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Respostas para a

gestão empresarial
A Uno Soluções é uma empresa de capital 100% nacional
concebida com a finalidade de oferecer ao mercado as mais
modernas práticas e vantagens da engenharia de software. Seu
carro-chefe é o U-Commerce – sistema de gestão totalmente via
web que possibilita o controle dos diversos setores e unidades
de negócios de empresas de revenda e distribuição, franquias,
serviços, indústria e comércio.

T

ambém faz parte da linha de produtos da UNO o
Infopack (Loja Virtual), Mobilidade para automação da força de vendas em PDA (Palm/PocketPC).
Sua sede fica em Alphaville, Barueri (SP).
Atuando no segmento de soluções para gestão empresarial a UNO utiliza os mais modernos conceitos da
engenharia de software orientados à tecnologia web, que
proporciona ao mundo dos negócios flexibilidade e mobilidade com total segurança no acesso às informações.
Com células de negócios bem definidas como:
Desenvolvimento de Projetos, Consultoria e Produtos para Gestão de Negócios pela Internet, as soluções e serviços UNO são controlados em todas as
fases do processo, tendo como diretriz fundamental o
atendimento das necessidades dos clientes em termos
de qualidade, custos e prazos. A Uno Soluções é
pioneira em ERP (Enterprise Resource Planning)
100% web. Atuando no segmento de soluções para
gestão empresarial em plataforma web desde 1998,
oferece às pequenas e médias empresas flexibilidade e mobilidade com total segurança no acesso às
informações de qualquer lugar do mundo.
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SOLUÇÕES OFERECIDAS
• U-Commerce - sistema de gestão empresarial
• Infopack - Loja virtual (e-commerce)
• Mobilidade - aplicativos para dispositivos móveis
(PDAs)
• Fábrica de Software - desenvolvimento de softwares
customizados para empresas
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de alta qualidade, nos tornando a maior referência no
mercado de pequenas e médias empresas até 2010.

Por que temos essa Missão?

Visão, Missão e Valores para UNO são conceitos
que norteiam toda e qualquer decisão da empresa,
fazem parte do DNA de toda equipe. Cada colaborador acredita e segue esses conceitos, o que resulta
numa equipe homogênea que trabalha focada no
mesmo objetivo.

Para tornar real a visão, a Uno está focada na
criação de soluções acessíveis para o mercado de
pequenas e médias empresas com todas as boas
práticas da Engenharia de Software, otimizando os processos e
libertando os usuários
do re-trabalho, com
soluções simples e de
alta qualidade.
Como prova da transparência da UNO, ousamos em colocar aberta a
data de 31/12/2010, que
norteia todas as ações
comerciais e marketing para fortalecer a Uno Soluções
como referência em sistemas de gestão empresarial
web.

Visão (filosofia – razão de ser da empresa)

Valores (preceitos básicos)

Através de soluções simples e com o mais alto
padrão de qualidade, a UNO tem como principal
objetivo simplificar o seu dia a dia para lhe proporcionar mais qualidade de vida.

VISÃO, MISSÃO E VALORES

Proporcionar qualidade de vida para nossos clientes através da maximização do tempo, e ser motivo
de honra para nossos colaboradores e parceiros por
contribuir com uma empresa que é exemplo do
espírito cooperativo no mundo de software.

Por que temos esta Visão?

Muito mais do que automatizar processos em
sistemas direcionados a resultados, nosso objetivo
fim (produto do nosso trabalho) é oferecer qualidade de vida para nossos clientes, principalmente aos
próprios empreendedores, através da maximização
do tempo que proporcionará a valorização dos relacionamentos humanos.
Acreditamos que o espírito cooperativista é solução para uma sociedade melhor, e queremos atrair
empresas e pessoas com este mesmo ideal. Vamos
trabalhar para que sejamos referência no mercado de
software através da criação de modelos de negócios
sustentáveis (com bases sólidas). Unidos por estes
propósitos, será mais do que motivo de orgulho participar, será motivo de honra poder contribuir com
esse movimento conjunto e justo.

Missão (meta – como realizar a visão)

Libertar nossos clientes das operações repetitivas
do dia a dia através de soluções de gestão simples e

A UNO utiliza os
mais modernos
conceitos da
engenharia de
software orientados
à tecnologia web

Qualidade, Comprometimento, Simplicidade e
Ética.

Por que esses valores?

As soluções UNO devem ter sempre alto padrão
de qualidade, buscando o aperfeiçoamento constante,
tudo isso com simplicidade de processos dando maior
usabilidade às soluções. Mas não basta ter apenas
qualidade e simplicidade, a ética deve ser a base de
todas as ações da empresa, assim como o comprometimento em tudo que fazemos e com todos nossos
clientes, parceiros e colaboradores.

DIFERENCIAIS UNO
Os sistemas UNO são desenvolvidos pensando
em você e na sua liberdade para gerir seus negócios.
Veja como nossas soluções pode ajudá-lo:

Facilidade na sua tomada de decisão,
centralizando todas as informações
da empresa, e filiais, melhorando
a comunicação entre unidades e
departamentos

Deixe a concorrência para trás: o U-Commerce
aumenta o foco do seu planejamento estratégico para
obter eficiência competitiva da empresa
RESPOSTAS PARA A GESTÃO EMPRESARIAL
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Segurança Total

Acessos com restrições por usuários e dados armazenados em nosso
Internet Data Center, disponibilizando
tecnologia de última geração para oferecer a infraestrutura de alta disponibilidade que você necessita.

Fácil personalização do sistema de acordo
com as necessidades do seu negócio

Custo ZERO com sistema operacional e banco
de dados

Planos flexíveis de acordo com a sua
necessidade
Aluguel ou compra de licença

Implantação rápida e padronizada

• Upgrades do sistema sem custo adicional para
você
• Interface gráfica intuitiva e fácil de usar: usuários
adaptam-se facilmente!

Atendimento a clientes

A área de Call Center está orientada para atender os clientes com eficiência e procedimentos bem
definidos. Todos os problemas, reincidentes ou não,
são documentados e corrigidos na causa, trabalhando com conceitos de soluções pró-ativas e não
corretivas.

SOLUÇÕES UNO
U-Commerce – Sistema de gestão 100%
WEB!

A qualidade é um dos pilares fundamentais da
Uno Soluções, por isso seguimos os seguintes princípios:

Estruturado para atender pequenas e médias
empresas, permite o gerenciamento dos negócios
de qualuqer lugar com total liberdade, segurança e
flexibilidade.
A inovação está na integração de todas as funcionalidades de um sistema de gestão (CRM+ERP),
comércio eletrônico e dispositivos móveis (PDA),
além da integração com lojas / franquias (PDVs).
Tudo isso num sistema único.

Busca de melhoria constante

Infopack

POLÍTICA DE QUALIDADE

Os produtos e serviços Uno são desenvolvidos
e controlados em todas as fases do processo, tendo
como diretriz o atendimento dos requisitos em termos
de qualidade, custos e prazos.

Metodologia e processos padronizados

A metodologia de desenvolvimento é totalmente
documentada através de apostilas e gerada pela própria fábrica de software que, em conjunto com um
programa de treinamento interno, a aplicação desses
processos e métricas torna-se tangível para todos os
desenvolvedores e colaboradores da empresa.

Equipe comprometida e motivada

Fator fundamental para a qualidade dos produtos
e serviços UNO, é a motivação e avaliação constantes
dos colaboradores através de Políticas Internas e um
Programa de Avaliação mensal.

Rotinas administrativas automatizadas

Rotinas administrativas, de cobrança, jurídicas
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e de RH (perfil dos
profissionais e Treinamento interno) estão
documentadas e automatizadas
a fim de proporcionar agilidade e pronto
atendimento aos clientes, parceiros e fornecedores.

O Infopack é um sistema completo para administração de lojas virtuais (e-commerce). Simples e
prático é voltado para pequenas e médias empresas,
e empreendedores que queiram vender pela internet
com o melhor custo x benefício do mercado.
Uma ferramenta totalmente intuitiva, você terá
total flexibilidade para modificar todas as informações da sua loja virtual como: políticas de venda,
incluir e excluir produtos, alterar layout e tudo mais
que precisar, basta ter acesso à internet.
Com o Infopack as fronteiras com o seu cliente
são eliminadas, expandindo seus mercados consumidores e, consequentemente, aumentando duas
vendas.

Mobilidade

Software para dispositivos móveis (PDAs)
compatível com qualquer aparelho que permite
automação da força de vendas, controle de estoque,
inventário, etc.
Oferece um conjunto de ferramentas práticas e de
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alta produtividade melhorando o seu relacionamento
com clientes, vendedores, revendedores e parceiros.
Com o Mobilidade você pode:
• Melhorar a comunicação com seus vendedores e
revendedores
• Dar agilidade à área comercial e divulgação de
campanhas de vendas
• Controlar seus vendedores através de roteiros de
visita
• Aumentar a qualidade da informação no momento
da venda
• Controlar e rastrear produtos por lote
• Agilizar o recebimento e separação de produtos
através da leitura de código de barras, entre outros.

Fábrica de software

Instalada na cidade de Sorocaba (SP), a fábrica
de software está capacitada para construir soluções
sob medida para as empresas, utilizando conceitos de engenharia já
consagrados em outros segmentos
do mercado e modernas práticas de
processos de engenharia de software
a fim de agregar produtividade e
qualidade no desenvolvimento de
sistemas.

Consultoria
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de negócios (franquias e unidades próprias), basta
ter acesso à internet.

Benefícios

• Centralização das informações de todas as franquias;
• Segurança do acesso por restrições por usuário;
• Implantação rápida e padronizada;
• Fácil personalização do sistema;
• Exportação de relatórios para Excel ou txt.

A NF-E
A Uno Soluções inseriu em 2009 uma nova ferramenta ao U-Commerce. Trata-se da Nota Fiscal
Eletrônica, que faz parte do projeto SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), e visa transformar
documentos fiscais em formatos digitais.
O processo de emissão eletrônica
de Notas Fiscais teve início no ano
passado e empresas de diversos
segmentos são obrigadas a cumprirem a determinação, de acordo
com datas estipuladas pela Receita
Federal do Brasil. Desde o dia 1° de
abril, estão obrigadas a emitirem
NF-e, companhias dos seguintes
segmentos: importadores de automóveis, caminhonetes, utilitários,
ônibus; distribuidores, atacadistas e
fabricantes de bebidas alcoólicas, inclusive chopes e
cervejas, além de refrigerantes; fabricantes e importadores de autopeças; entre outros.
A próxima etapa terá início em 1º de setembro e
vários outros segmentos estarão obrigados a emitirem
nota fiscal eletrônica, isso é um realidade no país!
Atento a este fato, o executivo diz que a nova
funcionalidade do U-Commerce já conta com o apoio
da APEC (Associação dos Profissionais e Escritórios
Contábeis do Brasil) e oferece inúmeras vantagens
aos usuários. Uma delas é a possibilidade de melhorar
seus processos de controles fiscais, permitindo melhor
intercâmbio e compartilhamento de informações
entre os órgãos fiscais.
A intenção da empresa ao disponibilizar o UCommerce com Nota Fiscal Eletrônica faz parte da
estratégia de oferecer aos usuários, em apenas uma
solução, todas as demais ferramentas de gestão. Isso
explica o nome da Uno e do U-Commerce e reflete
nossa preocupação em mostrar aos empresários que
é possível gerenciar suas empresas com métodos

A fábrica de
software está
capacitada para
construir soluções
sob medida para
as empresas

A Uno Soluções possui um quadro de consultores e programadores
treinados internamente através de cursos específicos e
desenvolvimento de produtos internos da empresa.
Com a equipe de consultores Uno sua empresa
terá:
• Comprometimento técnico;
• Criamos e transferimos “know-how”;
• Reduzimos sua dependência a softwares proprietários;
• Ampliamos a autonomia e controle.
As áreas em que prestamos consultorias:
• Linguagem de programação;
• UML e Metodologias;
• Implementação de meios de pagamento On-line;
• Cálculos de frete e logística.

U-FRANCHISING
O U-Franchising é o sistema de gestão empresarial voltado para o segmento de franquias. Totalmente via web, permite o gerenciamento da sua rede
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e soluções práticas e eficientes,
como softwares de gestão integrados com Notas Fiscais Eletrônicas, que controlam todos os
departamentos da empresa em
tempo real.
Totalmente integrada ao U-Commerce a funcionalidade visa otimizar e permitir a troca de informações entre os próprios contribuintes, a partir
de arquivos padrão e cruzamento entre dados contábeis e fiscais. Esse processo será extremamente
ágil e integrado, uma vez com a utilização da Nota
Fiscal Eletrônica do U-Commerce, os dados serão
simultaneamente enviados às Secretarias da Fazenda
Estaduais, aos destinatários e garante o recebimento
das mesmas dos fornecedores.
Segundo pesquisa divulgada pelo NIC.br (Núcleo
de Informação e Coordenação), 47% das empresas
nacionais já utilizam softwares de gestão empresarial
para integrar dados e processos, sendo que 50% delas
têm o apoio de soluções de ERP, como o U-Commerce. Com base nesse mercado, a Uno Soluções tem
aprimorado ainda mais os seus aplicativos.

RELAÇÃO DE CLIENTES
Atualmente a UNO atende empresas de diversos
segmentos e ramos de atividade como:
• Distribuidores
• Revendedores
• Franquias
• Fábricas
• Automação
• Artigos fotográficos
• Telecomunicações
• Construção civil e hoteleira
• Decoração
• Informática
• TI
• Cosméticos e perfumaria
• Móveis
• Equipamentos automotivos
• Datacenters
• Consultorias
• Agências de publicidade
• Alimentício
• Brinquedos
• Editoras
• Eletroeletrônicos
• Floricultura
• Hobbymodelismo
CASE STUDIES
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• Informática
• Livraria e papelaria
• Utilidades domésticas

CASE DE SUCESSO
Microside

Oportunidades no interior são extremamente
tentadoras. São 645 municípios com empresas em
franco crescimento e em busca de bons produtos de
gestão. A Microside, situada em Campinas, é uma
das pioneiras no assunto. A empresa adotou o UCommerce, ERP da Uno Soluções, para centralizar
informações e gerenciar os processos de suas 300
revendas.
Pesquisa realizada recentemente pela consultoria
Applied Scientific Methods (ASM) revela que, em
2009, haverá um aumento dos investimentos das
empresas em aplicações de gestão empresarial, especialmente em ERP (Enterprise Resource Planning).
Esses investimentos causarão impacto direto no perfil
dos produtos de gestão empresarial adquiridos, uma
vez que a maioria das empresas projeta continuar investindo em seus parques instalados de equipamentos
visando a maior suporte a aplicações de sistemas de
gerenciamento empresarial. O interior do Estado de
São Paulo tem-se mostrado um mercado extremamente interessante e interessado em aplicações de
gestão. São 645 municípios, com empresas ávidas
em crescer e multiplicar seus produtos e serviços
em todo país.
Entre essas empresas, está a Microside, de Campinas (SP), que se adiantou a esta tendência e, há um
ano e meio, adotou o U-Commerce, sistema de ERP
(Enterprise Resource Planning) da Uno Soluções
como única ferramenta de gestão empresarial.
Especializada na fabricação e comercialização de
servidores e microcomputadores, o principal objetivo
da empresa com essa aquisição é a possibilidade de
trabalhar com informações centralizadas e, ao mesmo tempo, promover a interligação entre suas áreas,
reduzindo sensivelmente seus custos operacionais.
Segundo Dráusio Araújo, diretor comercial da Microside, essa meta foi plenamente atingida.
“Com a adoção do U-Commerce, conseguimos
dar maior velocidade aos nossos processos. Passamos
a responder prontamente às necessidades dos nossos
clientes, fechando mais negócios. Como o sistema
é integralmente disponibilizado via Web, podemos
acessá-lo de qualquer lugar do Brasil e do mundo”,
diz Araújo.
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Com uma carteira de aproximadamente 300
clientes ativos em todo o País, a Microside foi uma
das primeiras empresas a adotar a solução da UNO.
“A UNO conseguiu nos fidelizar. A implementação
do sistema de gestão, há um ano e meio, decorreu de
suas funcionalidades. Com o tempo, verificamos que
a qualidade do suporte e das atualizações mantinham
o ERP sempre adequado às nossas necessidades”,
observa o empresário, “e isso foi decisivo para continuar nossa parceria.”
Um dos fatores que mais contribuíram para a
adoção do software pela Microside foi a relação custo/
benefício, além da possibilidade de visualização de
todos os processos empresariais
em um único sistema. “Os ERPs
têm a função de automatizar processos repetitivos, oferecendo aos
usuários mais tempo para funções
estratégicas e relacionamento com
clientes e colaboradores. Desde a
implantação, só contabilizamos aumento de receita e produtividade”,
complementa Araújo, que considera “impossível um ambiente
empresarial funcionar plenamente
sem ERP”.
A solução implantada na
Microside é exemplar. A adoção
do U-Commerce permitiu que
usuários e tomadores de decisão ganhassem acesso
imediato a informações de todas as áreas da empresa. O controle de estoque, faturamento e avaliação
de novas oportunidades de vendas também foram
facilitados.
Operado via web, o U-Commerce oferece maior
flexibilidade para gerenciar negócios de qualquer
segmento e em qualquer lugar. Outro destaque fica
por conta da rápida e padronizada implantação
do sistema, seguindo as melhores práticas do PMI
(Project Management Institute).

produtividade e garantindo fidelidade à metodologia
da corporação.
Depois de abrir escritório na Argentina e Dubai,
capital dos Emirados Árabes, a companhia queria
uma ferramenta que respeitasse seus processos e
lhe permitisse abandonar os documentos em Excel
e Word. “A gestão era bem amadora”, comenta
Gustavo Hamam, diretor de desenvolvimento da
empresa. O executivo exemplifica de uma forma
bastante simples as dificuldades encontradas: “Uma
planilha escrita em português não conversa com
uma escrita em árabe.”
Além das funcionalidades idiomáticas, a Hamam procurava por um ERP o
menos engessado possível, pois
demandava um grande nível de
customização da ferramenta.
“Projetos para o setor hoteleiro
são muito específicos, bem diferentes das demandas de arquitetura para casas ou escritórios”,
pontua o diretor, contabilizando
25 mil diferentes itens a serem
avaliados em cada trabalho, o que
leva até dois anos e meio para ser
finalizado.
Ter uma solução adequada aos
processos consumiu seis meses
de customização. “O fornecedor
fez reuniões com diversos setores da empresa para
compreender nosso negócio”, recorda Hamam. A
ferramenta já rodou cerca de 10 projetos simultaneamente.
O software da UNO ajudou a companhia na automatização dos processos de geração de orçamentos,
cotação de compras via web, controle de comissões,
intranet e extranet. O aplicativo roda em um servidor
no escritório da empresa em São Paulo, podendo
ser acessado via web pelos funcionários argentinos
e árabes.

Hamam

NUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Com uma
carteira de
aproximadamente
300 clientes ativos
em todo o País,
a Microside foi
uma das primeiras
empresas a adotar
a solução da UNO

Um projeto de expansão internacional iniciado há
três anos e uma média de crescimento na casa dos
40% fizeram com que a empresa de projetos para a
indústria hoteleira Hamam precisasse de um sistema
para controlar o fluxo de informações corporativas.
Em 2007, a empresa começou um projeto de adoção
do software de gestão empresarial (ERP) da brasileira
UNO Soluções. O sistema tornou-se o “coração” da
companhia, centralizando processos, aumentando a

Aberta em 1999, a Nut Indústria e Comércio é
uma empresa de pequeno porte que fabrica mais de
2,5 mil quilos de guloseimas todos os meses. Sua
lista de clientes inclui: Grupo Pão de Açúcar, Fran´s
Café, Fasano, Rodeio, Sérgio Arno e Hilton Hotel,
além da sua base de clientes formada por cafeterias, supermercados, casa de importados, empórios,
buffets, hotéis e restaurantes.
RESPOSTAS PARA A GESTÃO EMPRESARIAL
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Com o crescimento e aumento
da demanda a empresária Maria
Cecília Games Cantacci (proprietária) e Lúcia Machado Mott
(gerente administrativa) perceberam que precisavam aumentar o
controle dos processos internos e externos. A empresa
enfrentava problemas como o de controlar pedidos
volumosos vindos por e-mail, só da rede Pão de Açúcar são mais de 100 lojas realizando encomendas, e
controlar estoque, recebimento de matéria-prima dos
fornecedores, quais produtos mais populares e quais
de menor representatividade para o negócio, fluxo de
caixa e contas a pagar.
Com os problemas identificados, a Uno Soluções efetuou a implantação da solução em 15 dias
resolvendo, inclusive, uma questão considerada
importante pela proprietária da empresa: a emissão
de nota fiscal.
A solução utilizada pela Nut Indústria e Comércio
foi o U-Commerce
(www.u-commerce.com.br) sistema de gestão
desenvolvido em plataforma aberta (J2EE) pela Uno
Soluções Integradas. A fabricante de biscoitos optou
por utilizar a ferramenta com interface web, de comercialização pelo modelo por aluguel, mas poderia
ter optado pelo formato dedicado. O U-Commerce é
compatível com qualquer banco de dados e pode ser
usado tanto em plataforma Linux, quanto Windows.
Esta solução também inclui servidor de alto desempenho, suporte, proteção antivírus e contra intrusões,
realização de backups diários e alta disponibilidade,
graças ao uso do datacenter da Ascenty, parceira da
Uno Soluções. A fabricante de biscoitos paga uma
mensalidade variável de acordo com a quantidade de
dados, em megabytes transferidos no servidor.

Prós da Tecnologia

• Agilidade;
• Melhor organização aos negócios;
• Aumento da precisão das informações que circulam
pela empresa;
• Interface amigável;
• Prestação de suporte técnico sempre que solicitado;
• Segurança dos dados, agora armazenados no datacenter da Ascenty;
• Não há necessidade de se preocupar com backups
constantes.

Resultados

• A ferramenta U-Commerce aumentou as oportuCASE STUDIES
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nidades de crescimento;
• Deixou tudo organizado;
• Liberou a mão de obra;
• Melhorou o relacionamento
com os clientes ao automatizar processos que antes precisavam ser digitados a todo
momento;
• Possibilitou o foco da empresa no seu negócio, definindo estratégias, promoções, desenvolvendo novos
produtos e embalagens;
• Melhorou as vendas, hoje realizadas 99% dentro do
estado de São Paulo, para o restante do País;
• Clientes passaram a ter acesso a informações atualizadas sobre suas compras;
• A Nut montou um histórico dos clientes de pequeno porte - sabe quem comprou e quem deixou
de comprar.
• Passou a gerar boletos automaticamente, e contar
com um calendário que avisa sempre as contas a
vencer naquele dia.
• A imagem da empresa foi melhorada com a adoção
da Nota Fiscal Eletrônica, por mostrar que se trata
de uma empresa que se profissionalizou.

SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES
A Sisponto Sistemas Inteligentes, especializada no
desenvolvimento e fornecimento de soluções de controle de frequência e acesso, adotou o U-Commerce,
sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) da
Uno Soluções como ferramenta de gestão empresarial
e de relacionamento com seus clientes.
Atualmente, o software é utilizado em todas as
áreas da empresa, especialmente no departamento
comercial onde os resultados são bastante positivos.
“Conseguimos melhorar muito o tempo de resposta às
solicitações de nossos clientes e, dessa maneira, agilizar
o fluxo de pedidos. Como todas as informações ficam
registradas e podem ser acessadas de qualquer local, o
ganho de tempo e produtividade melhoraram sensivelmente”, explica o diretor Jackson Túlio Reis.
Trabalhando com o U-Commerce desde 2007,
a empresa espera aprimorar e agilizar ainda mais a
comunicação com os 300 clientes ativos que possui
em diversos segmentos no País. “Entendemos que
uma comunicação eficaz e de qualidade com nossa
base de clientes é o ponto de partida para o sucesso
do nosso negócio. Por essa razão, optamos pelo
U-Commerce, que possibilitou melhorarmos tanto
nossos processos internos como externos de gerenciamento”, argumenta Reis.

TECNOLOGIA

O executivo explica que outro fator que o levou a
optar pelo ERP da Uno Soluções foi a oportunidade
de trabalhar com sistemas seguros e sem falhas.
“Nosso sistema anterior travava com muita frequência e isso impactava negativamente em nossos
processos comerciais, uma vez que nossos clientes
estão espalhados pelo Brasil. Hoje, apesar dos 35
acessos simultâneos aos módulos do U-Commerce,
não há problemas”, diz Túlio Reis.
Pelo fato de ser operado 100% via web, o UCommerce oferece maior flexibilidade para gerenciamento dos negócios de qualquer segmento e em
qualquer lugar. A implantação rápida e padronizada
do sistema, seguindo as melhores
práticas do PMI (Project Management Institute), é outro grande
diferencial do nosso sistema.
No mercado há 14 anos, a
Sisponto Sistemas Inteligentes é
especializada no desenvolvimento
e comercialização de soluções de
controle de frequência e acesso
em empresas, em modo ‘on-line’
ou ‘off-line’. A empresa oferece
soluções completas, que vão
desde a identificação funcional do
colaborador, até o fornecimento
de tecnologia de biometria, codigo
de barras, proximidade, i-button,
ou smart-card.Todo o sistema
é de desenvolvimento próprio,
podendo controlar uma ou várias
empresas e filiais remotamente,
tudo em tempo real, com a màxima integridade, através de replicação de banco de
dados.
A Sisponto também fornece soluções de gerenciamento de fazendas (o maior produtor de grãos do planeta usa o Sisponto Fazenda), hotéis, motéis, pousadas
e similares. Em 2007, ficou entre as cinco melhores
empresas do setor em todo o território nacional, contemplada pelo prêmio Top Of Mind, formulado por
mídia especializada, e eleita por cédula eletrônica.
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personalizados. Em operação na empresa desde 2007,
o sistema já gerou resultados bastante expressivos e
compensadores.
Como trabalhava com sistemas praticamente manuais, o processo de produção e emissão de relatórios
de visitas, por exemplo, levava muito tempo para ser
realizado. Além disso, pelo fato de não possuir um
banco de dados eficiente para armazenar informações
relacionadas aos clientes, os dados comerciais e cadastrais não eram obtidos com rapidez. O processo
de execução de orçamentos também foi impactado
para melhor, uma vez que os softwares fornecem
aos usuários todas as informações relacionadas aos
clientes.
“A nossa equipe de vendas era
obrigada a fazer relatórios de visitas manualmente; e o espaço que
existia na época era insuficiente
para guardar tanta informação.
Isso nos causava muitos transtornos, pois não conseguíamos
controlar a data da última visita
àquele determinado cliente e
sequer quantos orçamentos haviam sido abertos e nem o total
de obras visitadas semanalmente”, explica Cecília Magalhães,
diretora da Vidro Real.
A executiva salienta que a
rastreabilidade de produtos por
meio de código de barras é um
grande diferencial do U-Commerce. “Essa opção nos ajudou
a rastrear os produtos comercializados para cada um dos nossos clientes, de acordo
com lotes, datas de fabricação e fornecedores de
matérias-primas que foram utilizadas na confecção
de determinada pastilha”, explica Cecília.
A integração do U-Commerce com o Google
Maps – serviço gratuito de pesquisa e visualização
de mapas na web- também contribuiu para o bom
desempenho da área comercial da Vidro Real. Com
esta funcionalidade, a equipe de vendas da empresa
consegue identificar a melhor rota entre o escritório e
o cliente, bastando para isso apenas cadastrar o cliente e clicar no botão Google Maps dentro U-Commerce.
O aplicativo permite ainda calcular a quilometragem
e o tempo gasto no trajeto, garantindo um melhor
planejamento para que não ocorram atrasos e aborrecimentos para ambas as partes.
O Commerce é operado totalmente via web e

A Vidro Real
Revestimentos
Especiais,
especializada no
desenvolvimento e
comercialização de
pastilhas de vidro,
está utilizando
o U-Commerce,
software de
gerenciamento
empresarial da Uno

Vidro Real

A Vidro Real Revestimentos Especiais, especializada no desenvolvimento e comercialização de
pastilhas de vidro, está utilizando o U-Commerce,
software de gerenciamento empresarial da Uno
Soluções, em sua área comercial como forma de
oferecer aos seus clientes processos mais rápidos e
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oferece maior flexibilidade para gerenciar negócios
de qualquer segmento e em qualquer lugar.
A Vidro Real Revestimentos Especiais foi fundada em Janeiro de 2004 e veio suprir uma carência
no mercado de pastilhas de vidro: a de um produto
moderno, brilhante, de uma transparência absoluta,
de altíssimo padrão de qualidade, com um acabamento perfeito e uniforme após o assentamento.
Comercializa seus produtos para arquitetos, decoradores, designers, paisagistas, a construção civil em
geral e clientes finais.

Axion Construções

A Axion Construções, empresa paulista de engenharia especializada em construções civis nas áreas
industrial, comercial, hospitalar e residencial, atribui
a concretização de alguns de seus negócios à utilização do sistema de gerenciamento empresarial UCommerce, da Uno Soluções. A eficácia do sistema
é apontada pelos clientes da Axion como precedente
para o bom andamento dos negócios, especialmente
nesse momento de crise na economia nacional.
Segundo Reynaldo Amaral Duarte Júnior, sócioproprietário da Axion Construções, a metodologia de
trabalho implantada na empresa despertou interesse
dos clientes. “Eles nos perguntam como conseguimos trabalhar com uma estrutura tão eficaz de
gestão, onde é possível prever e controlar gastos, e
nós mostramos como o U-Commerce atua. Isso
faz com que eles sintam-se mais seguros em nos
contratar para gerenciarmos seus empreendimentos
imobiliários. Alguns até se propõem a virem até a
empresa para conhecer o sistema”, diz o executivo

da Axion, que possui cerca de 60 colaboradores, em
sua maioria, engenheiros.
Duarte Júnior salienta que os módulos mais
utilizados na construtora são o Financeiro e o de
Compras; este último, por sinal, reduziu em oito
vezes o tempo gasto com o processo, que era realizado manualmente e, agora, com o E-procurement
(funcionalidade que compõe o módulo de compras)
as cotações e solicitações de compras são realizadas
automaticamente via web, com os fornecedores
previamente cadastrados. A flexibilidade do sistema e a interface com bancos de dados também
foram apontadas por ele como diferenciais do UCommerce.
“As planilhas de controles são uma constante
em nossa rotina, por isso, precisamos de soluções
que sejam seguras, fáceis de operar e atendam às
nossas demandas. O U-Commerce incorpora essas
características com muita propriedade e não precisamos ser exímios conhecedores de tecnologia para
operá-lo”, salienta.
Em um mercado em franca expansão e cada vez
mais competitivo como é o ramo de construção, é
fundamental que as empresas tenham diferenciais
competitivos para se destacar no mercado e crescer.
Certamente a Axion já saiu na frente, com esse diferencial sendo reconhecido pelos clientes.
A Axion Construções é uma empresa paulista de
engenharia especializada em construções civis nas
áreas industrial, comercial, hospitalar e residencial.
Sua equipe técnica já construiu mais de 300 mil
metros quadrados em obras no País e atualmente
possui cerca de 60 colaboradores.

Marcio Sanson é diretor executivo da Uno Soluções
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QUÍMICA AMPARO-IPÊ

Waldir Beira Júnior

Sinônimo de

inovação e liderança
A Química Amparo, empresa nacional líder em produtos de
limpeza e higiene no País, iniciou as atividades em 1950,
produzindo sabão em barra em Amparo, interior de São Paulo.
A empresa iniciou processo de expansão sob a administração
de Waldyr Beira, um dos fundadores.

A

o gerir os negócios ele aplicou estratégias
inovadoras no desenvolvimento de produto e
processos de produção e impulsionou a marca
Ypê, nome que homenageia uma das mais
belas e floridas árvores nacionais, o ipê, símbolo de
força e resistência.
Sempre em busca de inovações tecnológicas, a
empresa desenvolveu o primeiro sabão fabricado por
extrusão, à base de glicerina, translúcido, do mercado
brasileiro, o que permite seu total aproveitamento.
O sabão em barra Ypê conquistou o País e ultrapassou as fronteiras, dando início às exportações da
Química Amparo. Atenta à diversificação e às novas
tendências de mercado, a empresa passou a ampliar
a oferta de produtos de limpeza.
No início dos anos 80 lançou o detergente para
louças Ypê. Nos anos 90, produziu o primeiro detergente líquido para louças, totalmente transparente
e em inédita embalagem transparente PET, o Ypê
Clear. Resultado de investimentos constantes em
tecnologia, também foi o primeiro do país a ter na
embalagem um rótulo que não se desmancha na
água. Há quase 10 anos Ypê é o líder no mercado
brasileiro de detergentes líquidos para louças.
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NOVOS PRODUTOS
A diversificação e a ampliação
da linha de produtos ganharam
força a partir do ano 2000 com a
chegada ao mercado do desinfetante
Pinho Ypê, atualmente comercializado em três versões: Tradição, Lavanda e
Citrus. No ano seguinte, a empresa incorporou a
fábrica Tecnitron, da cidade de Salto, interior do
estado, e passou a disputar o segmento de sabão em
pó com Tixan Ypê, lava roupas que já conta com
cinco novas versões: Tixan Ypê Primavera; Tixan
Ypê Maciez; Tixan Ypê Natureza; Tixan Ypê Flor
do Sol e Tixan Ypê Ação Máxima.
Desde então, a Ypê vem ampliando ainda mais
a oferta de produtos de limpeza doméstica e higiene
pessoal. Para complementar a linha de lava roupas,
chegou ao mercado no ano de 1998 o amaciante
Ypê. Atualmente, comercializado em cinco versões:
Aconchego, Carinho, Ternura, Harmonia e Energia.
A empresa começou a produzir também o desinfetante Bak Ypê; além da linha Multiuso Ypê Fácil;
Lava-Roupas Líquido e lustra-móveis Lustral Ypê.
O segmento de higiene pessoal passou a ser explorado
em 2004 com o lançamento da linha de sabonetes
Flor de Ypê. No final de 2006, a empresa entrou
para o segmento de esponja de lã de aço com a marca
Brilho Ypê.

FÁBRICAS
A Química Amparo possui unidades produtivas nas cidades de Amparo e Salto, interior de São
Paulo, além de Simões Filho, na Bahia. No total
são mais de 2 mil funcionários, além de centenas de
prestadores de serviços diretos e indiretos. A empresa
exporta produtos para países da América Latina,
Ásia e África.

IDENTIDADE VISUAL
Para unificar a imagem da marca Ypê e facilitar
a identificação de todos os seus produtos no mercado, a empresa decidiu adotar uma nova logomarca.
Em 2007, a identidade visual foi reforçada com uma
gota de água azul com a marca Ypê destacada em
branco, que substituiu a elipse na cor vermelha. O
novo símbolo representa transparência, confiança,
pureza, honestidade e limpeza, que foram atributos
associados por consumidoras à marca, detectados em
CASE STUDIES
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pesquisa realizada em nível
nacional.

CASO FLORESTA YPÊ
Desde a fundação da Química
Amparo, detentora da marca Ypê, em 1950,
na cidade de Amparo, interior de São Paulo, a empresa, genuinamente brasileira, tem a preocupação
em oferecer produtos de higiene e limpeza que
causassem o menor impacto na natureza. Baseado
neste princípio foi formulado o sabão em barra Ypê
Neutro, um produto 100% biodegradável e ecologicamente correto.
A empresa possui, atualmente, três unidades fabris, localizadas nas cidades de Amparo e Salto, no
interior de São Paulo e em Simões Filho, na Bahia.
Em todas as plantas industriais a empresa possui
sistemas de tratamento de efluentes, a partir do qual
é feito o reúso das águas tratadas. Além disso, a empresa dipões também de estações de tratamento de
esgoto, completando-se, assim, um ciclo de responsabilidade ambiental, uma vez que nenhum tipo de
efluente seja despejado na natureza sem que antes
tenha sido devidamente tratado. Os resíduos sólidos,
são devidamente destinados a aterros legalizados e
autorizados pelos órgãos competentes para receber
estes tipos de materiais.

SUSTENTABILIDADE PARA A YPÊ
A Ypê tem nos três pilares básicos da sustentabilidade: social, meio ambiente e econômico, a diretriz
de sua atuação, visando atender às necessidades de
seus consumidores quanto à higiene e limpeza.
Como resultado desta atuação sustentável, na área
social, a Ypê recebeu o Prêmio Top Social ADVB
2008, com o projeto Núcleo Educacional SEPI,
localizado na cidade de sua sede, em Amparo-SP,
que há mais de trinta anos atende às crianças de
adolescentes carentes da cidade. Atualmente atende
a mais de quinhentas crianças e adolescentes. Ainda
contribui com diversas outras instituições como a
Santa Casa Anna Cintra, TUCCA, Fundação do
Fígado, Mansão do Caminho, entre outras.
Os produtos Ypê possuem embalagens recicláveis, tensoativos biodegradáveis e há, ainda, o
constante trabalho visando à redução de peso de
suas embalagens de forma a diminuir os resíduos,
bem como a energia consumida para a produção e
transporte destes produtos, o que reduz a emissão de
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CO2 na atmosfera. As embalagens de papel-cartão de
seus produtos possuem o selo FSC, o que garante o
manejo responsável dos recursos florestais utilizados
no processo de obtenção da matéria-prima.
Em agosto de 2008, a Ypê lançou o lava-roupas
Ypê Premium, um sabão em pó com exclusiva fórmula livre de fosfato. Este mineral, quando presente,
em quantidades excessivas, na água de rios, lagos e
represas os fosfatos ocasionam o fenômeno conhecido por eutrofização ou eutroficação, que consiste
no excesso de nutrientes - compostos químicos ricos
em fósforo - na água, o que leva
à proliferação excessiva de algas
e na consequente diminuição de
oxigênio na água, comprometendo
o ecossistema. Ypê Premium é o
primeiro sabão em pó que ajuda a
preservar a vida aquática.
Já na área ambiental as ações
mais públicas começaram no ano
de 2007. A natureza está presente
na essência e no nome da empresa, conforme identificaram seus consumidores em
pesquisa realizada entre os anos de 2005 e 2006. O
nome Ypê faz referência à árvore símbolo do país
(o Ipê-amarelo teve sua flor reconhecida, em 1961,
como a “flor símbolo do país” através de decreto
federal). Na sede da empresa, na cidade de AmparoSP, ao longo das margens do Rio Camanducaia, a
Ypê possuí projeto de recuperação da mata ciliar, no
qual já foram plantadas mais de dez mil árvores.

Jul.Ago/2009

Atlântica, em área de 130 hectares ou o equivalente a
1,3 milhão de metros quadrados. A primeira Floresta
do Futuro Ypê será plantada na Região Metropolitana de Campinas, uma das mais industrializadas e
urbanizadas do Estado de São Paulo, e trará benefícios
a todo o território brasileiro.
“O projeto reafirma os compromissos com responsabilidade socioambiental, que fazem parte da
nossa história. A empresa preocupa-se com meio
ambiente desde sua fundação, há 57 anos”, destaca
Waldir Beira Júnior, Diretor da Ypê. A Floresta do
Futuro Ypê vai contribuir para
a redução do dióxido de carbono
(CO2). Com o plantio poderemos
reduzir o efeito estufa e, consequentemente, as mudanças climáticas, a
elevação do nível dos oceanos, que
também acarretam problemas à
saúde do homem.
Além da diminuição da poluição
ambiental, o projeto traz benefícios
sociais. O programa de reflorestamento com mudas nativas da Mata Atlântica privilegia regiões nas margens dos rios e APP (Áreas de
Preservação Permanente). Todo o processo é de responsabilidade da SOS Mata Atlântica, que escolhe,
define e licencia os locais de plantio e dos viveiros e
acompanha o projeto por cinco anos, com auditoria
da PriceWaterhouseCoopers. A equipe responsável
pelo manejo do viveiro, formada por pessoas da região, monta uma cooperativa, recebendo treinamento
técnico, com objetivo de manter a sustentabilidade
do projeto a longo prazo.
Como resultado e reconhecimento a estas ações
a Ypê foi eleita, em pesquisa realizada pelo Jornal
Folha de São Paulo, empresa TOP OF MIND em
Preservação Ambiental em 2007. “Reconhecemos
que nossas ações podem ser pequenas diante de tudo
o que precisa ser feito em favor do meio, mas, ao
mesmo tempo, acreditamos que é necessário fazer a
nossa parte, dar o primeiro passo em direção de um
futuro melhor”, completa Waldir Beira Júnior sobre
as ações da empresa.

A diversificação
e a ampliação da
linha de produtos
ganharam força a
partir do ano 2000

MOTIVAÇÃO PARA
O CASO “FLORESTAS YPÊ”
Nos últimos anos o mundo vê-se às voltas com
as questões ambientais de forma mais intensa. O
aquecimento global passou a fazer parte de todas as
discussões em âmbito empresarial, governamental,
local, internacional, etc.
Foi pensando nesta crescente preocupação mundial com a questão ambiental que a empresa sentiuse no dever de apresentar tudo que já vinha sendo
feito e fazer mais, como uma forma de retribuir à
natureza o que dela usufruímos, visando a um futuro
melhor para as próximas gerações.
Sendo assim, em junho de 2007 a Ypê aderiu ao
programa Florestas do Futuro da Fundação SOS
Mata Atlântica. O resultado desta parceria foi a criação das Florestas Ypê programa prevê patrocínio ao
plantio de 200 mil mudas de espécies nativas da Mata

INTRODUÇÃO AO
PROJETO FLORESTAS YPÊ
A situação atual de cobertura florestal no bioma
Mata Atlântica é da ordem de 7% de sua área original.
Trata-se de uma das mais complexas e diversificadas
florestas tropicais, com altos níveis de endemismo
SINÔNIMO DE INOVAÇÃO E LIDERANÇA
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e ao mesmo tempo, grandes pressão de redução de
habitat, tornando-se uma das áreas mais prioritárias para a conservação da biodiversidade mundial
(Myers et al, 2000).
Além disso, a falta de cobertura florestal nas
margens dos cursos d’água e nascentes diminui a
qualidade da água, pois não há raízes suficientes
para fazer o papel de filtro; e a quantidade de água
também é comprometida, muitas vezes devido ao
assoreamento desses cursos, uma vez que não há
proteção contra as enxurradas (Lima, 1996).
Nesse contexto, o Programa Florestas do Futuro,
executado pela Fundação SOS Mata Atlântica, é
voltado à restauração florestal e à recuperação de
áreas, preferencialmente aquelas protegidas por lei e
que contribuem para a conservação da água e incremento de biodiversidade. Visa também apoiar ações
socioambientais e capacitação técnica por meio de
atividades sustentáveis que auxiliem na conservação
da Mata Atlântica. O Programa é patrocinado por
empresas preocupadas com a proteção aos recursos
naturais, que encontram na Fundação SOS Mata
Atlântica a parceria para colocar em
prática esses valores.
Dessa forma, o Programa arca com os
custos e responsabilidade técnica da intervenção e também
realiza atividades de
educação ambiental
nas regiões onde atua,
envolvendo também
a sociedade civil organizada, proprietários de áreas, e o Poder Público em
um programa participativo de reflorestamento.
Em sua atuação na Bacia do Médio Tietê – Campinas - SP, resultado da parceria entre a Fundação
SOS Mata Atlântica e a Ypê, objetiva a restauração
florestal de áreas que contribuam com a conservação
dos recursos hídricos, ampliação de fragmentos e
incremento de biodiversidade.
Para tanto, estão sendo plantadas o total de 45.000
mudas na Fazenda Malabar, entre estas 15.000 são
patrocinadas pela Química Amparo, apenas nesta
fazenda, sendo que outras 185.000 serão alocadas em
outras propriedades. Até o momento foi concluído o
plantio de 29.157 mudas de árvores nativas da Mata
Atlântica, do montante total.

Em junho de 2007
a Ypê aderiu
ao Programa
Florestas do
Futuro da
Fundação SOS
Mata Atlântica
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ATIVIDADES REALIZADAS
Controle de Formigas Cortadeiras

Primeira atividade operacional realizada em todas
as áreas foi o controle inicial de formigas cortadeiras
(figuras 1 e 2), as iscas foram distribuídas por todas
as áreas a serem implantadas. As iscas utilizadas
para o controle são iscas formicidas granuladas a
base de Fipronil, procedendo-se com uma aplicação
sistemática, distribuida por toda a área na dosagem
de 10g a cada 10m2 e 10g por metro quadrado de
terra solta ao redor dos formigueiros.

Limpeza Geral da Área

Quinze dias após o combate de formigas iniciou-se a roçada da área, visando rebaixar capins
e outras ervas invasoras em toda a área (figuras 3
e 4), preparando-a para a aplicação de herbicida e
tratamento de solo.

Preparo de Solo

Passados alguns dias para que o capim roçado
secasse, iniciou-se o preparo de solo da área predominada por gramíneas. Foi utilizada a técnica de
cultivo mínimo onde só é preparado o solo na linha
de plantio mantendo-se a palha e a matéria orgânica
proveniente da roçada na entrelinha, diminuindo
assim, a possibilidade de erosão, aumentando a resistência à compactação, diminuindo a reinfestação
por espécies competidoras e mantendo a umidade no
solo por mais tempo.
O preparo de solo foi realizado de forma mecanizada na maior parte da área com a utilização de
um trator equipado com uma haste subsoladora
preparando o solo a uma profundidade de 40cm.
Como o espaçamento foi definido como 3 X 2 m, o
terreno foi subsolado em linhas a cada três metros
(figuras 5 e 6).
E onde não foi possível o acesso do trator para
realizar o preparo de solo as covas foram preparadas
com um perfurador de solo manual, obedecendo ao
mesmo espaçamento do restante da área

Plantio

O plantio foi realizado utilizando a metodologia
de campo desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia
e Restauração Florestal (LERF) que consiste na introdução de linhas alternadas de plantio com espécies
de diferentes comportamentos, que representarão os
módulos sucessionais. Para a implantação dessas
linhas, a lista de espécies nativas regionais é dividida
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em dois grupos funcionais: grupo de preenchimento
e grupo de diversidade.
O grupo de preenchimento tem como função
promover o rápido recobrimento da área, criando
um ambiente favorável ao desenvolvimento dos indivíduos do grupo de diversidade, ao mesmo tempo
desfavorecendo o desenvolvimento de espécies competidoras como gramíneas e lianas agressivas através
do sombreamento da área de recuperação. O fato de
pertencer a um grupo funcional inicial na sucessão
não implica dizer que a espécie se encaixa no grupo
de preenchimento. Para uma espécie pertencer a esse
grupo ela deve ter como características, além do rápido crescimento, a capacidade de formar copa densa
e frondosa, sendo assim uma eficiente sombreadora
do solo (Nave, 2005). Outra característica desejável
para as espécies do grupo de preenchimento é que
elas possuam florescimento e produção precoce de
sementes.
No grupo de diversidade incluem-se todas as demais espécies da região, que podem ou não possuir
as características do grupo de preenchimento, mas
deve ser composto sempre por um grande número de
espécies, podendo ter poucos indivíduos por espécie.
Assim, nessa categoria podem estar incluídas espécies iniciais e finais da sucessão que irão constituir
a “floresta madura” e que geralmente têm grande
interação com a fauna.
Esses grupos de plantio representam blocos de
linhas alternadas, sendo uma linha de preenchimento
e outra de diversidade. As linhas de preenchimento
são compostas principalmente por indivíduos de
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espécies Pioneiras e Secundárias Iniciais (rápido
crescimento e boa cobertura), e as de diversidade
são compostas de indivíduos de espécies Secundárias
Iniciais, Secundárias Tardias e/ou Clímaces.
Resumidamente, as espécies do grupo de preenchimento, de crescimento mais rápido e boa cobertura, formam uma capoeira num curto espaço de
tempo, sob a qual as espécies do grupo de diversidade
crescerão e serão tutoradas pelas primeiras, até atingir
a condição dominante na floresta.
No plantio (figuras 10 e 11) utilizou-se da técnica
de plantio com gel. Esse gel nada mais é que um
polímero hiperabsorvente que conserva por mais
tempo a água no solo, melhorando o pegamento das
mudas e diminuindo a necessidade de irrigações.
As espécies arbóreas nativas não respondem de
imediato a uma adubação pesada. Portanto, utilizouse de uma adubação simples à base de nitrogênio,
fósforo, potássio mais um coquetel de micronutrientes, que visa dar um suprimento nutricional que
promova um arranque inicial das plantas, com isto
aumentando as chances de sucesso do plantio
Foram utilizadas 200g do adubo por muda, sendo
o mesmo distribuído da seguinte forma: 100g em coveta lateral e 100g anelarmente ao redor da muda.

MANUTENÇÃO
O trabalho de manutenção das mudas já plantadas esta sendo realizado.
Este trabalho consiste no controle de gramíneas
invasoras, irrigação e controle de formigas.

Waldir Beira Júnior é Vice Presidente da Química Amparo.
SINÔNIMO DE INOVAÇÃO E LIDERANÇA
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André Tomazelli Sabará

De braços dados

com a sustentabilidade
A Beraca é uma empresa brasileira. Atuante em todo o território
nacional e com distribuição em mais de 40 países ao redor
do mundo, a empresa é especializada no desenvolvimento de
tecnologias, soluções e matérias-primas de alta performance
para os mercados de tratamento de águas, cosméticos, nutrição
animal e para a indústria de alimentos e bebidas.

C

om mais de 50 anos de história, a Beraca é
reconhecida pela sua capacidade de inovação
e adaptação. Há três gerações, a Beraca supera desafios e se destaca nos seus mercados
de atuação. Seu compromisso com o bem-estar das
pessoas ao redor do mundo vai além da oferta de
produtos e serviços inovadores. Suas atividades levam
em consideração as gerações futuras, com foco em
soluções que garantam a sustentabilidade.
O desenvolvimento de seus produtos conta com
o conhecimento e tecnologia 100% nacionais, fator
que contribui para o Brasil se tornar referência em
pesquisa de produtos em prol de um mundo sustentável.

O NOME BERACA
Com um espírito empreendedor e visionário, os
irmãos Marco Antonio Sabará e Ulisses Sabará
tornaram o negócio de distribuição de cloro herdado
do pai em uma grande corporação com foco no
desenvolvimento sustentável.
A trajetória do grupo coleciona momentos de
CASE STUDIES
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grande êxito e desafios superados. Em um momento
de grande esforço, os irmãos se inspiraram em uma
passagem bíblica acontecida no Vale do Beraca no
Oriente Médio, onde o então rei israelita Josafat reuniu seu exército para agradecer a Deus pela vitória
obtida contra seus inimigos, nomeando o local de
Berakah, que na língua hebraica, significa benção.
Esta importante e histórica vitória inspirou os
empresários a nomearem Beraca Ingredients uma das
empresas do então Grupo Sabará. Em 2002, houve a
incorporação de todas as empresas em único grupo
denominado Beraca Sabará.
Em 2008, com um novo posicionamento de mercado, o grupo assumiu o nome Beraca, utilizado em
todos os seus negócios de atuação.

A VISÃO DA EMPRESA
Ser uma empresa referencial em tecnologia, produtos inovadores e sustentáveis para os mercados de
tratamento de água e efluentes, cosméticos, alimentos
e veterinário de acordo com os padrões de excelência
de qualidade, governança corporativa e preservação
do meio ambiente.

A MISSÃO DA EMPRESA
Ser uma empresa diferenciada que promove o
desenvolvimento de seus colaboradores criando valor
para seus clientes, parceiros e acionistas através do
desenvolvimento sustentável.

VALORES
• As Pessoas: respeitamos a individualidade e dignidade das pessoas;
• O Respeito ao Meio Ambiente;
• A Pesquisa e Inovação;
• A Rentabilidade e saúde do nosso negócio;
• O desenvolvimento de uma cultura empresarial baseada em princípios de equidade, transparência, ética
e moral apoiada nos compromissos com os Princípios
do Pacto Global e das Metas do Milênio;
• A orientação dos nossos processos através de boas
práticas e padrões corporativos estabelecidos por
instituições com reconhecimento nacional e internacional, tais como, Distribuição Responsável (PRODIR), S.A. 8000, FSC (Forest Stewardship Council),
ECOCERT e o Manual de Qualidade BERACA;
• O posicionamento como “pontes” na criação de
Parcerias de longo prazo com entidades científicas e

comunidades locais na
introdução e disseminação de tecnologias
e produtos inovadores
com a devida e justa
remuneração e repartição de benefícios e
com empresas nacionais e internacionais
que visem a ganhos
mútuos em inovação,
tecnologia e produtos
de qualidade;
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Com mais de 50
anos de história,
a Beraca é
reconhecida pela
sua capacidade
de inovação e
adaptação

EMPREENDEDORISMO E VISÃO DE
FUTURO: A HISTÓRIA DA BERACA
Na Beraca, cada pessoa, produto e negócio têm
uma história. Com mais de 50 anos a empresa coleciona fatos de sucesso e desafios superados. Com
determinação e visão empreendedora, promove
desenvolvimento socioeconômico, respeitando as
pessoas e o meio ambiente.

EMPREENDEDORISMO
E VISÃO DE FUTURO
Na Beraca, cada pessoa, produto e negócio têm
uma história. Com mais de 50 anos a empresa coleciona fatos de sucesso e desafios superados. Com
determinação e visão empreendedora, promove
desenvolvimento socioeconômico, respeitando as
pessoas e o meio ambiente.
Acompanhe os principais fatos que marcam a
trajetória da empresa:

1956

Nasce, em 16 de outubro, na cidade de São Paulo,
a Sabará Indústria e Comércio Ltda., uma das maiores
distribuidoras de cloro da América Latina. Fundada
por Ubirajá Sabará, a empresa inicia suas atividades
com a distribuição de produtos químicos.

1967

• A Sabará inicia a distribuição do gás cloro proveniente do processo de produção de soda cáustica da
antiga empresa Eletrocloro.
• Com visão empreendedora, o fundador da empresa viu a oportunidade de utilizar o gás cloro como
alternativa para o tratamento de água nas cidades,
processo até então feito de forma rudimentar.
DE BRAÇOS DADOS COM A SUSTENTABILIDADE
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1978

Os herdeiros, Marco Antônio Sabará e Ulisses Sabará, assumem a
empresa após falecimento do fundador.

1986

A Sabará se torna pioneira na introdução e na
inovação do uso da molécula cloro, conhecida por seu
poder bactericida, em processos industriais, como no
tratamento de metais preciosos e fibra óptica.

1988

Inaugurada a empresa Norteste Equipamentos e
Serviços para Gases Ltda., no município de Itapissuma, no estado de Pernambuco, para atender à demanda do mercado da Região Nordeste do Brasil.

1989

Lançamento de “Água Cloro Sabará”, primeiro
produto voltado para o consumidor final.

1991

Fundação da empresa Beraca Participações Ltda.,
iniciando-se a distribuição de óleo de jojoba no Brasil
e a atuação no segmento cosmético.

1992

Inaugurada a Norte Bahia, filial da Norteste em
Feira de Santana, estado da Bahia, que passa a atender às Regiões Nordeste e Centro-Oeste.

1993

Em novo escritório na cidade de São Paulo, é
fundada a Beraca Indústria e Comércio Ltda., onde
se inicia a distribuição de produtos para a indústria
cosmética.

1994

• Inauguração da NorteFort, segunda filial da Norteste, em Pacatuba, estado do Ceará, e inicio da parceria
para o tratamento de água para a Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará.
• Criada a segunda filial da Sabará, em Anápolis,
Goiás.
• A Beraca entra no mercado de ingredientes para a
indústria alimentícia e nutrição animal.

1996

Inaugurada a unidade de Santa Bárbara d’Oeste,
em São Paulo, terceira filial da Sabará, voltada inicialmente para o engarrafamento de diversos produ-
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tos da linha de limpeza
da Reckitt & Collman
e Unilever.

1999

• Norteste recebe certificação ISO 9002.
• Fundação da empresa Astralub, para distribuição
de lubrificantes da Shell.

2001

• Beraca adquire parte da Brasmazon Indústria de
Oleagenosas e Produtos da Amazônia Ltda., empresa
formada por professores da Universidade do Pará, que
atuava no desenvolvimento de produtos a partir de
matérias-primas da Floresta Amazônica.
• Em uma decisão estratégica de negócios, a Beraca
Sabará define a sustentabilidade como foco de atuação e parte integrante de suas atividades.
• A Beraca passa a desenvolver tecnologia na produção de linhas de produtos naturais e orgânicos
para o mercado cosmético, deixando de ser apenas
distribuidora.

2002

• Incorporação pela Norteste das empresas Sabará
Indústria e Comércio e Beraca Indústria e Comércio
e adoção de uma nova razão social: Beraca Sabará
Químicos e Ingredientes Ltda. A empresa passa a ser
organizada em três unidades de negócios: Cosméticos,
Food/Feed e Sanitizantes.
• A Brasmazon ganha prêmio Finep na categoria
“pequena empresa”.

2003

• A Beraca Sabará adquire 100% de participação da
Brasmazon.
• A Brasmazon ganha novamente o Prêmio Finep
na categoria “Pequena Empresa”.
• A Beraca participa pela primeira vez da feira InCosmetics, em Paris, na França, principal evento do
setor cosmético na Europa.

2004

• A Beraca Sabará e Brasmazon recebem certificação
FSC (Forest Stewardship Council).
• Participação na In-Cosmetics, em Milão, Itália.

2005

• A Câmara Brasil-Alemanha reconhece a Beraca
Sabará com o Prêmio von Martius de Sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE

• A Beraca Sabará é finalista do Prêmio Finep, na
categoria “processo” na Região Nordeste.
• A Beraca é uma das três finalistas do Prêmio
Chico Mendes de Meio Ambiente, promovido pelo
Ministério do Meio Ambiente, na categoria Negócios
Sustentáveis.
• Beraca participa da In-Cosmetics em Berlim, na
Alemanha.
• Beraca recebe a certificação Prodir (Processo de
Distribuição Responsável).

2006

• Participação na In-Cosmetics em Barcelona, Espanha, cujo tema “Amazônia” garante destaque
mundial para a linha de produtos Beraca.
• A Beraca Sabará é finalista do Prêmio Finep na
categoria “Grande Empresa” na Região Nordeste.
• O trabalho desenvolvido na extração dos produtos da biodiversidade amazônica garante à
Beraca a certificação ECOCERT para produtos
orgânicos.
• Beraca-Sabará associa-se ao Instituto Ethos de
Responsabilidade Social.
• Incorporação da empresa Astralub à Beraca Sabará.

2007

• Beraca se torna signatária do Pacto Global da ONU
(Organização das Nações Unidas).
• Beraca é finalista do “World Challenge”, competição global promovida anualmente pela BBC
World e pela revista Neewsweek em associação com
a Shell, que elege projetos e negócios que buscam,
além de sua finalidade econômica natural, o desenvolvimento social de comunidades.
• Beraca participa de mais uma edição da In-Cosmetics, em Paris, França.

2008

Unificação da marca Beraca para todas as divisões, que passam a ter nova denominação: Animal
Nutrition & Health, Food Ingredients, Health &
Personal Care e Water Technologies.

AS DIVISÕES
Eficiência e qualidade em nutrição animal

A divisão Animal Nutrition & Health da Beraca
oferece uma completa linha de especialidades para
as indústrias de ração para animais de produção e
Pets, além de produtos para o segmento farmaco-
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veterinário e Pet Care.
A empresa é reconhecida por sua capacidade de
aliar custo acessível, tecnologia e processos logísticos
eficientes em prol da qualidade do produto final do
cliente.
A linha de produtos é desenvolvida a partir de extratos vegetais naturais,
inclusive com uma
linha de especialidades
da floresta amazônica
para o mercado Pet
Care, a linha Rain Forest Specialties®.

Compromisso
com a saúde,
nutrição e meio
ambiente

O conhecimento
adquirido na
indústria de
cosméticos foi
essencial para que
a Beraca entrasse
no mercado de
ingredientes
para a indústria
alimentícia

O conhecimento adquirido na indústria de
cosméticos foi essencial para que a Beraca
entrasse no mercado
de ingredientes para a
indústria alimentícia. Com foco no desenvolvimento
de produtos de qualidade e com suporte técnico de
elevado padrão, a Beraca vem se destacando neste
segmento.
A divisão Food Ingredients oferece especialidades, ingredientes e aditivos para uso na indústria
de alimentos e bebidas, além do suporte técnico no
uso e aplicação de seus produtos, de acordo com as
necessidades de seus clientes.
Hoje, a empresa atende às principais indústrias
do mercado brasileiro, oferecendo soluções completas
para o desenvolvimento de produtos inovadores.

Transformando natureza em beleza

O mercado de cosméticos está em constante renovação, apontando tendências de desenvolvimento
tecnológico de acordo com a realidade do momento.
A Beraca inova constantemente na renovação de seu
portfólio com o objetivo de atender à demanda de seus
clientes de forma integral. Com foco no desenvolvimento de ingredientes sustentáveis, ambientalmente
corretos e orgânicos, a equipe técnica da empresa
trabalha ao lado dos clientes e, constantemente,
adequa sua linha às demandas do mercado.
A Beraca através de sua divisão Health & Personal
Care produz e distribui a linha Rain Forest Specialties® composta por óleos fixos, óleos essenciais,
DE BRAÇOS DADOS COM A SUSTENTABILIDADE
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extratos, resinas, argilas, manteigas e
outras especialidades naturais brasileiras. Os produtos são provenientes
da Amazônia e refinados na filial da empresa em
Ananindeua, localizada na Região Metropolitana
de Belém, estado do Pará.
A Beraca é a única empresa brasileira de matériasprimas com foco em produtos da biodiversidade
amazônica com fábrica própria na região. Além
disso, a pesquisa e o desenvolvimento de seus produtos são realizados em parceria com universidades
localizadas na região. Esse diferencial garante que
o conhecimento tradicional dos povos amazônicos
seja levado em consideração em suas soluções respeitando as legislações locais e federais de acesso à
biodiversidade e repartição de benefícios.
A unidade produz ainda a linha Active Performance Systems composta por bases, produtos
semi-prontos e facilitadores de produção para as
mais diversas aplicações na indústria cosmética e
farmacêutica.
Além disso, utiliza a massa vegetal resultante da
extração de óleos para produzir a linha BioScrubs,
composta por agentes esfoliantes naturais.
A Beraca também distribui no Brasil produtos
de grandes empresas multinacionais como a Henry
Lamotte.

GARANTIA DE QUALIDADE
E PROCEDÊNCIA
Uma das grandes dificuldades no mercado de
ingredientes naturais orgânicos é a manutenção
das características do produto. Isso se deve à
dificuldade de extração dos produtos, os desafios
logísticos da região e o comprometimento das
comunidades.
A Beraca possui processos e procedimentos que
acompanham a matéria-prima desde o momento em
que ela é coletada até a entrega ao cliente. A chamada
“rastreabilidade” é essencial para que aspectos como
cor, aroma, textura e outros não alterem as características do produto final do cliente.
Este conhecimento tem garantido que a Beraca
seja reconhecida internacionalmente pela qualidade
de seus produtos. Além disso, o trabalho constante
da equipe de desenvolvimento, em parceria com
as equipes dos clientes, assegura a criação de produtos inovadores, com performance assegurada e
a credibilidade garantida em toda a cadeia social e
ambiental.
CASE STUDIES
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A Beraca, através de
sua divisão Water Technologies, oferece ao mercado soluções
integradas para o tratamento de águas industriais e
saneamento básico.
Uma das maiores distribuidoras de cloro para a
América Latina, presente em vários países e em todos
os estados brasileiros, a divisão Water Technologies
garante há mais de 50 anos o fornecimento de produtos, equipamentos, assistência técnica e prestação
de serviços para desinfecção de águas em diversos
processos industriais.

CUIDANDO DE UM MUNDO DE ÁGUA
O cuidado com as águas existentes no planeta
tornou-se uma das grandes preocupações do novo
milênio. Segundo a Abiclor (Associação Brasileira
de Cloro) o tratamento da água é responsável pelo
aumento da expectativa de vida em 50%.
A OMS (Organização Mundial de Saúde) alerta
que 2,5 milhões de pessoas, na maioria crianças, morrem a cada ano em decorrência de doenças relacionadas à água. Além disso, 1,2 bilhão de pessoas não
têm acesso à água potável e 2,4 bilhões de pessoas
não têm acesso a redes de saneamento básico.
Historicamente, o tratamento da água com o cloro
contribuiu para eliminar diversas doenças como
cólera e febre tifóide. Em países desenvolvidos como
os EUA, quase 90% das estações de tratamento de
água utilizam tecnologias associadas ao cloro para
o saneamento básico. A cada dólar investido em saneamento básico, existe um retorno que varia entre
3 e 30 dólares em redução de custo de saúde.
Estes fatos têm impacto direto na sustentabilidade
do mundo e são vistos pela Beraca como foco essencial para o bem-estar das populações.
Para isso, a empresa trabalha constantemente
no desenvolvimento de tecnologias específicas para
o tratamento da água. Suas soluções contribuem
efetivamente para que governos e empresas cuidem
da água e garantam o abastecimento de grandes
populações urbanas e rurais.
O tratamento de resíduos provenientes de processos industriais também conta com o know-how
adquirido pela empresa ao longo de sua existência.
As metas do milênio da ONU (Organização das
Nações Unidas) estabelecem que entre 1990 e 2015
seja reduzida pela metade a proporção de pessoas
no mundo que não têm acesso à água potável e
a saneamento. Para atingir estas metas, 125 mil
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pessoas devem ganhar acesso à água tratada a cada
dia até 2015.
Estudos indicam que esta meta não será alcançada caso não haja esforços adicionais de governos
e da sociedade como um todo.
A Beraca possui tecnologias inovadoras para o
cuidado da água e está pronta para contribuir com
este desafio. Hoje, a empresa está presente em mais
de 15 mil municípios em todo o Brasil, totalizando
mais de 47 milhões de pessoas beneficiadas com água
tratada e de qualidade.
A divisão Water Technologies da Beraca é uma
das maiores distribuidoras de cloro e seus derivados
na América Latina. A área oferece produtos como
cloro gás em cilindros, pastilhas de cloro, hipoclorito
de sódio, policloreto de alumínio, ortopolifosfato,
polímeros e floculantes, além de serviços como manutenção de cilindros de cloro, projetos, execuções,
instalações e operação de estações de cloração e de
reúso de água.

BERACA NO MUNDO
A Beraca está presente em mais de 40 países.
Sua atuação é garantida pela parceria que possui
com empresas de grande credibilidade nos mercados
de distribuição de matéria-prima para a indústria
cosmética.
A empresa também atende ao mercado internacional com a distribuição de ingredientes para a
indústria de alimentos e bebidas, e produtos para o
tratamento de água.
Os parceiros comerciais da Beraca adotam os mesmos
princípios de relacionamento seguidos pela empresa no
Brasil, trabalhando ao lado do cliente na busca de soluções que garantam o sucesso de seus negócios.
Mais do que oferecer um portfólio de produtos, a
Beraca desenvolve alternativas para que seus clientes
se diferenciem nos seus mercados de atuação com
inovação e pioneirismo.

SOLUÇÕES PARA O TRATAMENTO DA
ÁGUA BENEFICIAM MAIS DE 47
MILHÕES DE PESSOAS NO BRASIL
O cuidado com a água no planeta tornou-se uma
das grandes preocupações do novo milênio, por isso,
a Beraca trabalha de forma intensa no desenvolvimento de tecnologias específicas para o tratamento
de água.
Por meio de sua divisão Water Technologies,
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suas soluções integradas para o tratamento
de águas contribuem
efetivamente para que
governos e empresas
cuidem desse recurso
e garantam o abastecimento de grandes
populações urbanas e
rurais.
Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) para
cada R$ 1,00 investido em saneamento básico são
economizados R$ 5,00 na medicina curativa. E mais:
de acordo com a Associação Brasileira da Indústria
do Cloro, o tratamento da água é responsável pelo
aumento da expectativa de vida em 50%.
É com esse compromisso que hoje, a Beraca está
presente em mais de 15 mil localidades em todo o
país, totalizando mais de 47 milhões de pessoas beneficiadas com a água tratada e de qualidade.
Também, por isso, a empresa vem a ser uma
das maiores distribuidoras de cloro para a América
Latina, presente em vários países há mais de 50 anos,
como responsável pelo fornecimento de produtos,
equipamentos, assistência técnica, e prestação de
serviços para a desinfecção de águas em diversos
processos industriais.

A Beraca possui
tecnologias
inovadoras para o
cuidado da água e
está pronta para
contribuir com este
desafio

SOLUÇÕES EXCLUSIVAS PARA O TRATAMENTO
DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
A Beraca apresenta dois processos de desenvolvimento e difusão de tecnologias de proteção ao meio
ambiente, relacionados à produção e aplicação de cloro.
O primeiro é o Diox®, cujo investimento em pesquisa
culminou no desenvolvimento de um sistema de geração do dióxido de cloro (CLO2) patenteado pela empresa no Brasil e que permitiu a redução de impactos
ambientais nos processos de tratamento de água.
Já o segundo é o Policloreto de alumínio (PAC),
que possibilita a diminuição dos impactos ambientais, devido à menor geração de resíduos sólidos
nos efluentes liberados por empresas e estações de
tratamento de água.

TECNOLOGIA USADA NA MAIOR PLANTA DE
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO DO BRASIL
A utilização do Diox® da Beraca, por ser um
DE BRAÇOS DADOS COM A SUSTENTABILIDADE
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oxidante eficiente, significou um novo
horizonte para o fornecimento de água
limpa no país, com destaque para a
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGECE,
a maior estação de tratamento de água com dióxido
de cloro da América Latina.
Esse produto, em conjunto com a aplicação do
policloreto de alumínio, PAC, na estação de tratamento de água em Fortaleza, contribuiu para o
aumento de 12% no volume de água tratada. O fato
proporciona melhor qualidade de água e saúde para
a população.
Para o fornecimento de produtos e serviços à
Companhia de Saneamento do Pará, COSANPA, a
Beraca cede equipamentos utilizados na operação,
que além de aprimorarem a gestão de riscos socioambientais possibilitam o aperfeiçoamento do serviço
de dosagem de cloro, o que melhora a qualidade de
água para a população.
Por muito tempo, o desconhecimento das vantagens da aplicação do dióxido de cloro e o elevado
custo de importação da tecnologia inibiram seu consumo em larga escala no mercado interno. “Agora,
com a tecnologia desenvolvida pela Beraca, tornou-se
viável a aplicação do produto no tratamento da água.
Bom para o meio ambiente, bom para a sociedade”,
conclui Cassiano BRacciali, responsável pelo departamento de marketing da empresa.

CLORO: BOM PARA A ÁGUA, MELHOR
AINDA QUANDO HÁ GESTÃO DE RISCOS
SOCIOAMBIENTAIS
Mais do que oferecer soluções em tratamento de
água, a divisão Water Technologies da Beraca tem
responsabilidade quando o assunto é o manuseio de
substâncias químicas como o cloro e seus derivados,
principalmente, com o objetivo de evitar riscos à
sociedade e ao meio ambiente.
Por isso, de forma voluntária, a Beraca adotou em
2003 o Programa de Distribuição Responsável, Prodir, um sistema de gestão de riscos socioambientais,
baseado em princípios de medição, monitoramento,
auditoria e prestação de contas. Uma adaptação do
programa Responsible Distribuition Process das
associações nacionais de distribuição de produtos
químicos dos Estados Unidos e do Canadá.
Em 2004, a Beraca se tornou a primeira empresa química brasileira do setor de cloro a receber a
certificação Prodir. Essa adoção por todos os participantes da Associação Brasileira dos Distribuidores
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de Produtos Químicos e
Petroquímicos tornou-se
obrigatória somente em 2008, o que posiciona a Beraca como uma das pioneiras em proteção
socioambiental em seu setor de atuação.
Para assegurar que as empresas respeitem o padrão de qualidade Prodir, a certificação é renovada a
cada três anos por meio de auditoria. Dessa forma,
os códigos e práticas do Prodir são mantidos e há,
na Beraca, gerenciamento de risco; atendimento à
legislação e normas; seleção de transportadores; manuseio e armazenagem; procedimentos de trabalho e
treinamento; gerenciamento de resíduos; atendimento
a emergências e preparação da comunidade; integração com a comunidade; gerenciamento do produto;
auditorias internas; ações preventivas e corretivas; e
controle de documentos e dados.
Isso porque, além de se preocupar com a saúde e
segurança dos seus funcionários e clientes, a Beraca
monitora os possíveis impactos ambientais resultantes da produção e distribuição de seus produtos.
Assim, mais do que cuidar das atividades ligadas
ao cloro, a Beraca expandiu as diretrizes do Prodir
para as divisões Health & Personal Care, Food Ingredients e Animal Nutrition & Health. A intenção é a
de alinhar todas as atividades da empresa aos padrões
de saúde, segurança e meio ambiente mais elevados
do mundo. Além disso, a criação de processos mais
eficientes é incentivada em toda a organização.

EM PÉ, A FLORESTA AMAZÔNICA VALE MAIS
A Beraca exerce um papel de ponte, ao viabilizar relações comerciais entre o mercado que busca
produtos naturais de difícil acesso e as comunidades
carentes de oportunidades econômicas. Por isso, a
empresa conscientiza as comunidades sobre o fato de
as florestas representarem um ativo de grande valor
para as gerações futuras.
O trabalho de orientação mostra às comunidades
situadas na Região Amazônica que, ao contrário
das atividades de desmatamento ilegal, o extrativismo sustentável é uma fonte permanente de renda
e oportunidade. “Investir na população ribeirinha,
organizando-a para participar do mercado global e
demonstrando a importância da natureza ao seu redor,
é a única forma de garantir a preservação da floresta
para as gerações futuras”, assegura André Sabará,
coordenador de Responsabilidade Corporativa.
Para concretizar seus negócios, a Beraca desenvolveu relações comerciais estreitas com mais de quatro
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mil famílias, que se dedicam a atividades extrativistas
de produtos não madeireiros. A Beraca orienta essas
comunidades atuando na sua organização, provendo
apoio técnico sem deixar de valorizar a cultura regional. Desta forma, garante aos seus clientes produtos
dentro dos padrões de qualidade e sustentabilidade
exigidos pelo mercado sendo coerente com às necessidades das populações locais.
No papel de orientação, por exemplo, a Beraca
ensina às comunidades a adoção de atividades de
processamento das matérias-primas, como secagem
de sementes e extração de óleo. Isso permite que essas
comunidades obtenham rendimentos mais significativos com produtos de maior valor agregado.
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gestão e sobre como se organizar em associações
e cooperativas.
Para facilitar esse tipo ainda incomum de organização social na Amazônia, a Beraca também
trabalha para inserir o
Governo em suas relações de parceria. Dessa
forma, a empresa legitima a relação comercial
com as comunidades, o
que ajuda a construir relacionamentos sociais e
comerciais duradouros.

A Beraca exerce um
papel de ponte, ao
viabilizar relações
comerciais entre o
mercado que busca
produtos naturais
de difícil acesso e
as comunidades
carentes de
oportunidades
econômicas

O DESAFIO DE ORGANIZAR AS
COMUNIDADES PARA MANTER RELAÇÕES
COMERCIAIS SUSTENTÁVEIS

COMO É A
REMUNERAÇÃO DAS
COMUNIDADES
EXTRATIVISTAS

De fato, existem obstáculos no processo de compra de matérias-primas de comunidades extrativistas,
o que faz com que a atuação da BERACA na região
da Amazônia seja bastante diferenciada.
A sazonalidade da produção nem sempre é compatível com as necessidades de compra da empresa.
A previsão e gerenciamento das comunidades, portanto, é essencial para um relacionamento comercial
bem-sucedido
Além disso, tais comunidades são vulneráveis a
qualquer redução na atividade econômica, o que a
impulsiona a praticar o desmatamento ilegal, para
a venda da madeira. Isso acaba por contribuir para
o agravamento da pobreza na região e para a degradação irresponsável do meio ambiente, mesmo em
locais protegidos por lei.
Por fim, dentre as comunidades fornecedoras, que
dominam o ambiente natural que exploram, algumas nunca participaram de uma cadeia produtiva
e, por isso, necessitam de informações básicas sobre
os procedimentos de organização de uma produção. Para vencer estes desafios, a Beraca procura
estabelecer uma relação de confiança com os trabalhadores. Para tanto, também é fundamental que
a atividade comercial seja economicamente viável e
sustentável.
Os fornecedores da Beraca recebem o apoio da
empresa no processo de organização comunitária,
por meio do incentivo à formação e registro de
pessoas jurídicas e de propriedades autorizadas
para a atividade comercial. São realizados treinamentos em que os trabalhadores aprendem sobre

A Beraca entende que
uma forma de promover
o desenvolvimento local
e regional é assegurar às
comunidades extrativistas um patamar mínimo de renda como remuneração pelo trabalho realizado. Por isso, está envolvida
nas discussões sobre a Política de Garantia de Preço
Mínimo (PGPM) do Governo. E também participa, no SEBRAE, da discussão sobre o programa de
comércio justo.
Com as comunidades com as quais trabalha, a
empresa pratica uma política de compra de matériasprimas por preços adequados, às vezes acima do mercado. Os gastos envolvidos na atividade produtiva das
comunidades são totalmente cobertos pela Beraca,
que disponibiliza materiais de trabalho e transporte
para os produtos.
“O objetivo maior é que as comunidades possam
se beneficiar da geração de renda proporcionada pela
parceria comercial com a Beraca, independente do
estágio de desenvolvimento socioeconômico e das
necessidades específicas de cada grupo”, esclarece
André Sabará.
Quando se trata de relacionamento com as comunidades, vários cenários distintos merecem tratamentos específicos. Isso porque, há comunidades
sem experiência comercial, desprovida de renda e
que, a partir do relacionamento com a Beraca, realizam seus primeiros negócios como fornecedores de
produtos naturais.
Existem comunidades que já possuem experiên-
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cia comercial, dependem economicamente de insumos sazonais e que
encontram na parceria com a Beraca
a possibilidade de diversificação de fonte de renda,
por meio de alternativas de extrativismo.
Por fim, algumas comunidades já realizam o extrativismo como atividade econômica principal e se
beneficiam da relação com a BERACA pelas condições
favoráveis de remuneração oferecidas pela empresa.
Para todas elas vale ressaltar que fazer do extrativismo uma atividade econômica viável às comunidades da Amazônia é condição essencial para o objetivo
de preservação da floresta, um dos compromissos
da Beraca.

A EXPERIÊNCIA NO IGARAPÉ-MIRI
As comunidades de Igarapé-Miri, próximo a Belém, trabalhavam apenas com o açaí, cuja produção
é sazonal e permite a geração de renda apenas durante
os meses de janeiro e junho. Era uma triste realidade
a ser vivida boa parte do ano.
Nesse período de renda incerta, a fertilidade se dava
para o buriti, fruto tradicional da Amazônia, e com
a grande quantidade de buritizeiros na região, faltava
apenas visualizar uma oportunidade de fonte de renda complementar, já que os períodos de colheita do
açaí e do buriti são alternados e complementares.
A L’Occitane do Brasil, em parceria com a Beraca, viabilizou a utilização do buriti orgânico na sua
linha de produtos de proteção solar para a pele e cabelo. Para a obtenção dessa matéria-prima, a Beraca
trabalha em conjunto com as comunidades locais e
que antes viviam apenas da produção do açaí.
“Agora, quando não é época de açaí, temos o
buriti para vender para a Beraca e não ficamos mais
seis meses parados. Vai ter trabalho o ano todo e a
gente vai ter como alimentar nossa família. Creio
que através dessa inovação que a Beraca trouxe, de
como aproveitar melhor nossos produtos, a gente
vai ter muitos benefícios para a Associação”, comemora membro da comunidade do Rio Panacauera,
pertencente à região de Igarapé-Miri.

EM TOMÉ-AÇU, A AGRICULTURA
CONVENCIONAL SE CONVERTE
EM ORGÂNICA
A 200km da capital Belém, trabalhadores da comunidade de Tomé-Açu recebem apoio da Beraca
para se beneficiar da venda de sementes, até então
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produtos da agricultura
convencional, que se
converte em agricultura orgânica.
A parceria com a empresa viabilizou a oportunidade de uma nova fonte de recursos: a polpa de cupuaçu,
certificada na qualidade de orgânica (Ecocert/USDA),
como forma de atender ao interesse de indústrias em
São Paulo. Assim, a polpa de cupuaçu se tornou um
negócio adicional à comercialização da pimenta-doreino, produto predominante na região.
Mais do que isso, para essa mesma comunidade,
a Beraca doou um fogão industrial a um grupo de
mulheres que receberam um treinamento do Governo do Pará para utilização de produtos alimentícios
derivados das espécies frutíferas locais. Dessa forma,
foi gerada uma oportunidade de trabalho ao grupo,
que agora produzem doces. Num futuro próximo, a
idéia é aprovar essa realização dentro de uma cadeia
produtiva orgânica.

NA ILHA DO MARAJÓ, AS MULHERES
DOS PESCADORES CRIAM COOPERATIVA
PARA FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE
SEMENTES PARA INDÚSTRIA COSMÉTICA
A Beraca faz parte do Programa Pobreza e Meio
Ambiente na Amazônia, vinculado à Universidade
Federal do Pará, que tem como objetivo contribuir
para a geração de renda local e implementar técnicas
inovadoras de desenvolvimento sustentável para a
Região Amazônica.
Na Ilha do Marajó, o sucesso dessa parceria foi a
criação de uma cooperativa de mulheres na região,
que colhem sementes de andiroba que servem como
insumo para a fabricação de óleo na indústria cosmética.
“Infelizmente, no Brasil, apesar de a Região Amazônica ser a mais rica do país, ela contribui com menos de 5% do PIB nacional e concentra apenas 10%
da população brasileira. É preciso ações que ajudem
a região a superar essa condição. Só que há muitas
empresas internacionais que trabalham na Amazônia e a usam como propaganda ecológica, mas não
ajudam no desenvolvimento econômico e social das
comunidades. No seu setor, a Beraca é pioneira a
incluir o paradigma da sustentabilidade na condução
de suas operações e deve ser um exemplo”, conclui
Thomas Mitschein, coordenador do Núcleo de Meio
Ambiente da Universidade Federal do Pará.
Essa iniciativa foi mundialmente reconhecida
através do Prêmio The World Challenge 2007, pro-
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movido BBC de Londres, um dos maiores canais
de comunicação do mundo, e a revista Newsweek,
título norte-americano, com patrocínio Shell. Com o projeto Out off
the Forest, a BERACA ficou entre
os doze finalistas, dos mais de 900
projetos inscritos.

UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL
HÁ MAIS DE 50 ANOS
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ções para tratamento de águas e uma das maiores
distribuidoras de cloro da América Latina. Por meio
da divisão Water Technologies, a
empresa atua em todos os estados
brasileiros e em diversos países,
garantindo o serviço de desinfecção
de águas para saneamento básico e
diversos processos industriais.
A divisão se diferencia por sua
capacidade de inovação tecnológica,
principalmente na busca de produtos
e soluções que promovam benefícios
sociais e ambientais.
Outro destaque para a Beraca é
o reconhecimento da empresa como
uma das maiores fornecedoras de ingredientes naturais e orgânicos para as
indústrias farmacêuticas, cosméticas e
de fragrâncias nacionais e internacionais. Um trabalho
feito pela divisão Health & Personal Care – HPC e que
apresentou crescimento de 28% em 2008.
As matérias-primas utilizadas pela empresa provêm da biodiversidade brasileira, principalmente da
Amazônia. Para isso, a empresa mantém uma relação de proximidade com as comunidades ribeirinhas,
que fornecem ingredientes como frutas, sementes,
resinas, nozes, cascas e polpas, que são transformadas em óleos e outros insumos.
A divisão HPC tem foco em inovação. Por isso,
busca alternativas vegetais naturais, que substituam ingredientes sintéticos presentes na maioria dos
produtos de beleza e higiene oferecidos aos consumidores.
Ainda dentro desse conceito, a divisão Food
Ingredients importa e distribui especialidades, ingredientes e aditivos a empresas líderes das indústrias
de alimentos e bebidas no Brasil. Tais insumos são
utilizados na fabricação de diversos produtos, consumidos diariamente pelos brasileiros.
Por fim, a operação Animal Nutrition & Health
faz a distribuição e venda de especialidades para a
indústria de nutrição animal, além de produtos para
os segmentos fármaco-veterinário e petcare.

A Beraca
faz parte do
Programa
Pobreza e Meio
Ambiente na
Amazônia,
vinculado à
Universidade
Federal do Pará

Sustentabilidade é algo cada vez
mais valorizado pelas empresas,
destacado pela imprensa e ressaltado
pelos executivos, o que justifica os
investimentos das organizações em
ações ou projetos baseados nessa
plataforma de gestão. No entanto,
fica uma dúvida: será que as atuações das empresas
são mesmo sustentáveis?
Segundo Rogério Meira, diretor da ATSG, empresa
especializada no desenvolvimento de processos de gestão, o conceito de sustentabilidade está ligado ao “triple
bottom line”, termo cunhado por John Elkington, cofundador da empresa de consultoria e pesquisa Sustainability, o que representa a necessidade de uma empresa
avaliar o seu desempenho sob três diferentes aspectos:
ambiental, social e econômico. “A sustentabilidade está
relacionada à perenidade e à perpetuidade de uma empresa, ou ainda à capacidade de manter-se ativa e gerar
valor para a sociedade a longo prazo”, explica.
É com base no respeito a esse tripé que a Beraca tem traçado seu caminho há mais de 50 anos,
quando ainda nem se discutia o conceito no Brasil.
No entanto, essa trajetória fez com que a empresa,
autenticamente brasileira e com forte atuação internacional, fosse reconhecida como uma indústria
referência mundial na questão de sustentabilidade.
Uma conquista que é fruto do modo como a empresa conduz suas quatro frentes de operação, com
foco estratégico em nutrição, saúde e beleza. Pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos formam a base
para as estratégias da Beraca , sempre em busca de
certificações que atestem a qualidade dos materiais
e o respeito ao meio ambiente.

QUATRO ÁREAS DISTINTAS, QUATRO
RESULTADOS DE ALTA PERFORMANCE
EM SUSTENTABILIDADE
A Beraca é uma das empresas líderes em solu-

CERTIFICAÇÕES COMPROVAM:
QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ANDAM JUNTOS
Como a Beraca integra os conceitos de sustentabilidade em todas as suas atividades, as decisões
operacionais da empresa são tomadas levando em
DE BRAÇOS DADOS COM A SUSTENTABILIDADE

35

BERACA
conta os aspectos ambientais, sociais
e econômicos. Uma das ações que
atestam esse feito são as diversas certificações e iniciativas da empresa.
Quanto ao desenvolvimento sustentável, a aplicação das normas SA 8000 na gestão da cadeia de
fornecedores e públicos internos e o Programa de
Valorização da Biodiversidade garantem essa finalidade. E ainda somam-se às Práticas Responsáveis na
produção e distribuição de cloro e derivados por meio
do Processo de Distribuição Responsável, Prodir, e
à Aplicação das certificações Ecocert (certificação
orgânica para produtos não geneticamente modificados) e FSC (preservação das florestas), ambas em
produtos provenientes da biodiversidade brasileira.
Para concluir, o foco em pesquisa e desenvolvimento
de produtos de tratamento de água para a redução
de impactos no meio ambiente completa o compromisso da empresa.
Para a viabilidade econômica do negócio, a empresa tem acesso a mercados nacionais e internacionais
preocupados com a questão socioambiental. Além
disso, faz uma diferenciação na oferta de produtos
provenientes da biodiversidade brasileira e serviços
inovadores para o tratamento de água. Para completar, a Beraca busca a valorização da marca por
meio de prêmios, certificações e a maior eficiência
na gestão de riscos socioambientais.
Por fim, um assunto de extrema relevância são os
benefícios gerados para a sociedade. Quanto a isso,
a empresa visa à proteção dos recursos naturais e
da biodiversidade amazônica. A Beraca contribui,
por meio do tratamento de água, para a melhoria da
saúde pública; oferece ao mercado produtos naturais
de qualidade, fazendo a inserção das comunidades
extrativistas no mercado global, favorecendo o seu
desenvolvimento socioeconômico. Também colabora para a preservação e valorização das culturas
tradicionais brasileiras.

VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA
A Beraca exerce um papel de ponte para viabilizar relações comerciais entre o mercado, que busca
produtos naturais de difícil acesso, e as populações
extrativistas, que buscam uma oportunidade de
crescimento socioeconômico
O desenvolvimento de produtos com base na
biodiversidade brasileira está incorporado na visão
estratégica da Beraca desde 2001. Esse ano marca
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a criação do Programa
de Valorização da Biodiversidade, cujo objetivo é assegurar
a rastreabilidade no fornecimento de matériasprimas, principalmente daquelas provenientes
da Região Amazônica.
A equipe responsável pelo programa é composta
por especialistas em meio ambiente, técnicos, graduados, mestres e doutores que atuam em conjunto com
as comunidades locais para viabilizar o extrativismo
sustentável, capaz de gerar renda à população. “O
que buscamos fazer é mostrar ao ribeirinho que a
floresta vale muito mais em pé do que deitada”, afirma André Sabará, coordenador de Responsabilidade
Corporativa da empresa.

LINHAS DE PRODUTOS COM
CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E CORRETO
MANEJO FLORESTAL
Por meio da divisão Health & Personal Care –
HPC a Beraca se destaca como uma das maiores
fornecedoras de ingredientes naturais e orgânicos para
indústria cosmética, farmacêutica e de fragrâncias,
no Brasil e no mundo.
Desde 2006, a empresa tem seu sistema de
produção certificado pela Ecocert, destinada a
produtos orgânicos e cerca de 40% das comunidades fornecedoras de matérias-primas também.
Para isso, ambas têm seus locais de operação
inspecionados anualmente. “A meta é aumentar
esse número por meio de um sério trabalho de
capacitação dos agricultores e extrativistas, com
investimentos na adequação das comunidades aos
critérios de certificação orgânica”, explica André
Sabará.
Outra prática é o fato de a empresa comprar
copaíba e castanha-do-Brasil de comunidades certificadas pelo FSC, maior e mais reconhecido selo
verde no mundo, o que insere a organização em uma
cadeia de custódia de fornecimento ambientalmente
responsável.

RASTREABILIDADE DAS ETAPAS DE
PRODUÇÃO
A cadeia produtiva dos insumos naturais da Beraca começa com as comunidades extrativistas da
Região Amazônica e termina com produtos de beleza
e higiene consumidos no mundo inteiro.
Desse modo, a empresa é a intermediária da ca-
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deia e para garantir que as atividades de produção,
extração, processamento e transporte dos insumos e
produtos atendam às demandas de sustentabilidade
do mercado e da sociedade, a rastreabilidade de todo
esse processo é fundamental.
Como isso é possível? Por meio do Programa de
Valorização da Biodiversidade, a Beraca faz o controle
e acompanhamento da origem e das transformações
do produto ao longo de sua cadeia. Dessa forma, garante os padrões de qualidade dos produtos fornecidos
e atende às demandas internacionais de qualidade e
de produção sustentável.
A manutenção das características do produto é um dos desafios
identificados no processamento de
ingredientes naturais. Isso por conta
da dificuldade de extração dos produtos e os obstáculos de transporte
e distribuição na região, além de
depender do nível de comprometimento das comunidades. Para
vencer esse desafio, as famílias que
fornecem matérias-primas para a
Beraca recebem treinamentos, desde
conceitos que envolvem o processo
de coleta até a estocagem.

“A ação é mais uma forma de a empresa reafirmar seu compromisso com a garantia da segurança
alimentar, pois a estratégia não apenas atende às
necessidades da indústria, mas também à crescente
exigência do consumidor final, cada vez mais atento
aos aspectos ambientais ligados aos produtos que
adquire”, conclui Cassiano Bracciali, responsável
pelo departamento de marketing da Beraca.

BERACA: TRANSFORMANDO
NATUREZA EM BELEZA

A empresa
copaíba e
castanhado-Brasil de
comunidades
certificadas pelo
FSC, maior e mais
reconhecido selo
verde no mundo

ÁGUA TRATADA PELA
BERACA GARANTE QUALIDADE DO LEITE
Que a água tratada faz bem para a saúde não é
novidade, mas que ela também pode aumentar a
qualidade do leite é curioso. Afinal, o que água tem
a ver com leite? A Beraca, empresa genuinamente
brasileira reconhecida por seus investimentos em
inovação, tem a resposta.
É que em conformidade com os objetivos da
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC/HACCP) já utilizados pelas fazendas
leiteiras, a Beraca criou o Programa de Apoio à
Qualidade do Leite. Seu objetivo é o de minimizar
ainda mais os riscos à saúde humana por meio da
aplicação correta de sanitizantes em todas as etapas
da produção do leite.
Além de diminuir a Contagem de Células Somáticas (CSS) e a contaminação bacteriana do leite, a
água potável e tratada com produtos da Beraca, à
base de cloro e derivados, contribui para a melhoria
do bem-estar dos animais, tornando-os mais sadios
e produtivos, fatores essenciais para a qualidade do
produto final.

Jul.Ago/2009

A indústria cosmética está em
constante renovação, mostrando
as tendências de desenvolvimento
tecnológico, de acordo com a realidade atual. E a Beraca é exemplo
disso, pois inova constantemente a
fim de satisfazer a demanda de seus
clientes. Centrada no desenvolvimento de ingredientes sustentáveis,
orgânicos e ecologicamente corretos,
a equipe técnica da empresa ajusta
constantemente a sua linha às exigências do mercado. A Beraca, por
meio da divisão Health & Personal
Care, produz e distribui três linhas
de ingredientes para produtos de

higiene e beleza.
A linha Rain Forest Specialtie, que é composta
de óleos fixos, óleos essenciais, extratos, resinas,
manteigas e outras especialidades naturais do Brasil.
A linha Active Performance System produz bases,
produtos semiprontos e facilitadores de produção
para diversas aplicações na indústria cosmética e
farmacêutica.
Por fim, a utilização de um composto vegetal obtido da extração de óleos para produzir a linha BioScrubs, feita a partir de agentes naturais responsáveis
pela esfoliação da pele. Os produtos, provenientes
principalmente da Amazônia, são refinados na filial
da empresa em Ananindeua, localizada na Região
Metropolitana de Belém, no estado do Pará.

GARANTIA DE QUALIDADE
E RASTREABILIDADE
Uma das maiores dificuldades do mercado de ingredientes naturais e orgânicos é a manutenção das
características originais dos produtos. Isto porque há
barreiras na extração, desafios logísticos por conta da
DE BRAÇOS DADOS COM A SUSTENTABILIDADE
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BERACA
região, além do compromisso das comunidades. A Beraca percebeu estas
especificidades e instaurou processos
e procedimentos que monitoram as matérias-primas
desde o momento em que são recolhidas até quando
são entregues ao cliente.
A rastreabilidade, como foi nomeado o procedimento, é essencial para garantir ao cliente que
as características de qualidade do produto final
permaneçam as mesmas. Isso quer dizer que a cor,
aroma, cheiro, textura e outros aspectos essenciais
dos insumos são sempre iguais.
Este conhecimento, aliado às tecnologias da
Beraca, faz com que a empresa seja reconhecida
internacionalmente pela qualidade de seus produtos.
Além disso, o constante trabalho da equipe de desenvolvimento, em parceria com os clientes, garante a
criação de soluções inovadoras e de alta performance,
com respeito e credibilidade a toda cadeia social e
ambiental envolvidas nos processos de produção.

tradicional dos povos da
Amazônia seja levado de
fato em consideração, respeitando as leis
locais e federais sobre o acesso à biodiversidade e a
repartição de benefícios.
Por tudo isso, a Beraca foi vencedora de cinco prêmios da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos),
instituição que reconhece a inovação tecnológica das
empresas brasileiras e reconhecida pela Câmara de
Comércio Brasil-Alemanha como vencedora do Prêmio de Sustentabilidade Karl Friedrich Von Martius,
com o projeto “Desenvolvimento Tecnológico no
Uso Sustentável de Produtos Florestais não Madeireiros destinados à Indústria Cosmética Mundial”.
Esse trabalho concedeu à Beraca destaque entre a
comunidade industrial ao realçar as tecnologias inovadoras usadas para contribuir para a preservação
das florestas.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
GARANTEM INOVAÇÕES CONSTANTES

O processo de certificação conduzido pela BERACA é essencial para garantir que uma boa gestão
florestal seja realizada utilizando os critérios e indicadores da FSC (Forest Stewarship Council). Além
disso, os produtos da Beraca não são geneticamente
modificados e são livres de agrotóxicos compostos,
obedecendo às regras de certificação orgânica proposta pelo Ecocert.

A Beraca é a única produtora brasileira de
matérias-primas focada na indústria cosmética que
possui uma fábrica na região de Belém do Pará.
Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento de seus
produtos são realizados por meio de equipes de cientistas que trabalham em parceria com importantes
universidades como Unicamp, Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, Instituto
Butantan, Universidade Federal de Pernambuco e
do Pará, além da Università degli Studi di Siena, na
Itália. Juntas as equipes concentram seus estudos
em materiais vegetais e seus princípios ativos, com
o objetivo de desenvolver insumos para a indústria
cosmética do Brasil e do exterior.
Nos últimos três anos, a Beraca investiu cerca de
3% de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento de produtos da biodiversidade nacional. Além disso, foram investidos cerca de US$ 8
milhões em instalações industriais e em certificações
de manejo florestal e orgânica.
Um bom exemplo dessas parcerias estratégicas é
a união entre Beraca e algumas multinacionais do
setor de cosméticos. Enquanto a empresa nacional
tem acesso às comunidades fornecedoras de matériasprimas diferenciadas, as grandes indústrias investem
na tecnologia das pesquisas conduzidas.
Este diferencial garante que o conhecimento
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CERTIFICAÇÕES

CONTRIBUINDO PARA A
PREVENÇÃO DA GRIPE AVIÁRIA
A crescente exigência dos mercados internacionais
quanto ao manejo adequado da produção de aves e
suínos, estabelecida por meio de barreiras e programas
sanitários da Organização Internacional de Epizotias
e dos Programas Nacionais de Sanidade Avícola e
Suídea, é o que desafia a Beraca a manter o Programa
de Apoio à Sanidade na Produção Animal.
O objetivo da empresa é o de auxiliar os criadores
a adequar a qualidade da água utilizada nas unidades de produção de animais aos parâmetros microbiológicos exigidos. Para isso é preciso eliminar os
microorganismos que prejudicam a produtividade,
seja pela ingestão, nebulização ou mesmo por meio
de procedimentos de limpeza.
De forma eficiente, o Programa aborda ações
para a realização do controle e da prevenção de problemas como, por exemplo, Influenza Aviária (IA),
Newcastle e PCV2.

SUSTENTABILIDADE

“Tratar a água é essencial para o ganho de produtividade. Sendo o principal meio de contaminação, a
água bem tratada ajuda a melhorar os resultados de
vacinas e conversão alimentar. É por isso que nosso
programa é a escolha dos maiores criadores. Ele foi
elaborado levando em consideração todos estes fatores
sem deixar de lado a preocupação com a saúde e
bem-estar do produtor, que também pode consumir
esta água já que nossos produtos são liberados para
consumo humano”, afirma Cassiano Braccialli,
responsável pelo marketing da empresa.

BERACA INAUGURA FILIAL NA FRANÇA
Com foco no processo de internacionalização, a
empresa conta agora com um escritório de representação comercial em Paris.
O objetivo desta iniciativa é atender de perto e
com mais eficiência o mercado francês de cosméticos
– considerado o mais sofisticado do mundo e berço
das tendências. Além disso, o novo escritório irá sediar
as atividades da Beraca, numa posição estratégica,
em toda Europa e Oriente.
“As perspectivas são as melhores, já que a BERACA em sua política de internacionalização vem
obtendo sucesso nos últimos anos. Agora, com a
globalização e atuação local, a tendência é de crescimento exponencial”, revela Filipe Sabará, diretor
de Negócios da Beraca.
As atividades da nova sede tiveram início em
junho passado, mas a presença internacional da
empresa hoje é muito maior. Apoia-se numa rede
de distribuidores localizados em mais de 47 países
da Ásia, Europa, Américas e Oceania, para os quais
exporta produtos da biodiversidade brasileira.

BERACA INVESTE EM
NOVA FÁBRICA NA AMAZÔNIA
A empresa brasileira Beraca aposta na Região
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Amazônica. Prova disso foi a construção de uma
nova fábrica em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém do Pará. A planta está voltada para a
produção de ingredientes naturais e orgânicos para
as indústrias de cosméticos e fragrâncias.
“Com esta iniciativa, a companhia aumentou
a sua capacidade de produção e investiu em novas
tecnologias de extração e processamento. Isto também
gerou empregos na região, agregando valor às nossas
exportações”, revela Daniel Sabará, Diretor Corporativo
da Beraca.
Situada numa área de 10.000m2, com 4.000m2
de construção, a fábrica inclui um novo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento na região. Atender à crescente demanda do mercado para produtos orgânicos e
naturais provenientes da biodiversidade brasileira é o
que esse projeto tem como objetivo.
A unidade é a responsável por processar as
linhas Rain Forest Specialties, Active Performance Systems e BioScrubs, compostas por
ingredientes extraídos da Amazônia e demais
biomas brasileiros. Todos os produtos orgânicos
têm a certificação Ecocert/USDA, reconhecida
internacionalmente.
Esse empreendimento foi projetado para aumentar em quatro vezes a produção da Beraca e garantir
um fornecimento contínuo de seus produtos, mesmo
fora de temporada de alguns insumos. Até hoje, U$$
11 milhões de dólares foram investidos, dos quais
quase 50% apenas em novas tecnologias.
A Beraca é a única empresa brasileira de matériasprimas, centrada em produtos da biodiversidade da
Amazônia, que conta com fábrica própria na região.
A pesquisa e o desenvolvimento de produtos também
são feitos em parceria com universidades locais.
Esse diferencial garante que os conhecimentos
tradicionais dos povos da Amazônia sejam utilizados
no trabalho da empresa, respeitando a legislação federal relativa ao acesso à biodiversidade e repartição
de benefícios.

André Tomazelli Sabará é Coordenador da área de Responsabilidade
Corporativa.
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TRAFTI

Antonio Wrobleski Filho

Expertise em soluções
para a logística

A Trafti é uma empresa de logística integrada com capacidade
de desenhar soluções e implementar operações dedicadas, que
combina esforços e sinergias para atender às mais diversas
demandas de importantes segmentos industriais no Brasil e
exterior.

A

liando competência e tecnologia de ponta,
queremos estar em todos os lugares, de portos
a aeroportos, passando por rodovias, fruto da
sinergia de cinco empresas: Ajofer, Fantinati,
Mestralog, Trans-Postes e Transvec.
Nossa atuação é baseada em dois pilares: entregar
o que prometemos, seja no âmbito pessoal (com políticas de recursos humanos, campanhas de motivação
e treinamento adequado), clientes (com altos níveis
de satisfação, ao antecipar as necessidades) e acionistas (na obtenção de retorno sobre o investimento)
e integridade, por meio da política de governança
corporativa, estabelecendo uma relação baseada na
ética e na confiança plena.
A Trafti também tem responsabilidade com o
meio ambiente, um ponto de particular atenção em
todas as cinco empresas que a originaram. Em nossa
nova fase, estamos aprimorando nosso Programa
Verde para que ele esteja de acordo com todos os
padrões internacionais e, neste sentido, cumprimos
os princípios de não degradação (na lavagem dos
equipamentos e no descarte de água e óleo na natureza) e incentivamos o uso do biocombustível, com
atenção às questões ligadas à sustentabilidade. Em
nosso plano, prevemos ainda adotar práticas como
compra de carbono e até mesmo o uso de papel
reciclável como prática do nosso dia a dia.
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Vivemos em um país que oferece oportunidades
para empresas com nível de excelência em sistemas,
tecnologias e treinamento de pessoas. Em um mercado relativamente novo, acreditamos que temos
espaço para crescer e, em curto prazo, estar entre
as dez maiores empresas de logística do Brasil, com
base na longa experiência e profissionalismo no
desenvolvimento, implantação e gerenciamento de
soluções logísticas.
Estamos atentos a todas as necessidades dos nossos clientes para anteciparmos as soluções estratégicas e logísticas que oferecemos.
Aplicamos nossos recursos para
entender o negócio dos nossos
clientes, conhecendo-os de perto,
tendo como meta contribuir de
forma considerável para torná-los
cada vez mais competitivos em
seus mercados.
Esta é a Trafti que queremos
apresentar a vocês: uma empresa
que acredita e investe no Brasil e é
comprometida com o País, com as
pessoas, com os clientes e com os acionistas.
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• Integridade e transparência
• Parceria
• Ética
• Equidade
• Segurança
• Sustentabilidade
• Responsabilidade Corporativa
• Prestação de Contas

Silos de Atuação

A Trafti concentra suas ações em verticais de
negócios principais, chamadas
de “silos de atuação”, atendendo
a várias indústrias, tais como:
Automotiva, Alimentos, Farmacêutica, Alta Tecnologia, Higiene e
Limpeza, Química, Linha Branca
etc., distribuídos nos modais terrestre, aéreo e marítimo do setor
de Logística.
A divisão é resultado do estilo
da nova empresa, com operações
dedicadas a cada um dos silos e
envolvendo a soma de esforços comerciais, de pessoas, tecnologia, treinamento e expertise. Desta forma,
potencializa-se o uso da tecnologia como apoio às
atividades de negócio.
Para exemplificar este modelo, no setor de Alimentos, o software de gestão atua em concomitância
com a “curva ABC”, em que a logística é distribuída para contemplar produtos perecíveis com saída
permanente, outros com saída mediana e ainda
aqueles com menor grau de circulação. A geografia
dos pontos de venda é coberta e a expectativa do
cliente é atendida plenamente. O mesmo ocorre no
setor Automotivo, em que engenheiros especializados
trabalham na alimentação de linha (line feeding) e na
coleta de pagamento (milk run).
A Trafti acredita no Brasil. E investe no Brasil.
Para isso, respeita e entende as particularidades de
cada segmento e destina profissionais técnicos capacitados para atuar na demanda que cada uma das
verticais exige.

A Trafti concentra
suas ações em
verticais de
negócios principais,
chamadas de “silos
de atuação”

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Trafti – “Nós entregamos o que
prometemos”

O modelo de governança corporativa da Trafti
está alinhado aos princípios do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC), com o objetivo
de aumentar o valor da sociedade, melhorar continuamente o desempenho da organização, contribuir
para a sua perenidade e facilitar o acesso ao capital
a custos mais baixos.
Isto é resultado da decisão de a organização ser
totalmente ética e tomar a atitude de construir ações
com honestidade e transparência. Dentro da política
de governança corporativa, ao declarar seus propósitos, a Trafti estabelece relacionamentos de confiança
e desenvolve estratégias inovadoras e sustentáveis
para o crescimento da organização.
A Trafti nasce com a visão de ser a empresa líder
no segmento de soluções logísticas, mantendo-se
atrativa e confiável para pessoas, clientes, acionistas,
fornecedores e parceiros. Para isso, oferece soluções
inovadoras com alto padrão de qualidade e zela pela
integridade, de modo a superar expectativas da comunidade de negócio, aplicando em seu cotidiano,
e em sua totalidade, os seguintes valores:

SOLUÇÕES INTEGRADAS E
CUSTOMIZADAS PARA A
NECESSIDADE DO CLIENTE
Para dar suporte à missão de “entregar o que
promete” e aos valores de integridade, ética e responsabilidade, diretrizes de sua atuação, a Trafti
EXPERTISE EM SOLUÇÕES PARA A LOGÍSTICA
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TRAFTI
nasce com longa experiência no
desenvolvimento, implantação e
gerenciamento de soluções integradas que atendem a clientes nos
diversos setores, agregando todos
os três modais: terrestre, aéreo e
marítimo.
O software de Gestão ERP
(Enterprise Resource Planning)
é subdividido em dois grandes
sistemas, o de Gerenciamento de
Transporte (TMS – Transportation Management System) e o de
Gerenciamento de Warehouse (WMS – Warehouse
Management System). Tais ferramentas operam
em total integração com os ambientes dos clientes
por meio de interfaces, tornando o uso da tecnologia
completamente amigável ao permitir que os sistemas conversem entre si, com trocas de informações
e dados em tempo real. Desta forma, podese obter
um controle mais efetivo e eficaz da operação e total
visibilidade no acompanhamento tanto das cargas
como da armazenagem. E sem custo adicional, uma
vez que as interfaces de integração estão localizadas
em um único provedor.
A tecnologia é combinada com o desenho de
soluções customizadas, designadas para operações
in-house e dedicadas, por meio da Central de Soluções ao Cliente (CSC) e Gerenciamento e Controle
de Transportes (GCT). A primeira atua a partir do
entendimento do negócio de cada cliente não apenas
no momento, mas também nos projetos futuros e
conta com engenheiros e profissionais especializados
em cada um dos aspectos da cadeia logística. A GCT,
por sua vez, faz a gestão completa de toda a frota e dos
modais da Trafti em conjunto com o cliente e busca
a sinergia entre os pontos, cobrindo o deslocamento
em toda a sua extensão.

1965 – Trans-Postes

Fundada em 1965, a Trans-Postes iniciou suas
atividades tendo como principal foco o transporte de
postes. Desde então, ampliou a atuação para outros
segmentos, e hoje tornou-se especializada no transporte de cargas fechadas (lotação), com forte presença
no setor sucroalcooleiro. A empresa atua em toda a
cadeia logística, do abastecimento até o escoamento,
aplicando a sua experiência e capacitação técnica
na busca de soluções criativas e de impacto para
seus clientes, oferecendo o atendimento customizado
como diferencial.
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1972 – Ajofer

Empresa de origem familiar,
fundada em 1972, a Ajofer iniciou suas atividades no transporte de pneus. Ao longo do
tempo foi se profissionalizando
e diversificando as operações no
modal rodoviário, atendendo a
diversos segmentos da indústria e
comércio, destacadamente o transporte
de pneus e matérias-primas diversas, lubrificantes, produtos de higiene e limpeza, além
de agregar demais serviços como armazenagem,
“cross docking”, entregas “just in time” etc. Possui
frota diversificada toda rastreada, com significativo
investimento em “TI” que assegura pronta informação aos clientes. Atende a todas as regiões Sul e
Sudeste, com matriz em Santo André, e filiais em
Barueri e Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e
Curitiba (PR).

1976 – Fantinati

Fundado em 1986, o Grupo Fantinati possui
ampla experiência como prestador de serviços de
transportes, sempre com foco de atuação nas necessidades reais de seus clientes. Atualmente, atua
nas áreas de transporte, logística, armazenagem e
intralogística “in-house” (gestão de matérias primas
e/ou produtos acabados nas instalações dos próprios
clientes) e é dividido em três empresas segmentadas:
Fantinati Logística e Transportes (empresa que
deu origem ao Grupo), Fantinati Armazéns Gerais
e Riches Log Brasil.

1988 – Transvec

Atuando no mercado desde 1988, a Transvec
especializou-se no transporte rodoviário de cargas
aéreas e marítimas de importação e exportação, bem
como em transferência, distribuição e coleta. Possui
frota própria diversificada, inteiramente rastreada e
monitorada em tempo integral pelo seu próprio Departamento de Gerenciamento de Risco. A empresa
localizada em São Bernardo do Campo (SP) conta
com apoio das filiais nos Aeroportos de Cumbica e
Viracopos (SP) e no Porto de Santos (SP). Como
diferencial, o padrão de excelência na prestação de
serviços em diversos segmentos, atestado pelo programa de qualidade e as certificações e autorizações
específicas para os diversos produtos, tais como:
farmoquímico, correlato, medicamento controlado,
químico etc.

LOGÍSTICA

2006 – Mestralog

Fundada em 2006, a Mestralog é uma empresa
especializada em prover serviços logísticos na movimentação de carga geral, contêiner, armazenagem
e distribuição física para todo o território nacional.
Instalada em São Bernardo do Campo (SP), a localização é um dos diferenciais da empresa em seu
segmento de atuação, bem próxima ao futuro “Rodoanel”, o que facilita o escoamento para todas as
rodovias, portos e aeroportos da Região Metropolitana
de São Paulo (SP), com benefícios da otimização
das operações e redução de custos. Opera com os
sistemas WMS / TMS.
A grandeza da Trafti pode ser percebida nos números que a cercam. Não apenas geograficamente,
com área maior que 50 mil m² de armazéns cobertos
em uma área total maior que 250 mil m² somente
em logística de armazenamento. Embora a nova
empresa surja grande, ela trabalha com perspectiva
de tornar-se ainda maior.
Os planos de curto prazo da Trafti envolvem
a expansão em vários mercados. A companhia,
que está presente em diversos pontos do território
nacional por meio de 20 unidades de atendimento
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nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina, planeja crescer com a realização de
operações nas regiões Norte e Nordeste e em outros
quatro países da América do Sul: Argentina, Chile,
Colômbia e Uruguai. Para suportar esta estratégia, a
Trafti conta com o apoio de uma equipe de mais de
1.000 funcionários espalhados em diversas regiões do
País e com uma frota composta por mais de 1.000
equipamentos. E não para por aí.
Inicialmente, a empresa projeta investimentos
para implantação de novas ferramentas tecnológicas para gerenciamento das operações logísticas e
em treinamentos de funcionários. Estão previstas
também ações para a melhoria de processos, aprimoramento dos programas de gestão ambiental e
renovação da frota. Mas, mais do que apresentar
números expressivos, a companhia surge com uma
nova visão empresarial no setor de logística no Brasil,
com atenção especial para a governança corporativa, principalmente aos pontos ligados à integridade,
gestão e responsabilidade social. O próprio nome
da nova empresa é representativo desta filosofia, ao
combinar as iniciais das empresas em fusão com o
conceito de “tráfego inteligente”.

Antonio Wrobleski Filho é presidente da Trafti.
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IBG

Newton

de

Oliveira

História de sucesso

cem por cento nacional
Até a IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda iniciar suas
atividades em 1992, no parque fabril de Jundiaí (SP), várias
companhias tentaram se estabelecer sem sucesso no mercado
brasileiro de gases e acabaram por vender suas operações para
empresas multinacionais do setor que já atuavam no País.

M

as pautada no senso empreendedor e em
uma ousada política de investimentos,
a IBG vem ganhando espaço em um
mercado dominado pelas quatro maiores
empresas multinacionais presentes no País. Desde
sua fundação, mantém uma curva de expansão
média anual de 30%. Demonstramos que uma empresa 100% brasileira pode oferecer produtos de alta
qualidade, com tecnologias avançadas de produção
e distribuição com preços mais competitivos do que
os conglomerados internacionais, com a vantagem
de uma maior compreensão das necessidades dos
consumidores locais. Estamos mais próximos dos
clientes e de suas necessidades.
A empresa iniciou suas atividades com uma fábrica de acetileno, importada dos EUA e adquirindo
das siderurgias os excedentes de oxigênio líquido,
nitrogênio líquido e argônio líquido para a comercialização no estado líquido e gasoso. Logo nos dois
primeiros anos de operação, devido à dificuldade de
barreiras impostas pelos concorrentes juntos às siderúrgicas na continuidade da compra dos excedentes
de produção, a indústria trouxe dos Estados Unidos
sua própria planta de gases do ar para produção de
oxigênio e nitrogênio. Em seguida, adquiriu, também
no Exterior, uma fábrica de óxido nitroso. A partir
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GASES INDUSTRIAIS

daí, conquistou sua independência que pode respaldar o seu crescimento com segurança.
Foi competente e arrojada o suficiente para se consolidar no mercado, em meio às “gigantes” do setor.
Também propiciando relevantes contribuições para
a economia brasileira, atuando como moderadora de
preços e proporcionando, principalmente ao setor de
saúde pública e privada, drásticas reduções de custos.
Hoje, mais de 3 mil empresas estão na carteira de
clientes da IBG, das áreas médico-hospitalar, industrial,
microeletrônica, metalurgia, siderurgia, processamento
e estocagem de alimentos, saúde, petroquímica, indústria automobilística e indústria química. Com um
fluxo contínuo de investimento em produção, logística e
tecnologia, a indústria gera mais de 300 postos de trabalho e possui 15 filiais com estações de
enchimento espalhadas pelo Brasil.

NOVOS INVESTIMENTOS
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de Gases manteve seu plano de investimento que
vislumbra o longo prazo. A única empresa 100%
nacional do segmento de gases industriais investiu
US$ 25 milhões na construção de uma unidade de
produção de gases industriais, considerada uma das
mais modernas da América Latina.
Para colocar em funcionamento o novo complexo
industrial, a IBG utilizou-se de capital próprio, sem
contar com qualquer linha de crédito governamental
ou juros subsidiados por bancos de desenvolvimento
nacionais ou internacionais.
A participação da IBG no mercado nacional de
gases industriais restringe-se a 3%, mas, desde sua
implantação exibe um crescimento anual contínuo
de dois dígitos. Para 2009, a expectativa é de um
incremento de 25% no faturamento. Ao ampliar a produção e os
investimentos em infraestrutura,
projetamos atingir um faturamento
anual a curto prazo de US$ 150
milhões.
Com a nova fábrica, a IBG dobrou sua capacidade de produção
de oxigênio, nitrogênio e argônio. Esta nova planta
irá produzir 300 toneladas de gases industriais por
dia, com produtos de ultra pureza. Nossa estratégia
visa o longo prazo. Estamos nos preparando para
suprir a demanda existente não só no Brasil, que é
crescente, mas também no mercado internacional,
que passará por uma grave crise de abastecimento
quando a economia voltar a crescer.

Hoje, mais de
3 mil empresas
estão na carteira
de clientes da IBG

Os últimos quatro anos definitivamente elevaram a IBG à condição
de um player respeitado no setor.
Mais uma vez com recursos próprios, a empresa deu
início às operações de sua terceira e maior unidade
de produção de gases do ar, empregando o que há de
mais moderno internacionalmente. Batizada de Fox
III, a nova fábrica recebeu investimentos de cerca
de US$ 20 milhões e entrou em funcionamento em
abril de 2005.
Em agosto de 2007, a indústria ultrapassou os
limites do estado de São Paulo e inaugurou uma
fábrica em Aparecida de Goiânia, no interior de
Goiás, mesmo com todas as dificuldades inerentes da
região. A unidade destina-se à produção de oxigênio
e nitrogênio no estado líquido. A indústria disponibiliza também argônio, acetileno, óxido nitroso,
hidrogênio, hélio, gás carbônico, além de misturas
e gases especiais.
Em 2009, na contramão da crise, a IBG investiu
US$ 25 milhões para a instalação da Fox IV, também
em Jundiaí. Com a nova planta, a projeção é aumentar
o faturamento em 120%. E já temos programadas pelo
menos mais cinco filiais ainda no primeiro semestre.

A FÁBRICA MAIS
MODERNA DA AMÉRICA LATINA
Mesmo com indicadores econômicos projetando
um ano de pouco crescimento para o Brasil e o mercado sinalizando cautela, a IBG - Indústria Brasileira

SOBRE A FOX IV
Batizada como Fox IV (Fábrica de Gases do Ar
IV), a unidade está situada no Distrito Industrial de
Jundiaí – Região Metropolitana de São Paulo – e entrará em funcionamento no próximo mês. A unidade
está atrasada em dois meses no cronograma devido às
dificuldades de importação dos equipamentos, falta
de infraestrutura do porto de Santos e dificuldades
nos trâmites aduaneiros do país. Entre a decisão do
investimento e o início da operação da nova fábrica
foram dois anos de estudos.
Considerada uma unidade modular, a nova planta
tem uma área construída de 2 mil m² em um terreno
de 53 mil m² – fator que permite a ampliação das
instalações, equipamentos e infraestrutura de acordo
com as necessidades futuras de mercado. Trata-se de
uma fábrica de grande porte e a mais moderna instalada da América Latina. Apresenta os mais moderHISTÓRIA DE SUCESSO CEM POR CENTO NACIONAL
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nos recursos tecnológicos
do mercado internacional,
muito superiores aos de
outras unidades no País.
Para estocar parte da
produção, conta com uma
capacidade de armazenamento de 2 milhões de litros de gás. Com capacidade
produtiva ampliada, prevemos conquistar novos
nichos de mercado até agora não explorados com
preços ainda mais competitivos.
A indústria também inaugurou estações de enchimento de gases no Vale do Paraíba (Taubaté),
no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte (MG). Além
disso, segue seu plano de renovação e modernização
da frota, com a aquisição de mais três caminhões
para transporte de cilindros e dois veículos criogênicos, destinados especificamente para distribuição
de gases no estado líquido. Com essas apostas, projetamos atingir um faturamento anual de US$ 150
milhões.
E os investimentos não param. A IBG injetou US$
8 milhões em três torres para produção de nitrogênio,
oxigênio e argônio com maior grau de pureza. As novas instalações eliminam a necessidade de a indústria
importar gases com essas características.
As três torres são denominadas de Main Heat
Exchange. Uma, com 12 metros de altura, será
utilizada como trocador de calor; a coluna de destilação fracionada tem 40 metros e produz oxigênio e
nitrogênio; já a coluna de separação de argônio exibe
37,5 m de altura.
As torres de destilação fracionada realizam a
separação dos principais elementos presentes no
ar atmosférico por ponto de ebulição. O processo
de separação, por meio de compressão, esfriamento
e expansão dos componentes do ar, é empregado
quando a diferença entre os pontos de ebulição dos
líquidos da mistura for menor.
Para o empresário, o estado de pureza é considerado
superior ao existente no mercado de gases medicinais
e industriais. Estamos agregando valor ao produto e
criando condições para aumentar a comercialização
de grandes volumes. A companhia projeta investir,
até o final do ano, cerca de US$ 10 milhões em novas
estruturas e filiais com estações de enchimento em
todo o País.

DE OLHO NO EXTERIOR
A IBG também fechou uma parceria internacional
CASE STUDIES
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com a norte-americana
Gas Engineering – companhia especializada em
projetos, especificações e
manufatura de plantas
fabris modulares e equipamentos
para a indústria de gases a serem comercializados
em nível mundial. A Gas Engineering possibilita o
fornecimento de fábricas de gases do ar em sistema
turn-key.
Com o acordo, exclusivo no Brasil, a única indústria
100% nacional do segmento objetiva ampliar sua capacidade produtiva, comprar equipamentos e construir
fábricas a preço de custo, além de acompanhar o desenvolvimento tecnológico do setor. A IBG produz diariamente mais de 600 toneladas em suas quatro unidades.
Também poderemos oferecer ao mercado fábricas de
gases do ar, equipamentos e projetos de engenharia.
Para o empresário, a Gas Engineering abre as
portas da IBG para o mercado externo. Teremos
agora projetos em consonância com padrões mundialmente estabelecidos para o setor, o que facilita
nossos planos de internacionalização e diversificação
de produtos e serviços.
A Gas Engineering está baseada em Newport
Beach, na Califórnia (EUA), e mantém um escritório de engenharia na China. Já implementou
soluções industriais para os mais variados segmentos – eletrônico, química, petroquímica, alimentos
& bebidas, metalurgia, mineração, papel e celulose,
entre outros.

GASES NA REDE VIRTUAL
Indústria brasileira é pioneira na adoção
do sistema de e-commerce no setor

De olho na franca expansão do e-commerce no
País, a IBG - Indústria Brasileira de Gases também se
tornou a primeira empresa nacional do setor a adotar
o sistema de vendas eletrônicas. A expectativa inicial
é de uma ampliação de 5% no volume de negócios.
Já percebíamos uma demanda crescente de nossos
clientes por esta modalidade, especialmente os mais
afastados geograficamente do Distrito Industrial de
Jundiaí e de nossas 15 filiais.
Para o empresário, o comércio eletrônico no mercado de gases pode experimentar a mesma evolução
dos segmentos aéreo e bancário no que se refere ao
uso da web como ferramenta de vendas. Podemos
principalmente beneficiar o nicho das pequenas e
médias empresas, mais carentes de estrutura logística

GASES INDUSTRIAIS

e comercial e que não podem perder tempo agendando visitas ou conversando com vendedores. A
operação, além de ágil, passa a ser mais econômica
do ponto de vista operacional.
Por meio do portal www.ibg.com.br/loja, indústrias e hospitais podem adquirir aproximadamente
29 tipos de gases puros e misturas, entre os quais
acetileno, argônio, hélio, hidrogênio e nitrogênio.
Todos os produtos têm suas especificações técnicas
divulgadas no site e há também a opção de contratação online de assistência técnica. A IBG mantém
frota própria de veículos para suprimento de suas
filiais e distribuição dos gases para os clientes.

QUEM É A IBG
Percebendo as carências e as potencialidades do
mercado brasileiro de gases industriais, um grupo de
profissionais com vasta experiência no setor uniu-se
e fundou a IBG - Indústria Brasileira de Gases, em
1992. Com a intenção de não apenas se igualar às
outras, mas sim de ser a melhor empresa do setor,
a companhia, além de oferecer produtos de alta
qualidade, também criou um exclusivo sistema de
distribuição, ajustando-se perfeitamente às necessida-
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des de cada cliente. Outros diferenciais são os preços
competitivos, produção totalmente automatizada
e informatizada, sem contar na independência de
suas ações, uma vez que a IBG é a primeira e única
empresa 100% nacional no setor.
A relevância dos gases no dia a dia das pessoas,
empresas e produtos é infinitamente maior do que
se pode imaginar. E por conta dessa importância,
as empresas brasileiras sempre se viram obrigadas a
buscar no exterior ou em multinacionais a qualidade
ideal para seus produtos.

Produtos

Os produtos fabricados e fornecidos pela IBG são:
• Acetileno
• Ar-comprimido medicinal
• Ar sintético
• Argônio líquido
• Argônio
• Dióxido de carbono
• Hélio líquido
• Hélio
• Hexafluoreto de enxofre
• Hidrogênio
• Metano
Tabela 1

Evolução do faturamento/investimentos (ano a ano) (em US$)
ANO

FATURAMENTO

INVESTIMENTOS

1992

646.297,00

669.620,00

1993

1.185.110,00

319.347,00

1994

2.309.908,00

931.589,00

1995

3.528.890,00

1.451.971,00

1996

4.644.838,00

1.632.554,00

1997

5.625.539,00

1.641.792,00

1998

9.059.277,00

2.462.528,00

1999

9.210.342,00

2.679.490,00

2000

12.798.626,00

4.121.097,00

2001

13.214.879,00

4.978.870,00

2002

14.536.826,00

6.482.815,00

2003

15.083.220,00

4.260.876,00

2004

15.215.845,00

3.283.347,00

2005

20.660.219,00

4.445.934,00

2006

23.296.008,00

4.787.335,00

2007

31.125.365,00

6.975.115,00

2008

41.483.010,00

16.181.987,00

2009*

42.000.000,00

25.000.000,00

*Até Julho/2009
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Aplicações dos gases industriais
ELEMENTO
Acetileno (C2H2)

Ar comprimido medicinal (O2 + N2)
Ar sintético (O2 + N2)

Argônio (Ar)
Argônio líquido (Ar)
Dióxido de Carbono (CO2)

Hélio (He)

Hélio líquido (He)
Hexafluoreto de enxofre (SF6)
Hidrogênio (H2)

Metano (CH4)
Nitrogênio (N2)

Nitrogênio líquido (N2)
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APLICAÇÃO
• Solda e corte
• Tratamento pelo cal
• Escarfagem
• Desempeno, têmpera e limpeza por chama
• Brasagem
• Revestimentos de peças metálicas
• Desmoldagem por fuligem
• Flamagem de plástico
• Flamagem de granito
• Metalização.
• Consultórios dentários e médicos
• Laboratórios de análises clínicas.
• Gás comburente
• Empregado em Cromatografia Gasosa como detector F.I.D. e nos casos de necessidade
de um ar seco e isento de partículas.
• Misturas de proteção para solda e enchimento de lâmpadas
• Acionamento de bisturi elétrico.
• Mesmas aplicações do argônio gasoso, mas a forma líquida tem uma capacidade de
armazenamento muito maior do que na forma de gás.
• Preservação de alimentos congelados
• Em bebidas como refrigerantes e espumantes, é usado como gás
• Operações do tipo Laparoscopia
• Mistura gasosa para análise sanguínea
• Utilização no crescimento de embriões e organismos anaeróbicos
• Procedimento de solda
• Enchimento de extintores de incêndio
• Propolente de spray
• Controle de poluentes.
• Balões dirigíveis
• Misturado com o oxigênio, é usado no tratamento da asma, porque se difunde mais
rapidamente do que o ar nos canais apertados dos pulmões;
• Usa-se uma mistura semelhante para os mergulhadores de grande profundidade
• Na forma líquida, produto refrigerante em equipamentos de imagens por ressonância
magnética.
• Produto refrigerante em equipamentos de imagens por ressonância magnética, devido
a sua alta condutibilidade térmica.
• Isolante elétrico em transformadores de alta tensão
• Cirurgias oftálmicas.
• Gás redutor em processos metalúrgicos e cerâmicos, mistura para solda, em tratamento
de metais e hidrogenação de gorduras vegetais (margarina)
• Produção de gasolina e lubrificantes, na indústria de fertilizantes, no processo de fabricação de vidros
• Célula combustível para gerar potência elétrica e está sendo estudado de modo a
movimentar veículos
• Produção de sabão, margarina e manteiga de amendoim, como combustível para
foguetes e, na indústria farmacêutica, para produção de vitaminas e cosméticos.
• Combustível na área industrial
• Confecção de mistura para detectores.
• Tratamento de metais, na preparação de catalisadores e polímeros, para extinção de
incêndio e estocagem de frutas, tintas, produção de lâmpadas incandescentes, secagem
de grãos, refrigeração de alimentos
• Gás de arraste em cromatografia
• Cirurgias ortopédicas, perfurações e cortes ósseos.
• Tratamento de lesões cutâneas e também no tratamento do câncer de colo de útero;
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Tabela 2

Óxido nitroso (N2O)

Oxigênio líquido (O2)

• Refrigerante para o congelamento e transporte de alimentos;
• Conservações de corpos e células reprodutivas sexuais e femininas, ou qualquer outras
amostras biológicas.
• Gás anestésico durante processos cirúrgicos
Produção instantânea de creme chantilly e como propelente de sprays, além de detecção
de vazamentos através de infravermelho.
• Oxidante, devido a sua elevada eletronegatividade
Nos motores de propulsão dos foguetes, usado como comburente
Soldagem de metais, na fabricação de aço e metanol
Suplemento em pacientes com dificuldades respiratórias.
• Engarrafado para ser respirado em diversas práticas esportivas, como o mergulho,
ou em atividades profissionais para acessar locais de pouca ou nenhuma ventilação em
atmosferas contaminadas.

• Nitrogênio líquido
• Nitrogênio
• Óxido nitroso
• Oxigênio líquido
• Oxigênio
• Gases e misturas especiais

apenas um clique. São oferecidos gases industriais,
especiais e medicinais como Acetileno, Argônio, Gás
Carbônico, Hélio, Hidrogênio, Misturas, Nitrogênio,
Óxido Nitroso, Oxigênio, entre outros.

Concorrentes

Fábricas

White Martins, Linde/AGA, Air Products e Air
Liquide.

Distribuição

Com o sistema exclusivo e diferenciado de distribuição, a IBG tem participado decisivamente no fornecimento de gases para indústrias e hospitais. Utilizando sua
frota própria de veículos, adequados para o transporte de
produtos nas fases líquida e gasosa, oferece a seus clientes
um atendimento diferenciado e preciso nas entregas.
Os veículos são equipados com pallets que permitem o
transporte totalmente verticalizado dos cilindros.
O uso desses caminhões paletizados, com plataformas para a movimentação dos cilindros, previne
danos aos cilindros e evita a destruição das calçadas
e pavimentações internas da empresa-cliente – inconveniente comum em outras formas de distribuição – além de permitir mais praticidade, rapidez e
segurança no processo de distribuição.

E-commerce

A IBG disponibiliza uma loja virtual www.ibg.
com.br/loja que possibilita a compra de gases com

ESTRUTURA: MATRIZ EM JUNDIAÍ (SP)
Quatro unidades produtivas de gases do ar (FOX
II, FOX III e FOX IV), acetileno, óxido nitroso e
gases especiais.
Uma unidade de produção de gases do ar (FOX
I) em Aparecida de Goiânia (GO).

Número total de funcionários
Em 2008: 250
Em 2009: 300

Número total de funcionários em 2008: 250
Filiais com estação de enchimento
1- Jundiaí (SP)
2 - São Paulo (SP)
3 - Guarulhos (SP)
4 - Taubaté (SP)
5 - Marília (SP)
6 - São José do Rio Preto (SP)
7 - Rio de Janeiro (RJ)
8 - Vitória (ES)
9 - Belo Horizonte (MG)
10 - Uberlândia (MG)

Newton de Oliveira é presidente da IBG - Indústria Brasileira de
Gases
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TROPICAL HOTELS & RESORTS BRASIL

Adenias Gonçalves Filho

Tradição no

mercado de hotelaria
A Tropical Hotels & Resorts Brasil é hoje uma das maiores
redes hoteleiras do Brasil. Completou 50 anos em 20
de agosto deste ano, e está em constante processo de
ampliação e participação no mercado turístico brasileiro,
sendo referência de qualidade pela prestação de serviços
e importância que seus hotéis representam para a região
onde cada um está instalado.

C

om cinco empreendimentos hoteleiros nos
principais destinos turísticos e econômicos
do País, mais de 1.400 apartamentos, capital
100% nacional e a responsabilidade social
sempre voltada aos interesses do País, cada hotel da
rede possui as características próprias e específicas de
uma temática única e diferenciada:
• Complexo Tropical Manaus: dois hotéis distintos
com perfis diferenciados em meio à Floresta Amazônica. O Tropical Manaus, um eco-resort e o Tropical Manaus Business, mais focado para o mercado
executivo;
• Tropical da Bahia: O mais tradicional hotel da Bahia,
localizado no coração de Salvador;
• Tropical Tambaú: O cartão-postal de João Pessoa,
à beira-mar e arquitetura original ;
• Tropical Oceano Praia: Lazer e juventude em Porto
Seguro;
Criada com recursos nacionais, a Tropical Hotels &
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A Tropical Hotels
& Resorts Brasil
é hoje uma das
maiores redes
hoteleiras do
Brasil

Resorts Brasil é histórica desbravadora do potencial turístico brasileiro.
O Complexo Tropical Manaus e
o ex Tropical Cataratas( desde o
último dia 01 de outubro é administrado pela São Matheus), devido
à localização estratégica, estão em
áreas de segurança nacional como
a Amazônia e Foz do Iguaçu, na convergência da
Tríplice Fronteira.
Seus hotéis caracterizam-se pela excelência hoteleira no sistema de gestão da qualidade, responsabilidade
social e gestão ambiental em meio às belezas naturais
que só o Brasil pode oferecer. O ufanismo da rede pode
ser comprovado através dos constantes investimentos
e do comprometimento com a sociedade.
Não é a toa que o ex Tropical das Cataratas
foi o primeiro hotel da América do Sul a receber a
Certificação Ambiental ISO 14001 assim como a
Certificação de Qualidade ISO 9001 e SA 8000 de
Responsabilidade Social. Aliás, a preocupação ambiental e a conscientização ecológica ocupam lugar
primordial na filosofia da Tropical Hotels & Resorts
Brasil.
Desde 1 de outubro de 2008 o Hotel das Cataratas
é administrado pela São Matheus. A Tropical esteve
à frente desse empreendimento por 48 anos.

COMPLEXO TROPICAL MANAUS
O Complexo Tropical Manaus é composto por
dois hotéis de perfis diferenciados: o Tropical Manaus é
o maior empreendimento hoteleiro da Tropical Hotels
& Resorts Brasil e da Região Norte do Brasil e conta
com 594 apartamentos em uma área construída de
61 mil m², em 400 mil m² de terreno às margens do
Rio Negro – suas águas circundam os jardins e a
piscina do hotel. Já o Tropical Business possui 370
apartamentos sendo 268 disponíveis para vendas.
O Complexo está localizado a 10km do Aeroporto
de Manaus e a 16km do Centro da cidade, na Praia
de Ponta Negra, praticamente “dentro” da Floresta
Amazônica.

Tropical Manaus

Construído em estilo arquitetônico colonial e totalmente horizontal, os seis blocos do Tropical Manaus
permitiram a implantação de uma concepção de hotel
voltado e integrado à natureza. Sua área de lazer inclui
piscinas com ondas, piscina infantil, quadras de tênis,
playground, galeria de lojas, quadras de areia para vo-

HOTELARIA
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leibol e futebol, sala de jogos, pista
de cooper, sauna, sala de ginástica,
salão de beleza unissex, coffeeshop, cyber café, restaurantes com
especialidades da cozinha brasileira
e internacional, bar, churrascaria.
O hóspede ainda pode aproveitar
caminhadas na selva, ginástica, hidroginástica, natação, vôlei e basquete aquáticos, arco
e flecha, pingue-pongue, torneio de dardos, futevôlei
e bocha, além de monitores para recreação infantil
e programação noturna para adultos. O Tropical
Manaus também é o local ideal para realização de
convenções, congressos e eventos, possui um completo
centro de convenções com 7 salas de apoio, salões com
capacidade para até 1500 pessoas.

Tropical Business

Localizado ao lado do Tropical Manaus, o Tropical Manaus Business é uma opção de hotel voltado
para os negócios com o forte diferencial da natureza
local. Projetado para agilizar e facilitar as viagens
de negócios, não deixa de lado o lazer natural que a
região propicia e seus hóspedes podem usufruir toda
infraestrutura do Tropical Manaus. Construído em
formato vertical, os apartamentos possuem amplas
janelas com vista privilegiada para o Rio Negro. Entre os diferenciais do hotel, destacam-se os elevadores
panorâmicos, a piscina privada com borda infinita e
iluminação noturna e o heliponto com sala VIP para
check in/out diferenciado.
Para atender os eventos conta com sete salas, sendo
seis moduláveis, com capacidade até para 85 pessoas
em auditório, que possibilitam melhor utilização de
espaço de acordo com seu evento, foyer e espaço ao
ar livre para coffe-breaks. O material de apoio poderá
ser locado pelo Business Center, que oferece pessoal
treinado para realização de eventos. Localizadas na
cobertura do hotel no 16º andar, as salas de eventos
possibilitam vista privilegiada para Floresta Amazônica e o extenso Rio Negro durante os coffee breaks
ao ar livre.

Política ambiental

O Complexo Tropical Manaus destaca-se pela
valorização e preservação do patrimônio mundial da
Floresta Amazônica através da conscientização e exploração racional do seu potencial turístico. Buscando
obter a excelência nos serviços prestados e melhoria
da qualidade de vida, através da preservação do Meio
Ambiente, há 15 anos o Tropical Manaus possui
TRADIÇÃO NO MERCADO DE HOTELARIA
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sua própria “Estação de Tratamento de
Esgoto” construída de acordo com normas
ambientais.

IBAMA

O Complexo Tropical Manaus conta
com o único Zoológico credenciado pelo Ibama
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e que expõe, desde 1976,
exemplares da fauna e flora amazônica. Dentro de
uma área verde de aproximadamente 20.000m2, a
vegetação é composta por árvores frutíferas para a
alimentação dos animais e arbustos todos identificados,
proporcionando um ambiente agradável e próximo
ao habitat natural.

Projeto educacional

Atualmente o Zoológico representa um Centro
de Conservação e Educação Ambiental, deixando de
ser apenas expositor de fauna. São mais de 100 espécimes da fauna amazônica, distribuídas entre aves,
mamíferos e répteis, todas doadas por particulares e
pelo Ibama. O Programa de Educação Ambiental
recebe escolas de Manaus em visitas monitoradas
pela bióloga responsável, onde são repassados conceitos sobre biologia e ecologia das espécies. A equipe
de profissionais é formada por: biólogo, veterinário e
tratadores treinados para o tratamento dos animais,
que recebem uma dieta balanceada suprindo as necessidades nutricionais de cada espécie.

Opção de lazer ecológico

Quem se hospeda no Complexo Tropical Manaus
encontra diversas opções de lazer, como passeios
fluviais incluindo almoço, visitas às vitórias-régias
e ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões,
focagem de jacarés à noite, pernoites na selva, compras
na Zona Franca de Manaus, e visitas ao Museu do
Índio, Teatro Amazonas, Prédio da Alfândega, Mercado e Cais do Porto. O hotel conta com a agência
de turismo, Fontur, com programações de passeios
fluviais e terrestres, city tours e traslados.

TROPICAL DA BAHIA
Localizado em ponto estratégico no coração de
Salvador, próximo ao Teatro Castro Alves, a poucos
minutos do Centro Histórico, das praias e demais
atrações da cidade o Tropical da Bahia possui 275
apartamentos distribuídos em 12 andares sendo dez
suítes. Dispõe de todas as comodidades de um hotel
CASE STUDIES
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cinco estrelas, além de
piscina, salão de jogos,
três salões de convenções,
com 1.100 lugares, bares,
restaurantes, salão de
beleza e sala de ginástica. É o mais tradicional hotel
da Bahia, visitado por autoridades e artistas de todo
o mundo.

Carnaval baiano

O Tropical da Bahia encerra o trajeto mais antigo
do carnaval de rua de Salvador onde diversos trios elétricos percorrem cerca de 6km através de diversos pontos históricos da cidade. O trajeto também é conhecido
como o circuito tradicional do carnaval e o hóspede
do Tropical da Bahia acompanha a movimentação de
perto, à beira da piscina, com todo o conforto oferecido
pela Tropical Hotels & Resorts Brasil.

Tradição

A construção do hotel foi iniciada em 1948 com o
objetivo de hospedar empresários em viagens de negócios à Bahia. Em 1966 passou às mãos da Tropical
Hotels & Resorts Brasil e após uma grande reforma
- incluindo a ampliação de 5 para 12 andares - foi
reinagurado em 1984, mantendo a tradição do antigo
Hotel da Bahia. A recepção possui painel feito em
concreto pelo artista argentino Carybé.

Tropical Office

O Tropical da Bahia possui uma área de 21.196m²
com completa infraestrutura de lazer e serviços –
adulto. Para o mercado executivo estão disponíveis
dois amplos salões, um auditório, além de salas de
apoio para a realização de convenções e congressos
com todos os equipamentos necessários. É o local
ideal que se adapta ao formato de variados eventos
e possui o serviço do Tropical Office, um escritório
individual com completa infraestrutura para o apoio
às salas de eventos.

Cozinha & Arte

A rica culinária baiana através do restaurante
Cravo & Canela oferece as especialidades típicas da
região. Nele, destaca-se o maior mural de arte moderna
do Brasil de autoria de Genaro de Carvalho na década
de 50. A já tradicional feijoada acontece aos sábados
assim como o churrasco aos domingos. O Tropical
da Bahia localiza-se em meio ao mix cultural que só a
capital soteropolitana pode oferecer aos seus visitantes.
Perfeitamente integrado à tradição de hospitalidade
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de Salvador, a qualidade dos serviços e o conforto
das acomodações garantem a satisfação dos hóspedes
mais exigentes.

TROPICAL TAMBAÚ
Cartão-postal de João Pessoa, o Tropical Tambaú
situa-se na praia de mesmo nome e caracteriza-se pelo
ousado projeto arquitetônico de Sérgio Bernardes – em
cuja homenagem o Salão de Convenções recebe o
nome. Com 175 apartamentos – sendo seis suítes todos eles com vista privilegiada para o mar ou para
os jardins internos, o hotel tem seu formato circular
inspirado na nave espacial do filme “2001 – Uma
odisséia no espaço”, de Stanley Kubrick. O Tropical
Tambaú associa linhas arquitetônicas modernas ao
melhor da hospedagem praiana.
O hotel conta com piscinas, sauna, fisioterapia,
salão de jogos, sala de redes, quadra de tênis, centro
comercial, restaurante e bares que oferecem opções
de atendimento na praia ou piscina. Para a realização de eventos o Tropical Tambaú oferece completa
infraestrutura dispondo de centro de convenções
com auditório e salas para seminários, banquetes e
recepções com capacidade para até 1.000 pessoas. Sua
ocupação é, em grande parte, de turistas brasileiros que
viajam para conhecer as paradisíacas praias do Nordeste do País. A equipe de lazer do hotel possui uma
extensa programação e diariamente promove diversas
atividades e brincadeiras com adultos e crianças. Para
o hóspede executivo, o Tropical Tambaú oferece infraestrutura com centro de convenções com auditório
e salas para seminários, banquetes e recepções com
capacidade para até 1.000 pessoas.
Aquirido do Governo do Estado da Paraíba pela
Tropical Hotels & Resorts Brasil em 1971, está a 23km
do aeroporto e 9km do Centro da cidade. O Tropical
Tambaú oferece ampla área de lazer, incluindo piscinas, sala de redes, living varanda, quadra de vôlei
na areia, sala de carteado, sauna, fisioterapia, loja de
artesanato, salão de beleza, playground, sala de jogos,
quadras de tênis, sala de estar com TV e quiosque
com bar de praia.

Projeto Mosaico

É importante ressaltar a realização de intenso
trabalho com o Projeto Mosaico pelo Tropical Tambaú. Idealizado com o principal objetivo de ocupar,
capacitar e integrar jovens e adolescentes, além de
gerar renda aos mesmos, o projeto consiste em aplicar
a técnica do mosaico - a arte que nasce de cacos de
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azulejos. As mesas da área da piscina do hotel receberam o trabalho dos jovens que integram o projeto e
que hoje já somam mais de 3.600 painéis catalogados
no estado da Paraíba entre 29 municípios e capital. O
sucesso foi tanto, que a Tropical levou essa arte até a
Praça das Águas do Tropical Manaus.

TROPICAL
OCEANO PRAIA

O Tropical Tambaú
situa-se na praia
de mesmo nome e
caracteriza-se pelo
ousado projeto
arquitetônico de
Sérgio Bernardes

O Tropical Oceano
Praia está localizado
em uma das cidades
mais procuradas do
litoral nordestino a
730km ao sul de Salvador. Porto Seguro
tornou-se há cerca de
20 anos uma das regiões brasileiras mais procurados por turistas de todas
as partes do mundo. Em Porto Seguro encontram-se
verdadeiras praias nativas com águas limpas e características da Mata Atlântica. É um paraíso ecológico
avistado pelos portugueses quando chegaram ao Brasil
no ano de 1500, misturando história, cultura e liberdade. Considerada o próprio marco do Descobrimento, a
cidade tornou-se em 1973, Monumento Nacional.
O hotel possui 82 apartamentos onde não faltam
opções de lazer: piscina para adultos e crianças, salão
de jogos, sauna, restaurante com ambiente descontraído, bar dentro na piscina, playground e loja. Todos
apartamentos possuem ar condicionado e as suítes,
banheiras de hidromassagem. Dispõe de salas de reuniões para pequenos encontros de negócios, com acesso
à internet e equipamentos de apoio. Com capacidade
para 130 pessoas, o Restaurante Abrolhos traz em seu
cardápio delícias da culinária regional e internacional
e o Ocean Bar, localizado na área da piscina com
capacidade para até 200 pessoas, oferece um cardápio
de lanches rápidos, drinks e petiscos.

LAZER E DIVERSÃO
Cercada por coqueiros, com areia branca e águas
tranqüilas e cristalinas, o Tropical Oceano Praia fica
em frente à badalada Praia de Taperapuã. Transformada em palco e pista de dança, em meio à agitação
de suas barracas de praia, para aproveitar é só deixarse contagiar pela alegria das pessoas. Há praias para
todos os gostos: tranquilas, agitadas, desertas, lotadas,
para mergulhar, surfar e até mesmo dançar.
TRADIÇÃO NO MERCADO DE HOTELARIA
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TROPICAL HOTELS & RESORTS BRASIL
As praias e belas paisagens de Porto Seguro são
um convite ao relaxamento mas o Tropical Oceano
Praia é mais que apenas uma mera opção de lazer.
Com toda a experiência adquirida em quatro décadas
de administração hoteleira, a Tropical Hotels & Resorts
Brasil oferece a tranquilidade, requinte e o bom gosto
na hora de se hospedar.

VALORIZAÇÃO DAS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
Focado em princípios universais de respeito ao
próximo e conservação do planeta, a rede de hotéis
orgulha-se por ter sido contemplada, mais uma vez,
com o Certificado de Gestão Socioambiental Chico
Mendes, em dezembro de 2008 , no qual já prenunciava o lançamento do Projeto Tropical – Essência
de Brasil, no qual obteve o reconhecimento de seu
trabalho aliado a outras ações de avanço como melhor
empreender, valorizando e preservando a essência
de brasilidade nos aspectos mais peculiares de sua
diversidade e com isso fortalecendo ainda mais a
autenticidade e a nossa origem cultural. Pessoas do
mundo inteiro viajam para entrar em contato com esta
energia, alegria, clima e vibração do povo brasileiro.
Além disso, a capacidade de inovação (flexibilidade),
criatividade e acolhimento (receptividade e hospitalidade) presentes no dia-a-dia do Brasil são fenômenos
que encantam o mundo todo.
A Rede Tropical de Hotéis não se considera poupada dos grandes reflexos da crise mundial. Mas temos
enfrentado as adversidades de forma confiante ao
mesmo tempo em que avançamos na valorização e
preservação da diversidade sociocultural brasileira ou
de sua sinergia. Sinergia essa, aliás. que ocorre quando
um povo, com tamanho grau de unicidade, festeja
um gol nos estádios lotados das partidas de futebol
ou em movimentos de solidariedade como ocorreu
recentemente nas inundações em Santa Catarina. É
um exemplo único.

O CASE
A Tropical Hotels & Resorts criou o projeto “Essência Cultural Potiguara”, desenvolvido na unidade
hoteleira paraibana, o Tropical Tambaú, e que foi
agraciado com o Top de Turismo ADVB-SP 2008.
O objetivo do projeto foi transmitir à sociedade o
conhecimento da sociedade para os aspectos da arte
e culturas indígenas, promovendo a interiorização do
turismo.
CASE STUDIES
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FOCO
Como definição do problema, estabelecemos:
• A inexistência e viabilização de roteiros culturais
relacionados às origens da Cultura Indígena na região
e os reflexos e desdobramentos nas comunidades rurais
e no cotidiano da Sociedade Paraibana;
• Ausência da Consciência Social para a importância
da valorização e reconhecimento desta Cultura;
• Baixa demanda em opções de roteiros e destinos
geradores de fluxo turístico de vertentes educativas e
de turismo étnico para o interior do estado e regiões
litorâneas intermediárias da Paraíba;
• Ausência de roteiros disponíveis com referências
culturais atrativas extraordinárias capazes de gerar
vertentes adicionais de fluxos locais, nacionais e internacionais;
• A falta de referências e argumentos culturais consubstanciados em imagens, registros impressos ou
quaisquer outras formas elucidativas através do Trade
ou Meios Sociais Educativos sobre o tema;
• Necessidade de apoio, estruturação e divulgação da
produção artesanal indígena no estado paraíbano;
• Trade Turístico, Meio Acadêmico, Sociedade e
Comunidades Indígenas em processos distantes e independentes dificultando avanços de ações integradas
de promoção e divulgação conjunta para mercados
internos e externos;
• Baixa autoestima das comunidades indígenas aliada
ao preconceito e rejeição gerados pelo desconhecimento
da sociedade local;
• Falta de reconhecimento e apoio da Sociedade em
relação às possibilidades de negócios e a riqueza cultural do universo potiguara;
• Potencialidades de desdobramentos comerciais e
diferenciações como produto de referência nos mercados emergentes do turismo étnico e ecoturismo
ainda não mensuradas, até então, contribuindo para
a rejeição de iniciativas favoráveis à implementação
de roteiros oriundos de vertentes culturais, a partir
de “Organizações de Aprendizagem” dos segmentos
público e privado.

OBJETIVOS
Foram estabelecidos, como objetivos:
• Conquistar o reconhecimento da Sociedade para os
aspectos extraordinários da Arte e Cultura Indígena
Potiguara no estado;
• Promover a interiorização do turismo atraindo fluxos
gerados pelo reconhecimento e pesquisa de caráter
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interno (meio acadêmico), bem como captar novas
vertentes nos mercados externos (em âmbitos nacional
e internacional);
• Realizar registros inéditos dos Rituais da cultura
indígena potiguara e disponibilizá-los para o trade
turístico, instituições de educação e cultura e sociedade
de modo geral;
• Divulgar e estruturar novas opções de roteiros culturais relacionados ao tema;
• Realizar parcerias entre os setores públicos, privados
e meios acadêmicos visando fortalecer e dar continuidade às ações após a conclusão da primeira fase do
projeto;
• Divulgar a experiência nos principais pólos emissores de turismo do Brasil e exterior;
• Estruturar apresentação didática para ser disponibilizada aos hóspedes e também no treinamento referenciada em operadoras, clientes e parceiros fidelizados;
• Criar referência de um novo padrão corporativo
inspirado no “EMPREENDER VALORATIVO”;
• Fortalecer, divulgar e preservar a essência da diversidade cultural local em suas mais variadas vertentes,
dando visibilidade corporativa através de elementos
da mídia institucional da companhia (sites, eventos
promocionais, entrevistas, palestras e demais ações de
hospitalidade de caráter representativo da Rede);
• Contribuir para a consolidação de políticas públicas
e ações privadas no sentido de preservar e reconhecer
comercialmente as potencialidades imensuráveis da
preservação desta etnia como raro e inesgotável tesouro de convergência social e comercial para o Trade
Turístico e para elevação do patamar de consciência
além-fronteiras do Universo Cosmo-Ético em nossa
Sociedade.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Os resultados obtidos foram extremamente gratificantes. Destacamos:
• Produção de Registros e formatação de livro digital
com imagens inéditas distribuído aos principais jornalistas de turismo no Brasil, Autoridades do meio
Político, Trade Local, Meios Acadêmicos e representações expressivas da Sociedade Paraibana;
• Criação sob a liderança do Diretor-Presidente da
Companhia do Movimento em prol do reconhecimento da Arte e Cultura Indígena Potiguara, alvo de
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reconhecimento da Sociedade através da entrega solene
de Titulo de Cidadania em 30 de outubro de 2008;
• Registro Oficial em solenidade parlamentar quanto
ao acolhimento dos pleitos reiterados pelas lideranças
indígenas através do Movimento;
• Parceria com a Universidade Federal da Paraíba,
a qual já iniciou estudos para a operacionalização
de roteiro turístico em toda a região do Vale do Mamanguape;
• Formalização da Comissão para estudos de viabilidade de implementação do Museu da Cultura
Indígena;
• Reconhecimento e valorização da Sociedade em relação à Comunidade Indígena Potiguara consubstanciados através de inúmeros convites reverberativos para
exposições, palestras e conferências sobre o tema;
• Produção com fins de impressão e distribuição no
Trade e Intituições de Ensino do Livro de Arte com
fotografias inéditas do cotidiano potiguara e seus reflexos nas comunidades rurais e demais aspectos da
Gastronomia, Língua e hábitos do dia a dia do povo
paraibano. (Este projeto encontra-se em fase de comercialização de quotas para produção impressa, mas
já disponível o catálogo no formato digital);
• Solicitação de outras parcerias com Instituições Acadêmicas em São Paulo e Rio Grande do Norte em fase
de avaliação e análise por parte da Companhia;
• Fortalecimento da autoestima da Comunidade Indígena Potiguara gerado após o reconhecimento público da Sociedade paraíbana amplamente divulgada
favorecendo diversas participações e integrações em
projetos sociais do Governo e outras atividades de ação
Social da Companhia;
• Início de Programação com palestras, eventos e ações
voltadas para divulgação do case como referência em
processos vitoriosos de Organizações de Aprendizagem
que configuraram produtos mensuráveis comercialmente através do Empreendedorismo Valorativo.

CONCLUSÃO
É inequívoco o fortalecimento da imagem externa
e interna obtidos através do congraçamento e vetores
de Cidadania Corporativa entre funcionários, membros do corpo diretivo da Companhia, trade turístico e
toda a sociedade. Resultados imensuráveis certamente
sucederão aos de ordem meramente comercial.

Adenias Gonçalves Filho é presidente da Tropical Hotels & Resorts
Brasil.
TRADIÇÃO NO MERCADO DE HOTELARIA
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5ª Pesquisa de Líderes Empresariais Brasileiros

Redefinindo o sucesso

Ao longo dos últimos cinco anos, desde que iniciamos a pesquisa
de líderes empresariais brasileiros, a maioria dos entrevistados
se demonstrou bastante otimista em relação às perspectivas de
seus negócios. A economia global estava em expansão e o Brasil
avançava a passos largos em direção à maior estabilidade em
seu crescimento econômico, ao equilíbrio das contas públicas,
à redução do endividamento externo e à conquista de maior
confiança dos grandes investidores internacionais.
O cenário externo se modificou radicalmente no último
ano. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos foi
rapidamente se estendendo para outras regiões, como é
de se esperar num mundo altamente conectado. Assim
como os benefícios da globalização, os efeitos da crise se
propagaram para todos os continentes.
Era de se esperar que, diante do cenário global de desaceleração, os líderes ficassem reticentes em relação ás
perspectivas de negócios. De fato, o nível de otimismo entre
os CEOs globais caiu significativamente. Surpreendente foi
o índice de otimismo entre os CEOs brasileiros: 38%. O
segundo maior, atrás somente dos indianos.
Gozamos de estabilidade econômica e política e estamos
concretamente inseridos no mapa de negócios globais. Não
tivemos crise no setor financeiro. A maioria de nossas
empresas se mantém saudável e em franca atividade. É
claro que não sem sofrer alguns percalços nesse período
e, em alguns setores, contando com algumas providenciais
medidas contracíclicas para fazer frente ao quadro.
Acostumados a tocar os negócios em tempos passados
de grande instabilidade, os líderes de empresas nacionais

também souberam tomar as medidas necessárias nesse
novo contexto.
Talvez essa seja a prova cabal de que avançamos muito
e amadurecemos do ponto de vista de negócios sem perder
resiliência ou a capacidade de, com criatividade e coragem,
readequar e redirecionar a estratégia corporativa em face
de circunstância emergente quando necessário.
Frente às atuais circunstâncias, os líderes tiveram que
rever o conceito de sucesso e, principalmente, readequar
a gestão considerando os novos vetores de mensuração
de resultados. Para ser bem-sucedido, é preciso ir além,
contemplando as complexas ramificações de seu negócio e
as tendências globais e dando maior ênfase às perspectivas
e consequências no longo prazo.
Desafios enormes já existiam antes da crise. E perduram. Ainda que estejamos otimistas quanto ao nosso futuro
de curto e médio prazos, não podemos esquecer os desafios
mais estruturais, evidenciados ano após ano em nossa
pesquisa e que requerem senso de urgência na superação
sob pena de não maximizarmos os grandes potenciais do
nosso país e sociedade.
Fernando Alves
Sócio-Presidente da PricewaterhouseCoopers - Brasil
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A presente edição de nossa pesquisa foi realizada num momento muito
peculiar. A crise financeira, cuja magnitude atingiu esfera global, estava
já ganhando corpo enquanto fazíamos as entrevistas com cerca de 1.200
líderes de empresas em todo o mundo, sendo cerca de 200 deles no Brasil
e nos países da América do Sul. Conversamos com os CEOs num momento
em que eles trabalhavam em condições extremas, com margens ínfimas para
erro. Muitos ainda estão lidando com as questões que ameaçam, de forma
relevante, o desempenho de seus negócios. Ao mesmo tempo, estão envolvidos
com aspectos de longo prazo que modificam o comportamento empresarial em
todo o mundo.
Na quarta edição da pesquisa de líderes, dois terços
dos entrevistados estavam muito otimistas quanto ao
crescimento na receita. Estávamos colhendo os frutos da
estabilidade política e econômica, do controle da inflação e
da taxa de câmbio e do equilíbrio das contas externas. O
capital internacional fluía em direção às economias emergentes, o Brasil acabava de conquistar o grau de investimento
e, acima de tudo, ainda não sentíamos reflexos da crise
financeira internacional. Mas esse cenário se deteriorou
rapidamente no último trimestre de 2008.
Surpreendidos, os líderes rapidamente corrigiram a
trajetória, voltando seu foco exclusivamente para questões
urgentes como obtenção de crédito e liquidez, preservação
do faturamento e contenção de custos. Em muitos casos,
isso os forçou a protelar investimentos e projetos de expansão e maximizar o retorno nos mercados em que já atuam.
O grande desafio trazido por este novo cenário é o equilíbrio
entre garantir a manutenção imediata dos negócios (e de
resultados) e estabelecer as bases para a sustentabilidade e
o sucesso em longo prazo, incluindo a definição de novas
estratégias para transações internacionais, gestão de riscos
e de pessoas e desenvolvimento de uma nova abordagem
sobre risco e retorno.
É necessário preservar as vantagens que tornam os
negócios competitivos em longo prazo e se certificar de
estar preparado para retomar o crescimento quando o
cenário se modificar. O atual cenário exige mais do que a
busca por soluções para os atuais obstáculos, ele demanda
uma mudança na estratégia de gestão.
Metade dos CEOs não acredita que as ações individuais
de empresas e governos conseguirão mitigar os riscos criados pelos acontecimentos globais. Eles vêem o aumento das

tensões políticas e religiosas em todo o mundo, a ampliação
da diferença entre ricos e pobres e um novo conjunto de
países emergentes desafiando o poder do grupo dos oito
países industrializados. Adicionem-se a essas questões
a escassez de profissionais especializados e de recursos
naturais e a possibilidade de maior regulação por parte dos
governos, bem como de recrudescimento de protecionismo
comercial.
Os CEOs, em geral, apoiam os esforços dos governos de
intervir na crise, mas eles também demandam mudanças
nas políticas e instituições governamentais para que se
adequem à nova dinâmica criada pela crise atual. Outro
aspecto que exige uma postura diferente é a responsabilidade por questões como as mudanças climáticas, que por
muito tempo não eram consideradas como parte do escopo
de negócios das empresas, assim como adequado balanço
entre a proteção de economias nacionais e a ampliação de
comércio internacional.
CONFIANÇA
Os líderes brasileiros estão mais otimistas quanto:
• ao crescimento da receita em curto prazo (38% se
declaram muito confiantes)
• ao crescimento da receita em longo prazo (52% se
declaram muito confiantes)
• às perspectivas de crescimento do setor em que
atuam (52% estão muito confiantes)
A crise financeira que rapidamente adquiriu proporções globais e provocou desaceleração econômica, abalou
a confiança dos CEOs. Os líderes brasileiros, no entanto,
I N S I G H T
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estão entre os mais otimistas, com 38% dos entrevistados
declarando estar muito confiantes no aumento de suas
receitas neste ano.
Os brasileiros são superados apenas pelos indianos
(70%). Globalmente, assim como entre os entrevistados
nos países latino-americanos, somente 21% se declaram
muito confiantes. Os CEOs de países ricos são os mais
pessimistas; na França somente 5% demonstram este grau
de confiança e, na Itália, 8%. O otimismo dos brasileiros
certamente está relacionado ao fato de os reflexos, até o
momento, terem sido menores no país do que nos Estados
Unidos, onde iniciou a crise, ou na Europa.
Percepção que é compartilhada por grande parte dos líderes de países emergentes. Acrescente-se a isso outro fato
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revelado em nossa pesquisa: que a ascensão das economias
emergentes, notadamente no âmbito do G20, e seu avanço
de poder na balança global é fato consumado.
A crise de confiança é global, mas, de acordo com os
líderes, não deve durar muito. Num horizonte de médio
prazo, três anos, o percentual de líderes brasileiros muito
confiantes no aumento de receitas sobe para 52% e globalmente, 34%.
Outra revelação é que tanto os líderes quanto os governos foram pegos de surpresa pela crise global. Ainda que,
no início de 2008, muitos já previssem uma desaceleração
econômica, ninguém estava preparado para a rapidez e a
intensidade com que o cenário se deteriorou, e menos ainda
para a amplitude das dificuldades.
Gráfico 1

Qual o seu nível de confiança nas perspectivas de crescimento de receitas de sua empresa nos
próximos 12 meses?

O desempenho da economia brasileira em 2008 é melhor descrito pelo seu exame antes e depois da crise financeira irrompida em setembro. Antes da crise, a economia estava crescendo a um ritmo de quase 7%, mantendo a
tendência do ano anterior. Em termos reais, a demanda interna estava crescendo 9% ao ano, com expansão de 6%
no consumo privado, 6% nos gastos públicos e 17% no investimento privado. A prosperidade na economia mundial
e o vigoroso impulso ao crédito interno foram os principais motores dessa expansão. Em abril, o Banco Central iniciou
um ciclo de aumentos na taxa de juros para combater as pressões inflacionárias criadas pelo desequilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção. Naquele momento, parecia que a inflação anual iria exceder o limite superior da
meta do governo (6,5%). Porém, a taxa de inflação encerrou o ano em 5,9%, em grande parte devido aos efeitos
de amortecimento da crise.
Highlights of Brazil: 2008/2009
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Gráfico 2

Qual o seu nível de confiança nas perspectivas de crescimento de receitas de sua empresa para
os próximos 3 anos?

Gerindo na incerteza
Os CEOs enfrentam pressões e oportunidades distintas, mas o desafio é um só: o
equilíbrio entre a manutenção dos negócios
em curto prazo e a sustentabilidade em
longo prazo.
Ampliar a participação nos mercados
em que já atuam é a estratégia para o
crescimento dos negócios apontada pela
maioria dos CEOs brasileiros
Embora otimistas em relação às perspectivas de crescimento dos negócios e
dos setores em que atuam, os líderes brasileiros estão adotando uma postura cautelosa optando por investir na expansão
em mercados nos quais já estão presentes
em vez de prospectar oportunidades em
outras regiões. O lançamento de novos
produtos, que na edição anterior figurou
como principal estratégia, apontada por
um terço dos líderes brasileiros, é, nesta
edição, o caminho escolhido por apenas
24% dos entrevistados.
Potenciais oportunidades para o crescimento dos negócios nos próximos 12
meses (ver gráfico ao lado)

Gráfico 3

Qual, entre as oportunidades potenciais de crescimento
descritas abaixo, você considera como a principal
oportunidade de crescimento para seu negócio nos
próximos 12 meses?

Gráfico 2
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Financiando o negócio
Financiar o negócio usando recursos próprios é uma opção
quase que natural, já que é a que oferece menor exposição
ao risco. Portanto, não surpreende que venha sendo a opção
preferencial nas edições recentes de nossa pesquisa. Porém, a
retração na demanda interna, a desvalorização da moeda e a redução na liquidez do mercado interno, efeitos da crise mundial
que modificaram o cenário de negócios brasileiros já no último
trimestre de 2008, se refletem também na geração de fluxo
de caixa interno e devem restringir os investimentos.
A segunda alternativa na preferência dos CEOs brasileiros são as linhas de financiamento, opção apontada por
30% dos líderes. Um percentual expressivo considerando
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a elevação no custo e a restrição de acesso a esses recursos
em virtude da crise. Os recursos provenientes de fundos
de Private Equity e Venture Capital vêm a seguir na ordem
de preferência. A possibilidade de financiar o crescimento
por meio desses fundos ganhou força desde 2007 e passou
a ser apontada como alternativa pelos CEOs brasileiros na
4ª edição da pesquisa, quando as economias emergentes
passaram a ser o principal foco desses investidores.
Cabe ressaltar que dos CEOs entrevistados, 38% não
acreditam que as dificuldades nos sistemas financeiro e
bancário global irão afetar seus planos de investimento.
Nos países da América do Sul e Central como um todo, o
percentual é de 26% e globalmente, 29%.
Gráfico 4

Qual o seu nível de confiança nas perspectivas de crescimento de receitas de sua empresa nos
próximos 12 meses?

• Indústria de PE&VC atingiu US$ 26,6 bilhões em capital comprometido*, em 30 de junho de 2008.
• Aproximadamente 58% são provenientes de investidores estrangeiros
• Crescimento de taxa média de mais 50% ao ano desde 2004, quando a soma dos recursos era de US$ 5,9 bilhões
• Cerca de 480 empresas investidas em carteiras de Private Equity
• A abertura de capital de empresas, preferida e principal forma de realização dos investimentos, representa cerca de 66% de
todo o volume de recursos com saídas de empresas investidas de 2004 a 2008
>>> (segue na página ao lado)
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• As empresas investidas por fundos de PE&VC foram responsáveis por cerca de um terço de todas as transações de
abertura de capital realizadas na BOVESPA nos últimos anos
*dados do Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da Fundação Getúlio Vargas, SP - GVcepe
Gráfico 5

Qual o seu nível de preocupação com as ameaças às perspectivas de crescimento de seu negócio
descritas abaixo.
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A perspectiva da economia brasileira está ligada aos desdobramentos da atual crise mundial. Neste momento, reconhece-se
que a crise será profunda e prolongada, o que significa que as economias avançadas e, em menor extensão, as economias
emergentes crescerão abaixo de seu potencial de longo prazo por cerca de três anos. Existem dois mecanismos principais
que levarão a crise a afetar o Brasil: o crédito e os canais de comércio. O colapso do crédito internacional e a recessão
nas economias avançadas implicarão que os financiamentos de comércio exterior, emissões de obrigações no mercado
externo, investimento estrangeiro direto e investimentos de carteira sejam drasticamente reduzidos em comparação com
os níveis anteriores à crise. Em segundo lugar, a recessão econômica mundial e a queda nos preços das commodities
significam a redução na receita de exportações e maior dificuldade para financiar o déficit em transações correntes.
No lado positivo, a tendência deflacionária na economia mundial ajudará a atenuar aspressões inflacionárias internas e
a contrabalançar os efeitos da desvalorização cambial sobre os preços. Isso significa que pode haver espaço para uma
redução substancial na taxa de juros ao longo do ano, enquanto a inflação poderá se manter dentro da meta de 4,5%.
Isso, por sua vez, ajudará a sustentar a atividade econômica. As projeções atuais indicam que a economia pode crescer
2% em 2009, bem abaixo da média próxima a 5% registrada nos últimos quatro anos, mas ainda assim um resultado
positivo em relação à economia mundial. Além disso, a expansão econômica modesta é insuficiente para manter constante
a taxa de desemprego.
Highlights of Brazil: 2008/2009

A recessão nas principais economias mundiais é a
maior preocupação dos líderes empresariais em qualquer
ponto do globo, afastando qualquer possibilidade de dúvida
quanto ao aspecto global da crise e até mesmo a tese de
“descolamento das economias emergentes” formulada
inicialmente. Os efeitos da crise sobre o mercado de capitais, que depois de um vigoroso período, especialmente no
Brasil, onde houve uma intensa consolidação com recorde
de IPOs, são outra importante fonte de preocupação para
os líderes. Entre os aspectos citados por, pelo menos, a
metade dos entrevistados está também a concorrência
com produtos baratos.
A incerteza quanto à oferta de energia, que na edição
anterior de nossa pesquisa liderava a lista de preocupação
entre os CEOs brasileiros, desapareceu por completo em
virtude do desaquecimento da economia e do consumo,
ainda que a capacidade do setor elétrico não tenha melhorado. A regulação excessiva, que nas três primeiras
edições de nossa pesquisa era apontado como principal
ameaça ao sucesso dos negócios, também perdeu re-
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levância na opinião dos CEOs, sendo citada por 44%
deles. Entre as preocupações dos líderes brasileiros se
destaca ainda, na comparação com os resultados globais, a
inquietação provocada pelas deficiências de infraestrutura
em nosso país.
Para mais da metade dos líderes brasileiros (58%) os
países da Ásia são os que apresentam maior potencial para
o crescimento dos negócios no exterior. A seguir aparecem
os países da própria América Latina, tradicionais parceiros
comerciais, e, na perspectiva de um terço dos entrevistados, as oportunidades estão na região do Oriente Médio.
Atualmente, os principais produtos da pauta de exportação
brasileira para a região são carne, principalmente frango,
e açúcar.
Australásia e África são as regiões nas quais os CEOs
brasileiros não alimentam qualquer perspectiva de avanço
e nos Estados Unidos e na Europa, prevêem declínio. Sob
a perspectiva dos líderes globais, a Europa Ocidental e os
Estados Unidos são as regiões nas quais há menor expectativa de crescimento dos negócios.
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Gráfico 6

Em quais das regiões abaixo você acredita que sua empresa: terá crescimento, não terá
crescimento, reduzirá sua participação, nos próximos 12 meses?

FUSÕES E AQUISIÇÕES
As transações de Fusões e Aquisições, que diminuíram
11% em 2008 em comparação com 2007 quando chegaram a 721, devem recuar ainda mais neste ano. Somente
24% dos líderes brasileiros declaram a intenção de realizar
transações deste tipo até o fim do ano. Na edição anterior,
34% deles planejavam fazer uma fusão ou aquisição.
As obrigações tributárias, juntamente com as dificuldades na gestão do capital humano, a obtenção do valor
previsto na transação e as exigências regulatórias conflitantes foram apontadas pela maioria dos líderes brasileiros
como as principais dificuldades enfrentadas em transações
de fusões e aquisições. Globalmente, os conflitos culturais
ainda são considerados o maior obstáculo para a obtenção
do valor estimado.

Fusões e Aquisições no Brasil
O número de negócios registrados em 2008 (639)
diminuiu 11% em relação ao ano de 2007 (721). As
fortes oscilações e os impactos da crise internacional se
refletiram na queda do número de transações de fusões
e aquisições.
Houve um grande número de aquisições e joint ventures de empresas brasileiras em território estrangeiro,
principalmente Américas do Norte e do Sul, África e Espanha. Destacam-se, nesta internacionalização das empresas
brasileiras, os setores de Mineração, Siderurgia e Alimentos
(especificamente em frigoríficos).
Houve uma expressiva redução na participação de
investidores estrangeiros no número de aquisições de
participações (*). Investidores estrangeiros representaram
27% (146 transações) do total de transações em 2008,
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frente a 31% (181 transações) do total no mesmo período
de 2007 e 42% (169 transações) em 2006.
Destaque para os setores de alimentos, educação e tecnologia da informação que, conjuntamente, representaram
27% das transações do ano. Oportunidades de consolidação
influenciam este movimento.

C

I

A

L

Com as bolsas enfraquecidas e a escassez de crédito, os
fundos de private equity se fortaleceram como alternativa
para a capitalização das empresas. Sua expressão no volume
de transações aumentou de 15% em 2007 para 20% em
2008, e verificamos a presença deste investidor em todos
os setores da economia.
Relatório de Fusões e Aquisições PwC Brasil
Gráfico 7

Considerando sua experiência em transações de fusão e aquisição, quais os maiores desafios
encontrados?
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Uma pesquisa realizada com cerca de 100 CEOs
no Brasil sobre o processo de integração pós-fusão ou
aquisição, revela que as transações ainda carecem de
melhor planejamento. Em geral, há grande esforço na
fase de negociação até o fechamento do negócio que, em
geral, acaba por não gerar o valor previsto em razão dos
imprevistos no período de integração e da falta de um
mapeamento de sinergias.
Principais conclusões:

• A fase de “pre-deal” concentra grande parte das
dificuldades e dos desafios da transação
• O mapeamento de sinergias não é feito na maioria
das transações
• Gestão das expectativas das pessoas e integração
operacional são as preocupações após o deal
• Os gastos na fase de integração são consideráveis e,
muitas vezes, sub-estimados
• 25% do capital intelectual deixa a empresa no início
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do processo de integração, ou mesmo antes dele
• O tempo de integração pode ser maior do que o
planejado
• Um dos mais importantes fatores críticos de sucesso
no “post-deal” é o apoio da alta gerência
REGULAÇÃO
A clareza e a estabilidade das regras são o principal
aspecto considerado na esfera tributária ao se analisar as
possibilidades de investimento, à frente até mesmo do
próprio custo de impostos e obrigações. Estes dois aspectos somados à facilidade para o cumprimento das regras
tributárias são importantes para, pelo menos, 80% dos
CEOs brasileiros.
38% dos CEOs brasileiros acreditam que o governo está
promovendo mudanças nas regras e práticas tributárias
para aumentar a arrecadação por meio da maior taxação
sobre os negócios
Gráfico 8

Quão importantes são os aspectos do regime fiscal local indicados abaixo em suas decisões
de investimento?
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SUSTENTABILIDADE
Os CEOs brasileiros são unânimes em apontar a atração
e retenção de talentos-chave como uma das vantagens
competitivas capazes de garantir a sustentabilidade dos
negócios em longo prazo, assim como 99% dos líderes
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norte-americanos e os dos países da região da Ásia Pacífico.
A força da marca e a reputação (98%), inteligência de mercado e inovação tecnológica (ambos com 96%) e qualidade
dos serviços e capacidade de se adaptar a mudanças (94%)
são as principais fontes de vantagem competitiva para a
longevidade dos negócios.
Gráfico 9

Qual a importância dos geradores de vantagem competitiva citados abaixo para a sustentação
do crescimento a longo prazo?
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Satisfazer as necessidades da sociedade, além dos interesses dos investidores, clientes e colaboradores é considerado por todos os líderes brasileiros um aspecto importante
ao avaliar os investimentos de sua empresa. Globalmente,
o item mais citado (91%) é atingir objetivos estratégicos
como a reputação da empresa, entrada em novos mercados
e garantia de acesso a recursos naturais.
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A perenidade dos negócios está cada vez mais ligada
ao conceito de sustentabilidade, que é calcado no tripé
ambiental, social e econômico. Isso explica em parte a
preocupação em atender as necessidades da sociedade
e colaborar para seu bem-estar, assim como a garantia
de acesso a recursos naturais, finitos e essenciais aos
negócios.
Gráfico 10

Qual a importância dos geradores de vantagem competitiva citados abaixo para a sustentação
do crescimento a longo prazo?

Mais de 50% dos líderes brasileiros acreditam que a
dependência global de fontes de energia baseadas em Carbono e a disseminação de doenças infecciosas terão impacto
negativo para a sustentabilidade de seus negócios.
Para fazer frente aos desafios criados pelas mudanças
climáticas, 76% dos líderes brasileiros estão modificando (ou
planejam fazê-lo ainda este ano) a maneira como se comunicam e interagem com os stakeholders e destes, 92% já
estão colhendo os frutos do investimento realizado. Outros
72% mudaram a forma como atraem e retêm talentos, e
68%, na gestão de riscos. A definição de uma política clara

e consistente por parte dos governos é a medida considerada
mais importante pela maioria dos líderes, globais e brasileiros,
para que possam adequar suas empresas às necessidades
impostas pelas mudanças climáticas. O reconhecimento e a
recompensa por medidas que visem à sustentabilidade dos
negócios em longo-prazo e o maior engajamento público são
algumas outras medidas apontadas pelos CEOs.
Mais de 50% dos líderes brasileiros acreditam que a
dependência global de fontes de energia baseadas em Carbono e a disseminação de doenças infecciosas terão impacto
negativo para a sustentabilidade de seus negócios.
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Gráfico 11

Para fazer frente aos desafios representados pelas mudanças climáticas, você pretende modificar
algum destes processos nos próximos 12 meses?

O consumo e a oferta de energia continua sendo
um item fundamental no ambiente de negócios, mesmo
que a desaceleração do consumo provocada pela atual
crise financeira tenha deslocado o foco principal para
outras questões como crédito e receita. Na busca pela
perenidade dos negócios, os CEOs estão optando prio-
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ritariamente pela busca de maior eficiência operacional
por meio de melhoria de processos com o objetivo de
reduzir os custos – e o nível de dependência – com
energia. Se globalmente, a segunda opção é buscar fontes
alternativas, para os brasileiros é garantir o fornecimento
futuro de energia.
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Gráfico 12

Sua estratégia em relação às fontes de energia para assegurar o sucesso no longo prazo e a
solidez de sua empresa, inclui algumas das medidas abaixo?

CAPITAL HUMANO
Apesar de serem unânimes em apontar a atração e retenção de talentos, classificando-a como principal vantagem
competitiva para sustentar o crescimento dos negócios
em longo prazo, a quantidade de líderes que considera a
reduzida disponibilidade de profissionais capacitados como
uma ameaça aos negócios diminuiu de 58%, em 2008, para
34%, este ano. A explicação pode estar no fato de os CEOs
estarem mais preocupados com questões de curto prazo
ou “operando em modo de sobrevivência”, como definiu
o CEO da indústria de equipamentos, serviços e materiais
de construção Wolseley plc, do Reino Unido.
A escassez de profissionais com as competências necessárias para atender os desafios dos negócios é considerada
por 68% dos entrevistados a maior dificuldade na área
de gestão de pessoas, seguida pelo desafio de recrutar e

integrar os jovens e estimulá-los com planos de carreira,
apontado por 62% dos líderes nacionais. Os líderes estão
buscando um meio-termo entre a necessidade de reduzir
custos e de aumentar a produtividade e dar suporte aos
talentos, profissionais qualificados e treinados, de forma a
enfrentar os percalços do atual cenário e estar preparados
para retomar o crescimento quando as circunstâncias
mudarem.
O corte de custos pode ser uma medida efetiva, não
apenas para a sobrevivência dos negócios num período de
retração econômica, mas também como forma de eliminar
operações que não sejam o core business e fazer mudanças
que não agradam a todos mas são necessárias. O risco é
cortar investimentos necessários, prejudicar a competitividade e perder talentos para concorrentes que estejam
aproveitando a crise como uma oportunidade para atrair
profissionais qualificados e ampliar seu market share.
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A maioria dos CEOs, 96%, considera que as informações sobre as necessidades e percepções dos colaboradores são essenciais
para criar vantagem competitiva, mas mais de 40% não acredita
que sejam completas e suficientes. Uma pesquisa realizada pelo
Instituto Saratoga revela que menos da metade das empresas
calcula seu investimento total em treinamento. Para obter a melhor
equação entre corte de custos e retenção de talentos, os líderes
precisam aprimorar a forma como identificam, interpretam e
usam as informações sobre sua força de trabalho.
Os líderes estão particularmente preocupados com a
gestão dos jovens profissionais. A maioria, 62% no Brasil
e 61% globalmente, enfrenta dificuldades para recrutá-los e
integrá-los à empresa, fazendo com que os “millennials”*,
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que estão entrando agora no mercado de trabalho, sejam o
segundo maior desafio na área de gestão de talentos.
A criação de um ambiente de trabalho mais flexível,
de oportunidades para que os colaboradores se engajem
em atividades de responsabilidade social e diversificar as
fontes de recrutamento e desenvolvimento de talentos são
algumas das medidas adotadas pela maioria dos CEOs para
fazer frente aos desafios na área de gestão de pessoas e
pavimentar o caminho da sustentabilidade.
A disponibilidade de talentos em longo-prazo depende mais da
melhoria do sistema educacional do que dos ciclos de negócios e
grande parte dos CEOs não acredita que os governos vêm se dedicando suficientemente à formação de mão de obra qualificada.
Gráfico 13

Quais são os principais desafios relacionados ao capital humano para o sucesso de seu negócio?
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Gráfico 14

Para assegurar o sucesso no longo prazo e a solidez de sua empresa, a estratégia para seus
funcionários inclui algumas das medidas abaixo?

RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS
A criação de valor a partir de oportunidades relacionadas
a tendências globais, como as mudanças demográficas, é
um dos aspectos que motiva o estabelecimento de parcerias
entre as empresas e seus stakeholders.

Na 3ª edição da pesquisa de líderes brasileiros, 59%
dos CEOs afirmavam que as parcerias se tornariam um
balizador organizacional para as empresas. Os resultados
deste ano confirmam a importância desses networks. No
Brasil, 90% dos entrevistados declaram manter parcerias
com funcionários (associações ou sindicatos) e 84%, com
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clientes e usuários. A influência dos stakeholders vem se
ampliando a cada ano. Mais da metade dos entrevistados
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acredita que a influência de clientes, governo e reguladores,
concorrentes e da mídia aumentou nos últimos três anos.
Gráfico 15

Você colabora atualmente ou planeja colaborar no futuro com os stakeholders descritos
abaixo?

A medida que estabelecem parcerias com um número
maior de stakeholders, as empresas têm acesso a mais
informações, como por exemplo sobre os riscos que seus
fornecedores enfrentam. Porém, os líderes ainda se ressentem com a qualidade da informação que recebem e na
qual devem basear suas decisões.
A maioria dos CEOs considera as informações sobre as
preferências e necessidades dos clientes (98%), sobre as
necessidades e percepções de seus colaboradores (96%),
sobre os riscos a que o negócio está exposto (94%), sobre
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sua marca e reputação (94%) e sobre a performance de
seus concorrentes (94%) importantes para decisões de
longo prazo. No entanto, menos da metade considera que
as informações recebidas são completas ou suficientemente
detalhadas de forma a permitir mais agilidade nas decisões.
Os CEOs não desejam somente mais dados, eles querem
outras informações além das métricas financeiras tradicionais, as quais já recebem em quantidade suficiente.
Para tomar decisões mais eficazes no atual cenário,
os líderes precisam ver além do horizonte que se
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aproxima em alta velocidade. Para tanto, as empresas
precisam se mais eficientes nas parcerias, estabelecer
relacionamentos com o objetivo de ter acesso a infor-

C

I

A

L

mações mais qualificadas e usar este conhecimento
para obter o equilíbrio entre o desempenho de curto e
longo prazos.
Gráfico 16

Qual a importância dos itens abaixo no que se refere às informações que você usa para tomar
decisões visando sustentabilidade dos negócios no longo prazo?

Possíveis heranças da globalização
• A escassez de profissionais qualificados continuará
em conseqüência da dificuldade de integração entre profissionais mais velhos, mulheres e imigrantes.
• A pressão sobre as fontes de recursos naturais continuará crescendo.
• Haverá aumento das tensões políticas e religiosas.

• Um novo grupo de países emergirá desafiando o poder
econômico, político e cultural do G8.
• Os esforços dos governos e das empresas serão
insuficientes para reduzir significativamente o impacto
de riscos globais como as mudanças climáticas, a crise
financeira e o terrorismo.
Fonte: 12th Annual Global CEO Survey - PwC
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CONTEXTO SUL-AMERICANO
Os líderes brasileiros são quase unânimes (96%) ao
apontar os investimentos em infraestrutura como a principal ação para acelerar o crescimento ou o desenvolvimento
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sustentável dos negócios nos países da América do Sul. A
melhoria no sistema educacional, redução da burocracia
e menor regulação e diminuição nos índices de violência
urbana também são medidas destacadas pela maioria dos
líderes.
Gráfico 17

Quais dos itens abaixo você considera importantes para a aceleração do desenvolvimento ou
crescimento sustentável de negócios na América do Sul?

Entre os fatores estruturais que influenciam o apetite
dos investidores estrangeiros, os líderes brasileiros elencam
a transparência, a estabilidade legal e regulatória, econômica
e tributária.
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A ineficiência dos sistema legal, o baixo nível de transparência e o excesso de burocracia são considerados pela
maioria dos líderes como os principais fatores que causam
ou encorajam a corrupção na América do Sul.
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Gráfico 18

Quais dos aspectos abaixo provocam ou encorajam a corrupção na América do Sul?

PONDERAÇÕES FINAIS
Resultados de curto prazo não medem mais o sucesso.
As empresas desejam lucros “renováveis” baseados em
relações sustentáveis com a sociedade e o ambiente. No
atual cenário, os líderes acreditam que o sucesso deve ser
medido em décadas e não mais em trimestres.
A economia mundial continua em crise e as incertezas
quanto ao futuro são enormes. Ninguém pode prever
quando terminará o período de retração econômica nem
quais serão os próximos impactos.
Uma coisa é certa: a conectividade é parte do problema
e da solução. A globalização produziu grandes retornos
financeiros. No entanto, o fluxo de informação, de pessoas e de capital também fez com que a crise adquirisse
proporções muito mais amplas, se espalhando e causando
impacto numa velocidade jamais vista. Assim como estava
nos bons tempos, o mundo está unido também em tempos
de crise.
Alguns veem nisso um sinal de que os países e a
empresas precisam de maior proteção. Os resultados de

nossa pesquisa apontam o caminho inverso. Os mercados
de todo o mundo estão inexoravelmente ligados. O avanço
da conectividade fez com que seja impossível política e
economicamente reverter esse processo. Certamente mais
crises virão sem que nenhuma nação ou empresa consiga
controlá-las individualmente.
Como se preparar? É impossível prever detalhes, mas
os CEOs têm opinião formada sobre alguns dos principais
temas.
Em primeiro lugar, as empresas não têm alternativa, a
não ser aumentar a amplitude e a variedade de suas relações. As condições extremas nas quais estão operando atualmente estão além do controle de uma única organização.
Os CEOs acreditam que o único caminho para mitigar riscos
e tirar proveito das oportunidades passa pela interação com
variados grupos de stakeholders e pelo aprofundamento
das informações e percepções em relação aos aspectos
críticos para o desempenho dos negócios.
Em segundo lugar, as políticas públicas precisam ser
mais claras, estáveis e integradas internacionalmente.
Para fazer grandes investimentos visando à solução de
I N S I G H T
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problemas globais, eles precisam calcular com acuidade os
riscos e o retorno. No caso das mudanças climáticas, os
CEOs afirmam que a opção política não é tão importante
quanto a transparência, a liderança e a consistência das
ações adotadas em todo o mundo.
Em terceiro lugar, é necessária uma mudança de
postura. Os CEOs estão assumindo a responsabilidade
por questões que anteriormente não estavam incluídas no
escopo de nenhuma empresa. Eles acreditam que a definição de sucesso também mudou, passando a considerar os
investimentos em projetos de grande porte cujo retorno
seja menos previsível e a mitigação de riscos que possam
anular anos de ganhos incrementais. Enquanto forem
previsíveis, os resultados trimestrais e outras métricas
financeiras de curto prazo (como as atreladas a esquemas
de compensação) continuarão sendo fundamentais para
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medir o sucesso, o “curto prazismo” continuará em vigor
e originará outras crises no futuro.
Apesar da estreita margem de erro, os governos e as
empresas não têm alternativa a não ser continuar buscando soluções inovadoras. Felizmente, é nelas que residem
as oportunidades. Mesmo no setores mais afetados pela
crise, os CEOs têm planos de ampliar sua participação
no mercado, planejar a entrada em novos mercados e se
manter em prontidão para a retomada do crescimento. Com
frequência, os líderes veem as maiores oportunidades de
negócios em produtos, serviços e modelos operacionais que
permitam inverter problemas sociais e ambientais. Para um
número crescente de stakeholders, que vão de clientes a
investidores e colaboradores, estas questões são inerentes
à nova definição de sucesso. Em outras palavras, a corrida
para ser bem-sucedido no pós-crise já começou.

