ELANCERS

Cezar Tegon

Pioneirismo nos processos
de recrutamento e seleção
A Elancers é uma empresa brasileira, líder e pioneira no
segmento de recrutamento e seleção online para empresas.
Foi fundada em 1º de maio de 2000 pelo seu atual Diretor
Presidente, Cezar Antonio Tegon, profissional com vasta
experiência na área de RH e construção de software para
Gestão de RH.

N

o mesmo ano de fundação a empresa lançou
no mercado a solução Elancers e-Recruitment, hoje utilizada por grandes, médias e
pequenas empresas em diversos ramos de
atuação.
Nove anos depois, a Elancers está presente em
vários países da América Latina, América Central,
EUA e Canadá. Atende seus clientes nos idiomas
português, inglês e espanhol e conta com mais de
nove milhões de currículos cadastrados em seu
banco de dados.
A Elancers leva suas soluções ao mercado na
modalidade SaaS (Software as a Service), o que
significa que seus clientes não precisam investir
em infra-estrutura tecnológica, hardware, software e
segurança de dados para utilizarem o sistema, basta
ter acesso à internet para usufruir das funcionalidades e dos benefícios do sistema.

Visão

Ser o orquestrador de rede mais importante do
mercado de trabalho brasileiro.

Missão

Dar um salto quântico na produtividade e na efi-
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cácia dos processos de Recrutamento & Seleção.

Valores
•
•
•
•
•
•
•

Pessoas em primeiro lugar
Inovação que rompe tradição
Alta tecnologia
Respeito por todas as partes envolvidas
Atendimento impecável
Transparência total
Compromisso com o mercado

PROCESSO DE PRODUÇÃO/
DESENVOLVIMENTO
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de softwares utilizados no desenvolvimento do sistema, mantemos os serviços hospedados de forma
segura e elaborada garantindo aos clientes uma
solução de altíssima performance e redundância
completa de infraestrutura tecnológica que permite
99% de tempo do site no ar por mês.
Nosso infraestrutura tecnológica está sob os
cuidados de um dos DataCenters mais seguros,
eficientes e conceituados do Brasil - a DH&C.

SEGURANÇA DE DADOS
A solução Elancers é certificada e utiliza acesso
HTTPS, CAPTCHA e CRIPTOGRAFIA.

A Elancers disponibiliza aos seus clientes o
mais completo sistema de Recrutamento e Seleção
online, desenvolvido a partir das melhores práticas
existentes no mercado.
Utilizando metodologia de
desenvolvimento inovadora e
inteligente, garante que 100%
das necessidades individuais
dos clientes sejam atendidas
durante a implantação, assim
como, as inovações e melhorias
sistêmicas criadas ao longo do
tempo sejam automaticamente
usufruídas por todos os clientes
sem a necessidade de interferência técnica e sem custos
adicionais.
O pagamento mensal para utilização do sistema
contempla todos os custos de instalação, manutenção e evolução do sistema.

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure - Ferramenta que permite que os dados sejam transmitidos
através de uma conexão criptografada e que se verifique a
autenticidade do servidor e do
usuário, através de certificados
digitais.

A Elancers
disponibiliza aos
seus clientes o mais
completo sistema
de Recrutamento e
Seleção online

RECURSOS HUMANOS
Nossa equipe de profissionais, composta por
mais de 40 pessoas é formada por profissionais de
altíssimo nível, a maioria com mais de 10 anos de
experiência em desenvolvimento e implantação
de sistemas aplicados à Gestão de Pessoas, ou seja
temos um time de “experts” para atender nossos
clientes.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
A solução Elancers é suportada por uma sólida
plataforma tecnológica, que reúne bancos de dados
em ORACLETM, front-ends em ASP, ASP.Net e
Dot.Net da MicrosoftTM. Além da robusta estrutura

CAPTCHA

Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart - É
um tipo de teste de perguntaresposta usado para determinar
se o usuário é humano. O objetivo é evitar a ação
de “bot” (robô) automático de entrada de dados e
confirmação de ação.

CRIPTOGRAFIA

Kriptós = escondido, oculto; grápho = grafia - Os
parâmetros das páginas (endereço WEB - URL)
são criptografados durante a navegação para evitar
que sejam manipulados através de mecanismos
utilizados por hackers, impedindo assim o acesso
às informações de códigos de páginas e acessos ao
banco de dados.

Um site certificado como o Elancers é garantia
de segurança para os navegadores (clientes e candidatos), que tanto se preocupam com as fraudes
que aparecem dia a dia.
Os usuários corporativos possuem perfis configurados de acordo com as permissões de acesso às
páginas e funções do sistema. Os usuários corporativos são cadastrados por um usuário Máster (adPIONEIRISMO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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ministrador de usuários
e senhas) e recebem um
perfil específico de acordo
com as funcionalidades
que terão acesso.
Os candidatos por sua
vez acessam as funcionalidades disponibilizadas no sistema via identificação
por senhas individuais e criptografadas pelo sistema. Ao navegar no sistema, o candidato poderá
acessar funcionalidades e formulários que serão
preenchidos de acordo com os dados configurados
por cada cliente, dados estes que visam atender às
particularidades do segmento de atuação de cada
cliente Elancers.

DIFERENCIAL –
MODERNO MODELO DE NEGÓCIO
Através de parametrizações e adequações
específicas, disponibilizamos uma solução de eRecruitment sob medida, totalmente alinhada com
a cultura/segmento da empresa cliente, inclusive
com importações e exportações de dados para outros sistemas.
A Elancers adotou um modelo de negócio onde
todas as particularidades e necessidades de cada
cliente são atendidas e incorporadas ao sistema
através de parametrizações.
É importante destacar que todos os clientes dos
mais variados tamanhos e segmentos do mercado
utilizam um ÚNICO sistema, que atende cada
empresa de forma personalizada. Dentro deste conceito os clientes têm acesso contínuo a um sistema
de ponta e inovador, com as melhores práticas do
mercado e ainda adaptado às suas necessidades/
cultura.
Durante a fase de implantação as necessidades
do cliente são levantadas, e disponibilizadas através
de parâmetros, desta forma, atendemos às necessidades específicas de cada cliente e mantemos o
conceito de uma única versão de sistema para todos.
Após a fase de implantação a empresa pode fazer
solicitações de novas funcionalidades ou melhorias
sem custos adicionais.
A vantagem deste modelo de desenvolvimento é
a permanente evolução do sistema, que é compartilhada entre todos os clientes. Ao desenvolver um
novo processo, funcionalidade, relatório ou implementar melhorias no sistema, automaticamente, todos os clientes passam a ter acesso à estes benefícios
CASE STUDIES
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e inovações,
sem custos
adicionais.
Além de
prestar excelente suporte aos usuários das
empresas clientes, atendemos de maneira eficiente
e cuidadosa os candidatos, esclarecendo todas as
dúvidas que tenham ao utilizar o sistema.

PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ACORDO COM O NÚMERO
DE USUÁRIOS ATIVOS
O modelo comercial da Elancers tem como
base a cobrança dos serviços por usuário/senhas,
o que permite que o cliente gerencie dentro de sua
necessidade de contratações, o dimensionamento
do número de usuários ideal para operar de maneira eficiente a área de Recrutamento e Seleção,
bem como faça o balanceamento econômico entre
necessidade de uso versus valor dos serviços coma
a solução de R&S online.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS/
CERTIFICADOS DE QUALIDADE
Desde 2001 a empresa patrocina o CONARH, o
maior congresso de Recursos Humanos da América
Latina e o segundo maior congresso de Recursos
Humanos do mundo. Participação frequente em
eventos locais/regionais.
Premiações / Certificações:
• Top5 RH 2009 – 12º. Top of Mind
• Destaque na categoria TALENTOS que engloba Sites de Recrutamento e mais 8 segmentos do
prêmio “Os 100 Melhores Fornecedores para RH
2009” (Gestão & RH Editora).
• Prêmio Quality 9000 - 2008
• Top5 RH 2008 – 11º. Top of Mind
• Melhor Site de Recrutamento do Brasil entre ‘Os
100 Melhores Fornecedores para RH 2008” (Gestão
& RH Editora)
• Destaque Tecnologia para Gestão de Pessoas 2005
(Editora Segmento)
• Prêmio Quality 2004
• Mérito ABRH Nacional 2002 (Associação Brasileira de RH)
• Certificação da Certisign de site seguro
• Certificação Hacker Safe de site blindado

SERVIÇOS
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• Contribuição em métodos de gestão para a Fundação Gol de Letra.

que a equipe de TI concentre esforços em desenvolvimento/suporte no core business da empresa.

PERFIL DO CONSUMIDOR

O ELANCERS CORPORATE

Empresas de todos os portes e segmentos no
Brasil e no exterior. Pelo conceito aplicado e pela
plataforma tecnológica de desenvolvimento o produto permite grande escalabilidade e rapidez na
implantação.

A solução Elancers Corporate está disponível nos
idiomas português, inglês e espanhol e o cliente pode
utilizar em quatro diferentes categorias, com níveis
de serviços diferenciados para cada uma:

O SAAS
É uma inovação que traz inúmeras vantagens
para as empresas.
Normalmente o profissional de RH tem orçamento “apertado” e necessita urgentemente informatizar atividades da área para cumprir seu papel
de orquestrador estratégico nas empresas.
Portanto, entender e se beneficiar desta inovação
que permite facilidade de acesso e sem imobilizar
recursos – leia-se investimentos, é pauta urgente
da área.
Se antes era necessário imobilizar capital com
a aquisição, renovação ou upgrade de licenças e
customizações, agora a empresa pode investir esses
recursos em seu próprio negócio. Estamos diante de
uma revolução na forma como as empresas podem
utilizar tecnologia.
Desde o ano 2000, bem antes de a sigla entrar
no dicionário de business, o RH usufrui dos benefícios desta inovação. Hoje mais de 370 clientes,
através da solução Elancers e-Recruitment, fazem
suas contratações com mais rapidez, eficácia e
produtividade. Em 2008 foram mais de 100 novos
contratos.
Através de um contrato de serviço mensal
(despesa operacional fixa), a solução Elancers
e-Recruitment é disponibilizada para utilização.
Em cinco dias úteis, a empresa já conta com os
seguintes recursos: página de captação de candidatos personalizada, banco de talentos exclusivo
de funcionários e candidatos, mais de 2 milhões
de candidatos da base geral Elancers, ferramentas
e facilidades para acelerar as contrações, suporte a
candidatos e usuários de R&S e outros.
Na Elancers a empresa tem um sistema de R&S
online inovador e atualizado.
A empresa não precisa “gastar” dinheiro, tempo
e recursos em um assunto no qual a Elancers é
especialista e líder de mercado e ainda, possibilita

Elancers e-Recruitment

Essa é a ferramenta mais completa do sistema,
com recursos e funcionalidades para atender do
mais simples ao mais rigoroso processo de recrutamento e seleção. O sistema conta com mais de
75 filtros de busca para atender as especificidades
de cada cliente, além
de realizar pesquisa
na base exclusiva ou
na base Elancers com
mais de 2 milhões de
currículos, a empresa tem autonomia
para gerar relatórios
gráficos estatísticos,
realizar provas online, entrevistas online,
acompanhar os candidatos fase-a-fase e
gerenciar todo o processo de contratações.
Preço: R$ 900,00 a
primeira senha e R$
450,00 cada senha adicional.
Alguns clientes Elancers que utilizam o sistema
em seus processos de contratações:
• TAM
• HSBC
• Grupo Andre Maggi
• Martin Brower
• Voe Azul
• Usiminas
• Volkswagen
• Grupo Rodobens
• Basf
• Grupo Gafor
• SAS
• UAB Motors
• General Motors

Hoje mais de 370
clientes, através
da solução Elancers
e-Recruitment,
fazem suas
contratações com
mais rapidez,
eficácia e
produtividade

Entre os vários recursos do sistema, destacamos
PIONEIRISMO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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os abaixo:
• Configurar até 5 formulários ex.: PNE´s,
estagiário, operações, pilotos, etc.;
• Workflow online de requisição de vagas – eliminação do papel na abertura
de vagas;
• Participação do requisitante na solicitação da vaga e aprovação do candidato;
• Mais de 300 anúncios de cargos pré-formatados
das principais posições de mercado;
• Mais de 75 critérios de filtro de seleção e ranking
de candidatos;
• Mais de 75 tipos de relatórios e gráficos operacionais e gerenciais;
• Ferramenta AdHoc de criação de relatórios online;
• Consulta e avaliação dos candidatos nas diversas
fases do processo;
• Comunicação eficaz com os candidatos via e-mail
ou SMS;
• Gerenciamento do envio e confirmação de e-mails
enviados aos candidatos;
• Anuncio de vagas internas, externas e vagas confidenciais no site www.elancers.net;
• e-HeadHunter, buscar automaticamente de candidatos;
• Aplicação de provas online com questões fixas
ou randômicas;
• - Banco com 2.500 questões para aplicar prova
online;
• Criação de salas virtuais de entrevistas;
• Interface com outros sistemas nos formatos TXT,
XML e WebService;
• Implantação em 5 (cinco) dias úteis.

Elancers Wizard

Esta opção de sistema foi construída sob medida
para as médias e pequenas empresas que necessitam de uma solução rápida, fácil e que seja eficaz
ao negócio com baixo custo. Dada a praticidade
do sistema, pode ser utilizado por profissionais da
área de RH ou profissionais não especialistas na
atividade de recrutar e selecionar pessoas. O sistema
busca candidatos, acompanha as contratações e
permite a comunicação online com os candidatos.
Preço: R$ 500,00 a primeira senha e R$ 350,00
cada senha adicional.

Elancers Light

Esta opção de sistema foi construída sob medida para empresas que desejam ter uma solução
CASE STUDIES
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personalizada e ao mesmo
tempo simples. O sistema busca candidatos, acompanha as contratações e permite a
comunicação online com os candidatos. Preço: R$
400,00 a primeira senha e R$ 200,00 cada senha
adicional.

Elancers JobPost

Além dos três produtos em que a empresa
celebra contrato para utilizá-los, é possível
contratar o sistema para uso esporádico “on demand”. Esta solução disponibiliza um conjunto
de ferramentas e facilidades para aperfeiçoar a
atividade de recrutamento e seleção. Com o Elancers JobPost as empresas anunciam suas vagas
gratuitamente, funciona da seguinte maneira: 1)
efetua o cadastro da vaga, 2) o sistema faz a busca
dos candidatos que atendam os requisitos/perfil
desejado, 3) o sistema dispara e-mails de convite
para os candidatos que atendam os requisitos, 4)
no dia seguinte o selecionador recebe a lista dos
candidatos inscritos, podendo consultá-los ou se
preferir pode refinar a pesquisa através de filtros
especiais.
A empresa tem acesso a duas visualizações gratuitas de candidatos por vaga anunciada. Para novas
visualizações é necessário que a empresa adquira
pacotes de visualizações de currículo que variam de
R$ 1,60 a R$ 2,00 por visualização. A empresa paga
apenas pelos currículos que consulta e durante 60
dias o currículo visualizado e pago fica disponível
para novas visualizações sem custos adicionais.

ANÚNCIOS DE CARGOS PRÉ-FORMATADOS
Os usuários do sistema Elancers contam com
mais de 330 cargos pré-formatados, assim como
a pesquisa associada aos requisitos solicitados de
cada um destes cargos que garantem candidatos
qualificados a cada pesquisa realizada.
Assim, as empresas não precisam gastar tempo
para “pensar” no anúncio, ou seja, detalhes como
descrição das atividades, qualificações, competências, conhecimentos, idiomas necessários e fluência
já estão predefinidos. Basta divulgá-los e em seguida aplicar os critérios de filtros para encontrar os
candidatos ideais.

SERVIÇOS

SOLUÇÃO ELANCERS AJUDA A
PRESERVAR A NATUREZA – 60 MIL
ARVORES SALVAS EM 9 ANOS
Estudos recentes demonstram que a maioria das
empresas brasileiras utiliza métodos antigos e não
eficazes para contratação de pessoas.
Seja por falta de uso adequada de tecnologia ou
emprego de hábitos antigos ou ausência de processos
inteligentes, o fato é que existe significativa perda de
produtividade e tempo na realização da atividade de
recrutar e selecionar pessoas nas empresas.
Estas constatações, por si só seriam suficientes
para o bom administrador acender a luz vermelha
de perigo em tempos de otimização de recursos e busca de
produtividade, todavia a questão
da preservação do meio ambiente
e o uso consciente de recursos –
sustentabilidade, nos obrigam
a analisar o assunto sob outra
dimensão.
Saiba que:
• Para produzir 1 árvore são necessários 16 anos
• 1 folha pesa 4,5g e 220 folhas
pesam 1kg
• 1 árvore produz em média 12
mil folhas
• 1 folha consome 0,045 Kw de
energia e 0,45 litros de água

2.500 folhas
• Contratação de grande porte, 1.500 CV´s recebidos,
5.400 folhas
• Contratação de estagiários, 15.000 CV´s recebidos,
53.500 folhas
• Contratação de trainees, 25.000 CV´s recebidos,
89.200 folhas

Árvores cortadas para produção de papel

Uma empresa com 25 contratações/mês, utilizará em torno de 100 mil folhas, o que equivale a um
consumo de 8 árvores/mês e 96 árvores por ano.
Até o março de 2009 foram 60 mil árvores salvas,
sendo em 2009.

Estudos recentes
demonstram
que a maioria
das empresas
brasileiras utiliza
métodos antigos e
não eficazes para
contratação de
pessoas

O consumo de papel em alguns processos
de contratações típicos nas empresas e o
impacto do consumo de papel

• Contratação de pequeno porte, 150 currículos
recebidos, 535 folhas.
a) Recebimento de CV´s via e-mail, e-cadastro
no site ou correio
b) 150 currículos com 2,5 folhas cada em média
- análise e triagem - 375 folhas;
c) 30 provas de conhecimento com 3 folhas
cada – 90 folhas;
d) 5 laudos (parecer do selecionador) com 2
folhas cada – 10 folhas
e) 5 currículos e laudos enviados ao requisitante
e seu superior – 40 folhas
f) Parecer dos candidatos feito pelo requisitante
e seu superior – 20 folhas
• Contratação de médio porte, 700 CV´s recebidos,
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A ATUAÇÃO NO EXTERIOR

No mercado internacional
o crescimento da Elancers tem
sido impulsionado pelos próprios
clientes com sede ou filiais no
Brasil, que ao invés de implementarem os sistemas indicados
pelas matrizes, mostram com
fatos e resultados a qualidade
e agilidade que o sistema proporciona em seus processos de
recrutamento e seleção, e com
isso conseguem “exportar” o
produto para as filiais.
A solução de Elancers eRecruitment foi desenvolvida, desde sua concepção, para ser utilizada integralmente via WEB. No
Brasil, país de dimensões continentais, os clientes
com filiais em diversas regiões já atuam dentro
desta realidade e fora do Brasil a Elancers atende a
Martin-Brower Costa Rica, Guatemala, Panamá
(versão espanhol) e Porto Rico (versão em inglês),
Agfa Gevaert Argentina, Chile, Colômbia, México
e Venezuela (versão espanhol), Voe Gol, Yamana
(versão espanhol), TAM, Yamana e StMarys Canadá (versões em inglês).
Em 2004 a Elancers conquistou seu primeiro
cliente no exterior, a Martin Brower, uma multinacional americana que, após experimentar o sucesso
do sistema de R&S online no Brasil, decidiu levar
a solução para os outros países nos idiomas espanhol e inglês – Panamá, Guatemala, Porto Rico e
Costa Rica.
GOL, TAM e Agfa, entre 2006 e 2007, contrataram os serviços desde o início tanto para o Brasil
PIONEIRISMO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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Tabela

Empresas/ Países nos quais a Elancers atua
Empresa

Agfa

País

Informações sobre o cliente

Argentina, Chile, Colômbia,
México e Venezuela

São clientes desde 2006. Na negociação
inicial foram incluídos todos os países
da América Latina.
São clientes desde 2006. Na negociação
inicial contrataram a solução para o

TAM

Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos, sendo que nos
Estados Unidos o objetivo é contratar
brasileiros.
São clientes desde 2007. Inicialmente
contrataram a ferramenta somente no
Brasil (apesar de terem sede em vários

Yamana Gold Inc.

Argentina, Chile, México e países). Após experiência de grande
Estados Unidos

sucesso por aqui, em 2008 o site foi
colocado em todos os países onde
mantém operação. As equipes foram
treinadas formalmente no Chile.
São clientes desde 2000. Inicialmente
contrataram o sistema somente no

Martin Brower

Porto Rico, Costa Rica e

Brasil (apesar de terem sede em vários

Panama

países). Após experiência de grande
sucesso por aqui, em 2004 o site foi
colocado nos demais países/ filiais.

como para todos os países em que atuavam.
Em 2008 Yamana Gold Inc., após mostrar
para os outros países o sucesso do processo de recrutamento e seleção feitos no Brasil, tornaram-se
referência mundial em qualidade e exportaram o
sistema para outras filiais.
A Elancers possui o mapeamento e parâmetros no
sistema para todas as variações possíveis para qualquer
país, por esse motivo a implantação é muito rápida.

ACEITAÇÃO DA MARCA
NO MERCADO EXTERNO
Pela qualidade dos produtos Elancers, pela
CASE STUDIES
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comprovação de eficácia no gerenciamento dos
processos seletivos, pelo preço e principalmente
pela referência dos clientes que já usavam o produto no Brasil e foram os principais incentivadores
para suas bases no exterior, a aceitação foi muito
rápida e fácil.
Outro fator determinante para aceitação do
produto é que além do sistema, a empresa oferece
todo o suporte para os usuários nas línguas nativas.
A equipe atende e apóia a execução de qualquer
função do sistema nos idiomas inglês e espanhol.
Com a estrutura de profissionais baseada no Brasil, a Elancers atende dúvidas e solicitações de clientes
e candidatos de todos os países onde está presente.

SERVIÇOS

Hoje a Elancers exporta para 13 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados
Unidos, México, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto
Rico, Uruguai e Venezuela.

PANORAMA DO PROCESSO
DE CRESCIMENTO
O panorama é de crescimento contínuo para os
próximos anos no Brasil e no exterior.
Apesar da instabilidade
atual no mercado global,
o fato é que existe uma
“guerra de talentos” pelos
profissionais em todos os
níveis hierárquicos e para
destacarem-se nesta disputa,
as empresas buscam obrigatoriamente ferramentas tecnológicas que proporcionem
tais benefícios.
A Elancers enquadra-se
perfeitamente neste cenário,
pois desenvolveu soluções
sistêmicas que atendem dos
mais simples aos mais rigorosos processos de recrutamento e seleção que atende empresas de diferentes
portes e segmentos de mercado.
Outro indicador importante, que demonstra
maturidade do mercado para o tema R&S online,
é a quantidade de visitas e contatos por demanda
externa (prospectes) que cresceu significativamente,
principalmente a partir de 2008.
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base expressiva de candidatos - temos mais de 100 mil
cadastros, cerca 300 novos nomes por hora – e fazemos
o controle pelo próprio sistema, com uma velocidade
ótima. Nossa área de TI também está satisfeita com a
Elancers, pois além de controle e gestão de processos
perfeitos, a implantação do sistema foi ótima. A Elancers entregou tudo o que foi prometido e ainda novos
desenvolvimentos que solicitamos para o nosso negócio,
tudo sempre antes dos prazos acordados. O treinamento foi muito bom e após um mês de utilização foi
feito um acompanhamento da
equipe, processo que agregou
maior qualidade à utilização
do sistema no dia a dia. Agora
estamos num processo de ampliação do sistema para mais
duas Universidades do Grupo
(fora de São Paulo) e para o
colégio Uninove.
Usamos, recomendamos e
somos clientes muito satisfeitos
com a Elancers.”
Thalita Gabrielle de
Oliveira
Recursos Humanos
Universidade Nove de
Julho - Uninove
Cliente desde Dezembro 2007

Hoje a Elancers exporta
para 13 países:
Argentina, Bolívia,
Chile, Colômbia, Costa
Rica, Estados Unidos,
México, Panamá,
Paraguai, Peru, Porto
Rico, Uruguai
e Venezuela

PRÓXIMOS PASSOS
Nossa meta é expandir a carteira de clientes no
Brasil e também consolidar a atuação no exterior,
através da prospecção de clientes base Brasil, principalmente no mercado norte-americano. E dentro
dessa estratégia nossa previsão de abertura de um
escritório nos Estados Unidos em 2010.

DEPOIMENTO DE ALGUNS CLIENTES
“Estamos muito satisfeitos com a Elancers.
Usamos o sistema diariamente e o tempo todo. Agora é a ferramenta oficial da empresa para recrutamento
e seleção de funcionários e não aceitamos candidatos por
outros meios, nem mesmo indicados. Já formamos uma

“A ferramenta Elancers e-Recruitment atende
nossas necessidades, pois com ela ganhamos tempo,
padronizamos o recrutamento e acompanhamos a
seleção dos candidatos pela internet. O sistema ainda
produz históricos dos processos e das fases em que o
candidato se encontra, facilitando o armazenamento
de informações importantes.
Com a ferramenta da Elancers também podemos
filtrar os currículos de acordo com o perfil procurado,
divulgar vagas no site da Aracruz, dar retorno de cada
etapa da seleção para os candidatos e gerar diversos
relatórios que trazem informações dos indicadores do
processo. Além disso tudo, deixamos de perder tempo
com a inserção manual de dados em planilhas do Excel,
por exemplo. Para nos adaptarmos a estas novidades,
a Elancers oferece um atendimento solicito e flexível,
fazendo com que o trabalho se concretize sem grandes
dificuldades.
Acredito que o e-Recruitment seja uma tendência na
área de Recursos Humanos, pois o mundo atual está
cada vez mais dinâmico e exige que as demandas sejam
PIONEIRISMO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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ELANCERS
atendidas com rapidez, mas sem perder a qualidade.
As empresas se beneficiam ao ter um sistema como a
Elancers e-Recruitment, pois além de otimizar o tempo
de recrutamento, ele é eficaz e seguro.”
Fabíola Domingos Mazzega
Psicóloga - Recursos Humanos
Aracruz Celulose
Cliente desde dezembro de 2003
“A Comgás utiliza o Elancers e-Recruitment desde
setembro 2005 e está supersatisfeita com os resultados
obtidos com o uso da ferramenta. Leliane Tursi Penteado Silva, da área de RH da empresa explica que
a inovação trouxe para a área de RH mais agilidade,
controle e governança, além de aprovar todos os serviços prestados pela Elancers.
A implantação da ferramenta foi extremamente
fácil e rápida, a Elancers é uma empresa organizada
com profissionais competentes, o que nos deixa mais
tranqüilos.”
Leliane Tursi Penteado Silva
Gerente de Recursos Humanos
Comgás (Companhia de Gás de São Paulo)
Cliente desde setembro de 2005
“Evito contratar algum serviço por modismo,
gosto de empresas que oferecem
trabalhos inteligentes e
avançados, como é o caso
da Elancers. A nossa necessidade inicial era eliminar
ao máximo as atividades
operacionais e, com isso,
dedicar-se as atividades
mais estratégicas. Hoje, eu
uso todo o sistema Elancers, desde o e-Recruitment até
a avaliação de desempenho, tudo via internet. Os nossos funcionários, inclusive, têm o currículo lá dentro,
com isso fazemos a integração da folha de pagamento.
Eliminamos o papel por completo.
Antes do Elancers e-Recruitment tínhamos, sobre
as nossas mesas, pilhas de currículos que chegavam
via correio. Hoje, quando recebemos via correio ou
via e-mail, solicitamos aos interessados em trabalhar
na MB que se cadastrem em nosso site. É muito mais
prático e eficiente.
Hoje, temos o orgulho de dizer que a filial brasileira
da Martin-Brower é a única que faz todo o processo
de R&S via web. Na área de recursos humanos, o
trabalho que começamos aqui em 1999, só agora está
sendo implantado no exterior. Com exceção da América
CASE STUDIES
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Latina. Há dois anos, quando assumi a diretoria de RH
nesta região, levamos o Elancers e-Recruitment para
Guatemala, Costa Rica e Panamá. Hoje, já temos um
banco de dados (com currículos) bem consolidado.
Por fim, ressalto também a economia financeira.
Se eu precisasse admitir todo os colaboradores que
foram contratados nos últimos anos, precisaria ter,
no mínimo, cinco pessoas a mais no meu departamento. Outro ganho é em relação aos dias gastos.
Antes da Elancers, para contratar um analista, por
exemplo, levávamos de três a quatro meses. Agora,
com apenas um mês, já temos o profissional correto.
No mercado, eu realmente não conheço nenhuma
ferramenta igual às oferecidas pela Elancers. A
tecnologia é muito avançada, eles estão sempre à
frente.”
Regina M. S. Steinas
Diretora de Recursos Humanos e
Comunicação Corporativa Brasil e América
Latina
Martin-Brower
A Reyes Holdings Company
Cliente desde junho de 2000
“Elumini tem ISO 9001 baseado em solução da
Elancers.
A Elumini People & Software,
empresa de recrutamento de equipe de
TI, utiliza o Elancers e-Recruitment
desde novembro de
2004 e já nota resultados concretos dessa
parceria. A coordenadora de Recrutamento & Seleção
da empresa, Patrícia Almeida, aponta a agilidade no
processo de recrutamento, a facilidade de resgate de
informações de processos anteriores, e a informatização
dos dados como principais destaques da ferramenta.
Tivemos um aumento na nossa capacidade de
atendimento, ou seja, nós tivemos uma possibilidade de produtividade mais efetiva das vagas que
trabalhávamos, aumentando a nossa capacidade de
produção de novas vagas e de contratação de novos
profissionais.”
Patrícia Almeida
Coordenadora de Recrutamento & Seleção
Elumini People & Software
Cliente desde novembro de 2004
A ferramenta é utilizada por cerca de 25 pessoas
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nos três escritórios da Elumini (Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e São Paulo), possibilitando acesso a
todos os gestores com interesse em criar novas vagas.
Toda a equipe de analistas e alguns gestores tiveram
o treinamento de uso da ferramenta, enquanto a
área de qualidade teve um treinamento mais estratégico para poder explorar todas as funcionalidades
oferecidas pelo e-Recruitment.
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“Nosso processo anterior já possuía certificação
ISO 9001, mas com a ferramenta da Elancers pudemos informatizar e padronizar as informações,
configurando o sistema de acordo com as nossas
necessidades”, diz Patrícia. “Além disso, com o Elancers e-Recruitment é possível acompanhar e manter
a qualidade dos processos remotamente, via web”,
finaliza Patrícia.

Cezar Tegon é presidente da Elancers.
PIONEIRISMO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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GRUPO BIGNARDI

Fabrício Pardo / Alexandre Duckur

Tradição no ramo
de papel e gráfica

Hoje, quando ouvimos falar em Grupo Bignardi, logo associamos
a uma grande empresa que produz diversos cadernos, agendas,
e produtos de papelaria em geral. Mas o que não temos nem
ideia é de como essa história começou e quais foram seus
desdobramentos.

J

osé Bignardi saiu da Itália, como a maioria dos
imigrantes, atrás de emprego e novas perspectivas no Brasil. E foi na cidade de Araraquara,
em São Paulo, que ele começou a exercer sua
primeira atividade: fabricar cigarros. Estes, antigamente, eram feitos nas coxas das mulheres que
trabalham nas fábricas, há quem, contemporâneo
à época, diga que eram deliciosos.
Em 1929, com a crise no Brasil, o fabricante de
cigarros veio para a capital paulista com o intuito de
mudar de ramo, pois ficara sabendo que a Tipografia
Paulista passava por dificuldade. José, então, entrou
em contato com o Banco Transatlântico Alemão,
para efetuar o negócio, comprou o empreendimento,
e tornou-se um gráfico.
A tipografia passou a se chamar J. Bignardi
Ltda. Entre seus funcionários e sócios estavam os
dois filhos, Hélio e Ettore Bignardi, e seus netos Edi,
Hercia, Nereide Bignardi e José Bignardi Netto. A
empresa ficava localizada na Rua Jandaia, no centro
da cidade, e produzia jornais de bairro, revistas, livros,
cadernos, livros para cartório, contabilidade, fiscais,
envelopes, sacos de padaria e de café.
Outra atividade exercida era a produção de desenhos feitos com caneta pena para as capas dos livros,
e todos eram vendidos para empresas como a Editora
CASE STUDIES
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Francisco Alves e a Companhia Melhoramentos.
Os representantes estavam espalhados pelo Brasil.
E não havia estoque - toda a produção era vendida.
Entre os fornecedores estavam Companhia Santista,
Papel Simão, Klabin e Suzano.
As máquinas, chamadas linotipos, vinham da
Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. O manuseio
era feito pela composição da datilografia até formar a
linha, o processo feito através de chumbo derretido, as
letras iam caindo, formando a linha e então ocorria
a fundição. A J. Bignardi possuía 13 linotipos, em
cada máquina existia uma pessoa responsável pelo
manejo.
O processo era dividido em dois turnos ou 16
horas, e entre os clientes estavam o arquivo do jornal
O Estado de S. Paulo, Associação Allan Kardec e
a São Paulo Railway Company, ferrovia do Estado
de São Paulo, que ligava os municípios de Santos
e Jundiaí.
No ano de 1948 o Sr José Bignardi faleceu, passando a J. Bignardi para os filhos herdeiros. Com o
passar do tempo as famílias foram crescendo e começaram a pensar diferente. Assim, no ano de 1955 os
irmãos Hélio e Ettore decidiram desenvolver negócios
em separado. E foi assim que nasceu a Jandaia.
A divisão que foi feita por cotas, resultou na maior
parte para o Sr. Hélio, que continuou no comando
da J. Bignardi. Por outro lado os Srs. Ettori, José
Bignardi Netto e Nereide ficaram com um pequeno
prédio e poucas máquinas na Rua Jandaia, que
levou ao nome da empresa inaugurada em janeiro
de 1956: Indústria e Gráfica Jandaia. A empresa
ficou menor, com 40 funcionários, mas também
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mais especializada. Produzia cadernos escolares e
lista telefônica. Modelos simples de cadernos, com
brochura de uma só cor ou xadrez.
Os irmãos Spina e a Melhoramentos tornaramse os principais concorrentes, e a gráfica Jandaia
mostrava-se pequena perto deles.
Em 1960 a Indústria e Gráfica Jandaia saiu da
Rua Jandaia e foi para o bairro da Vila Guilherme,
unidade existente até hoje. A parte industrial e fabril
foi transferida para Caieiras, em uma área de mais
de 20 mil metros quadrados que a família Bignardi
acabara de adquirir.
Em 1972 que Ricardo Bignardi, segundo filho de
José Bignardi Netto e Ilza Duckur Bignardi, entrou
para o quadro de funcionários da empresa e começou
a introduzir muitas novidades. Mais tarde os outros
dois filhos do casal, Beatriz Bignardi e Ivan Bignardi,
também entram para reforçar o crescimento.
A Jandaia adquiriu, em 1975, a empresa fabricante de papel Gordinho Braune, localizada em Jundiaí
com uma área de mais de 484 mil m².
Em 2000,houve a fusão entre as duas
empresas,formando então a Bignardi Ind e Com de
Papéis e Artefatos Ltda.
A marca Jandaia foi preservada para nomear os
produtos de varejo (cadernos, agendas, papéis A4,
formulários etc),enquanto que a marca Gordinho
Braune deu espaço para a introdução da marca
Bignardi no segmento gráfico.
E o final de toda essa história? Família unida,
muito trabalho, 1.200 funcionários, perseverança
e ideologia, carregam parte da receita de sucesso do
Grupo Bignardi.
Gráfico

A divisão dos negócios

Total - 311.000.000,00 (100,0%)

A4 - 39.000.000,00 (12,5%)
Agendas - 2.500.000,00 (0,8%)
Bobinas - 5.000.000,00 (1,6%)
Cartolinas - 5.000.000,00 (1,6%)
Escolar - 65.000.000,00 (20,9%)
Formulários - 5.500.000,00 (1,8%)
Gráfico - 151.000.000,00 (48,6%)

Exportação - 38.000.000,00 (12,2%)
TRADIÇÃO NO RAMO DE PAPEL E GRÁFICA
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GRUPO BIGNARDI

O MERCADO EXTERNO
A Jandaia marca que
pertence ao Grupo Bignardi, foi a empresa que mais
exportou cadernos nos
anos de 2007 e 2008. Para 2009, a marca pretende
manter a mesma média e alcançar a margem dos
15 milhões de dólares, já que nos anos anteriores
foram obtidos, respectivamente, US $15,5 milhões
e US$16,3 milhões.
O otimismo prevalece dentro de um cenário assustador, isso porque, desde 2006, devido à mão de
obra barata, o mercado brasileiro de exportação de
cadernos perde para a China. Hoje, essa realidade
ainda piora diante da grande recessão mundial, que
está afetando, principalmente, os Estados Unidos
- no entanto, esse país é o principal comprador de
cadernos.
Mesmo assim, o fabricante espera que em 2009 as
vendas no setor de exportação sejam tão boas quanto
nos anos anteriores. “A produção está adequada à
demanda, que tende a diminuir, mas não muito.
Os Estados Unidos representam 85% das exportações”, explica Ivan Bignardi, diretor de Marketing
do Grupo.
De toda a fabricação de cadernos, 40% da produção são dedicados ao mercado externo, como: Reino
Unido, Alemanha, Hong Kong, Canadá, França,
Argentina e, claro, os Estados Unidos. “O período
de exportação acontece de março a junho, momento
em que a produção e as vendas no Brasil estão praticamente estagnadas. Por isso, todo o investimento
e a programação feita para o mercado de exportação
são válidos”, finaliza o diretor.

INVESTIR PARA CRESCER
O Grupo Bignardi anunciou recentemente investimentos de última geração para suas duas fábricas
localizadas nas cidades de Caieiras e Jundiaí. Com a
finalidade de aumentar a eficiência das produções, o
novo maquinário vem para ampliar a capacidade de
fabricação de cadernos em 30 mil toneladas anuais,
de papéis offset em até 72 mil toneladas e de 12 mil
toneladas por ano de papel autocopiativo. Todas
estas evoluções vêm acompanhadas do certificado
ISO 9001.
Na unidade de Caieiras, onde o foco é a fabricação
de cadernos, agendas e utilidades, foi adquirido novo
equipamento, que será responsável pelo aumento
CASE STUDIES
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de 25% da
produção
de cadernos. A Bielomatik P35-49, máquina automatica
para produção de cadernos espirais mais moderna do
mundo, produzirá até 750 toneladas desse material
por mês.
“É um investimento importante, pois é nesta
unidade que fabricamos nossos cadernos, e eles são
responsáveis por 90% da produção em Caieiras.
Desta fábrica também saem as exportações, principalmente, para os Estados Unidos. Estas saídas
correspondem a 40% do volume produzido aqui”,
explica Ivan Bignardi, Diretor de Marketing e Exportação do Grupo.
O diretor ressalta que os cadernos fabricados pelo
grupo têm um diferencial muito grande.“Antes de
lançarmos qualquer material, é feito um acompanhamento de tendência em eventos nacionais e
internacionais. E mais, todos os nossos produtos
possuem os selos do Instituto Nacional de Metrologia
(Inmetro) e da Fundação da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) e o importante
selo FSC, Forest Stewardship Council (FSC), que
atesta para o consumidor a confiabilidade sobre o
controle dos processos de fabricação. Este selo é fundamental, também, para o mercado de exportação,
onde somos referência.
Para a unidade de Jundiaí, onde o foco principal é
a fabricação de papel reciclado, o Grupo investiu R$
65 milhões na máquina MP02. Agora, a produção
aumentará para até 72 mil toneladas anuais, o que
significa um crescimento de 100% no faturamento
anual da empresa. Para complementação à conversão desse papel para cut size, foi adquirido um novo
equipamento Bielomatik.
Além do papel reciclado, são produzidos na
unidade de Jundiaí, papéis apergaminhados e offset
branco e colorido, autocopiativos, auto–adesivos,
vergê e cartolinas O Grupo possui, ainda, linhas de
conversão para formulario continuo e bobinas para
automação comercial e bancária.

REFERÊNCIA EM PAPEL RECICLADO
Após importante aquisição na fábrica de Jundiaí,
o Grupo Bignardi intensificou sua marca de papel
100% reciclado, Eco Millennium, que possui status
Premium, o mais alto na categoria de papéis reciclados de forma industrial, e mostra que não basta
ser uma empresa ambientalmente correta, também
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é preciso oferecer um moderno método de produção,
com processos limpos e que não sejam agressivos ao
meio ambiente.
O investimento de R$ 65 milhões feito na máquina MP02 teve como objetivo aumentar a produção
em até 72 mil toneladas anuais, o que significa
uma ampliação de 100% no faturamento anual da
empresa. Segundo pesquisas do mercado papeleiro, a
procura de material feito de papel reciclado registrou
um acréscimo de 70%, e deve aumentar em 2009.
A empresa quer enfatizar ao consumidor que
adquirir um produto Eco Millennium significa
muito mais do que somente colaborar com o meio
ambiente, demonstra, além disso, uma preocupação
com toda a cadeia socioambiental que se inicia.
Desde donas de casa, que separam em seus lares os
materiais por meio da coleta seletiva e repassam para
os coletadores, que levam aos depósitos em troca de
dinheiro.
As empresas reponsáveis pelas aparas compram,
enfardam e vendem para os fabricantes de produtos
reciclados. Esses materiais podem ser adquiridos de
duas maneiras: pelas cooperativas e pelo mercado
gráfico, com sobras de material que não foi utilizado.
Além do apelo ambiental, este processo colabora
com a geração de empregos de forma direta e indiretamente.
O processo utilizado pelo grupo em sua produção
é de 70% de aparas pré- consumo e 30% de aparas
pós-consumo. Neste procedimento, não são utilizados agentes branqueadores, a água é reutilizada, as
características são semelhantes à produção de off-set
branca, em sua printabilidade, resistência, qualidade
e uniformidade. O produto pode ser encontrado nas
versões A4, com gramatura de 75 g/m² e 90 g/m²,
disponíveis nas embalagens 100 e 500 folhas.
“Trabalhamos com papel reciclado há mais de
18 anos. Desenvolvemos uma maneira de produzilo sem agredir a natureza, e ainda contribuímos de
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forma concreta para a inclusão social de milhares de
pessoas, até então, excluídas de qualquer atividade
econômica. Hoje no Brasil, possuímos aproximadamente 1 milhão de coletadores, que recebem até
R$ 400 mensais. O consumo responsável é uma
preocupação do mundo inteiro, a intenção é adquirir
produtos que não agridem o meio ambiente, por isso,
estamos convencidos de que seremos referência em
papel reciclado”, afirma Ivan Bignardi, diretor de
Marketing do Grupo.

FOCO NO CRESCIMENTO
Após o anúncio de um investimento de R$ 78
milhões, o detentor das marcas Cadernos Jandaia,
Bignardi Papéis e Atacadão Jandaia encerra o ano
de 2008 e dá início ao próximo cercado de grandes
implantações, aumento de volume de produção,
exportações e prêmios consagrados.
As novas aquisições foram realizadas em duas de
suas cinco unidades e têm como principal objetivo
aumentar o faturamento total do Grupo em 30%.
Para atingir esta meta, foram investidos R$ 65 milhões na unidade de Jundiaí para que a produção
tenha um acréscimo de 32 mil toneladas do que é
fabricado atualmente. “Crescemos 70% na produção
de papel reciclado e esperamos dobrar este número
para o próximo ano”, afirma Ivan Bignardi, diretor
de Marketing e Exportação do Grupo. Para complementar as expectativas, está previsto para o mês de
Agosto o selo de certificação florestal, FSC, que irá
se unir ao certificado ISO 9001.
Hoje o faturamento total do Grupo gira em torno
de R$ 310 milhões, sendo R$ 150 milhões na fábrica de papel reciclado, R$ 60 milhões na unidade
produtora de cadernos e R$ 60 milhões nas lojas
dos atacados.
Para 2009 estima-se que o número ultrapasse os
R$ 400 milhões.

Fabrício Pardo é Gerente de Marketing do Grupo Bignardi;
Alexandre Duckur é Diretor Comercial da unidade de negócios
Papel
TRADIÇÃO NO RAMO DE PAPEL E GRÁFICA
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TCI

R o b e r t o C a mp o s M a r i n h o F i l h o

Um cardápio completo

na área de outsourcing
A TCI foi fundada em 1999, a partir da especialização inicial
em organização, guarda e gerenciamento de documentos
físicos. Contudo, rapidamente se inseriu em um novo ambiente
e se posicionou como a pioneira no fornecimento de soluções
completas de BPO (Business Process Outsourcing).
Em 2002, quando já atendia grandes players como TIM, Siemens,
Claro, Caixa Econômica Federal e PricewaterhouseCoopers (PwC)
– todos atendidos até hoje –, a TCI transferiu sua sede do Recife
(PE) para São Paulo (SP) e abriu uma unidade operacional no
Distrito Federal; em 2005, inaugurou outra no Rio de Janeiro.

E

m 2007, com um crescimento expressivo no
mercado, a trajetória da TCI foi marcada pela
aliança firmada no setor de BPO com a área de
outsourcing da PwC. As companhias uniram
suas experiências, produtos e serviços para oferecer
soluções completas e flexíveis para o BackOffice das
empresas. Pela parceria, a TCI agrega tecnologia,
gestão e processamento de documentos, logística de
materiais, gestão de estoque, contact center e inovação de produtos e serviços; a área de outsourcing da
PwC combina recursos humanos, finanças, tributos
e contabilidade; e, na área consultiva, a contribuição
é mútua.
Ainda em 2007, a TCI se associou como membro
corporativo da mais importante entidade representativa do setor em âmbito global, a IAOP (International
Association of Outsourcing Professionals). Em 2008,
um ponto marcante foi o estabelecimento de parceria
estratégica com outro grande player, a Telefônica,
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envolvendo infraestrutura de data center e comunicação de dados, com link e suporte de voz (fixo ou
móvel).

O MERCADO DE BPO
No Brasil, o conceito de BPO vem sendo entendido
aos poucos pelo mercado. Entretanto, algumas companhias se intitulam como fornecedoras de BPO sem
realmente exercerem as atividades que a sigla engloba.
O Gartner inclui neste segmento as organizações que
desempenham determinadas atividades:

Demand Management

Gerência de processos que ligam uma organização
com seus clientes estabelecidos e potenciais, como os
contact centers.

Human Resources

Inclui a folha de pagamento, benefícios de administração, recrutamentos e contratações, treinamentos
e instrução e administração de pessoal.

Finance and Accounting

Inclui atividades regulatórias, gerenciamento dos
pagamentos de clientes, impostos, tesouraria e gerenciamento de risco.

Supply Management

Inclui transporte (produtos ou serviços), armazenamento (produtos ou informação), make/deliver
(criação e entrega de produto ou serviço) e compra de
materiais para a geração de um produto ou serviço.

Vertical Industry Specific Processes

Inclui processamento de reivindicações de seguro
ou processamento de hipoteca.
O Gartner prevê que o mercado mundial de BPO,
que em 2006 era de US$ 144,1
bilhões, chegue a US$ 234,1
bilhões em 2011. No caso brasileiro, outro avaliador do mercado
o IDC, calcula o movimento
deste em US$ 7,9 bilhões em
2008, com crescimento vertical
de, em média, 16% ao ano entre
2007 e 2011, frente a uma taxa
global de alta de 12% ao ano
neste setor.
Embora muitos confundam
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este mercado com ITO (outsourcing de TI), estes são
setores com diferenças conceituais. Enquanto o ITO é
mais relacionado à infraestrutura, como terceirização
de impressão, apenas, por exemplo, o BPO trata um
processo completo e provê tecnologia e pessoas para
determinada solução, de forma abrangente; neste
caso a TI é peça importante como ferramenta para a
remodelação e aceleração dos processos.

OUTSOURCING
Níveis do outsourcing no Brasil
1ª onda (década de 90)

Objetivo: redução de custos.

2ª onda (entre 1997 e 2007)

Objetivo: redução de custos e aumento de performance para incrementar faturamento.
• A maior parte do mercado brasileiro está nesta
onda.

3ª onda (atual)

Objetivo: remodelagem de processo para transformar modelo de negócio e aumentar competitividade.
• TCI se posiciona nesta onda.

TCI, FOCO EM BPO
A TCI é a pioneira do mercado brasileiro de desenvolvimento e fornecimento de soluções completas de
Business Process Outsourcing (BPO, sigla que designa
“terceirização dos processos de negócio”). A empresa
identificou neste mercado espaço para atuação ao
auxiliar empresas privadas e públicas a tornarem-se
mais competitivas ao assumir processos meio, que
são aqueles que não estão diretamente ligados aos
core business das companhias clientes. Neste sentido,
a TCI estabeleceu cinco verticais de serviços – Finanças, Saúde, Governo, Indústrias
e Serviços –, para dispor aos
clientes a análise e elaboração
de novos modelos de processos
para torná-los mais eficientes,
com adoção de tecnologias adequadas.
Por meio de produtos e serviços de BPO que atuam de forma
integrada e flexível, de acordo
com as necessidades dos clientes,
as soluções desenvolvidas pela

A TCI é a pioneira do
mercado brasileiro
de desenvolvimento
e fornecimento de
soluções completas
de Business Process
Outsourcing (BPO)
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TCI auxiliam as empresas a tornarem-se mais ágeis
e eficientes. Para isso, ao aliar tecnologias, processos
e pessoas e assumir áreas que não fazem parte do
core business das empresas clientes, as soluções de
BPO gera benefícios como redução ou racionalização
de custos, aumento do desempenho, flexibilidade e
segurança, além de garantir maior transparência e
aumentar os níveis de governança corporativa. Isso
por meio da prestação de serviços que englobam gestão informacional, desde a organização, BackOffice,
armazenagem, digitalização e gerenciamento de documentos até a auditoria de processos e contas. Neste
sentido, a atuação da TCI passa, inclusive, pela gestão
de toda a cadeia logística e de suprimentos, com infraestrutura completa, plataformas integradas de serviços
e softwares, abrangendo até os serviços de utilities.
Para falar sobre o know-how da empresa como
fornecedora de soluções completas de BPO, bem
como sobre a opção pelo foco neste mercado, vale
frisar a sua história da companhia. Fundada em
1999, a TCI nasceu como empresa especializada na
organização, guarda e gerenciamento de documentos
físicos, quando dispunha de uma equipe de cinco

funcionários e faturamento de R$ 250 mil no primeiro ano de atividades. Atualmente, contudo, suas
atividades extrapolaram este conceito ao estabelecer
foco no desenvolvimento de soluções para diversas
necessidades dos clientes, com infraestrutura completa e integrada para tornar os processos mais ágeis,
eficientes e menos onerosos.
A sede da empresa encontra-se em São Paulo (SP).
Contudo, a TCI atua em todo o território nacional
para o atendimento a 250 clientes ativos. Sua infraestrutura conta com 2,8 mil colaboradores divididos
entre escritórios na sede e no Rio de Janeiro (RJ), Recife
(PE) e Brasília (DF), além de 12 unidades operacionais
de BPO, SCO (Supply Chain Outsourcing) e THO
(Textil Hygienization Outsourcing) distribuídas nos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e no Distrito
Federal. Hoje, a empresa é responsável pela gestão e
armazenamento de mais de 1 bilhão de documentos
físicos e mais de 25 mil metros cúbicos de estoque.
Outro dado representativo da TCI é a evolução do
faturamento, com aumento significativo em todos os
anos, culminando com a receita de R$ 122 milhões
Figura 1

Evolução do faturamento
196.831**
122.000*

Faturamento Bruto

45.621

71.005

75.762

Recorrentes
Novos Contratos

6.033

9.161

3.153
850

2001 a 2002

2003 a 2004

Estruturação da
força de vendas, foco
em gestão.

FASE

Desenvolvimento das
tecnologias, produtos
e serviços.

Implantação das
unidades: SP, DF e RJ.

EVOLUÇÃO

Alto investimento,
baixo faturamento e
prejuízo operacional.

Alto crescimento do
Investimento,
faturamento, aumento
infraestrutura
de produção, crescimento da lucratividade.
do faturamento

* números não auditados
** projeção de faturamento com novos contratos
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2005

2006 a 2008

2009

Consolidação no Brasil,
fortes investimentos em
infraestrutura física e
tecnologia.

Expansão geográfica e
consolidação das alianças
estratégicas (PwC e TFN)

Liderança de mercado,
manutenção de lucratividade
aumento do faturamento

Crescimento dustentável e
veículo consolidador.
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em 2008 e projeção de crescimento do faturamento
para R$ 196,8 milhões em 2009 devido a novos
contratos.

TCI EM NÚMEROS
• Faturamento em 2008: R$ 122 milhões
• Número de funcionários: 2,8 mil
• Número de clientes ativos: 250
• Unidades operacionais: 13
• Sites: 30

VERTICAIS DE NEGÓCIOS
A expansão no mercado conduziu a TCI estabelecer cinco verticais de negócios:

Finanças

Para bancos, financeiras e seguradoras, as soluções
de BPO tornam os processos mais flexíveis e seguros
em pontos estratégicos, como formalização de crédito,
sinistro, abertura de contas, cadastro de novos clientes
e gestão de contratos. Os ganhos são transformação
do custo fixo em variável, segurança e agilidade e o
benefício ao cliente final pelas agilidade e qualidade
do atendimento.
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Saúde

Soluções para a área englobam desde análise e redesenho dos processos de negócios, com modernização
da gestão informacional com organização, BackOffice, guarda, digitalização e gestão de documentos
e prontuários, até auditoria dos processos e contas
médicas. Envolvem a gestão da cadeia logística para
controle de materiais, insumos e medicamentos em
plataformas integradas de serviços, infraestrutura e
softwares, inclusive, com facilities (lavagem e locação
de enxovais).

Governo

Soluções de BPO modernizam a gestão pública e
permitem processos mais ágeis e menos onerosos. Os
benefícios são transparência, segurança e otimização
de processos estratégicos, como gestão logística e de
informações físicas e digitais etc.

Indústrias

Soluções de BPO auxiliam as indústrias a tornarem-se mais competitivas por meio de diferenciais de
desempenho gerados após análise de cada processo e
adoção de medidas, tecnologias e serviços que podem
envolver todas as áreas das empresas, como, por
Figura 2

A operação da TCI
Cliente
Unidades de Negócio

Cliente
Unidades de Negócio

Cliente
Unidades de Negócio

Serviços prestados pela Central de Serviços Compartilhados
BPM

ECM

TI

Supply Chain

Segurança

Posição do Grupo TCI: Integração, Customização e Execução

Análise,
remodelagem
e melhoria
de processos

Organização,
gestão, guarda
e conversão
de documentos

Guarda e gestão
inteligente de
materiais e
suprimentos

Fábrica de
software, fábrica
de soluções e
infraestrutura

Certificação
digital, segurança
de rede e
blindagem

Central de Serviços Compartilhados
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exemplo, cadeia logística
e de suprimentos, recursos humanos, educação,
engenharia e BackOffice.
Entre os benefícios estão
racionalização e redução
dos custos de atividades
consideradas “meio”,
que não estão ligadas
diretamente ao core business das companhias, maior
agilidade e melhor qualidade dos serviços, ganho de
escala e gestão das informações físicas e digitais.

Serviços

As prestadoras de serviços encontram nas soluções
de BPO meios para tornarem-se mais competitivas e
elevar o desempenho em muitos processos e operações. Entre os principais benefícios, estão agilidade e
eficiência, segurança, redução e racionalização dos
custos, que são estendidos aos clientes finais na forma
de serviços melhores e mais rápidos e seguros.

• Digitalização de documentos e microfilme
• Armazenamento de informações eletrônicas
• Fábrica de soluções tecnológicas
• Consultoria e desenvolvimento em ECM, GED
e workflow
• Consultoria em certificação digital
• TI
• Contact Center Especializado
• Facilities (higienização de têxteis, locação de enxovais
e gestão de frota para transporte)

CLIENTES
A seguir, alguns exemplos de empresas fazem
BPO com a TCI:

Telecom

TIM Brasil, Claro, Telemar e Siemens.

Para atender as verticais de negócios com soluções
completas e flexíveis de BPO, a TCI planeja, implanta e opera Centrais de Serviços Compartilhados
(CSC) dentro ou fora dos clientes. A área é focada
na redução ou racionalização de custos e aumento
das receitas organizacionais (conforme fluxograma
a seguir) e engloba uma série de soluções, como: logística (transporte e movimentação de carga); gestão
de suprimentos e materiais; gestão e armazenagem
eletrônica de documentos (GED); atendimento ao
cliente (help e service desk); TI, fábrica de softwares;
certificação e assinatura digital; serviços profissionais;
facilities (lavagem industrial); consultoria em compras
e outsourcing de BackOffice; outsourcing de impressão e digitalização de documentos; desenvolvimento
e consultoria em Enterprise Content Management
(ECM) / GED e workflow.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
• Business Process Management (BPM)
• Organização e gerenciamento de documentos e
informações
• Auditoria de dossiês e processos
• Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)
• Armazenamento de documentos, materiais, medicamento e suprimentos
• Montagem e embalagem de kit
• Gestão patrimonial
CASE STUDIES
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Healthcare

MMS Saúde e Governo do Rio de Janeiro.

Serviços

Accenture, Sodex, Rapidão Cometa, PwC, Uniceub e BR Distribuidora

Indústria

Natura, Nestlé, Petrobras, O Boticário e CNI.

Financeiro

Banco Votorantim, Caixa Econômica Federal,
BNDES, Banco PanAmericano, BGN, Banco
Schahin e Banco Indusval Multistock.

Governo

Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, Detran São Paulo, Junta Comercial
do Estado de São Paulo, ProdeSP, Polícia Federal,
Metrô SP, Secretaria de Saúde do RJ, Imprensa
Oficial, Governo de Pernambuco, Governo da
Paraíba e Finep.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
PricewaterhouseCoopers

Aliança estratégica em projetos de outsourcing de
HR e F&A.

SERVIÇOS

Telefônica

Aliança estratégica em projetos de outsourcing
envolvendo infraestrutura.

TATA
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maior agilidade e segurança no processo de cadastro
de novas consultoras.

Banco Votorantim

Parceria em projetos e produtos de certificação
digital e ECM.

Solução de GED para processos de análise de
crédito, que contempla os balanços, endividamento,
faturamento e documentação financeira das empresas
solicitantes. Projeto desenvolvido em ambiente TCI
e integrado ao cliente, onde está hospedada a solução
TCI Content; a guarda física de documentos se dá
na TCI.

Kofax

Sodexo

Parceria em projetos e produtos de document
imaging.

Implantação de processo de auditoria física e digital
de cerca de 150 mil contratos.

Top Image System

Rapidão Cometa

Parceria para projetos de grande escala em TI/
BPO.

Certisign

Parceria internacional em projetos e produtos de
document imaging e reconhecimento de patterns.

Fujitsu

Solução de BPO para processo de conhecimento de
carga, com geração e administração de 350 mil imagens
ao mês. Resultado: redução superior a 24 horas do tempo de disponibilização do conhecimento ao cliente.

Parceria em projetos e produtos de document
imaging.

Diveo

Parceria em projetos de ITO e
data center.

Kaisen

Parceria em projetos e produtos
de ITO e ECM.

Fast

Caixa Econômica Federal

Os últimos anos
foram marcantes
para a TCI. Em 2007,
a TCI oficializou
aliança estratégica
com a área de
outsourcing da PwC

Solução de ECM contemplando
recepção, digitalização e gestão física
dos processos de crédito imobiliário
da CAIXA, com processamento de
700 mil documentos por mês. Resultado: redução do tempo de análise
de crédito de 45 dias para 15 dias.

Banco PanAmericano

A seguir, estão alguns cases de aplicação de soluções de BPO da TCI:

Solução de GED, workflow e
guarda de documentos (física e lógica) para automatizar os processos
e negócios. O projeto contempla
desde a automatização do cadastro de lojistas, prevenção a fraudes e auditoria interna até processos do
departamento jurídico. Resultados: repositório único
de informações; visualização online dos documentos
necessários ao banco e clientes; garantia de prevenção
a fraudes; auditorias com emissão imediata de relatórios;
gestão rápida de seus representantes para análise de
produtividade e entrega dos documentos, recuperação
imediata dos processos jurídicos e centralização nas lojas
da tecnologia de difusão das imagens.

Natura

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

Parceria internacional em projetos e produtos de search.

S&A

Parceria em projetos e produtos de WMS.

Bea

Parceria em projetos e produtos de BPM.

CASES

Solução de BPO para processo de cadastro de 1.500
solicitações de novas consultoras ao dia. Resultado:
redução inicial de 60% dos custos com mão de obra e

Prêmios

• 2005 – Prêmio Cenadem na categoria “Document
UM CARDÁPIO COMPLETO NA ÁREA DE OUTSOURCING

27

TCI
Imaging”.
• 2005 – Prêmio Padrão
de Qualidade B2B, na
categoria “Empresa Revelação”.
• 2006 – Prêmio Cenadem
na categoria “ECM”.
• 2006 – Prêmio Padrão
de Qualidade B2B na
categoria “Empresa de BPO”.
• 2006 – Apresentação do case OCR/ICR no TIS06 –
International Conference (Berlim, Alemanha).
• 2007 – Prêmio Padrão de Qualidade B2B na categoria
“ECM, Workflow & EAI”

Certificações

• ISO 9001:2000 – Todos os processos certificados
desde 2003.
• CMMI – Segundo nível de maturidade do Capability
Maturity Model Integration, modelo de referência em
qualidade de software reconhecido mundialmente que
rende à empresa maior visibilidade internacional.
• ABGD – Certificação da Associação Brasileira de
Gerenciamento de Documentos.
• IAOP – Certificação da International Association of
Outsourcing Professionals.

FUSÕES E AQUISIÇÕES
Os últimos anos foram marcantes para a TCI. Em
2007, a TCI oficializou aliança estratégica com a área
de outsourcing da PwC, envolvendo união de expertise, produtos e serviços com objetivo de fornecimento
ao mercado de soluções completas de terceirização de
BackOffice.
Em 2008, a empresa comprou a Chanceller Lavanderias da norte-americana White Martins Gases
Industriais. Trata-se de uma rede de lavanderias
que possibilitou o desenvolvimento das soluções de
facilities e a criação dos Centros Especializados de
Outsourcing para Saúde (CEOS).
Outro ponto alto de 2008 foi a parceria estratégica
com a Telefônica, envolvendo infraestrutura de data
center e comunicação de dados, com link e suporte de
voz (fixo ou móvel). As duas empresas reconhecem
que a base dos serviços de BackOffice é a alta tecnologia como suporte para as inovações e remodelagem dos
processos de negócios e, no caso desta parceria, com o
diferencial da possibilidade de virtualização completa
dos processos, garantindo aos clientes segurança e
agilidade. Desta forma, a Telefônica oferece infraCASE STUDIES

28

estrutura tecnológica que
possibilita link com a TCI
e o armazenamento de
dados e imagens e, com
isso, a TCI realiza toda a
operacionalização e gestão
dos processos, incluindo, entre outros serviços,
logística, formalização,
digitalização e indexação de documentos.

PROJETOS SOCIAIS
Programa de Estágio TCI

O Programa Estágio TCI segue as diretrizes do
projeto Jovem Aprendiz, do governo federal. Mais de
um terço da equipe da TCI é formado por estudantes
do nível superior que aplicam na prática todos os conceitos apreendidos na universidade. Semestralmente,
o programa é avaliado para garantir que as atividades
dos estudantes estejam congruentes com a natureza do
seu curso e para assegurar a regularidade da situação
escolar de cada estagiário, com base em informações
são levantadas por meio de relatórios dos supervisores
e dos próprios estagiários.
Atualmente, muitos ex-estagiários ocupam cargos
importantes na TCI. É o caso do CEO da empresa,
Fabio Fischer, e do diretor de projetos e tecnologia,
Leovigildo Coelho. Ambos passaram por diversos
cargos antes de assumirem posições de liderança na
empresa.

Programa TGI – Toda Galera Informada

Criado em 1999, o Programa TGI – Toda Galera
Informada é uma ação social e voluntária dirigida a
adolescentes de baixa renda de comunidades próximas
às unidades da TCI. O programa pretende propiciar
aos jovens matriculados no Ensino Médio da rede
pública o direito de serem reconhecidos como cidadãos
por meio da profissionalização e inclusão no mercado
de trabalho. Para tanto, a TCI oferece a estes jovens
um estágio profissionalizante com duração de vinte
quatro meses (cinco vezes por semana, de quatro
horas diárias). Durante este período, os estudantes
desenvolvem atividades de planilhamento, organização
de documentos, digitalização e arquivamento.
Os jovens são observados constantemente e
avaliados pela sua participação, aplicabilidade dos
conceitos adquiridos e pela discussão coletiva sobre a
aquisição de conhecimentos. A avaliação final envolve
a frequência dos jovens à escola, assim como as suas
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notas e comportamento. Com estas ações, o objetivo
da TCI, em médio e longo prazos, é que os jovens do
programa assimilem definitivamente boas ações de
comportamento individuais e sociais, como assiduidade às aulas, valorização e respeito aos seres humanos,
interesse pelo trabalho e bem-estar social.

Inclusão digital

A TCI desenvolve projetos que levam cursos de
qualificação e de aproximação dessa nova realidade
ao cotidiano de quem não tem acesso aos avanços
tecnológicos. Os cursos são administrados pela instituição internacional Junior Achievement, com sede
em Pernambuco, que tem a TCI como uma de suas
mantenedoras. Alguns dos funcionários da TCI trabalham como professores-voluntários na instituição
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e o presidente da empresa, Roberto Marinho Filho,
participa do conselho diretor.

Mini Empresas

Também oriundo da parceria da TCI com a
Junior Achievement, o programa “Mini Empresas”
é composto por cursos que visam promover experiências práticas em negócios aos jovens do 2º ano do
ensino médio. Para tanto, são apresentados os pontos
mais importantes da organização e operação de uma
empresa, de forma que os alunos assimilem as complexidades do sistema econômico e do mercado. Em
2006, a Mini-Empresa “Fuchique” recebeu o prêmio
de 2º Lugar em Rentabilidade em concorrência com
grandes corporações, como Gerdau, TIM, Chesf,
Claro, Telemar, Celpe e Coca-Cola.

Roberto Campos Marinho Filho é presidente da TCI
UM CARDÁPIO COMPLETO NA ÁREA DE OUTSOURCING
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PLANO1 COMUNICAÇÃO

Maurício

de

Almeida Prado

Integrando as ferramentas
de comunicação

Fundada em 2001 por mim e por meu irmão Guilherme de
Almeida Prado, ambos administradores, a Plano1 é uma agência
especializada em marketing promocional, com três unidades de
trabalho: Promoção, Trade Marketing e Eventos Corporativos.

A

partir de nosso conhecimento como profissionais nas áreas de marketing de grandes
empresas, como Philips e Bombril, a principal
proposta da Plano1 é unir criatividade com
inteligência. Percebemos que o mercado precisava de
uma agência que unisse planejamento estratégico e
criatividade. Uma agência com visão de negócios e
que integrasse todas as ferramentas de comunicação.
Assim nasceu a Plano1.
Através de um processo detalhado de planejamento, a Plano1 desenvolve projetos diferenciados,
integrando as ferramentas de comunicação modernas
em ações e eventos personalizados para o públicoalvo e a comunicação do produto.
Fundada há oito anos, a Plano1 possui 55 funcionários, uma área total de 750m2, em um edifício
empresarial na Marginal Pinheiros, com vista para o
Jóquei Clube e o Clube Pinheiros. A agência mantém
ainda uma rede de representantes em todo o país,
pelas quais supervisiona, cria, planeja e executa
ações de marketing promocional em todos os estados
do Brasil. O trabalho desenvolvido em outras áreas
une o planejamento de comunicação, dos pontos de
contato e da operação.
Com a trajetória de profissionalismo e inovação,
a Plano1 é a única agência brasileira filiada à Promotion Marketing Association, Inc (PMA) e já se
consolidou no mercado de marketing promocional.
CASE STUDIES
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MARKETING

Uma agência com
visão de negócios e
que integrasse todas
as ferramentas de
comunicação. Assim
nasceu a Plano1

Hoje, atende algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo,
como Colgate-Palmolive, Bauducco, Bristol-Myers Squibb,
Melitta, Heineken e Reckitt
Benckiser.
A Plano1 possui uma unidade especializada em recrutamento de promotores, a partir do
perfil da ação: a Plano Equipe.
Após a seleção, profissionais
especializados atuam na capacitação dos promotores selecionados, com ênfase no detalhamento do
produto, e treinamento sobre postura e técnicas de
abordagem.
Um bom planejamento de comunicação consegue transformar a estratégia de uma marca em uma
grande ideia de comunicação. Depois, definimos
todos os pontos de contato para atingir o target da
melhor forma, seja em termos de racionalização de
recursos, seja no envolvimento do consumidor com
a ação. Por fim, desenvolvemos o planejamento de
toda a operação para que a comunicação transcorra
de maneira eficiente.

NÚCLEOS
Promoção

Sob a direção da publicitária Daniela Lopes,
formada em Publicidade pela Anhembi Morumbi,
o núcleo de Promoção é especializado no desenvolvimento de ações promocionais, tanto na capital
de São Paulo quanto em quaisquer outras capitais
ou cidades do Brasil. Ao todo, são 11 profissionais
atuando no planejamento da ação, seleção, briefing e
treinamento de promotores, além de monitoramento
e mensuração de ROI da ação promocional.
A agência planeja e executa a comunicação mais
eficaz para a exposição da marca, de forma independente ou em paralelo às ações de mídia do produto. O
objetivo da ação promocional é causar a experiência
do consumidor com o produto promovido, de forma
a ressaltar seus diferenciais e novidades.
A ação promocional pode acontecer em qualquer
ponto onde esteja o consumidor. As ações mais tradicionais acontecem em praias, restaurantes, bares
e universidades, dependendo do local onde está o
público-alvo da ação.
Paralelamente, a ação promocional pode contar
com o apoio de outros materiais, como campanha
em mídia, hotsites e promoções de preço. Entre os
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clientes do núcleo estão a Mars,
a Reckit Benckiser, a Bauducco
e a Femsa.

Trade Marketing

Cátia Nóbrega, especializada
em Publicidade e Propaganda,
comanda o núcleo, que desenvolve ações no ponto de venda para
clientes como Cadbury Adams,
Colgate, Novartis, VisaNet e

Carrefour.
Os serviços de Trade marketing da Plano1 englobam desde o briefing com o cliente ao planejamento e
execução no trade. A criatividade e o profissionalismo
na abordagem no ponto de venda são os diferenciais
da agência, que capacita as promotoras participantes de cada ação a respeito do histórico e vantagens
competitivas do produto e sobre a melhor postura
durante a ação.
As ações no Trade costumam acontecer em
supermercados, farmácias e outras lojas, em que o
consumidor já compareça predisposto à compra. O
objetivo da ação é o de promover determinada marca
e gerar experiência com o produto, por meio de demonstração de vantagens ou experimentação.
A divulgação que acontece no trade também
pode agir paralelamente a ações em mídia e ações de
preço, como festivais, semanas especiais de desconto
ou promoção de lançamentos.

Eventos

O núcleo está sob a coordenação de Helena Cinci,
especializada em Gestão de Eventos, pela FGV. Entre
os clientes atendidos pelo núcleo estão Vivo, Siemens,
Porto Seguro, Novartis e Campari.
A área é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e supervisão de eventos empresariais e
reuniões de vendas. Além do desenvolvimento do
conceito e do quadro de atrações do evento, o núcleo
também atua na produção da identidade visual do
evento, infraestrutura e logística da reunião.
A Plano1 possui parceria com consultorias
ambientais para neutralização dos efeitos poluentes
originados pela produção de seus eventos. A agência
disponibiliza às empresas clientes o plantio de árvores
proporcionalmente ao efeito poluidor da reunião,
como solução para o desenvolvimento de eventos
sustentáveis. Para incentivar o consumo consciente,
a agência também oferece brindes ecológicos à empresa, em parceria com a ONG Instituto Meio.
INTEGRANDO AS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
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TRABALHOS ESPECIAIS
Entre os principais trabalhos
já realizados pela agência está a
Convenção Anual Ajinomoto,
realizada em Punta Del Leste,
no Uruguai. A agência deslocou equipe para desenvolver e executar o evento
na cidade e foi responsável por todos os detalhes da
reunião, partindo do conceito solicitado pela Ajinomoto.
Em outra convenção, produzida para a Novartis,
a Plano1 executou planejamento completo para mil
participantes, do conceito ao operacional, incluindo
atrações e acomodações para os participantes.
No núcleo de Promoção, destacam-se os trabalhos
realizados para a Coopertone, uma megablitz com
quatro meses de duração e realização em 10 praças,
e o Espaço Oral-B, montado em Campos do Jordão
com bungee jump para atrair amantes de esportes
radicais.

CRESCIMENTO REGISTRADO
A Plano1 tem registrado crescimento médio de
40% ao ano, desde sua fundação, levando-se em conta
o número de profissionais empregados, a carteira de
clientes e o faturamento dos núcleos.
De acordo com os resultados de um estudo
recém-lançado pela consultoria americana AdMedia Partners, Inc., a crise econômica mundial deve
afetar de maneira distinta os diferentes setores de
comunicação. Segundo o levantamento, realizado
com 3.700 executivos de agências de propaganda
dos Estados Unidos, o segmento mais afetado será o
de propaganda, enquanto o marketing promocional
aparece entre as principais apostas para 2009, ao lado
do marketing boca-a-boca e do database marketing/
CRM.
Os investimentos em marketing promocional
brasileiro devem ser ainda mais expressivos nos
próximos anos. O mais interessante é que no Brasil
as ações de marketing boca-a-boca são conduzidas
na sua maioria pelas agências de marketing promocional. Ou seja, duas das três disciplinas com
melhor perspectiva estão ligadas ao marketing promocional.

EXPANSÃO EM 2009
Em sentido contrário às expectativas pessimistas
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com a crise econômica mundial, a Plano1
inaugurou no último
mês de abril seu terceiro andar no prédio que
ocupa na Rua Hungria, 574, no Jardim
Europa, em São Paulo. As novas instalações estão
reservadas exclusivamente para operação das ações
de Trade Marketing.
No início do ano, a agência também investiu na
contratação de mais sete profissionais para reforçar
os núcleos de Promoção e Trade Marketing.
Os investimentos realizados na ampliação da
agência e da equipe interna já começam a aparecer:
no primeiro trimestre do ano, a agência registrou
crescimento de 50% em relação ao mesmo período
de 2008.
Nossas perspectivas continuam otimistas para
2009. O cenário de crise não deverá ser impedimento
às agências que investem em qualificação profissional e estimulam a criatividade e a superação de
desafios. Com a crise, as ações de trade e marketing
promocional serão ainda mais valorizadas pelas
companhias.
Acreditamos que os investimentos em comunicação deverão ficar mais criteriosos, mas não deixarão
de existir. O grande desafio das agências será demonstrar de forma prática que o investimento trará
bons resultados.
Também acreditamos que o aumento dos investimentos em trade marketing seja uma tendência
para 2009. Essas ações conseguem proporcionar
o contato direto do consumidor com a marca na
hora da compra e, consequentemente, ajudam no
aumento do market share.

ROI – RETORNO SOBRE INVESTIMENTOS
EM AÇÕES PROMOCIONAIS
O diretor-geral da agência também é responsável
pelo desenvolvimento do primeiro modelo prático de
análise de ROI (Return on Investment) para ações
promocionais. Como parte de seu trabalho de mestrado, defendido na FGV, o modelo aplica-se a ações
que não envolvam promoções ligadas a preço, mas
sim promoções não-monetárias, como degustações,
brindes, sampling etc.
Ao aplicar a teoria em uma das ações realizadas
na prática, conseguimos demonstrar um retorno
de até 554%. Em contrapartida, o mesmo modelo

MARKETING

demonstrou pouca variação na intenção de compra
dos consumidores, após ação promocional realizada
para um produto líder de seu segmento.
Cada vez mais as ações de promoção de vendas,
como degustações, entrega de brindes ou sorteios,
ganham espaço no marketing promocional. Em
um cenário de crise econômica mundial, no qual
a definição de verbas será mais criteriosa, o modelo
será um grande aliado. Com ele,
é possível mostrar quais ações são
mais efetivas e quão viáveis são
financeiramente. Como disse W.
Edwards Deming, ‘você não pode
gerenciar o que você não mede’.
Segundo o autor do modelo,
o grande dilema para medir o
retorno em comunicação é conseguir transformar os resultados da
ação em valores financeiros. No
modelo desenvolvido, a solução
proposta foi mensurar o aumento da intenção de
compra dos consumidores impactados pela ação e
multiplicar pelo valor que cada novo consumidor
representa para a empresa.
Cada novo consumidor ganho na ação é transformado em valor financeiro através do cálculo do Customer Lifetime Value (CLV). O Customer Lifetime
Value, ou valor do consumidor, é uma medida que
indica quanto cada consumidor vale para a empresa.
Esta é uma medida já bastante difundida no setor
de serviços que usam o CLV para avaliar quanto
podem investir para conquistar novos clientes ou
reter os atuais.
Assim, o resultado da ação é a quantidade de
novos consumidores conquistados muiltiplicado
pelo CLV.
Para mensurar a melhora da percepção do produto, mais um valor que deve ser considerado na
análise de ROI, foram acrescentadas ao modelo as
pesquisas de opinião que identificam ‘preferência,
lembrança espontânea ou lembrança estimulada’
com o público participante. Com a realização da
pesquisa de opinião identificamos quais destes atributos foram aprimorados com a ação.
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ples e práticas podem ser incorporadas por todas as
agências para reduzir o impacto ambiental das ações
promocionais e eventos.
Cada dia mais percebemos a tendência do desenvolvimento de ações promocionais e eventos
sustentáveis, mas muitas pessoas imaginam que,
para tornar uma ação sustentável, basta neutralizar
o carbono das emissões. Na verdade, o conceito de
sustentabilidade é bem mais amplo e deve contemplar não apenas
a preocupação com a natureza,
mas também uma responsabilidade social.
Em 2008, participamos da
feira Event Solutions, direcionada
a novidades e tendências para o
setor de eventos, e trouxemos os
principais conceitos que têm motivado a consciência ambiental
durante a produção de eventos.
Hoje, não se trata de oferecer apenas mais uma opção para a produção do evento. Muitos anunciantes
exigem que a agência contratada utilize alternativas
que poluam menos o meio ambiente, até como
alternativa para criar a consciência ambiental em
seus profissionais durante o evento.
Na visão da Plano1, para tornar um evento ou
ação sustentável, as cinco principais etapas são a
substituição de materiais, a neutralização do carbono,
a preferência por brindes ecológicos, a reciclagem e a
promoção de campanhas educativas para o público
envolvido.
Ao invés de utilizar cenografias em madeira,
bastante comuns para ambientação de ações promocionais e eventos, nossa dica é a substituição por
estruturas modulares reaproveitáveis. Outra opção é
a substituição destas estruturas por tecidos ou apenas
por efeitos de iluminação e projeção.
As agências podem firmar parcerias com empresas especializadas em descarte e reciclagem do
material utilizado em eventos e ações promocionais.
O objetivo deste projeto é contribuir com toda a cadeia beneficiada nesta prática, tanto as cooperativas,
quanto os catadores que fazem a coleta e a seleção.
A Plano1 também orienta os clientes ao desenvolvimento de material de comunicação que informe
a preocupação da empresa com a preservação ambiental. Esta é uma maneira de associar a marca a
atitudes positivas e corretas, ao mesmo tempo em que
ajuda a conscientizar o público-alvo da importância
de se ter uma consciência ambiental.

A Plano1 aposta na
inclusão de conceitos
de sustentabilidade
na produção de
ações promocionais e
eventos empresariais

SUSTENTABILIDADE
Para enfatizar o compromisso com a preservação ambiental, a Plano1 aposta na inclusão de
conceitos de sustentabilidade na produção de ações
promocionais e eventos empresariais. Medidas sim-
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VISÃO DA AGÊNCIA
A profissionalização do setor está entre as tendências que destacamos para o marketing promocional.
A Ampro, como a entidade que regula o marketing
promocional, iniciou um processo de certificação
das agências, pelo mérito da competência. Ou seja,
as agências deverão comprovar seu profissionalismo
e experiência.
O aumento da procura por métricas de Retorno
sobre Investimentos em marketing promocional é
outra tendência revelada. O cálculo é extremamente
necessário para auxiliar na justificativa do investi-

mento nos departamentos financeiros da empresa,
além de funcionar como um avaliador de performance de cada ação.
No início, é difícil ter base de comparação, mas ao
longo do tempo, conforme as ações forem avaliadas,
será possível corrigir o que não teve efeito no contato
com o consumidor e melhorar as etapas da ação,
segundo o diferencial do produto.
O marketing promocional também deverá continuar atuando como ferramenta para construção
de marcas, como coadjuvante das ações. Um bom
exemplo é o que a Red Bull vem fazendo, construindo
sua marca através de eventos jovens e inusitados.
Tabela

Premiações Plano1 - 2008
Prêmio

Ação

Cliente

Categoria

Classificação

TV Veet

Reckit Benckiser

Melhor Uso de Mídia
Interativa

Ouro

Bristol-Myers Squibb

Ações Promocionais
para Produtos
Medicinais e de
Farmácia

Ouro

Blitz Repelex Kids

Reckitt Benckiser

Marketing
Promocional para
Crianças

Ouro

Convenção de Vendas
Mars

Mars

Eventos de incentivo

Ouro

Ampro Globes Awards

Blitz Verão Heineken
Keg

Heineken Brasil

Melhor Campanha
Gerando Fidelidade à
Marca

Prata

Ampro Globes Awards

Divulgação Vestibulares

SENAC

Melhor Uso de Mídia
Interativa

Bronze

Festival Iberoamericano de
Promoções e Eventos (FIP

Convenção Anual de
Vendas Mars

Mars

Eventos Corporativos
Comerciais e Empresariais

Bronze

Prêmio Caio

Convenção Regional
Lindencorp

LDI

Convenção Regional

Bronze

Ampro Globes Awards

Festival Iberoamericano de
Promoções e Eventos (FIP)

Festival Iberoamericano de
Promoções e Eventos (FIP
Prêmio Caio

Blitz Luftal

Maurício de Almeida Prado é diretor de Planejamento da Plano1
Comunicação.

CASE STUDIES

34

LIQUIGÁS

Carlos Rocha Velloso / Gelson Cruz Picchi

quebrando paradigmas,
criando referências
A história da Liquigás começou na Itália, pouco antes da Segunda
Guerra Mundial. Foi uma das pioneiras na exploração comercial do
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP para o uso doméstico.
Após o sucesso na Europa, a Liquigás voltou suas operações para
o mercado exterior. Em 1953, a empresa formou uma equipe de
vendedores e técnicos para montarem uma nova distribuidora, a
partir do zero, no novo país de interesse de expansão: o Brasil.
Trouxeram inicialmente 187.500 botijões vazios de 10 quilos e
o conhecimento do produto a ser comercializado. Nesta época,
apenas duas distribuidoras atuavam no Brasil.

A

ideia inicial da Liquigás era a criação de
companhias regionais, com a participação de
sócios brasileiros. Em 1954, em São Paulo,
foi constituída a Liquigás do Brasil.
Apesar de a empresa estar sediada em São
Paulo, a Liquigás do Brasil começou a operar em
Salvador utilizando o GLP produzido na refinaria
de Mataripe.
O envase era feito na própria refinaria e os botijões eram transportados em barcaças a Salvador,
para distribuição domiciliar, dando início a uma
experiência piloto, já que as empresas instaladas
no país comercializavam seus botijões a partir da
venda conjunta de fogão e botijão.
A Liquigás do Brasil, partindo para a venda
exclusiva do gás, rapidamente montou uma rede
própria de concessionários e, no dia 6 de agosto
de 1955, marcou sua entrada efetiva no mercado
paulista.
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Figura 1

A trajetória da Liquigás

1953
A Liquigás
chega ao Brasil.

1998
Ingressou no
segmento de
distribuição de
combustíveis
adquirindo a
rede de postos
São Paulo.

1954
Constituída
a Liquigás
do Brasil.

1999
Passou a atuar de
forma
independente
na produção e
distribuição de
lubrificanters
automotivos
e industriais.

1981
A Agip Petroli
compra a
Liquigás do Brasil
transformando-a
em Agip Liquigás.

2000
Mudança no
nomeAgip
Liquigás para
Agip do Brasil S.A.
Aquisição de 285
postos Shell.

Na época foi lançada uma campanha para
divulgação e o anúncio de que estavam abertas
inscrições para a nomeação de concessionários.
Centenas de comerciantes se candidataram à concessão. A procura foi tão grande que a Liquigás do
Brasil abriu o mercado no interior dos estados de São
Paulo e Mato Grosso, evitando confronto direto com
a concorrência que se encontrava concentrada na
Capital. Esta foi a chave de um rápido sucesso.
Liberados para comercializar qualquer marca de
fogão, os concessionários incentivaram com fidelidade a revenda do gás da nova distribuidora.
Seguindo esquema de constituição societária
adotado em São Paulo, foram criadas as coligadas
Liquigás do Paraná – Santa Catarina, Liquigás do
Rio Grande do Sul e Liquigás de Minas Gerais Espírito Santo.
No início das atividades, os botijões para o Paraná e Rio Grande do Sul eram transportados por
via marítima a partir de Santos. Em Minas Gerais,
o GLP era recebido da REDUC (Refinaria Duque
de Caxias) por via rodoviária.
Em 1968, a Liquigás do Brasil comprou a participação de sócios regionais a fim de unificar a Cia,
que passou a operar com uma única administração
com sede em São Paulo.

1984
Constituída
a Novogás
em sociedade com
outra distribuidora
de GLP

2001
Aquisição
da rede Ipê
Distribuidora
de Petróleo.

1990
A Novogás
expandiu sua
área de atuação
adquirindo a
Tropigás.

2004
Em agosto a
Petrobras
Distribuidora S.A.
- BR subsidiária
integral de
Petróleo brasileiro
S.A. - Petrobras,
comprou a
Agip do Brasil S.A.

1997
A Agip Liquigás passou
a ser a única acionista
com controle efetivo da
Novogás e Tropigás.

2005
A partir de janeiro
começou a atuar
no mercado
como Liquigás
Distribuidora S.A.

A Liquigás do Brasil foi pioneira ao trazer para
o Brasil, ao final dos anos 60, os Carrosséis Eletrônicos Mássicos, um sistema de engarrafamento de
GLP para botijões de 13 quilos que modernizou o
processo de engarrafamento nos centros operativos
de envase e armazenagem de GLP.
Esses equipamentos são gerenciados por computadores, desde o início do processo até a aprovação
final do produto, o que confere maior precisão no
engarrafamento e traz mais segurança tanto para
o consumidor quanto para a equipe de profissionais da empresa, pois diminui a possibilidade de
acidentes de trabalho.
O peso certo dos botijões também sempre foi
uma preocupação da empresa.
Na década de 70, a crise mundial do petróleo que
afetou os países cancelou grandes investimentos e
gerou modificações estruturais. A Liquigás do Brasil
adquiriu a Heliogás do grupo Motecatini.
Em 1981, a Agip Petroli - multinacional italiana pertencente ao Grupo ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) comprou a Liquigás do Brasil, transformando-a em AgipLiquigás.
Em 1984, em sociedade com outra distribuidora
de GLP, a AgipLiquigás, constituiu a Novogás –
Cia Nordestina de Gás, atuando no Nordeste do país.
QUEBRANDO PARADIGMAS, CRIANDO REFERÊNCIAS
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Em 1990, a Novogás
expandiu sua área de
atuação, adquirindo a
Tropigás, que já atuava
no Norte do país.
A partir de 1997 a
AgipLiquigás passou
a ser a única acionista daquelas empresas,
assumindo o controle
efetivo das duas marcas:
Novogás e Tropigás.
Em 1998, ingressou no segmento de distribuição
de combustíveis adquirindo a rede de postos combustíveis São Paulo, aumentando sua participação
neste mercado com a aquisição de parte da rede de
postos Shell Brasil em 2000 e da rede Ipê Distribuidora de Petróleo em 2001.
Em 1999, passou a atuar de forma independente
na produção e distribuição de lubrificantes automotivos e industriais e a fabricar registros de gás
para uso doméstico.
Em dezembro de 2000, a AgipLiquigás mudou
sua denominação social para Agip do Brasil S.A..
Em agosto de 2004, a Petrobras Distribuidora
S.A – BR, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobras, oficializou a compra da Agip do
Brasil S.A., que passou a utilizar provisoriamente
a denominação social de Sophia do Brasil S.A.
A partir de 1° de janeiro de 2005, a empresa começou a atuar no mercado de distribuição de GLP
como Liquigás Distribuidora S.A.

O DESAFIO DE UMA
NOVA POLÍTICA FINANCEIRA
Vamos retornar ao início da década, quando,
até 2004, o mercado de GLP operava da seguinte
forma: as Distribuidoras de GLP atuavam como
verdadeiros “bancos” de seus clientes e, portanto,
deveriam aceitar todos seus pagamentos em espécie
(sem limite de valor); ou aceitar cheques pré-datados
e, ainda, aceitar cheques de terceiros, tanto “à vista”,
quanto “pré-datados”.
Além de funcionarem como “bancos”, deveriam
também conceder crédito ilimitado aos clientes, sem
oferecimento de garantias e, caso o cliente tivesse
problemas para pagar os seus débitos e se tornasse
inadimplente, quem deveria socorrê-lo era a própria
Distribuidora.
Foi exatamente esse cenário que a Petrobras
CASE STUDIES
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Distribuidora
encontrou ao adquirir a Agip do
Brasil em Agosto
de 2004, pois, tal
como as outras
distribuidoras do
ramo de comercialização de GLP, a então Agip
(depois Liquigás) mantinha essa prática de
relacionamento com seus clientes, para não correr
riscos de vê-los migrar para a concorrência e perder
volume de vendas, além do receio de aumento da
inadimplência, caso houvesse a descapitalização
dos clientes.
No entanto, a partir de Janeiro de 2005, a Liquigás Distribuidora assumiu uma posição firme e
inovadora, com o objetivo de desvencilhar-se dessa
situação e criar um novo ambiente no mercado de
distribuição de GLP.
Esta nova postura estava fundamentada no Planejamento Estratégico desenvolvido para a Liquigás, que estabeleceu uma nova Missão e uma Visão
desafiadora para a Companhia sustentadas pela
adoção de Valores fundamentais como a Ética nos
Relacionamentos, a Fidelidade às Marcas, a Transparência e a Segurança para o Consumidor.

Missão

Engarrafar, comercializar e distribuir GLP
atendendo às expectativas dos consumidores com
competitividade, rentabilidade e responsabilidade
social e ambiental.

Visão

Ser a líder de mercado, a mais rentável e a referência para o setor.

Valores
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento;
Ética nos relacionamentos
Excelência
Fidelidade às marcas
Foco nos resultados
Responsabilidade social e ambiental
Segurança para o consumidor
Transparência

INOVANDO NO SEGMENTO
Para tanto, introduziram-se, inicialmente, algu-

GLP

mas mudanças no relacionamento financeiro com
os clientes:
• Instituiu-se o boleto bancário como forma oficial
de recebimento de suas vendas;
• Criou-se um mecanismo para recebimento de
compras antecipadas através de depósitos identificados junto ao Banco do Brasil;
• Aboliu-se o recebimento de pagamento por clientes
através de cheques pré-datados e de terceiros;
• Limitou-se o recebimento em dinheiro em suas
unidades até o valor de R$ 5 mil.
Todo esse processo de mudanças inovadoras foi
suportado pela introdução de novas Políticas e Procedimentos de Crédito e Cobrança na Liquigás.
Para elaboração de uma nova Política de Crédito e Cobrança para a Liquigás, a premissa inicial
foi efetuar uma adaptação das principais práticas
de Crédito e Cobrança da sua controladora, BR
Distribuidora, sendo esse processo conduzido de
forma participativa, com o envolvimento direto
das áreas envolvidas nas duas empresas, promovendo o alinhamento dos interesses e garantindo a
menor probabilidade de geração de prejuízos para
a Companhia.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA
GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO
Alguns novos conceitos foram propostos e
algumas alterações das principais políticas foram
sugeridas:
• Criação de categorias de clientes (Governo, Especial ou Vip, Liquigás e Com Restrições).
• Estabelecimento de novas tabelas com níveis
de competência para a concessão de Limites de
Crédito.
• Alteração da tabela de alçadas para a aprovação
de parcelamento de débitos.
• Introdução de bloqueios de faturamento para
clientes com insuficiência de Limites de Crédito.
• Mudanças de critérios para bloqueios de faturamento por inadimplência.
• Definição de diretrizes para parcelamento de
débitos
• Definição quanto ao direcionamento das ações
de cobrança
Após a divulgação da nova Política de Crédito
e Cobrança, a qual estabeleceu os princípios que
norteiam as práticas da Gestão de Crédito e Cobran-
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ça da Liquigás, tornou-se necessária a elaboração
de um Procedimento, como forma de esclarecer
de forma detalhada todas as principais atividades
correlacionadas à esta área, padronizando tarefas e
destacando os níveis de alçadas e responsabilidade
pela execução das rotinas.
Dessa forma, seguindo esse direcionamento, foi
elaborado o Procedimento Corporativo de Crédito
e Cobrança para a Liquigás, destacando-se,
entre outros, os seguintes aspectos:
• Definição das formas
de recebimento de títulos;
• Rotinas para apontamento e protestos de
títulos;
• Roteiro para solicitação de parcelamento de
débitos;
• Regras para encaminhamento de títulos
para cobrança judicial
e cobrança externa;
• Orientações para implantação e revisão de limites
de crédito.

Todo esse processo
de mudanças
inovadoras foi
suportado pela
introdução de
novas Políticas e
Procedimentos de
Crédito e Cobrança
na Liquigás

GARANTIAS
Uma outra característica comum ao mercado de
distribuição do GLP através de clientes revendedores, até 2004, era a não apresentação de garantias
por parte dos clientes. Nesse sentido, a partir de
2005 a Liquigás quebrou mais um paradigma e
passou a solicitar de seus clientes a apresentação de
garantias reais (hipotecárias ou fidejussórias) para
suporte aos limites de crédito concedidos.
O novo Procedimento de Crédito e Cobrança
adotado pela Liquigás a partir de 2005 estabeleceu
que clientes inadimplentes teriam suas vendas
bloqueadas a partir do 5º dia de atraso, bem como
instituiu também o bloqueio de vendas em excesso
ao limite de crédito preestabelecido, com a possibilidade de liberações por nível de alçada, em caráter
extraordinário.

COMITÊ DE CRÉDITO
Aproveitando uma estrutura já existente na antiga controladora da Companhia, a Liquigás reformuQUEBRANDO PARADIGMAS, CRIANDO REFERÊNCIAS
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lou a concepção do Comitê de
Crédito e o estabeleceu como
sendo um fórum decisório
no processo de avaliação e
aprovação das propostas de
concessão de limites de crédito
e renegociações de dívidas, bem
como para deliberar sobre outros assuntos pertinentes às práticas de Gestão de Crédito. A periodicidade
das reuniões é mensal e são membros permanentes
desse Comitê:
• Diretor Financeiro
• Diretores Comerciais
• Gerente Geral Financeiro
• Gerente Geral de Controle Financeiro
• Gerente de Crédito e Cobrança

CENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Até 2005 a Agip do Brasil desenvolvia a gestão
de suas atividades de forma descentralizada através
de 5 (cinco) escritórios Regionais Administrativos
que mantinham, em média, 10 unidades (filiais)
sob sua subordinação direta.
Cada unidade (filial) mantinha pelo menos
uma conta bancária, que funcionava como uma
conta “arrecadadora” local e diariamente transferia
os recursos para uma conta “centralizadora” na
Matriz.
Nessas Regionais havia uma estrutura própria
com cerca de 30 funcionários dedicados especificamente para executar as rotinas de Tesouraria,
Contas a Pagar e Crédito e Cobrança, composta
de Assistentes Administrativos que efetuavam a
conciliação bancária e os respectivos lançamentos
contábeis, bem como Analistas de Crédito e Cobrança que eram responsáveis pela administração
da carteira de contas a receber, análises e concessões
de crédito.
Em Junho de 2005, a área Financeira da Liquigás centralizou na Matriz todas as suas atividades
e ampliou o seu atendimento através de uma nova
estrutura de Crédito e Cobrança, com analistas
designados para atender, com melhor qualidade, a
todos seus clientes.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (ERP)
Para permitir a melhor gestão da Companhia
após a aquisição pela BR Distribuidora, iniciou-se
CASE STUDIES
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em 2005 um projeto
para a implantação
de um Sistema Integrado de Gestão
(ERP- Enterprise Resources Planning), SAP-R3, que contemplasse a alteração da
estrutura organizacional da empresa e seus novos
processos de gestão.
Em 2006 foi consolidada a implantação deste
sistema SAP/R3 para todas as unidades de negócios
da Companhia que passaram a estar interligadas
por um sistema totalmente integrado e que permite gerenciar por completo o processo de contas a
receber, desde a concessão do crédito ao cliente até
o controle da inadimplência.

COLABORAÇÃO LIQUIGÁS –
CLIENTES REVENDEDORES
Apesar de toda a estrutura voltada para atendimento aos clientes, permaneceu, ainda, a necessidade de substituição do posicionamento como
“banco” de seus clientes, adotado, até então, pela
própria Distribuidora.
Nesse cenário, considerando-se uma necessidade
permanente dos clientes da Liquigás para acesso
a linhas de crédito para cobertura de necessidades
de capital de giro, descontos de recebíveis e demais
serviços bancários, vislumbrou-se a possibilidade
da efetiva contratação de um banco para suprir esta
carência dos clientes.
Sendo assim, convidamos algumas instituições
bancárias dispostas a desenvolver um programa
voltado exclusivamente a atendimento aos Revendedores de GLP.
Escolheu-se o Banco do Brasil como agente financeiro desse Convênio pela abrangência de sua
rede com cerca de 4.000 agências espalhadas por
todo o território nacional, fator fundamental para
o êxito do projeto, uma vez que esta também é a
área de atuação da Liquigás, em quase todo o país
(exceto parte da Região Norte: Amazonas, Acre e
Roraima).

PIONEIRISMO – CONVÊNIO BCO.
BRASIL + REVENDEDORES
Com o objetivo de atender a uma rede de cerca de
3.500 Revendedores de GLP, a Liquigás e o Banco
do Brasil firmaram Convênio em Junho/2005 introduzindo, para o segmento GLP, a oferta de linhas

GLP

de crédito e diferentes serviços bancários.
O Convênio teve como escopo inicial a disponibilização de uma gama de produtos e serviços ofertados pelo Banco do Brasil para todos os Revendedores Liquigás, através apenas da indicação da área
financeira da Liquigás, sem nenhum compromisso
de aval ou anuência e nenhum ônus para a Companhia, oferecendo aos nossos Revendedores, com
redução de preços e tarifas, as melhores condições
de contratação junto ao banco.
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das características do convênio para a área comercial da Liquigás (gerentes e consultores de vendas),
que realizou um trabalho de aproximação com os
Revendedores, indicando-os a procurar o gerente do
Banco do Brasil da agência mais conveniente.

2ª FASE - FINANCIAMENTOS

No exercício de boas práticas de gestão e da
busca da excelência, que são objetivos permanentes das empresas do Sistema
Petrobras, através do Convênio
com o Banco do Brasil criamos
uma oportunidade para que
nossos Revendedores pudessem
aprimorar a gestão financeira e
operacional dos seus negócios,
identificando-os como verdadeiros parceiros da Liquigás e
tendo como consequência sua
fidelização cada vez mais forte
a nossa Companhia.

No início de 2006 realizamos uma ampliação no
escopo do convênio, incorporando acesso a linhas de
financiamentos, principalmente para aquisição de veículos (pick-ups, utilitários e motos), além de projetos
de ampliação e construção das revendas de GLP.
Assim, em fevereiro de 2006 adicionamos ao
convênio as linhas de financiamento do PROGER
Urbano Empresarial (Programa de Geração de
Emprego e Renda), Cartão
BNDES, FINAME e Leasing,
com taxas e condições mais
favoráveis para nossa rede de
Revendedores.
Atualmente, mais de 2.300
revendas de 24 estados do país já
utilizaram alguma modalidade
de serviço ou linha de crédito
desde a criação do convênio,
representando cerca de R$ 90
milhões em negócios.

1ª FASE – PRODUTOS E SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO DO CONVÊNIO BANCÁRIO

Inicialmente o convênio abrangeu a linha de
produtos e serviços do Banco do Brasil, oferecendo
benefícios na sua contratação aos Revendedores Liquigás, a partir da nossa indicação ao convênio.
Foram objeto do convênio alguns produtos
como: custódia de cheques, acesso a vales-refeição
e Visa-Vale, conta salário, gerenciador financeiro
e desconto de recebíveis (cartões e cheques); linhas
de financiamento para microcomputadores e para
capital de giro.
O lançamento do convênio ocorreu em reunião
com a participação de todos os Gerentes de Mercado
do segmento Envasado (que representa o públicoalvo do convênio, os Revendedores Liquigás), representantes da área financeira da Liquigás e do Banco
do Brasil, na qual foram apresentados os benefícios
e a formatação do Convênio Revendedores Liquigás
Banco do Brasil.
Nessa primeira fase, a divulgação ocorreu através
da disseminação de cartilhas contendo a descrição

Com o objetivo de propiciar aos Revendedores
Liquigás um melhor entendimento das condições
oferecidas pelo Convênio BB e fomentar, assim, a
possibilidade de aquisições de bens que os auxiliem
nas vendas de GLP em suas revendas (caminhonetes, veículos e motos), foram implementadas as
seguintes ações:

SINERGIAS:
FORNECEDOR – CLIENTES

Com o objetivo de
atender a uma rede
de cerca de 3.500
Revendedores de GLP,
a Liquigás e o Banco
do Brasil firmaram
Convênio

Apresentação em
Power Point do Convênio

Esse material contém explicações sucintas
sobre cada uma das linhas de financiamento,
produtos e serviços disponibilizados no convênio
e visa facilitar sua apresentação ao revendedor
quando, por exemplo, da visita do consultor ou
em reuniões.
Esse material foi disponibilizado, via correio eletrônico, para toda a força de vendas, bem como foi
inserido na página da área Financeira na Intranet
da Liquigás.
QUEBRANDO PARADIGMAS, CRIANDO REFERÊNCIAS

41

LIQUIGÁS

TREINAMENTOS
EM PRÁTICAS
FINANCEIRAS

Cartilha Impressa

Um pouco mais detalhada que a apresentação em “power point”, a
Cartilha contém maiores
explicações sobre todas as
linhas de financiamento,
produtos e serviços disponibilizados pelo banco,
bem como é ilustrada com simulações de financiamentos e indicativos de taxas de contratação.
Foram encaminhados exemplares dessa cartilha
para todos os cerca de 150 Consultores de Vendas
da Liquigás, além da disponibilização do material
na página da Intranet.

Carta de Apresentação do Convênio

A carta de apresentação do convênio foi elaborada para ser entregue pessoalmente ao revendedor,
que poderá utilizá-la quando de sua ida ao Banco
do Brasil, apresentando-a ao gerente da agência.
Seu conteúdo apenas informa os dados gerais
do convênio, mas possui uma indicação (número
interno do convênio no Banco do Brasil) direcionada ao gerente do banco, orientando-o sobre como
buscar informações do convênio nos sistemas internos do próprio banco, evitando, assim, eventuais
situações de “desconhecimento” do convênio por
parte das agências.
As cartas foram também encaminhadas, juntamente com as Cartilhas, para os Consultores de Vendas.

Reuniões com as
Superintendências Regionais BB

Com o objetivo de melhor divulgar o convênio
aos revendedores e propiciar um encontro regional
entre representantes do Banco do Brasil, Revendedores de GLP e a Liquigás, foram realizadas reuniões
em algumas cidades com a participação das Superintendências Regionais do Banco do Brasil.
A realização dessas reuniões ocorreu durante o
segundo semestre de 2007 e permitiu que cada um
dos Gerentes de Mercado da Liquigás convidasse seus
revendedores com o objetivo de divulgação e disseminação do Convênio Liquigás/Banco do Brasil.

Matérias na Revista
Liquigás e Jornal Liquigás

Também como estratégia de divulgação do
Convênio Revendedores foram publicadas matérias
nos veículos de comunicação interna e externa da
Liquigás.
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Compartilhar experiências e difundir
o conhecimento. Esse foi o princípio básico que
norteou os dois treinamentos promovidos pela área
Financeira da Liquigás com o objetivo de capacitar
os funcionários para viabilizar os negócios da companhia. Com a Capacitação de Usuários em Práticas
Financeiras e a Formação Básica em Rotinas de
Finanças, foram transmitidas aos funcionários as
principais práticas que vêm sendo adotadas desde
que houve a centralização dos serviços financeiros
na Sede.
O público-alvo do primeiro treinamento – Capacitação de Usuários em Práticas Financeiras
- foram os 390 funcionários da área Comercial
(gerentes de vendas e consultores comerciais) e
da área Administrativa (supervisores e assistentes
administrativos).
Para o Treinamento de Formação Básica em
Rotina de Finanças, o público-alvo englobou todos
os 35 colaboradores das diversas gerências da área
Financeira: Gerência de Crédito e Cobrança, Gerência de Tesouraria e Gerência de Planejamento
Financeiro. Identificou-se nesse treinamento a
oportunidade de facilitar os rodízios de funções entre as áreas, disseminando os principais conceitos
em finanças e reforçando as noções de cliente e
fornecedor interno.
E estamos investindo, desde 2007, na qualificação dos Analistas de Crédito e Cobrança e Financeiros capacitando-os através de treinamentos internos
e externos, visando à obtenção da Certificação
Gráfico 1
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Profissional SERASA – Nível I e ANBID (CPA
10 e CPA 20). Nesse processo já foram capacitados
14 funcionários, sendo que quatro já obtiveram a
Certificação em sua respectiva área.

CONTROLE DA INADIMPLÊNCIA
A partir das medidas implementadas pela nova
administração da Liquigás, um dos principais
desafios da nova política financeira foi obter uma
melhora significativa na evolução dos índices de
inadimplência, sem que houvesse perda de vendas,
nem de clientes para a concorrência.
A convergência de esforços das áreas financeira
e comerciais demonstrou, ao longo dos últimos
anos, um resultado positivo crescente em direção
à diminuição da inadimplência de clientes, bem
como no aumento da obtenção de garantias com
Revendedores.
Em agosto de 2004 a Liquigás possuía uma
inadimplência equivalente a cerca de 12% de títulos
vencidos sobre sua carteira de contas a receber e
em dezembro de 2008 esse índice já havia recuado
para 4,6%.
Em relação ao total de títulos vencidos o recuo
foi de R$ 20,4 milhões para R$ 5,2 milhões.
Além disso, em 2007 foram criados novos critérios para medição da inadimplência de títulos
vencidos após 60 dias, com o estabelecimento de
metas anuais. Durante o ano de 2008 o limite de
inadimplência máxima, considerado como meta,
foi de 0,28%, sendo que o resultado acumulado

obtido ao final deste ano foi de apenas 0,23% de
inadimplência, considerando-se apenas os títulos
vencidos há mais de 60 dias.

OUTROS RESULTADOS ALCANÇADOS
A implantação do Convênio BB para os Revendedores, com a adesão de mais de 65% da rede de
revenda, fez que com mantivéssemos os clientes
capitalizados, mesmo diante de um cenário mais
restritivo de crédito por parte da Liquigás.
A centralização das atividades financeiras na
Matriz trouxe ganhos de produtividade e de qualidade dos serviços, pois permitiu manter uma uniformidade na prestação de serviços corporativos que
não havia condições de ser obtida à época em que
os serviços eram todos descentralizados.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
Além dos resultados obtidos nos processos da
área financeira, os prêmios obtidos pela Liquigás
em 2008 marcaram o reconhecimento da qualidade
e do desempenho de sua gestão em todas as áreas
da empresa, onde destacam-se: o prêmio de Melhor
Empresa do Setor de Petróleo e Gás, na 32ª edição
do Balanço Anual de 2008 da Gazeta Mercantil, a
Gráfico 3
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7ª posição que obteve entre as melhores empresas
de energia do Brasil, na edição Melhores e Maiores
de 2008 da revista Exame e a medalha de prata no
Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão 2008.
Em dezembro de 2008, a Liquigás possuía
22,27% de participação no mercado de GLP (segundo o SINDIGÁS) e continua sendo a líder no
segmento de distribuição de GLP envasado.

Com todas essas mudanças já implantadas,
com a quebra de alguns paradigmas no setor de
GLP e com as melhorias contínuas que a Liquigás
vem desenvolvendo em toda a sua gestão, temos a
convicção de que a empresa caminha com passos
firmes para atingir a sua Visão de futuro, de “Ser a
líder de mercado, a mais rentável e a referência para
o setor” de distribuição de GLP no Brasil

Carlos Rocha Velloso é Diretor Financeiro e de Serviços da Liquigás;
Gelson Cruz Picchi é Gerente Geral Financeiro da companhia.
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Sandro Maligieri

A liderança de um segmento
em franca expansão

O drywall – sistemas construtivos de paredes, forros e
revestimentos à base de gesso - é um produto já incorporado à
cultura da construção norte-americana. No Brasil, as paredes de
gesso já conquistaram arquitetos e construtoras e agora registram
crescente aceitação também no consumidor final. E a empresa
líder deste mercado é a Placo.

A

Placo do Brasil começou suas atividades
no país em 1995, fruto de uma joint venture do Grupo BPB, da Inglaterra, com a
Compañia El Volcán, do Grupo Matte, do
Chile. Em dezembro de 2005, o controle acionário
do Grupo BPB, líder mundial no fornecimento de
gesso e no mercado de placas para drywall, passou
para a Saint-Gobain, da França, que reforçou sua
posição no mercado internacional e se tornou líder
mundial em soluções construtivas para ambientes
internos.
A Saint-Gobain e a El-Volcán, através da Placo, têm o compromisso de desenvolver, produzir
e adaptar à realidade nacional, novas técnicas
construtivas leves e de rápida execução inovando
sempre e apresentando soluções de qualidade para
participar dos principais projetos arquitetônicos e
construtivos do país e se consolidar na liderança
do mercado brasileiro de drywall.

SOBRE O GRUPO SAINT-GOBAIN
Além da Placo do Brasil, o grupo Saint-Gobain
atua em diversos outros segmentos no país, sendo
a responsável por marcas como Quatzolit Weber,
CASE STUDIES
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Brasilit, Isover e Santa Marina. São 13 empresas,
com 45 unidades industriais, 9 sítios de mineração, além de 25 lojas do segmento de materiais de
construção, a Telha Norte. O Grupo, no Brasil,
emprega 12 mil funcionários e teve faturamento
em 2006 de R$ 5,7 bilhões.
Fundada em 1665, a multinacional francesa
Saint-Gobain é líder nos segmentos em que atua:
transformação de materiais como vidro, ferro
fundido, plástico e cerâmica. Opera em 50 países,
com 1,2 mil empresas e emprega mais de 206 mil
de pessoas. Seu faturamento em 2006 foi de 41,2
bilhões de euros.

A PLACO DO BRASIL
Fiel defensora das novas tecnologias construtivas e dos sistemas integrados ao drywall, a Placo se
tornou líder de mercado logo nos
primeiros anos de atuação no
Brasil. De lá para cá, o mercado
cresceu 10 vezes, apoiado pela
ação pioneira da Placo na criação de parcerias, na formação
de mão de obra especializada, na
orientação de projetos e obras,
no lançamento de manuais
técnicos, na elaboração de uma
rede de instaladores e distribuidores credenciados
e na criação de campanhas para atingir, desde os
construtores e incorporadores, até o consumidor
final.
Em 1999, a Placo colocou em atividade a primeira fábrica da Região Sudeste, em Mogi das
Cruzes/SP, com capacidade para produzir 12 milhões de metros quadrados de placas para drywall
por ano. E, em 2003, inaugurou a Unidade de
Reciclagem, que já é responsável pela reutilização
de 100% dos resíduos decorrentes da fabricação de
placas de gesso.
A Placo é a única empresa do setor a investir em
uma planta de reciclagem, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Um amadurecimento
de seu modelo de gestão onde, além da responsabilidade ambiental, a empresa caminha, através
de sua rede de contatos, para a mobilização de colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores
na participação em projetos de responsabilidade
social como, entre outros, a parceria na divulgação
da campanha “Adote um Aluno”.
Esta infra-estrutura lhe garante tranqüilidade
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para investir em novas ações para atingir o mercado
residencial, tanto popular quanto de alto padrão, e
levar o drywall para o dia a dia dos consumidores.
A ampliação da divulgação e do conhecimento da
tecnologia entre os brasileiros norteará o futuro do
drywall e da Placo no Brasil.

MEIO AMBIENTE
Ecologicamente correta. Tudo construído e
funcionando de acordo com estudos de avaliação
e prevenção para garantir a preservação do meioambiente além do apoio do BPB Environmental
Group cujo objetivo é ampliar os controles de
prevenção e garantir a troca de experiências e tecnologias entre as unidades do Grupo. Com central
na Inglaterra, é formado por representantes de todas
as plantas da empresa.
A Placo tem estudos de avaliação e controle de possíveis
emissões de rejeitos. Além disso,
optou por fornecedores de matérias-primas que praticam ações
voltadas para a preservação ambiental, como o aproveitamento
racional de recursos naturais.
Todo esse trabalho é desenvolvido, tanto na linha de
produção quanto nas minas de minérios. A Placo
conta também com o auxílio de empresas especializadas, no Brasil e na Europa, para garantir
a confiabilidade de seus estudos de avaliação e
prevenção.

A Placo se tornou
líder de mercado
logo nos primeiros
anos de atuação no
Brasil

UNIDADE DE RECICLAGEM
A Placo é a primeira empresa do segmento de
construção seca a ter uma unidade de reciclagem.
Esta unidade é composta por duas tremonhas, sendo uma para moer as placas que serão recicladas e
outra para a transformação do resíduo em pó.
A unidade tem capacidade para reciclar 2.500kg
por hora. O material passa por uma balança e
depois por um dosador que define a quantidade de
material a ser reciclado.

CENTRO DE TREINAMENTO
A Placo mantém cursos regulares de formação
e treinamento de mão de obra especializada além
de programas de palestras em empresas ou escolas
A LIDERANÇA DE UM SEGMENTO EM FRANCA EXPANSÃO
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e cursos especiais para
arquitetos, engenheiros e construtores.

CONTROLES DE
QUALIDADE
Os produtos e sistemas da Placo são garantidos
por controles de qualidade internos, auditorias de
terceira parte e ensaios realizados em laboratórios
nacionais e internacionais.

A TECNOLOGIA DRYWALL
O uso da tecnologia drywall na construção civil
começou nos Estados Unidos, no início do século
passado, e passou a ser utilizado em larga escala a
partir de 1920, espalhando-se por todo o mundo.
Hoje cerca de 95% das residências americanas utilizam paredes, forros e revestimentos em drywall.
Na Europa, está presente na construção civil, há
mais de 70 anos sendo, portanto considerado uma
tecnologia totalmente consolidada. A utilização se
disseminou não só em países desenvolvidos, mas
também em desenvolvimento.
No Brasil, o emprego da tecnologia teve início
em 1972 com a fabricação das primeiras placas
de gesso. Porém, a produção em escala industrial
é relativamente recente. Apesar de exemplares
produzidos na história da arquitetura brasileira
que utilizam o sistema construtivo, os produtos e
toda a tecnologia da construção a seco passou efetivamente a ser introduzida no país em meados dos
anos 90, com a abertura do mercado e a chegada
de empresas estrangeiras.
Hoje, cada vez mais escritórios, hotéis, flats,
shopping centers têm suas paredes internas, revestimentos e forros sendo executados no sistema
construtivo a seco, o drywall.
Nestes casos, tecnologia é um canal de acesso
à velocidade exigida no mundo moderno. Nas
grandes construtoras, os benefícios como obra
limpa, menor quantidade de entulho, baixo índice
de desperdício, diminuição de carga nas estruturas
do empreendimento, menores gastos com estruturas, menos custo global, e uma série de outros,
tornam-se fatores que favorecem a produtividade
e a eficiência.
O sistema construtivo tem potencial comprovado para aumentar a produtividade e também a
qualidade das habitações, e vem passando recenCASE STUDIES
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temente por inúmeros
testes de desempenho
em laboratórios oficiais.
Pode representar no futuro próximo uma excelente alternativa para a questão do déficit habitacional
que contabiliza uma carência em torno de cinco
milhões de moradias.

POR DENTRO DO DRYWALL
Se por fora uma parede construída em drywall
é parecida com a de alvenaria, por dentro é pura
tecnologia, pois combina estruturas de aço galvanizado com placas de gesso de alta resistência.
O que garante estabilidade térmica ao ambiente e
excelente isolamento acústico, devido à aplicação de
uma manta de lã de vidro na parede interna. Além
disso, a execução da obra é mais rápida, limpa e
sem desperdícios, pois é possível calcular exatamente o quanto será utilizado de material durante
a aplicação das placas. Em reformas, o drywall
pode gerar uma economia de até 50%, sem contar
com a redução de 30% no índice de desperdício de
material e entulhos.
As instalações elétricas e hidráulicas, também
são beneficiadas com a construção em drywall.
Há muito mais facilidade na remoção e inclusão
de tomadas, uma vez que as instalações passam
pelo interior das paredes, o que agiliza o acesso
e a manutenção. Para reparar algum dano, por
exemplo, é preciso apenas detectar o lugar exato,
cortar a placa e realizar o conserto, sem sujeira ou
barulho é simples resolver incidentes (isto deve ser
feito por um profissional).
As placas de drywall têm vantagens em relação a uma parede convencional, pois oferecem
uma superfície lisa que aceita qualquer tipo de
acabamento, como: Pintura, textura, revestimento
cerâmico, papel de parede e fórmica. Locais úmidos como cozinhas, banheiros e áreas de serviço
também podem utilizar o drywall, pois existem
placas específicas para estas áreas, com proteção
antifungo e resistentes à umidade.
Esteticamente uma parede de drywall possui
mais recursos, e apresenta opções que facilitam
a personalização do layout no ambiente em que
é instalada. Afinal, na construção ou reforma em
drywall é possível fazer paredes curvas, mobiliário
(prateleiras, estantes, nichos) e home theathers, é só
usar a imaginação. Quanto à colocação de estantes,
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quadros, lustres e suportes de TV, todos podem ser
fixados na estruturas de aço, com o uso de buchas
próprias para drywall.
Um imóvel construído em drywall pode trazer
mais liquidez ao empreendimento na hora da venda, pois a área poderá ser totalmente remodelada
apresentando novas opções de decoração e layout
ao futuro comprador. Tanto em construções residenciais ou comerciais, os sistemas de drywall
são ideais para serem usados na parte interna,
na execução de paredes, forros, revestimentos
e mobiliário integrado, como prateleiras, home
theathers.
No Brasil os sistemas construtivos de paredes, forros e
revestimentos em drywall já
conquistaram arquitetos e construtoras e agora registram crescente aceitação também com o
consumidor final, que cada vez
mais se rende às facilidades do
drywall, tais como:
• Rapidez na construção ou
reforma;
• Excelente isolamento acústico
e conforto térmico;
• Pouca geração de entulho e mínimo desperdício de material;
• Aceita qualquer tipo de revestimento e acabamento;
• Instalação elétrica e hidráulica
facilitada;
• Facilidade na fixação de quadros, armários, prateleiras, suporte de TV e home theater;
• Pode ser aplicado em ambientes úmidos, como
banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
• Proporciona design moderno ao ambiente e facilita a renovação do layout sempre que necessário,
valorizando o imóvel.

fabricante Placo do Brasil acompanhou esse bom
momento do mercado, tendo o mesmo desempenho
e perspectivas.
Os resultados positivos obtidos pela Placo são
reflexo também do boom imobiliário, já que as
construtoras cada vez mais usam drywall nas
obras. Hoje, cada vez mais escritórios, hotéis, flats,
shopping centers têm suas paredes internas, revestimentos e forros sendo executados no sistema construtivo a seco. As paredes de drywall têm inúmeras
vantagens quando comparadas às de alvenaria.
São mais econômicas, oferecem conforto térmico e
acústico, a instalação é rápida e geram bem menos
entulho. Na hora da reforma, as
paredes construídas em drywall
também estão em vantagem,
pois permitem muito mais facilidade na remoção e inclusão de
tomadas, instalações elétricas e
hidráulicas em geral.
O consumo de drywall no
Brasil é de 0,1 m² por habitante
ao ano, o que movimentou R$
500 milhões no mercado em
2008. Já nos Estados Unidos, o
consumo é de 10 m² per capita,
estando presente em 95% das
construções.

Líder no segmento,
com 40% de
market share, a
fabricante Placo do
Brasil acompanhou
esse bom momento
do mercado,
tendo o mesmo
desempenho e
perspectivas

LIDERANÇA NO SEGMENTO
Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall, o consumo no
primeiro trimestre deste ano foi de 4,8 milhões
de m², o que significa 20% de aumento em relação ao mesmo período de 2007. Para o ano, a
expectativa do mercado é crescer 25%, já que no
segundo semestre as vendas costumam ser mais
significativas.
Líder no segmento, com 40% de market share, a

Mai.Jun/2009

INOVAÇÃO

Recentemente a Placo do Brasil lançou no mercado o Rigitone, uma linha de
placas de gesso perfuradas voltadas para utilização
em forros e paredes fixas (monolíticas). Um dos
diferenciais da linha é a sua apresentação estética,
que permite inspiração para estilos distintos de
design.
As placas Rigitone possuem dois tipos de padrões de perfuração (12 e 20mm) e recebem em seu
lado não aparente a proteção de um feltro especial,
o que aumenta seu coeficiente de absorção acústica.
São resistentes a impactos, permitindo uma longa
durabilidade. Seu uso é direcionado somente para
ambientes internos.
Outro ponto de destaque é o cartão utilizado na
montagem do produto, que é 100% reciclado, assim
como todo o material usado em seu no processo de
armazenagem. Para aplicação adequada do Rigitone é necessário o uso de massa especial Rigitone,
que elimina o uso de fitas no rejunte.
A LIDERANÇA DE UM SEGMENTO EM FRANCA EXPANSÃO
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LANÇAMENTOS
A Placo do Brasil participou, em março de
2009, da 17ª Feira Internacional da Indústria da
Construção (FEICON BATIMAT), no Pavilhão
de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Em
um stand de 300 m², a empresa apresentou seus
lançamentos para o setor: as ferramentas para
drywall e o novo forro Rigitone Air. Cerca de dez
mil visitantes passaram pelo stand da Placo, durante os cinco dias do evento.
O Rigitone Air compreende uma linha de placas
de drywall perfuradas voltadas para utilização em
paredes e forros fixos (monolíticos). Seu principal
diferencial é sua capacidade de renovação e purificação do ar de ambientes.
O produto funciona por meio de uma combinação de componentes ativos de minerais naturais,
em que o mix de silicato ativo garante uma redução
duradoura e eficiente de substâncias prejudiciais/
nocivas em ambientes internos. A ação é durável
por 24 horas, uma vez que o efeito dos minerais
é independente da luz do sol e virtualmente ilimitado.
Outro destaque da linha é a sua apresentação
estética, que permite inspiração para estilos distintos de design.
As placas ‘Rigitone Air’ possuem dois tipos
de padrões de perfuração (12 e 20mm) e recebem
em seu lado não aparente a proteção de um feltro
especial, o que aumenta seu coeficiente de absorção
acústica. São resistentes a impactos, permitindo
uma longa durabilidade. Seu uso é indicado para
locais fechados, onde nem sempre o ar tem a qualidade ideal ou é suficientemente renovado, como:
hotéis, restaurantes, escolas e escritórios.
Outro ponto de destaque é o cartão utilizado na
montagem do produto, que é 100% reciclado, assim
como todo o material usado em seu no processo
de armazenagem. Para aplicação adequada do
‘Rigitone Air’ é necessário o uso de massa especial
‘Rigitone’, que elimina o uso de fitas no rejunte.
No mesmo evento a Placo lançou dez tipos
de ferramentas para drywall, com o objetivo de
facilitar o dia a dia dos montadores e trazer mais
qualidade e agilidade à montagem.
As ferramentas lançadas foram alicate de punção (ferramenta para a fixação e travamento de
perfis metálicos), tesoura para perfis (tornando o
corte mais fácil e de excelente qualidade), desbastador (para regularizar imperfeições nos topos das
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placas de drywall, com mais qualidade e agilidade),
espátulas para drywall (ferramenta para o perfeito
tratamento de juntas, nas medidas 20, 25 e 30 cm),
misturador de massa (usado na furadeira, essa ferramenta agiliza o trabalho de mistura de massa),
serrote de ponta (utilizada para cortar a placa já
instalada), banjo (ferramenta para tratamento de
juntas) e cumbuca de inox (utilizada para colocação de massa e que serve de apoio no trabalho do
Instalador de Drywall).

EXPANSÃO EM SHOWROOMS
A Placo do Brasil possui uma completa rede de
distribuidores e instaladores em todo o Brasil, além
dos PlacoCenters – centro de distribuição – onde
você encontra um lindo showroom que contempla ambientes decorados, como home theater, sala
acústica, escritório, e vários outros ambientes.
Além dos forros, paredes, revestimentos e de todos
os demais componentes e acessórios do sistema
drywall, o PlacoCenter comercializa também produtos fabricados por outras empresas do Grupo
Saint-Gobain.
A Placo possui hoje 14 PlacoCenters espalhados pelo país, em Santa Maria (RS), Porto Alegre
(RS), Curitiba (PR), Itatiba (SP), Marília (SP),
Tabela

Os PlacoCenters
Santa Maria (RS)
Porto Alegre
Curitiba,
Itatiba (SP)
Marília (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Cuiabá
São José dos Campos (SP)
Rio de Janeiro
Uberlândia (MG)
Florianópolis
Piracicaba (SP)
Bauru (SP)
Santos (SP)
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Ribeirão Preto (SP), Cuiabá (MT) , São José dos
Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia
(MG), Florianópolis (SC), Piracicaba (SP), Bauru
(SP) e Santos (SP).
Nos últimos meses a Placo vem investindo na
expansão de sua rede de distribuição PlacoCenter.
Hoje já são 14 unidades, com um crescimento de
90% em um ano. Os planos da Placo são de alcançar 19 PlacoCenter até o final de 2009.
Como cerca de 77% das obras domésticas no
país são identificadas como autogerenciadas, ou
seja, o consumidor opina diretamente na escolha
do material a ser usado, o objetivo do PlacoCenter vai além de vender. É um espaço para que
profissionais da construção civil e consumidores
conheçam a estrutura de montagem e instalação
do drywall e suas vantagens em relação à alvenaria
para ambientes internos.
Há também Centros de Treinamento nas unidades, onde são oferecidos cursos - teóricos e práticos - aos interessados, formando
mão de obra qualificada para a
aplicação do sistema.

FIDELIZAÇÃO

uma parceria entre a Placo do Brasil, empresa do
Grupo Saint-Gobain e maior fabricante de placas
de drywall do país, e os proprietários – o engenheiro
Cristiano Scarpi e o arquiteto Fábio Trians.
O objetivo da PlacoCenter vai além de vender.
É um espaço para que profissionais da construção civil e consumidores conheçam a estrutura de
montagem e instalação do drywall, além de suas
vantagens em relação à alvenaria para ambientes
internos.
Além de paredes, forros e de todos os demais
componentes e acessórios do sistema drywall, o
PlacoCenter comercializa também produtos fabricados por outras empresas do Grupo Saint-Gobain.
Da Brasilit, pode-se encontrar as Placas Cimentícias, essencialmente utilizadas para confecção
de paredes (principalmente fachadas) e os painéis
Masterboard, aplicados para construção de pisos
e mezaninos. Da Isover, os forros e painéis em
lã de vidro, aplicados com a função de eficientes
isolantes térmicos e acústicos nas
paredes e forros.

Uma das
prioridades
da Placo é o
investimento na
preservação do
meio ambiente

O PlacoCenter Rio de Janeiro
lançou, em maio deste ano, o Programa “Fidelidade PlacoCenter”,
cujo objetivo é premiar os consumidores que efetuarem compras
mensalmente na unidade. Após
o cadastramento, a R$ 1,00 em compras ganha-se
um ponto no cartão fidelidade. Estarão disponíveis, para os consumidores, 21 itens para troca de
pontos, entre ferramentas e kits de produtos para
aplicação de drywall. Há um prêmio máximo,
uma moto Honda 125Cc 0 km, para o primeiro
que atingir 45 mil pontos até o final da ação, em
31 de janeiro de 2010.
Inaugurada em julho de 2008, a unidade Rio
de Janeiro é o 9º PlacoCenter do país, conta com
três andares, totalizando uma área de 1.500 m². O
espaço contempla showroom com o sistema construtivo em drywall e ambientes decorados, como
home theater, sala de jantar, além de uma cozinha
e um banheiro. Há, além disso, um Centro de
Treinamento com 300 m², onde mensalmente serão
oferecidos cursos gratuitos - teóricos e práticos - aos
interessados, formando mão de obra qualificada
para a aplicação do sistema. A unidade é fruto de
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DESTAQUE EM
RECICLAGEM

Uma das prioridades da Placo
é o investimento na preservação
do meio ambiente. A empresa
aposta na sua unidade de reciclagem como diferencial de mercado,
já que é a única do setor com
uma planta focada no reaproveitamento. Criada
em 2003, a unidade reprocessa resíduos e reutiliza
a água usada na produção das chapas de gesso.
No começo de 2003, quando foi inaugurada, eram
150 toneladas de gesso/mês. Hoje o mecanismo de
reciclagem já atinge o volume de 300 toneladas,
aumento de 100%. Estão previstos investimentos
no ano 2009 para aumentar significativamente a
capacidade de reciclagem.
A principal preocupação da empresa é a reintegração do gesso ao processo, já que se trata de um
recurso natural não renovável. A Placo também
investe em parcerias com construtoras para a reciclagem dos resíduos provenientes da instalação
do drywall em obras. Desde a implantação de
sua fábrica, em março de 1999, a Placo do Brasil
se preocupa com a preservação da natureza. O
respeito ao meio ambiente começa na escolha de
seus fornecedores, já que a marca opta por aqueles
A LIDERANÇA DE UM SEGMENTO EM FRANCA EXPANSÃO
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que praticam ações voltadas para a preservação
ambiental.

O FUTURO
A tendência no país é que, em breve, o uso das

placas de drywall em reformas e construções cresça
expressivamente no Brasil, que ainda está conhecendo os benefícios desta tecnologia. Inserida neste
mercado, a Placo está bem posicionada e segue
apresentando soluções inovadoras em drywall, para
impulsionar este mercado consumidor no Brasil

Sandro Maligieri é Diretor Geral da Placo.
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WIAXIS TECNOLOGIA

Cléa Stolear

Diferencial em serviços
financeiros móveis

Empresa 100% nacional e uma das pioneiras no desenvolvimento
de serviços financeiros móveis, a WIAXIS fornece tecnologia e
serviços para viabilizar o uso de aplicativos de M-payment e
M-banking em aparelhos celulares e smartphones.

C

om sede em Florianópolis (SC), a WIAXIS está
focada em criar valor real para a indústria de
Serviços Financeiros com atenção especial aos
negócios de Micropagamentos, Microfinanças
e Micro-crédito, através de seus produtos WI-PAY
(www.wipay.com.br) e WI-BANK (www.wibank.
com.br). A empresa atua no mercado há cinco anos e
conta com clientes como Visa Vale, GetNet Tecnologia, Publicar do Brasil e Webraska do Brasil.
A plataforma de serviços da WIAXIS oferece mobilidade em aplicações de negócios já existentes ou permite
transformar processos baseados em Web ou até mesmo
“em papel” em poderosas soluções Mobile. Muito
diferente de aplicações WAP ou baseadas em SMS,
as aplicações desenvolvidas com tecnologia WIAXIS
são mais rápidas, mais seguras e mais fáceis de utilizar.
Além disso, as aplicações desenvolvidas estão disponíveis
para usuários de operadoras GSM em todo o mundo e
são compatíveis com centenas de modelos de aparelhos
celulares e smartphones, dos principais fabricantes.
Os serviços da Wiaxis se dividem em Financeiros
e Corporativos.

OS SERVIÇOS FINANCEIROS
Mobile Banking

A WIAXIS criou o WI-BANK® - uma solução
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de M-banking ofertada através do modelo de negócios
Mobile as a Service onde seu licenciamento do uso
é baseado no conceito de aluguel de licença de software. A grande vantagem desse modelo de negócios
é oferecer um novo canal de transações bancárias
e financeiras com pequeno investimento inicial e
rápido início de sua operação.
A solução combina tecnologia e serviços para
oferecer aos bancos uma plataforma completa de
M-banking, compatível com centenas de modelos
de aparelhos celulares, smartphones e PDAs.

Mobile Payment

A WIAXIS também lançou o WI-PAY®,
uma solução de m-payment que permite o uso de
aparelhos celulares e smartphones para captura e
autorização de transações financeiras, utilizando um
aplicativo instalado no telefone móvel substituindo a
tradicional dupla POS + cartão de plástico.
A novidade é voltada ao mercado de pequenas e médias operadoras de cartão (pré e pós-pago),
além de redes de captura. A solução pode ser personalizada com
a logomarca do cliente, sendo
conectada a seus sistemas legados
através de web services, com arquitetura baseada em SOA.

OS SERVIÇOS
CORPORATIVOS

CLIENTES DA WIAXIS
É uma N&SP (Network and Service Provider),
com soluções customizadas em negócios baseados
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Visa Vale

É uma empresa que conta com uma das mais estruturadas organizações para a prestação de serviços
voltada à área de gestão de vale-benefícios do país.
Os cartões Visa Vale são operados pela CBSS Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, que
tem como seus principais acionistas a Visa International, além dos bancos Bradesco, BB Banco de
Investimentos e Banco Real.

A WIAXIS fornece
tecnologia e serviços
para viabilizar o
uso de aplicativos
de M-payment
e M-banking em
aparelhos celulares e
smartphones

Além do backup de suas
agendas de contatos, o aplicativo
permite que profissionais que passam a maior parte
do tempo em trânsito possam utilizar recursos de
localização (LBS), por meio de seus aparelhos celulares ou smartphones equipados ou não com GPS
(Sistema de Posicionamento Global).
Indicado para executivos e profissionais de todos
os segmentos e que atuam em áreas comerciais, de
serviços e suporte, e necessitam de deslocamento para
atenderem seus clientes, o MOD incorpora funções
que prometem agilizar o dia a dia e os negócios desses
profissionais.

GetNet

na captura de transações e informações, sistemas de
autorização e processamento.
A Rede da GetNet permite a utilização de seus
terminais para o processamento de múltiplos produtos de administradoras de cartões e operadoras
de diversos segmentos (financeiro, varejo, telefonia,
transportes), possibilitando o compartilhamento dos
meios de captura no estabelecimento e viabilizando
menores custos para seus clientes.

Webraska

É uma empresa líder especializada em prover serviços baseados em localização (LBS), tanto
para aplicações corporativas na
web como para terminais móveis
(aparelhos celulares, smartphones e PDAs).
Proprietária da marca Apontador, atualmente a Webraska
do Brasil é líder nacional no
fornecimento de soluções de localização no mercado corporativo e
operadoras Telecom.

SUPORTE A PMES
Com um pequeno investimento inicial, e em até
30 dias, pequenas e médias operadoras de cartões
podem oferecer aos seus clientes um novo canal de
relacionamento e transações financeiras. Além de
personalizar o aplicativo com a logomarca do cliente, o WI-PAY pode ser rapidamente conectado aos
sistemas legados dos clientes através de Web Services, com arquitetura baseada em SOA (arquitetura
orientada a serviços).
O modelo atual, baseado em “POS + cartão de
plástico”, muitas vezes não viabiliza sua operação
em pequenos estabelecimentos, pois esses não têm
condições de arcar com os elevados custos de aluguéis
cobrados pelas redes de captura. Além do custo de
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aquisição do POS convencional - US$ 199
a US$ 399, essas redes
também arcam com
elevados custos de gestão
de patrimônio, manutenção e suporte aos usuários.
Vale ressaltar que a captura
de uma transação Mobile ainda é mais barata que a captura
de uma transação “POS + cartão de plástico”.
Leonardo Rochadel, CEO da WIAXIS, afirma
que a mesma solução de captura que roda no POS
convencional pode ser usada em um simples aparelho celular vendido por R$ 1,00 pelas operadoras
de telefonia móvel. Segundo o executivo, como
a capilaridade é um item importante para redes
de captura e operadoras de cartões, quanto mais
estabelecimentos credenciados, maior o potencial
de volume de transações. “Com o celular, agora é
possível conquistar pequenos estabelecimentos e processar micropagamentos, um filão muito desejado”,
afirma Rochadel.
Por outro lado, transações financeiras originadas
no POS convencional também podem ser autorizadas através de digitação de senha no aparelho
celular do próprio consumidor. Essa solução permite
aproveitar o parque instalado de POS convencional
e ainda oferecer aos consumidores um novo canal
de pagamentos, ainda mais seguro que o cartão
de plástico. Outro fator que encarece o negócio de
pagamentos eletrônicos é a impressão e a postagem
de um novo cartão de plástico para o usuário. Se o
cartão tiver chip, o custo é ainda maior. “Instalar
o WI-PAY no celular do usuário custa apenas R$
0,30 (pagos pela operadora ou rede de captura por
cada cliente). Além disso, a solução é compatível
com centenas de modelos de aparelhos celulares e
smartphones, incluindo PDAs e iPhone”, explica
Rochadel.
A WIAXIS é a primeira empresa a implantar
o modelo de negócios Mobile as a Service (MaaS)
com um case de M-payment no Brasil, atendendo,
desde 2007, a terceira maior rede de captura de transações financeiras do país: GETNET. A WIAXIS
encontrou uma forma inovadora de licenciar o uso
de seus produtos, tecnologias e serviços para redes
de captura e operadoras de cartão, sem competir
com essas empresas. “A ideia é prestar serviços de
M-Payment através do licenciamento do uso do WIPAY. Além da redução dos investimentos iniciais,
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esse modelo permite a
nossos clientes experimentar esse novo canal
de transações, promover
os ajustes em suas operações e sistemas legados, para depois pensar
na compra de Licença
de Software”, ressalta o
executivo.

TECNOLOGIA MOBILE
Todos os anos, fabricantes lançam centenas de
aparelhos com tecnologias e características diferentes,
variando o sistema operacional, o tamanho da tela,
o espaço para armazenamento, o layout de teclado,
enfim novos recursos e novas tecnologias.
Como se não bastasse, além de toda essa diversidade, cada fabricante acaba implementando o Java
de forma diferente em seus dispositivos, o que acaba
forçando o desenvolvimento de inúmeras versões
dos aplicativos, praticamente uma versão para cada
modelo de aparelho.
A WIAXIS superou o desafio da portabilidade
Java através do uso da WI-ME®, uma tecnologia
que assegura que uma única versão do código-fonte
do aplicativo rode em centenas de modelos de aparelhos.
Atualmente, a WI-ME® é compatível com centenas de modelos dos principais fabricantes. Visite
os sites dos serviços para acompanhar os respectivos
modelos certificados.

O WI-PLATFORM®
A utilização dos aplicativos é gerenciada através
de uma plataforma completa de serviços, disponível
através de módulos que permitem gerenciar todos os
aspectos necessários para a gestão e manutenção de
serviços financeiros e corporativos prestados através
de terminais móveis.
O WI-PLATFORM® oferece serviços para a
gestão:
• da Distribuição: que envolve o cadastro do usuário,
a geração dos tickets de download, o monitoramento
do processo de instalação do aplicativo no aparelho
do usuário e a gestão do controle de versões.
• do Uso: que envolve o registro do histórico de uso
e dos hábitos de consumo de cada um dos usuários,
gerando informações e conhecimento para serem
DIFERENCIAL EM SERVIÇOS FINANCEIROS MÓVEIS
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utilizados pelos clientes, baseado em uma camada
de CRM Analítico.
• da Tarifação: que permite a configuração de diversos modelos de negócios realizando a tarifação
com base na mensalidade dos usuários de ambos os
módulos e na quantidade de transações realizadas
mensalmente.
O WI-PLATFORM® foi concebido e baseado em
SOA - Service Oriented Architecture, que permite
através de seus WI-LETS® a conexão rápida com
sistemas corporativos, sistemas legados, gateways de
pagamento, processadoras e autorizadoras de transações financeiras de débito e crédito.

M-PAYMENT PARA PEQUENAS
OPERADORAS DE CARTÕES
A Wiaxis lançou um pacote de
serviços de m-Payment para operadoras de cartões com operações
de pequeno porte e que desejam se
beneficiar das facilidades tecnológicas que a solução oferece.
O pacote da empresa compreende o WI-POS - solução que
transforma o celular em ponto
de venda (POS), dispensando a
utilização da versão convencional
-; e o WI-Card - que permite ao
aparelho realizar a função de um
cartão, substituindo o cartão de
crédito ou de débito de plástico.
A solução é baseada em aplicativo Java instalado
no aparelho celular do próprio estabelecimento e do
consumidor, que arcam apenas com os custos de
tráfego de dados das transações, com valor inferior a
R$ 0,03 por transação. Ela tem um custo-benefício
muito mais atraente para ambos os clientes, tendo
em vista que as soluções baseadas no envio de
mensagens de texto (SMS), além da dificuldade da
entrega rápida das mensagens interoperadoras, demandam a troca de pelos menos três mensagens de
texto para confirmação das transações, com custo
de pelo menos R$ 0,30 por transação para as operadoras de cartões.
A solução é compatível com centenas de modelos
de aparelhos celulares, smartphones – destacando o
iPhone – e PDAs, rodando em aparelhos vendidos
pela operadoras a partir de R$ 1,00.
“Enquanto os valores da maioria dos aluguéis de

POS convencionais variam de R$ 30 a R$ 80, com
exceções que podem chegar a até R$ 250, o WI-POS
custará inicialmente R$ 10 por usuário licenciado. O
modelo de negócios é baseado em tabela escalonada,
quanto maior o número de usuários licenciados,
menores os valores unitários”, explica Leonardo
Rochadel, CEO da Wiaxis. O pacote também inclui
o pagamento parcelado em até 10 meses referente ao
investimento inicial.
O executivo salienta que a empresa espera
posicionar essa oferta com valores abertos com a
intenção de atrair as pequenas e médias operadoras
que encontram dificuldades para lidar com os altos
custos de aluguéis de POS convencionais. “Além da
mensalidade cobrada como licença de uso da solução por cada usuário ou estabelecimento, a Wiaxis
cobrará um percentual sobre os valores das transações que girarão em torno de 1% a 0,25%, também
baseado em tabela escalonada:
quanto maior a movimentação
mensal, menores os percentuais
cobrados”.
No início desse semestre, ressalta Rochadel, houve aumento
na demanda por soluções de Mobile Payment por parte de operadoras de cartões consideradas
pequenas pelo mercado e meios
de pagamentos. Ele explica que
na maioria dos casos, operadoras
com menos de 15 mil estabelecimentos comerciais credenciados
e com menos de 10 mil portadores de seus cartões
de plástico, são consideras pequenas pelo mercado
em que atuam. “São exatamente essas empresas
que estão definindo os investimentos e aquisições
para 2009”.
Entre os clientes da Wiaxis que utilizam soluções
de m-payment figuram a GetNet Tecnologia, terceira
maior rede de captura de transações financeiras do
Brasil e líder nacional em revenda de créditos de prépagos, que utiliza o WI-POS personalizado para a
venda de recarga de celulares.

A Wiaxis lançou um
pacote de serviços
de m-Payment
para operadoras
de cartões com
operações de
pequeno porte
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RECARGA DE PRÉ-PAGOS
A GetNet Tecnologia lançou, em 2009, o serviço
de venda de recarga de celulares pré-pagos utilizando
telefones móveis como Pontos de Venda (POS) em
sua rede de estabelecimentos. Essa tecnologia, desen-
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volvida pela Wiaxis, facilitou a vida de dezenas
de milhões de usuários
de aparelhos pré-pagos,
que não precisarão mais
perder tempo em filas
para poder recarregar seus
telefones móveis. Essa tecnologia permite a rentabilidade dos pontos de vendas, que
economizarão o aluguel das máquinas voltadas para
esse fim, e irá permitir a ampliação da rede de estabelecimentos credenciados a fazer a recarga.
Antes do lançamento, a novidade havia sido
testada em barcas de transporte coletivo na Região
Amazônica, em trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre e em alguns estabelecimentos
credenciados pela rede da GetNet, nas regiões Sul,
Sudeste e Nordeste do Brasil. Agora, a novidade está
disponível para clientes de todas as operadoras e em
todo o território nacional.
A idéia é disponibilizar o novo serviço para a
rede GetNet de estabelecimentos credenciados – hoje
são mais de 130 mil - e aumentar a capilaridade
atingindo pequenos estabelecimentos, que não têm
condições de arcar com os custos do equipamento
POS tradicional. No novo sistema, não há impressão
de comprovante. O usuário é informado pela tela do
aparelho do ponto de venda. Em seguida, esse mesmo usuário recebe uma confirmação da recarga via
mensagem em seu próprio aparelho.
O serviço é compatível com centenas de modelos
de aparelhos celulares, smartphones e PDAs. “A
tecnologia da WIAXIS garante a portabilidade do
aplicativo em centenas de modelos, permitindo que
o usuário do estabelecimento utilize o aparelho que
achar mais conveniente para a sua operação, levando
em consideração o tamanho da tela, das teclas e até
mesmo o preço dos modelos disponíveis”, completa
Leonardo Rochadel, diretor de Negócios da Wiaxis.
O software foi desenvolvido com tecnologia, baseada na linguagem Java para celulares. O®proprietária
chamada WI-ME programa permite até mesmo a
utilização nos aparelhos mais simples, vendidos a
partir de R$ 99,00 (plano pré-pago). A solução conta
ainda com recursos de segurança certificados por
parceiros com cadeira cativa no comitê antifraudes
eletrônicas da Febraban.
Além de criptografar as informações, a solução
compacta os dados da transação para acelerar a velocidade de transmissão e, com isso, reduz as despesas
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do estabelecimento com
tráfego de dados.
A GetNet é uma
N&SP (Network and
Service Provider), com
soluções customizadas
em negócios baseados
na captura de transações e informações,
sistemas de autorização
e processamento, com o objetivo de capacitar e
possibilitar a inovação de produtos e serviços para
seus clientes.
A Rede da GetNet permite a utilização de seus
terminais para o processamento de múltiplos produtos de administradoras de cartões e operadoras
de diversos segmentos (financeiro, varejo, telefonia,
transportes), possibilitando o compartilhamento dos
meios de captura no estabelecimento e viabilizando
menores custos para seus clientes.
Tendo como clientes grandes administradoras de
convênios, cartões de crédito, empresas do segmento
financeiro, e operadoras de telefonia, disponibiliza
toda a gama de serviços complementares, tais como
credenciamento e atendimento de pós-venda de estabelecimentos, call center e suporte técnico total.

PEER-TO-PEER PAYMENT
No Brasil, já existem soluções de mobile payment
que estão em testes-piloto desde 2006. De acordo
com Leonardo Rochadel, diretor da Wiaxis, diversos
pilotos de micropagamentos via celulares já estão
rodando no país, com soluções baseadas em SMS,
central telefônica (URA) e até mesmo poderosas
soluções de aplicativos instalados nos aparelhos
celulares. “Bancos e operadoras de cartões estão
testando seus pilotos com a promessa de estimular
ainda mais a adesão a esse novo canal de transações
nos próximos anos”, explica Rochadel.
Depois de algumas iniciativas isoladas, a indústria
de serviços financeiros brasileira está percebendo que
para disseminar ainda mais o uso deste novo canal de
relacionamento e transações é necessário realizar um
esforço conjunto entre operadora de cartões (crédito)
e agentes emissores de cartões - bancos (débito).
Além do Mobile Payment tradicional, o mercado
brasileiro começa a discutir o que se chama Peer-toPeer Payment, permitindo que usuários transfiram
valores diretamente para outros usuários. “O conceito vai além da relação existente entre “usuário –
DIFERENCIAL EM SERVIÇOS FINANCEIROS MÓVEIS
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banco ou operadora de cartao – estabelecimento comercial”, concebida no conceito de Mobile Payment
convencional. A solução de Peer-to-Peer Payment
fornecida pela WIAXIS permite que valores sejam
transferidos também para usuários, não apenas
para estabelecimentos comerciais – basta informar
o número do celular do usuário a receber o crédito”,
diz Rochadel.
A WIAXIS concluiu em 2008 a implantação de
seu módulo Peer-to-Peer Payment e passou a ofertar
esta solução ao mercado.

SOLUÇÕES DE M-PAYMENT PARA IPHONE
O iPhone tem gerado euforia em milhares de
brasileiros, que já estão na fila para receber seu
aparelho. Dentro e fora do país, acompanha-se a
movimentação da indústria de Seed & Venture Capital, que aposta em empreendimentos relacionados
ao iPhone.
Mas não são só os investidores que estão de olho
no desembarque desse cobiçado dispositivo móvel
no Brasil. Bancos e operadoras de
cartões de crédito acreditam que
o iPhone será adotado fortemente
por usuários das classes A e B no
país, incluindo também os fanáticos por tecnologia da classe C.
A Wiaxis incluiu a plataforma
do iPhone em suas soluções de
Mobile Banking e Mobile Payment e passou a ser a primeira
empresa nacional a oferecer soluções de pagamento móvel para
iPhone.
De acordo com Leonardo Rochadel, CEO da
Wiaxis, o iPhone é tratado pela empresa como mais
um terminal móvel compatível com o WI-Platform
- plataforma de gestão de serviços móveis responsável pela gestão da distribuição, do uso, da tarifação
e, sobretudo, da segurança de serviços financeiros
baseados em aparelhos celulares e smartphones.
“Com a inclusão do iPhone na nossa solução, os
usuários das instituições financeiras passam a usufruir os benefícios de uma interface mais intuitiva,
com facilidade e a possibilidade de uso de conexões
WI-FI”, comenta.
“Muitos estão investindo no desenvolvimento
de aplicativos de m-banking e m-payment para o
iPhone. Entretanto, é mais sensato por parte das
instituições financeiras contratar apenas um forne-

cedor que atenda a todos os dispositivos, simplificando os processos e barateando os custos”, afirma
Rochadel. “A Wiaxis oferece uma solução de mbanking compatível com as diversas plataformas de
desenvolvimento mobile e com centenas de modelos
de aparelhos dos principais fabricantes de forma
transparente. O iPhone é apenas mais um terminal
que está conectado à inteligência proporcionada pelo
WI-Platform, que fornece os requisitos de segurança
imprescindíveis para esse tipo de transação”.
Para Rochadel, em meio ao boom de investimentos que têm sido feitos em negócios relacionados ao
iPhone, esquece-se que apenas o aplicativo baseado
em iPhone não atende plenamente as necessidades
de segurança dos bancos e das operadoras de cartões.
“Nossas soluções financeiras rodam no iPhone com
os mesmos níveis de segurança já consagrados por
nossos clientes e certificados por um parceiro com
cadeira cativa no Comitê Anti-Fraudes Eletrônicas
da Febraban”, explica.

SERVIÇOS ALINHADOS AO 3G
A Wiaxis acaba de lançou
em 2008 um novo módulo de
Auditoria para seu produto WIPlatform, que permite mapear
nacionalmente qual é a qualidade
dos serviços de rede de dados das
operadoras de telefonia móvel
prestados em todo o Brasil, do
Oiapoque ao Chuí.
O WI-Platform, que já permitia administrar todos os aspectos
necessários para o gerenciamento
e a manutenção de serviços Mobile, agora oferece
mais essa facilidade para seus clientes. “Como temos
clientes que possuem usuários corporativos em todo
o território nacional, identificamos que determinadas
regiões registram mais ocorrências de falhas de comunicação na rede de dados das operadoras do que
outras”, explica Leonardo Rochadel, CEO da empresa. “Hoje, conseguimos orientar nossos clientes que
demandam operações em todo o território nacional
quais são as melhores alternativas, cruzando dados da
operadora de telefonia, DDD, região, estado, cidade,
marca e modelo de aparelho”.
Por exemplo, quando uma operadora de cartão
ou rede de captura de transações financeiras quer
disponibilizar aos seus estabelecimentos credenciados
um serviço de Mobile Payment, a WIAXIS pode

A Wiaxis passou
a ser a primeira
empresa nacional a
oferecer soluções de
pagamento móvel
para iPhone
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recomendar, com base nas informações fornecidas
pelo módulo de Auditoria do WI-Platform, qual é a
melhor operadora de telefonia para cada localidade
- uma proteção tanto para a rede de captura quanto
para a operadora de cartões.
“É muito frustrante para os estabelecimentos
credenciados não conseguirem completar uma
transação financeira em seus terminais móveis
por falha na rede de dados das operadoras. Alguns
bairros das principais regiões metropolitanas estão
bem cobertos em termos de disponibilidade e qualidade da rede de dados, mas, quando se escala uma
operação ao longo do território nacional, esse ponto
é crucial para determinar o sucesso em cada uma
das localidades”.
De acordo com Rochadel, o lançamento da tec-
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nologia 3G sensibilizou ainda mais os problemas de
disponibilidade das redes de dados. “A promessa de
uma melhor infraestrutura de telecomunicações está
sendo aguardada pelo mercado há alguns anos. As
propagandas realizadas pelas operadoras de Telecom
levam o mercado a acreditar que logo esse problema
estará resolvido, mas essa não é a realidade encontrada atualmente”, comenta.
Antes do lançamento deste novo módulo, a Wiaxis já orientava seus clientes quanto aos melhores
aparelhos a serem utilizados pelos estabelecimentos
credenciados, levando em consideração diversos aspectos técnicos. Agora, com o módulo de Auditoria
do WI-Platform, a empresa também indica quais são
as melhores operadoras para cada localidade, cidade,
estado ou região do país.

Cléa Stolear é jornalista e diretora da CSK Comunicação.
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EXATA LOGÍSTICA

Mauricio Pastorello

O sucesso do foco em

soluções customizadas
A Exata Logística é uma empresa do Grupo Arex, do qual
fazem parte também o Expresso Araçatuba e a Golden Cargo.
Fundada em 1998 a empresa teve um notável crescimento e
hoje, com atuação nacional, se consolidou como uma companhia
independente, prestando serviços de transporte e distribuição,
armazenagem e supply chain.

A

empresa oferece soluções customizadas e
planejadas, alternativas de modais e custos
compartilhados que garantem escala, seja no
suprimento ou na distribuição de produtos.
Orientada pelos seus compromissos fundadores
(processos, tecnologia e talentos), busca se diferenciar oferecendo soluções customizadas não se limitando a serviços de armazenagem e transporte.
Essa diferenciação se concretiza na prática por
meio de uma estrutura de engenharia logística,
metodologias de PMO e aplicação de conceitos de
Account Management, resultando em uma gestão
integrada da solução customizada com um atendimento diferenciado.
Este posicionamento vem gerando excelentes
resultados para a Exata Logística que alcançou
receita de R$ 70 milhões em 2008. Com crescimento
anual de maior que 30% nos últimos cinco anos,
a empresa planeja atingir um faturamento de R$
100 milhões em 2009.

ESTRUTURA
A Exata Logística possui estruturas físicas,
estrategicamente distribuídas por todo o país, com
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Figura

A empresa
Segmento de atuação: Provedora de serviços e soluções logísticas. Gestão Logística para empresas de todos
os setores e ramos de atuação.
Principais setores atendidos: Telecomunicações, Eletromecânica, Eletroeletrônico, Alimentos, Beleza e Saúde,
Editoras e Serviços.
Ano de Fundação: 1998
Matriz: São Paulo
Filiais: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Manaus, Rio Branco,
Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e São Luis;
Centros de Distribuição: 15 unidades, totalizando 50 mil m² de Centros de Armazenagem e Distribuição, com
cobertura geográfica em todo o Brasil.
Colaboradores: 500
Faturamento: R$ 70 milhões (2008)
Missão
Ser reconhecida pelos nossos Clientes como a melhor solução logística, fornecendo serviços e informações
precisas, eficientes e com um atendimento diferenciado.
Visão
Sucesso é o resultado que construímos com nossos Clientes, sendo uma empresa única através de soluções
criativas, conquistando vitórias e sólidos relacionamentos.
equipes técnicas altamente preparadas, possibilitando a oferta de serviços mais ágeis.Tecnologia
de ponta e alianças operacionais consolidadas
garantem serviços de qualidade para empresas de
qualquer porte.

SERVIÇOS
Transporte e distribuição

Soluções planejadas, alternativas de modais e custos
compartilhados que garantem economia de escala.

Seja no suprimento ou na distribuição de produtos, assessoramos sua empresa na definição de
estratégias que garantem operações mais rápidas,
analisando e oferecendo serviços como:
• Abastecimento do mercado de reposição e assistência técnica
• Coleta e distribuição nacional e internacional
• Contratação de transportadoras e gerenciamento
das entregas
• Conferência de fretes por sistema de pré-fatura
eletrônica
O SUCESSO DO FOCO EM SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS
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• Cross docking
• MIlk Run
• Transferência entre CDs ou interfábricas
• Transportes emergenciais e exclusivos
• Transportes especializados (veículo plataforma,
munck etc.)

Armazenagem

Soluções planejadas, alternativas de modais e
custos compartilhados que garantem economia de
escala.
Seja no suprimento ou na distribuição de produtos, assesoramos sua empresa na definição de
estratégias que garantem operações mais rápidas,
analisando e oferecendo serviços como:
• Armazenagem
• Armazenagem com controle de temperatura
• Consolidação e/ou desconsolidação
• Controle de qualidade
• Etiquetagem e rotulagem
• Gestão e otimização de estoques
• Gestão de embalagens descartáveis e/ou reutilizáveis
• Montagem de kits
• Operações compartilhadas e/
ou exclusivas
• Separação de pedidos (unidade, embalagem ou pallet) e
embalagem
• Tratamento de devoluções

Supply Chaim

A Exata
Logística possui
estruturas físicas,
estrategicamente
distribuídas por todo
o país, com equipes
técnicas altamente
preparadas,
possibilitando a
oferta de serviços
mais ágeis

Conceitos mais modernos
de Supply Chain, como gestão
de estoque, abastecimento da
linha de produção, milk run,
operações “in-house” e projetos
específicos.
Podemos oferecer desde definição de modais,
localização de CDs, logística fiscal, estratégias, suprimentos, estoque, demanda, até instalações para
operacionalizar a logística integrada.

TMS

Gerenciamento das operações de transporte pelo TMS,
incluindo coleta e entrega,
roteirização, tracking de pedidos, faturamento automático,
controle de performance de
transportadoras e auditoria de
frete, administrando os fluxos
operacional e financeiro.
• Gestão pró-ativa das mercadorias em trânsito
• Gestão de frete CIF e FOB
com a mesma versatilidade
• Troca de informações via
EDI(clientes e transporta-
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doras)
• Disponibilização do status de entrega
• Auditoria de frete e fatura eletrônica
• Flexibilidade operacional por parametrizações e
facilmente customizável
• Relatórios de controle de gastos com frete

WMS

EDI

Um dos melhores sistemas para gestão do armazém disponível no mercado, juntamente com
o módulo fiscal, instalados em equipamentos de
última geração e em plataforma UNIX.
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Todo o sistema conta com etiquetas e coletores
de código de barra, transmitido via rádio frequência,
permitindo agilidade em todas as etapas de movimentação e armazenagem.
• Controle de caminhões e portaria
• Recebimento
• Localização automática
• Múltiplos armazéns
• Planejamento de separação
• Expedição
• Empacotamento/embalagens
• Reabastecimento do picking
• Conferência de expedição
• Processamento de pedidos
• Controle e rastreabilidade de lotes e número de
série
• Inventário rotativo
• Cross Docking
• Gerenciamento de Recursos (mão de obra e equipamentos)
• Rádio Frequência padrão e
dirigida

O EDI (Eletronic Data Interchange) tornou-se
um padrão na troca de informação entre embarcadores e transportadores.
A Exata opera desde o início das suas atividades
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com o EDI, agilizando o envio e recebimento das
informações das entregas realizadas por toda a área
de atuação da Exata.

RECURSOS HUMANOS – PROGRAMAS
Café com DEX (Diretoria Executiva)
Programa criado para aproximar colaboradores e diretoria.
O encontro é constituído de uma
breve apresentação da empresa,
suas ações e planos e propicia
comentários, dúvidas, perguntas e
sugestões por parte dos colaboradores. As reuniões são mensais na
matriz, em São Paulo-SP e sempre
que houver uma visita de diretor
em suas unidades.

customizados para resolver as questões apontadas
pelos seus clientes.

EM RITMO DE EXPANSÃO
A Exata Logística inaugurou em março deste
ano um novo centro de distribuição (CD) em
Brasília, com 3 mil m² e 3.500
posições paletes, o que representa
3.500 toneladas.
O investimento inicial para
consolidação deste CD foi de R$
500 mil aplicados em infraestrutura e segurança. A quantia é
considerada modesta pela empresa, comparada aos R$ 5 milhões
previstos para abertura de novas
unidades no decorrer do ano, contratação de pessoas, treinamento,
tecnologia.
A empresa, que atuava em Brasília com uma
operação in-house para um grande cliente de telecomunicações, migra para uma operação própria
num espaço três vezes maior. O novo CD da Exata
em Brasília começa a operar com 35% da sua capacidade, o que representa um movimento de cerca
de 1000 paletes / mês.
Com esta ampliação, a meta é triplicar o
faturamento na região, que deve responder por
um aumento de 11% na receita da Exata neste ano. Ao mesmo tempo, a empresa planeja
expandir o atendimento para outros setores da
economia, como o de alimentos, eletrônicos e
comércio em geral.
Queremos atender empresas situadas em Brasília
e também clientes de fora que queiram entrar na
região. Sobre a escolha de Brasília para inauguração
do site com maior capacidade de atendimento, a
cidade é considerada um grande polo consumidor
e um ponto central de distribuição, está entre as
quatro regiões de importância para a Exata.
Há 11 anos no mercado, a Exata registrou receita
de R$ 70 milhões em 2008, com crescimento médio
superior a 30% ao ano. Para 2009, a expectativa é
alcançar uma receita de R$ 100 milhões. A estratégia é crescer dentro da base de clientes, conquistar
novos e crescer geograficamente.
Enxergamos a crise como uma oportunidade
para crescer, uma vez que muitas empresas optam
por terceirizar sua operação logística com um especialista para focar na sua atividade principal.

A Exata Logística
inaugurou em
março deste ano
um novo centro de
distribuição (CD)
em Brasília

Programa Mais para os Melhores

As pessoas realmente fazem a diferença nos resultados do negócio, portanto, valorizá-las e mantêlas na empresa é fator crucial. A Exata possui um
programa de bonificação com base em resultados
– o Programa Mais para os Melhores, que é um
instrumento de gestão com objetivo identificar e
recompensar os melhores profissionais através de
um sistema de remuneração justo, competitivo e
motivador.
Com isso, a empresa também consegue qualificar seus resultados, buscar excelência no nível
dos serviços prestados e fazer do colaborador um
aliado.

Banco de Talentos

Programa interno com objetivo de identificar e
investir no desenvolvimento e retenção de colaboradores para níveis técnicos e de liderança das diversas
áreas da Exata Logística. Qualquer colaborador
com com mais de 1 ano de registro na empresa
pode participar e, sendo aprovado por um comitê,
passa por uma bateria de testes e formata junto
com a gerência de recursos humanos um plano de
carreira personalizado para uma oportunidade de
crescimento profissional dentro da empresa.

Pesquisa de Satisfação
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Anualmente a Exata Logística faz questão de
ouvir seus clientes com a pesquisa de satisfação.
Todos os dados são compilados em um relatório
e, a partir daí, a Exata formula planos de ação
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A ESTREIA NA INTERMODAL
Devido ao seu crescimento vertiginoso nos últimos cinco anos, acima de
30% ao ano, a Exata Logística decidiu
fazer sua estreia na Intermodal South
America deste ano, no Transmérica
Expo Center, em São Paulo.
Há muito tempo temos intenção de participar da
feira com um estande próprio para mostrar a força
da nossa marca, que se consolidou ao longo desses
11 anos de existência. A empresa nasceu da demanda do grupo, mas rapidamente ganhou mercado e
passou a atuar de forma independente”.
O grande destaque da Exata Logística no maior
evento do setor foi a expansão geográfica da empresa, que planeja a abertura de mais cinco centros de
distribuição (CD) no Brasil.
A Exata prevê um investimento da ordem de R$
5 milhões este ano na abertura de novas unidades,
na modernização dos sistemas de tecnologia (WMS,
TMS e ERP) e no desenvolvimento de iniciativas
para capacitação e retenção de talentos.
Com uma estratégia de atuação que prima por
identificar a necessidade do cliente para oferecer
uma solução sob medida, a Exata espera alcançar uma receita de R$ 100 milhões. Queremos
crescer dentro da nossa base e conquistar novos
clientes.
Outra estratégia da Exata para alcançar o faturamento esperado é expandir sua atuação para outros
segmentos, além dos que já atende.

Foi feito um
estudo minucioso
de todo o Supply
Chain, aproveitando a estrutura do Grupo Arex, para encontrar
sinergias potenciais em todos os processos, e dessa
forma obter ganhos significativos no fluxo de materiais e consequente redução de custos.
Além disso, adotou como solução a utilização de
software de última geração no controle da rede de
distribuição e transporte, monitorando todos os pontos de controle pelo sistema TMS-Transportation
Management System.
Para atender a demanda de abastecimento da
fábrica localizada no RS, foi implantada a operação
de milk run nos fornecedores do cliente nos estados
de SP, PR e MG, com a utilização de filiais regionais
do Grupo Arex, e operação de cross docking no CD
da Exata em São Paulo para abastecimento diário
da linha de produção do cliente. Foram elaborados
planos de melhoria contínua e de contingência
para garantir o abastecimento ininterrupto da
produção.
Para atender as exigências do mercado consumidor do cliente, implementamos um plano de
redução do número de fornecedores de transporte,
reformulação das rotas de distribuição, centralização
das informações, renegociação de fretes, gerenciamento de toda a cadeia de distribuição em território
nacional e Mercosul centralizados na Exata, e suportados por tecnologia de última geração.

CASES EXATA

Resultados

CASE 1

Fabricante de ferramentas motorizadas portáteis
para uso nas atividades de silvicultura e jardinagem

Desafio

Atender a um líder mundial com 1.300 pontos de entregas em diferentes cidades no território
nacional e atuação no Mercosul e que buscava
parceiro logístico para centralizar todas as suas
atividades de suprimentos, movimentação interna,
armazenagem externa, transporte e distribuição. O
objetivo era melhorar o sistema de abastecimento
de seus clientes racionalizando o fluxo em todo o
Supply Chain com redução de custos e melhoria
no nível de serviço e informações.
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Solução

A Exata conseguiu construir uma parceria de
longo prazo, sólida, suportada por soluções logísticas criativas e inovadoras, atingindo uma das
principais metas do cliente que era a informação
e adoção de procedimentos logísticos padronizados
geridos por uma única empresa.
Através do sistema TMS (Transportation Management System), a Exata abastece o cliente de
informações, com relatórios periódicos.
A Exata como único responsável por todo a
logística do cliente, proporcionou agilidade de
informações, ganhos na negociação com transportadores, redução do número de veículos e
pessoas circulando pela planta, com consequente
redução de custos e qualidade das informações
auxiliando nas decisões táticas e estratégicas de
nosso cliente.
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CASE 2

4PL (Four Party Logistics Provider) especializado em entregas emergenciais de itens críticos,
com mais de 230 SSL - Strategic Stock Locations
distribuídos por diversos países

da necessidade no Brasil de atender vários aspectos
fiscais para o trânsito das mercadorias, a Exata
conseguiu com sucesso atingir as necessidades do
cliente. Vale ressaltar, ainda, a rápida implantação
da operação em curto espaço de tempo.

Desafio

CASE 3

O cliente buscava um parceiro estratégico no
Brasil, como política de expansão de seus serviços
no mercado latino-americano.
Este parceiro deveria ser capaz de operar dentro
do sistema já implantado a partir do Call Center
em Nova York, onde todas as ordens de serviços
(tickets) de qualquer parte
do mundo são gerenciadas
em tempo real.
Uma vez recebida à ordem de serviço, há um compromisso de se separar a
peça do estoque e entregá-la
no cliente final em 2 horas,
tendo como média mundial
de 97,5% de entregas efetivas
dentro do prazo e de 99,9
% nível de acuracidade de
estoque.
Nosso desafio era atender
plenamente as exigências
deste sistema, dando-lhe
continuidade com o mesmo
alto padrão de qualidade
mundial.

Solução

Desafio

O cliente desejava obter os benefícios decorrentes
da mudança de um modelo
operacional baseado em
entregas diretas dos fornecedores nas lojas (carga fracionada) por outro baseado
na consolidação de carga em
um Prestador de Serviços e
Soluções Logísticas (PSSL)
e em entregas consolidadas
e que permitisse:
• Redução na fila de espera
para descarga
• Automatização dos processos administrativos de
recebimento nas lojas
• Identificação de divergências documentais antes da
chegada da mercadoria nas
lojas
• Redução no índice de avarias
• Melhoria no processo de
Controle de Qualidade
• Atendimento simultâneo dos pedidos em todas
as lojas
• Controle centralizado das devoluções
• Redução de tempos e custos adicionais
• Eliminar o risco de rupturas nas lojas

A Exata prevê um
investimento da ordem
de R$ 5 milhões este
ano na abertura de
novas unidades, na
modernização dos
sistemas de tecnologia
(WMS, TMS e ERP) e
no desenvolvimento
de iniciativas para
capacitação e retenção
de talentos

Para atender ao desafio
do prazo de 2 horas, a posição estratégica do CD Exata em São Paulo e
o preciso fluxo de informações dentro de nossa
empresa foram fatores críticos para o sucesso. Foi redesenhado um modelo customizado
para atender a esta necessidade específica, com
equipe e equipamentos tecnológicos dedicados
7x24x365.
Este rígido controle de qualidade das etapas e
definição de procedimentos minuciosos foi fundamental para garantir o pleno sucesso nas entregas
com eficiência operacional e agilidade em todo
processo.

Resultados

Rede varejista de materiais para construção,
reforma e decoração com 39 lojas localizadas nos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Apesar das condições de tráfego de São Paulo e

Para que o novo modelo operacional pudesse
ser implantando precisava ser encontrada uma
solução que permitisse o gerenciamento eficiente e
eficaz das entregas dos fornecedores no Centro de
Distribuição
A solução deveria ser capaz de efetuar a gestão
mensal de:
• 300 fornecedores
• 600 entregas
O SUCESSO DO FOCO EM SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS
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• 15.000 notas fiscais
• 1.500 toneladas

Solução

De modo a viabilizar a implantação
do modelo foi desenvolvido um site, 100%
customizado para atender às particularidades da operação. O site foi desenvolvido
e implementado transformando-se na
interface entre os fornecedores e o PSSL.
Para prestar suporte aos fornecedores foi criada a
figura do “gestor do site”, cuja função básica é fornecer as orientações necessárias e esclarecer dúvidas.
O site é responsável por organizar e disciplinar
as entregas mensais de mais de 90.000 linhas de
nota fiscal. Desenvolvimentos adicionais foram
implementados para a interface com os usuários.
O WMS foi redesenhado para atendimento das
particularidades do processo garantindo 100% da
rastreabilidade com o uso de código de barras desde o
recebimento do fornecedor até a entrega nas lojas. O
WMS é integrado com o site e com o ERP do cliente.

Resultados

• Maior visibilidade da cadeia logística para todos os
envolvidos (cliente, fornecedores e PSSL)
• Maior facilidade e redução nos custos de comunicação
• Otimização de fluxos
• Redução de custos logísticos
• Melhoria na gestão de prioridades de coleta e
entrega
• Diminuição na quantidade de recusas e devoluções
de documentos fiscais
• Eliminação de retrabalhos associados à digitação
de Notas Fiscais
• Redução no lead-time global do processo (da coleta à destinação final dos produtos e documentos
fiscais)
• Indicadores de performance:
- Acuracidade no atendimento (faltas e sobras):
99,90%
- Avarias: 0,01%

CASE 4

Fabricante de produtos para o manejo sustentado
e conservação de áreas verdes

Desafio

O cliente buscava um parceiro logístico com tecnologia, know-how, capacidade de investimentos em novas
CASE STUDIES
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tecnologias, estrutura de armazenagem e soluções
logísticas inovadoras para gerenciar
8.000 itens de estoque,
garantindo acuracidade e velocidade de expedição, fazendo, ainda, o controle do
número de série das máquinas produzidas.

Solução

• Mapear as necessidades do cliente.
• Oferecer solução para a produção das máquinas
via MRP e o controle das máquinas montadas via
WMS.
• Implementar solução via WMS tanto para o gerenciamento dos 8.000 itens de estoques de peças
de reposição e produto acabado.
• Utilizar à mesma solução via WMS para que a
troca de informações seja 100% eletrônica.
• Implantar o controle via código de barras de todas
as máquinas produzidas onde garantimos o tracking
dos números de série para cada cliente final.

Resultados

A Exata obteve com sucesso total na operacionalização da montagem das máquinas no CD e no
controle para atender a exigências de órgão governamental dos números de série dos equipamentos
montados. Atingimos a acuracidade de estoque para
os 8.000 itens e atendimentos dos pedidos com a qualidade e velocidade acima das expectativas iniciais.

CASE 5

Indústria automobilística

Desafio

A empresa estava buscando no Brasil um operador logístico que tivesse know-how de gestão de
estoque de peças de reposição e gerenciamento de
pedidos via WEB.

Solução

• Implantação de nosso Weblogistics, para garantir
ao cliente a visibilidade de informações de estoque
e rastreamento de pedidos via WEB.
• Utilização do OMS (Order Management System),
para que o input dos pedidos fosse realizado pelo
cliente via interface Weblogistics.
• Automatização de todas as etapas, facilitando todo
o processo de picking dos produtos em estoque e
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também a visualização on line de disponibilidade de
peças pelo cliente e pelos distribuidores que tivessem
autorização do mesmo.

RESULTADOS
A implantação do Weblogistics no cliente,

Mai.Jun/2009

além de resultar em uma parceria de sucesso,
possibilitou a utilização do conceito Logistics On
Demand, viabilizando o gerenciamento do nível
de estoque, quantidade de localizações ocupadas,
análise de giro dos itens, histórico de consumo
por distribuidor e a transparência dos processos
logísticos envolvidos.

Mauricio Pastorello é diretor geral da Exata Logística.
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