, ou seja, buscamos 
o resultado esperado por eles, a partir da seleção, ges-
tão e organização dos nossos profissionais”, afirma o 
executivo.  

Para os próximos anos, mesmo com um cenário 
de crise internacional, a empresa manteve as metas 
e prevê a aceleração do ritmo de expansão. Com o 
crescimento orgânico e novas aquisições, a ALLIS 
planeja faturar R$ 1 bilhão em 2010. 

“A maior parte dos lucros virá com o aumento de 
produtividade esperado pela organização implantada e 
pelos benefícios da escala. No entanto, o crescimento 
também virá de aquisições. Apesar da crise, a ALLIS 
continua em busca de boas oportunidades para aqui-
sições”, afirma Assayag. 

RECURSOS HUMANOS
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César Camargo é diretor de regionais da ALLIS S.A.
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s y l v i o  e M y G d i o

WINSDATA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Com uma política agressiva de Recursos 
Humanos, criamos equipes competentes, 
valorizando o profissional, delegando afa-
zeres responsabilidades, motivando-os com 

permanentes programas de atualização e mantendo 
assim um baixo índice de rotatividade.

Através dessa política moderna, os profissionais 
Winsdata estão compromissados com o desempe-
nho e resultados da empresa. 

Acompanhando a evolução exponencial das 
tecnologias, a Winsdata Sistemas consolida sua 
história com efetivas parcerias.

Rapidamente respondemos às solicitações de 
mercado, acompanhando suas mudanças e dina-
mismo do ambiente. Entretanto, utilizamos meto-
dologias em todas as fases dos projetos, através de 
times de profissionais altamente qualificados para 
mantermos nosso compromisso de serviços e pro-
dutos de alta qualidade.

Nossa meta é manter relacionamentos duradou-

A Winsdata Sistemas foi criada em 1993, tendo como foco 
principal o tratamento de documentos. A empresa utiliza 
metodologias em todas as fases dos projetos, com o uso de times 
profissionais altamente qualificados. Hoje a Winsdata é uma 
integradora especialista em relacionamentos e negócios e fornece 
serviços de: Digitalização, Gestão Documental, Manutenção de 
Sistemas, Consultoria em SAP e Alocação de Mão de Obra. A 
empresa possui parceria com empresas como: Bit Consulting, IBM 
Brasil, Kofax, Microsoft,  Schemalogic, Siemens, Unisys Brasil. 

Unindo relAcionAmentos
e tAmbém os negócios
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ros e pró-ativos com cada um de nossos clientes, 
individualizando nosso atendimento.

Somos hoje considerados entre as Top 50th do 
Mercado de TI.

MISSÃO

Desenvolver, comercializar, dar suporte a produ-
tos e serviços baseados na tecnologia da informação, 
provendo e facilitando a integração de soluções com 
qualidade.

VISÃO

• Buscar e ter conhecimento de ponta.
• Formar parcerias em outras áreas com empre-
sas líderes  em seus segmentos de 
atuação.
• Agregar valor aos serviços e pro-
dutos comercializados.
• Estruturar um team work estabili-
zado, capacitado e conciso.
• Focar todos os esforços em esta-
belecer relacionamentos confiáveis 
com cada cliente.
• Proporcionar fidelização através da 
excelência de relacionamento.

PRODUTOS

On-line Multimedia Collection
Características: Aplicação para pesquisa e retrie-

ve de acervos fonográficos, fotográficos e bibliotecas 
via web, baseada no IBM DB2 Enterprise Content 
Manager, garantindo total controle e segurança dos 
acervos, através de critérios de logon e poderes.

Distribuição de rich media (áudio e vídeo) através 
de um servidor de stream, evitando o download dos 
ítens.

Fornecimento e capacidade de tratamento de 
imagens, fotografias, plantas, partituras e todo o 
tipo de conteúdo digital, com a força e a liderança 
de mercado do IBM DB2 Content Manager.

Capacidade de administração, importe, indexa-
ção, exclusão e publicação via rede local e via web, 
tornando do WinsMedia a ferramenta mais abran-
gente e poderosa de mercado para administração de 
media digital.

Customização
Com a garantia e solidez de 12 anos de mercado, 

o WinsMedia é um software desenvolvido completa-
mente pela Winsdata Web-Based, oferecendo altos 
padrões de qualidade, funcionalidade e suporte. 

Como em toda nossa plataforma de soluções, 
o WinsMedia é parametrizável e customizável de 
acordo às necessidades de cada projeto. Mantemos 
uma equipe de profissionais treinados e certificados 
nas tecnologias eferramentas utilizadas em nossa 
Fábrica de Software, possibilitando essa flexibili-
dade.

Winsdata Suporte:
Como uma empresa integradora de soluções, 

atendemos ‘end-to-end’ cada necessidade de nos-
sos clientes, e possibiitamos nosso time de profis-
sionais desde a concepção da solução ao suporte 

em suas mais variadas formas de 
contratação. Diante dessa filosofia 
implementada, podemos citar como 
função do time Winsdata Suporte:
• Desenvolvimento de anteprojeto e 
projeto lógico;
• Implementação do ambiente e da 
solução;
• Integração da solução aplicada 
no ambiente do cliente e com os 
sistemas legados; 
• Qualificação técnica do cliente, 

através de treinamentos e manuais. 

SCC – SISTEMA DE  
CONTROLE DE CHEQUES

Sistema que proporciona total segurança quanto 
à procedência dos cheques. Disponibiliza funções 
para manter o cadastro completo de seus clientes 
e dos cheques recebidos, incluindo os pré-datados. 
Oferece total segurança através da geração de arqui-
vos lógicos de cheques para compensação bancária, 
eliminando o risco de prejuízo em caso de roubo dos 
cheques.Possibilita a redução de custos operacionais 
para o lojista e para o banco através da redução de 
riscos (Inadimplência e roubos), oferecendo suporte 
de análise e maior confiabilidade na negociação para 
o desconto de cheques pré-datados. 

Características
Possibilita seu uso na retaguarda ou no check-out 

da loja, disponibilizando consultas realizadas na 
lista negra armazenada no próprio SCC e possibi-
lita também consultas extendidas aos provedores 

TECNOLOGIA

UNINDO RELACIONAMENTOS E TAMBÉM OS NEGÓCIOS

Hoje a 
Winsdata é uma 

integradora 
especialista em 
relacionamentos 

e negócios
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de informações de crédito externo 
(Serasa, Telecheque).Disponibiliza 
manutenção do banco de dados pelo 
próprio lojista ( dados cadastrais dos 
clientes, controle de cheques etc).

Permite a classificação de cheques 
de acordo com os recursos da leitora utilizada. 

Por que escolher o SCC?
O SCC é um aplicativo que permite personali-

zar suas consultas.Utiliza as informações dos seus 
clientes, não apenas para garantir menor inadim-
plência, mas também para aumentar suas vendas, 
através da emissão de malas diretas, criação de 
promoções ou programas de fidelidade.

Fidelização
Com um produto personalizado, o lojista executa 

todas suas tarefas sem a dependência de terceiros, 
pois terá como único vínculo o banco. A geração 
de arquivos para depósito será personalizada para 
seu banco.

Custos
O custo da licença de uso e manutenção anual 

do SCC é o mais competitivo do mercado!
O único custo adicional que o lojista terá será 

referente às consultas realizadas nos provedores de 
informações de crédito, quando desejada. 

WINSIMAGE

Possibilita a captura e o tratamento das imagens 
de multidocumentos (envelopes, cheques, títulos, 
arrecadações e vales).O sistema efetua a leitura de 
CMC7 e/ou código de barras e as imagens podem 
ser gravadas nos seguintes formatos: BMP, TIFF 
e JPEG. 

Características
• Captura de imagens e dados, onde os documentos 
são organizados em lotes e colocados no escaninho 
de entrada da leitora/classificadora, para que seja 
efetuada a captura da imagem e dados (CMC7 / 
Código de Barras), dos documentos.
• Inserção de informações complementares para o 
documento, que possibilita inserção de dados digi-
tados, complementando a captura efetuada.
• Controle de imagem através do zoom é possível 
maximizar a imagem. 
• batimento de lote / envelope, checa totais de docu-

mentos contra total de 
envelope e lote. O siste-
ma permite a geração de 
arquivos para cheques, 

títulos de cobrança e arrecadações, 
cada um com seu formato específico. Um relatório é 
gerado descrevendo os documentos das remessas.
• autenticação em títulos de cobrança e arrecada-
ção.
• consultas de lotes e documentos através de vários 
parâmetros de pesquisa.
• segurança,atribuindo funções específicas para 
cada usuário 
• armazenamento de dados no banco de dados DB2 
da IBM. 

WINSTRAVEL

Soluções para gestão financeira de travel che-
ques em moeda estrangeira e cheques em moeda 
nacional, garantindo total controle e segurança dos 
documentos, através das funções de: 

• captura de imagens e armazenamento, onde os 
documentos, separados em lotes, são colocados no 
scanner para a captura da imagem e a leitura do có-
digo E13B e são armazenados em banco de dados.

• inserção de informações complementares para 
o documento, que possibilita inserção de dados di-
gitados, complementando a captura efetuada. 

• controle de imagem através do zoom, ajustes da 
imagem na janela, centralização, rotação, exibição 
da imagem em negativo. 

• batimento de lote, acusando divergencias nos 
totais dos lotes para correção.. geração de remessa 
para lotes de cheque, possibilitando geração de 
arquivo no formato CEL605, disponibilizando 
relatórios com dados do cheque.

• consultas de lotes e documentos através de 
vários parâmetros de pesquisa. 

• segurança, atribuindo funções específicas para 
cada usuário.

WINSINDEX 

O WinsIndex é um software com a qualidade 
100% Winsdata, desenhado e construído para a au-
xiliar o processo de preparação de informações para 
uma inserção segura e confiável de índices e infor-
mações associadas a objetos que serão importados 
para o sistema de Enterprise Content Management, 
fornecendo uma chave fundamental para catalogar, 

WINSDATA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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perquisar e preparar essas informações.
Convergindo para uma solução end-to-end, o 

WinsIndex automatiza um processo, sendo uma 
ferramenta customizável e escalável para as neces-
sidades dos projetos de ECM de sua corporação.

Benefícios e capacidades:
• Integridade de informações – No WinsIndex há 
a capacidade de pesquisa, correção e validação das 
informações e índices que serão importados juntos 
aos dados não estruturados que serão importados 
para a aplicação de Gerenciamento de Conteú-
do, provendo essas informações de integridade e 
tornando-as consistentes.
• Arquivos de índices – Para importações para 
as aplicações de Gerenciamento de Conteúdo, o 
WinsIndex gera arquivos texto 
com os índices e informações 
associadas aos objetos, possibi-
litado uma importação em lote, 
confiável e segura.
• Retrieve de dados – O Win-
sIndex possibilita a pesquisa, 
correção e validação das infor-
mações e índices, ciclos que 
podem ser repetidos até que as 
informações e índices estejam 
completamente consistentes. 
• Segurança – Como etapa 
pré-importe, a inserção de in-
formações e índices se torna 
uma rotina crítica, que neces-
sita possuir uma questão sobre 
segurança extremamente bem 
definida. Habilitamos, então, 
para essas rotinas, uma custo-
mização onde podem ser atri-
buídas a cada usuário funções específicas, através 
do login e senha, complementando com a máxima 
segurança o tratamento das informações e índices 
corporativos. 

MCB – MOTOR CHECK’N BUS
  
É uma solução desenvolvida para a compensa-

ção eletrônica de cheques, através do processamento 
dos seguintes serviços:
• Compensação eletrônica remetida - Maior / Me-
nor.
• Compensação eletrônica recebida - Maiores.
• Devolução da remetida.

• Devolução da recebida.
• Controle de cheque pré-datado. 

Características
• Executa todo o processamento na plataforma 
baixa, disponibilizando os dados finais para o 
mainframe.
• Mantém o total controle do processamento e das 
classificadoras.
• É uma solução fácil de se integrar com seu am-
biente ou atualizar seu negócio.
• O sistema utiliza para o armazenamento de dados 
capturados o Banco de dadosRelacional – IBM 
DB2 UDB.

Performance:
O MCB é um aplicativo de 

arquitetura aberta, podendo 
ser utilizado nos mais diversos 
tipos de classificadoras, garan-
tindo o máximo desempenho e 
confiabilidade.

Controle do 
Processamento:

Tratando-se de um setor 
crítico e de alto risco, o apli-
cativo permite que todos os 
serviçossejam processados de 
forma independente e com total 
segurança dos dados.

Customização 
Com a garantia e solidez de 

12 anos de mercado, o MCB 
é um software desenvolvido 
completamente pela Winsdata, 

oferecendo altos padrões de qualidade, funcionali-
dade e suporte. 

Como em toda nossa plataforma de soluções, o 
MCB é parametrizável e customizável de acordo às 
necessidades de cada projeto. Mantemos uma equipe 
de profissionais treinados e certificados nas tecno-
logias eferramentas utilizadas em nossa Fábrica de 
Software, possibilitando essa flexibilidade. 

SERVIÇOS

Alocação de mão de obra
Especializada em serviços de integração de so-

luções em Tecnologia da Informação, a Winsdata 

TECNOLOGIA

UNINDO RELACIONAMENTOS E TAMBÉM OS NEGÓCIOS

Como uma empresa 
integradora de 

soluções, atendemos 
‘end-to-end’ cada 

necessidade de 
nossos clientes, e 

possibiitamos nosso 
time de profissionais 
desde a concepção da 
solução ao suporte em 

suas mais variadas 
formas de contratação
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conta com uma forte representatividade 
no mercado de Serviços Profissionais, 
focada em atender a demanda pela pro-
cura de mão de obra qualificada e mais 
especializada, no desenvolvimento de 
soluções em ambientes de TI.

Essa necessidade de conhecimento mais direcio-
nado em determinados segmentos da informática 
vem crescendo graças aos rápidos avanços e difusão 
da tecnologia, impulsionando os profissionais a 
abandonarem o modelo de conhecimentos gerais, 
adotando conhecimentos técnicos especializados.

Introdução/Cenário
Se a empresa precisa:

• Desenvolver um projeto de muita importância 
que precisa contar com mão de obra qualificada na 
área de tecnologia de informação, mas não possui 
profissionais em casa;
• Crescer, mas não pode aumentar seus custos fixos 
de folha de pagamento;
• Montar uma força tarefa temporária para atender 
a necessidades do seu negócio;

A Winsdata dispõe de uma grande e qualificada 
equipe pronta para atender as suas necessidades de 
administração, gerenciamento, adequação, cresci-
mento, desenho, implantação e manutenção dos 
seus processos, pessoas e ativos de TI.

Objetivos/Benefícios
• Expandir a força de trabalho da empresa na área 
de tecnologia de informação.
• Ter mais tempo para focar as atividades fins.
• Montar rapidamente times temporários de tra-
balho.
• Ter acesso a um grande fonte de profissionais 
treinados e qualificados para execução dos mais 
diversos tipos de projeto em TI.

GESTÃO DOCUMENTAL

É o início do processo, onde preparamos de 
acordo com as melhores práticas do mercado, a 
modelagem de dados, levando em consideração a 
TTD (Tabelas de Temporalidade)e índices associa-
dos aos objetos, objetivando um processo eficiente 
e excelente.

A Winsdata é reconhecidamente uma empresa 
criada para o ILM - Information Lifecycle Manage-
ment e atua com empresas detentoras das melhores 

tecnologias para o 
Enterprise Content 
Management, com 
parcerias para oferecer 

serviços de guarda de documentos 
físicos com diversas modalidades customizadas de 
acordo com o acesso, sigilo e criticidade das informa-
ções, somos especialistas em elaboração de tabelas 
de temporalidade (TTD) para controle de retenção 
dos documentos e, após aprovação do cliente, en-
caminha os que estão em desuso para destruição 
segura e garantida por certificado.

O gerenciamento eletrônico de documentos é 
uma tecnologia que contempla a conversão em 
arquivos digitais de toda documentação da empresa, 
por meio de sistemas especialistas que proporcio-
nam acesso rápido às informações e às imagens dos 
documentos originais, evitando perda de produtivi-
dade e alto tempo de resposta para localização, nem 
sempre bem-sucedida, além de fornecer contingên-
cia para imprevistos e deterioração do papel.

BANCO DE DADOS

O ambiente de um banco de dados funciona de 
acordo com os parâmetros de sua configuração, 
mas também é afetado por atividades externas a 
ele, como por exemplo, a concorrência com outros 
processos e o acesso por aplicações que enviam 
comandos SQL de alto custo, devido ao modo in-
correto de acesso aos dados.

Todos os aspectos que afetam o bom funcio-
namento de um servidor de banco de dados são 
avaliados no DBA Services, de modo a encontrar 
os pontos críticos e solucioná-los pontualmente e 
de modo eficaz.

O objetivo deste serviço é ir além da resolução 
dos problemas, ele tem o objetivo maior de prover 
soluções definitivas e trazer para o seu ambiente 
um solução global, do uso correto do hardware ao 
software, do trabalho diário ao pleno conhecimento 
das tecnologias envolvidas.

O DBA SERVICE é um conjunto de ações 
corretivas e de planejamento que permitem que as 
atividades realizadas sobre o banco de dados sejam 
executadas com a maior eficiência e performance 
possível.

Após as correções você ainda conta com todo 
um material de análise e de soluções sobre todos os 
agentes envolvidos, do hardware ao software, dos 
recursos disponíveis ao seu uso, demonstrando suas 
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vantagens e benefícios diretos ao seu dia a dia.

Serviço de Avaliação, Correção e Solução 
de Banco de Dados
• Análise de Banco De Dados
• Avaliação de Impacto
• Ajuste de Performance
• Consumo Tecnológico
Soluções
• Ampliação de Conhecimento
• Suporte Técnico

Vantagens e Benefícios do DBA SERVICE
• Estrutura consistente de monitoração / diagnós-
tico
• Uso das melhores práticas de administração de 
Banco De Dados
• Redução do risco de operação do Banco De Da-
dos
• Redução de custo de administra-
ção do Banco De Dados
• Aumento da confiabilidade e 
disponibilidade dos sistemas
• Acesso a um time de profissionais 
experientes
• Documentação dos trabalhos, 
levantamentos e avaliações.

Consultoria
• Consultoria e Modelagem de Processos
• Serviços de consultoria representam um impor-
tante componente no portfólio de serviços oferecidos 
pela WINSDATA devido a capacidade de auxiliar 
nossos clientes a otimizar seus processos de gestão, 
de maneira a torná-los mais adequados à estratégia 
de seus negócios e às necessidades de automação, 
através de sistemas de tecnologia da informação.

Nossa expertise
• Especificação de Projetos
• Dimensionamento de Projetos
• Gerenciamento de Projetos
• Concepção de soluções de Tecnologia
• Capacity Plan
• Infraestrutura
• Interfaces

DIGITALIZAÇÃO

A digitalização é um processo pelo qual a infor-
mação baseada em suporte analógico se transforma 

em formato que pode ser entendido pelo computa-
dor. Durante este processo, a imagem digitalizada 
é identificada e classificada.

Através da indexação é criada uma identidade 
para os documentos digitalizados definindo onde 
serão armazenados, quem terá acesso, como serão 
recuperados e por quanto tempo serão mantidos.

A WINSDATA tem os melhores scanners pro-
fissionais automáticos para leitura de documentos, 
além de consultores e softwares adequados. A 
WINSDATA oferece serviços de digitalização de 
documentos. 

Pesquisa Digital de Imagens 
O armazenamento digital permite que múlti-

plos usuários acessem documentos digitalizados 
em tempo real através da WEB, podendo resgatá-
los instantaneamente a qualquer hora e lugar do 

planeta. 

Nossa expertise
• Preparação de Documentos
• Transcrição de Digitalização de 
documentos
• Reconhecimento de caracteres
• Gerenciamento de Documentos
• Mão-de-obra (alocação)

Parcerias
• Digitalização e Remasterização de Áudio e Ví-
deo
• Digitalização de Negativos de Fotos
• Digitalização de Fotografias
• Fotografias digitais

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Em uma economia em constante transformação 
e fortemente dependente de sistemas de informação 
capazes de suportar modelos de negócios cada vez 
mais competitivos, as empresas necessitam de uma 
sofisticada estratégia para o desenvolvimento de 
seus sistemas de missão crítica, visando otimizar 
o acesso a informações estratégicas e atender aos 
requisitos dos processos operacionais / gerenciais, 
em prol da maior eficiêcia e da maior qualidade nos 
seus produtos e serviços. 

Nossa expertise
• Gerenciamento
• Manutenção corretiva

TECNOLOGIA

UNINDO RELACIONAMENTOS E TAMBÉM OS NEGÓCIOS

A Winsdata conta 
com uma forte 

representatividade 
no mercado 
de Serviços 

Profissionais



CASE STUDIES

64

• Manutenção preventiva
• Manutenção evolutiva
• Operação 
• Desenvolvimento e Manutenção 

de Sistemas

PROJETOS/INFRA-ESTRUTURA

A Winsdata é reconhecida no mercado pela sua 
competência como implementadora e integradora 
de projetos de TI.

Contamos com o apoio e as soluções de diversos 
parceiros, dentre eles empresas do porte da IBM, 
Unisys e Microsoft, levando aos seus clientes as 
melhores propostas que venham a atender seus 
objetivos de negócios. 

Com base em metodologias próprias e pro-
fissionais certificados nas principais soluções do 
mercado, a Winsdata está capacitada para fazer 
com que todas as tecnologias, provenientes dos 
mais diversos fornecedores, trabalhem afinadas 
para o funcionamento integral e ininterrupto das 
atividades da empresa. 

Nossa expertise
• Especificação
• Dimensionamento/Métrica
• Gerenciamento
• Projeto lógico, físico
• Programação
• Implantação
• Manutenção

RECURSOS HUMANOS

Recentemente, a empresa contratou Oscar 
Seidel, ex-Unisys, como Diretor de Relações Co-
merciais. No novo posto, o executivo terá como 
desafios a reestruturação da área comercial, gerar 
novas oportunidades de negócios e aumentar ainda 
mais a visibilidade da empresa no segmento em 
que atua.

O novo membro da Winsdata tem plenas condi-
ções de colaborar para que a empresa ocupe sua fa-
tia no concorrido mercado de GED (Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos). Toda a expertise do 
Seidel é oriunda de sua longa e reconhecida atuação 
no setor comercial, especialmente na prestação de 
serviços para bancos como Bradesco, Banco Safra 
e Nossa Caixa.

Para o recém-chegado diretor de Relações Co-

merciais, o profissiona-
lismo e competência da 
empresa foram fatores 
preponderantes para a 

aceitação do cargo. “Na área de trata-
mento eletrônico de documentos é preciso ser muito 
ético e entregar os trabalhos no tempo proposto e 
a Winsdata faz isso muito bem. Estou com muita 
vontade de ajudar a empresa a alavancar seus ne-
gócios e muito orgulhoso de fazer parte de um time 
de renome”, diz.

Seidel é graduado em Engenharia Civil e possui 
ampla experiência na área comercial e de negócios. 
Em sua carreira, sempre atuou na área de tecnologia 
em companhias com ênfase na vertical Finanças. 
Trabalhou por 14 anos na CPM como gerente 
comercial da filial São Paulo. Após esse longo pe-
ríodo, migrou para a TMS, onde trabalhou na área 
comercial e, também, na de serviços de infraestru-
tura. Em 2005, transferiu-se para a Unisys como 
Client Account Executive e respondia por todas as 
ações da área comercial do portfólio de finanças da 
companhia.  

PARCERIA

A Winsdata Sistemas selou durante a INFOI-
MAGEM 2007 uma parceria de sucesso com a 
Kofax (www.kofax.com.br), líder de mercado e 
padrão em softwares de captura, dispositivos de 
conectividade e processamento de imagens. Durante 
o evento voltado para a disseminação do GED – 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, as duas 
marcas estiveram juntas no mesmo estande apre-
sentando o que há de mais moderno no mercado 
de gestão documental. A empresa está pronta para 
entregar os mais diversos tipos de serviços na área. 
Este tem sido nosso grande foco de discussão em 
diversas rodas de executivos.

Responsabilidade Social
Somos uma empresa que participa ativamente 

com ações globais e locais, pois temos a respon-
sabilidade de reverter à sociedade nossas melhores 
iniciativas.

Somos parceiros no Projeto Segunda Chance, de 
bolsas para cursos profissionalizantes, em que jo-
vens carentes com talento desenvolvem habilidades 
profissionais, oferecendo uma real oportunidade de 
entrada no mercado de trabalho.

Estabelecemos uma parceria para desenvolvi-
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mento tecnológico do web site do Projeto Segunda 
Chance, mantido pela Associação Suíço-Brasileira 
de Ajuda à Criança (Brascri), que possui várias 
iniciativas de apoio e inclusão social.

CASE NACIONAL UNIMED 

A solução de digitalização foi a mais adequada 
e aderente às necessidades da empresa. A Unimed 
decidiu investir cerca de R$ 500 mil reais no pro-
jeto, que teve início em junho de 2008 e deve ser 
concluído em maio de 2009.

A Winsdata Sistemas (www.winsdata.com.
br), integradora brasileira de soluções e fábrica 
de software com forte expertise em documentos, 
acaba de implantar na Central Nacional Unimed 
(www.centralnacionalunimed.
com.br) uma solução para 
captura de dados para agilizar 
o processo de digitalização dos 
2 milhões de documentos que 
a Central recebe mensalmente. 
A Central Nacional da Unimed 
está investindo cerca de R$ 500 
mil no projeto, com duração de 
dois anos.

Foi realizada uma avaliação 
de três meses e foram testados 
projetos-piloto antes da imple-
mentação final. O sistema de 
digitalização, que usa seis scan-
ners e soluções da Kofax - nossa 
parceira há dois anos - já estava 
em operação no pool adminis-
trativo da empresa. E em 2008 
foi implementado também no pool operacional da 
Unimed.

A Winsdata oferece serviços de integração, 
customização e treinamento em todos os produtos 
da KOFAX. Os produtos são voltados à melhoria 
de digitalização, captura de dados estruturados 
ou não, melhora de performance e produtividade 
com mais qualidade e segurança. Para a Central 
Nacional Unimed, a Winsdata disponibilizou uma 
solução da KOFAX para tratamento de todos os 
documentos recebidos em território nacional. A 
empresa necessitava de uma solução que otimizasse 
o processo de preparação, digitalização e indexação 
dos documentos, com um bom nível de reconheci-
mento dos caracteres.

“Esperamos minimizar bastante o uso de papéis 

na empresa, além de otimizar e agilizar processos 
operacionais e administrativos”, afirma Mário 
Sohei Ishihara, gerente de Tecnologia da Central 
Nacional Unimed. 

CASE GRUPO STORE 

A forte demanda por histórico dos saldos e mo-
vimentações dos correntistas, que eventualmente 
podem ter sofrido perdas com os planos Bresser 
e Verão, levou instituições bancárias a solicitar a 
digitalização desses documentos, armazenados em 
microfilmes. 

Digitalizar e indexar fazem parte de um processo 
que facilita a recuperação das informações, essen-
ciais para iniciativas administrativas e jurídicas.

O grupo Store, especializado 
em soluções integradas de geren-
ciamento da informação, adqui-
riu o produto Kofax Capture 8 
juntamente com a ferramenta 
KTM (Kofax Transformation 
Module) para efetuar a digita-
lização e o processamento de 
filmes e microfichas. Coube à 
WINSDATA, representante 
brasileira da KOFAX, im-
plementar a solução que hoje 
encontra-se em produção com 
um volume diário de 300.000 
documentos. 

A aquisição da solução abre 
porta para que, em breve, o Gru-
po Store inicie novos projetos 
utilizando essa infraestrutura 

e a parceria técnica da WINSDATA na área de 
digitalização e processamento de documentos por 
meio das ferramentas KOFAX. “Por enquanto 
faremos a recuperação desses documentos a pedido 
das agências de nossos clientes. Posteriormente, as 
instituições financeiras poderão ter à disposição 
essas informações online”, diz André Alckmin, 
diretor do Grupo Store.

As novas tecnologias para digitalização e indexação 
de documentos estão proporcionando maior agilidade e 
segurança a todos os setores. O setor bancário, um dos 
que mais investem TI, não poderia estar à margem. 
Agora fica mais claro aos bancos que antigos docu-
mentos podem ser resgatados com maior facilidade. 
Uma prestação de serviços mais ágil irá melhorar a 
imagem dos bancos frente a seus clientes.

TECNOLOGIA

UNINDO RELACIONAMENTOS E TAMBÉM OS NEGÓCIOS

A Winsdata está 
capacitada para 

fazer com que todas 
as tecnologias, 

provenientes dos mais 
diversos fornecedores, 

trabalhem afinadas 
para o funcionamento 
integral e ininterrupto 

das atividades da 
empresa
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Com uma política marcada pelo in-
vestimento em recursos tecnológicos de 
última geração, o Grupo Store é a única 
empresa que fornece soluções em todas as 
áreas de custódia e gerenciamento de in-
formações. Ao completar 15 anos, oferece 
cinco Unidades de negócios, procurando priorizar o 
atendimento aos segmentos de mercado onde atua: 
Store (arquivo e gerenciamento de documentos), 
StoreTech (microfilmagem, digitalização, COM e 
COLD), DataSafe (armazenagem de mídias de alta 
segurança em salas-cofre climatizadas), KratfLog 
(transporte, almoxarifado e guarda-móveis) e a uni-
dade BioSafe (estrutura especializada para guarda de 
informações biológicas). 

CASE ABQM

Do microfilme para o arquivo digital. A 
Winsdata Sistemas, parceira de negócios da IBM 
desde 1993, atua na área de GED Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos, realiza um trabalho 
diferenciado na ABQM - Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalo Quarto de Milha.

Desde agosto, está digitalizando os registros em 
microfilmes relativos a 300 mil animais. O software 
é o IBM DB2 Content Manager. Com a implanta-
ção total do sistema, num prazo previsto de seis me-
ses, a recuperação dos documentos será muito mais 
fácil e rápida. Isso porque, além de digitalizados, os 
documentos serão também indexados, facilitando o 
trabalho da equipe dentro da entidade. 

Além de várias atividades visando ao aprimo-
ramento do Quarto de Milha, a ABQM funciona 
como um cartório com completo arquivo das iden-
tidades dos animais. 

A Associação, fundada em 1969, utiliza fichas de 
papel para todos os registros relativos aos animais da 
raça. “Nesses registros, são incluídas imagens com 
sinais zootécnicos dos cavalos, dados essenciais para 
sua posterior identificação”, explica Jarbas Leonel 
Bertolli, superintendente técnico da ABQM.  A 
partir das fichas em papel, eram criadas microfichas 
para armazenamento em microfilme. 

No total, 1.500.000 registros mantidos em mi-
crofilme estão sendo digitalizados. O desafio da 
Winsdata é viabilizar a conversão desse legado de 
filmes - 730 rolos - possibilitando o GED na pla-
taforma IBM. 

Inicialmente, o uso do papel continuará cor-
rente na ABQM devido às informações primárias 

serem produzidas 
por técnicos (287) 
nos haras, fazendas e 
locais onde se encon-

tram os animais. Também serão 
digitalizadas fichas de papel com as assinaturas de 
mais de 60 mil criadores, mantidas para certificação 
da idoneidade nas transações com cavalos Quarto 
de Milha. 

Para Manoel Gama Filho, gerente de TI da 
ABQM, o processo de digitalização garantirá agili-
dade e praticidade na recuperação de documentos. 
“Estimamos conseguir uma economia de tempo de 
30% com a solução IBM/Winsdata”, diz ele. 

Ttrata-se de um trabalho de grande envergadu-
ra, envolvendo um número significativo de docu-
mentos. Fizemos uma análise em conjunto com o 
cliente em diversos modelos operacionais visando 
materializar o projeto. Várias arquiteturas foram 
criadas por simulação até que conseguimos chegar 
ao projeto final, este aprovado pela ABQM. 

CASE INSTITUTO  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

A Winsdata Sistemas está participando do pro-
cesso de digitalização da documentação depositada 
no Instituto Fernando Henrique Cardoso (www.
ifhc.org.br), que engloba os períodos pré-presiden-
cial, presidencial e pós-presidencial de Fernando 
Henrique.

O instituto, que tem como principais atividades 
a preservação e organização do Acervo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, e a promoção de 
seminários e debates sobre temas de interesse para 
desenvolvimento do Brasil e da América Latina, 
escolheu a Winsdata para esse desafio, por ser 
uma empresa altamente especializada em gestão 
documental. 

“A Winsdata está conosco desde abril de 2006 e 
vem desenvolvendo um trabalho de qualidade, com 
rapidez e eficiência. A empresa foi responsável pelo 
desenvolvimento do sistema que suporta o banco 
de dados do nosso acervo e agora presta suporte a 
esse sistema”, explica Danielle Ardaillon, curadora 
do Acervo.

O trabalho visa ao cumprimento do primeiro 
objetivo do Estatuto do IFHC: “(...) organizar, re-
gistrar e preservar o acervo presidencial privado de 
Fernando Henrique Cardoso (...) compreendendo 
material de caráter arquivístico, bibliográfico e 
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museológico de relevo econômico, social e político 
para a história do Brasil(...)”, precisa Patricia Melo, 
superintendente do IFHC.

Além da preservação, a digitalização tem como 
objetivo ampliar o acesso da população em geral aos 
documentos do Acervo, que poderão, futuramente, 
também ser consultados via internet. O projeto 
está em sua primeira fase, e 80% do material ainda 
será indexado. O projeto está evoluindo, mas ainda 
temos muito pela frente. É um trabalho longo e 
totalmente voltado à pesquisa; é uma prestação de 
serviço. Para se ter uma ideia da dimensão à qual 
me refiro, é importante ressaltar que o acervo ocu-
pa dois subsolos do edifício do instituto, localizado 
no Vale do Anhangabaú, em São Paulo (SP). São 
documentos textuais, bibliográficos, audiovisuais, 
sonoros, iconográficos e tridimensionais sobre Fer-
nando Henrique Cardoso e sua esposa, Doutora 
Ruth Cardoso. 

WINSDATA CRESCE 35% EM 2008

A Winsdata Sistemas registrou crescimento de 
35% no ano passado, principalmente devido à re-
dução do custo do hardware e necessidade premente 
por parte das empresas de gerenciar seus documen-
tos segundo os mais modernos padrões adotados na 
administração

O ano de 2008 foi muito positivo para a Wins-
data, que atingiu suas metas comerciais e internas. 
Aumentamos nosso quadro de colaboradores, devi-
do à demanda por novos serviços, e conseguimos 
respeitar o cronograma de entrega de projetos, que 
geralmente incluem grande volume de documentos. 
A título de exemplo, fornecemos uma solução em 

digitalização para a Central Nacional Unimed, que 
está tocando um projeto gigantesco envolvendo a 
digitalização de 350 mil documentos mensais”.

CENÁRIO

Cresce continuamente nos últimos anos a 
demanda por gerenciamento eletrônico de docu-
mentos. Cada vez mais as imagens gravadas dos 
originais em papel tornam-se necessárias. A re-
dução no custo dos equipamentos de informática 
faz com que empresas direcionem verbas de seus 
orçamentos para esse fim. E não se trata apenas 
da digitalização de papel: dentro de um conceito 
mais amplo, arquivos de áudio e vídeo também 
estão sendo armazenados de forma a facilitar sua 
recuperação.

A Winsdata, com grande expertise em soluções 
para tratamento de documentos, tem trabalhado 
junto a parceiros e grandes players no mercado 
para fechamento de alguns projetos de ECM - En-
terprise Content Management (Gerenciamento de 
Conteúdo Empresarial). Segundo definição, ECM 
é o conjunto de tecnologias utilizado para capturar, 
gerenciar, armazenar, preservar e recuperar con-
teúdos e documentos relacionados aos processos 
organizacionais. As ferramentas e estratégias empre-
gadas permitem o gerenciamento das informações 
desestruturadas de uma organização, onde quer que 
elas se encontrem. 

Para 2009 a Winsdata estima um crescimento 
ainda maior. Um novo projeto focado em pequenas 
empresas e entidades deverá ser apresentado ainda em 
2008. Afinal, gerenciar documentos com total eficácia 
não é preocupação apenas das grandes corporações.
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