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Revelando a inovação

e os talentos internos
Para resgatar a história dessa empresa é preciso voltar ao dia 1º
de dezembro de 1953, quando Lins Ferrão e seu irmão Valdemar
Ferrão abriram uma pequena loja, de artigos masculinos,
chamada A Principal.

D

esde a sua origem, a empresa se salientou
pela paixão pelo comércio, pela valorização
dos laços com sua comunidade e pelo espírito
inovador. Já, em 1969, duas significativas
mudanças foram efetivadas. O seu nome foi alterado
para Lojas Pompéia, e, simultaneamente, deu-se o
início da comercialização de artigos femininos. As
novidades se basearam na crença da importância de
ampliar as relações e foram determinantes para o seu
sucesso empresarial.
No começo da década de 70, um vertiginoso crescimento indicou a necessidade de um maior espaço
físico. O fato levou a empresa a mudar de prédio e
agilizou a inauguração da sua primeira filial, em
1974, na cidade de Pelotas. Nesse mesmo tempo, as
irmãs, sócias, deixaram a sociedade.
Nos anos 80, apesar da economia fragilizada e da
implantação de vários planos econômicos, a Pompéia
seguiu investindo em sua expansão e inaugurou
16 novas lojas. Paralelamente, foram integrados à
sociedade membros da segunda geração da família,
ajudando a consolidar os processos de gestão e de
produção da empresa.
Os avanços tecnológicos e de gestão surgidos na
década de 90 fomentaram a necessidade de repensar
a sua estrutura organizacional. Por se tratar de uma
empresa familiar, iniciou o projeto de governança
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A manutenção de
fortes vínculos com
as comunidades,
nas quais estão
as suas 53 lojas, é
uma singularidade
da Pompéia

corporativa, mesmo antes de esse
conceito ser tratado no Brasil. A
reestruturação interna e a preparação de novos gestores no processo
de sucessão se mantêm nos anos
2000. Há uma avaliação aprofundada do formato de constituição
jurídica, isto é, manter-se como
uma sociedade de cotas limitadas
ou migrar para o mercado de ações
como uma sociedade anônima.
Nesse mesmo período foram criadas quatro holdings integradas à empresa e, ainda,
houve o ingresso de membros da terceira geração
da família.
Em sua evolução histórica, a Pompéia ampliou
sua penetração pelo Rio Grande do Sul e, marcando
sua presença em todo o estado, se consolidou como
uma marca forte. Com pontos estratégicos localizados em 51 municípios gaúchos, a empresa conta
com 53 unidades de negócio. Além disso, apresenta
um centro de distribuição com mais de 4.500m² em
Camaquã.
Desde sua concepção foi priorizada a necessidade
de expressar, de maneira clara, o seu jeito de trabalhar. Dessa forma, a empresa solidificou seu foco
oferecendo além de moda com preços acessíveis,
um mix de produtos variados, contemplando tanto
confecção feminina, masculina, infantil, e calçados,
como também cama, mesa e banho.
Hoje, a rede a caminho dos 56 anos, está presente
em quase todo o território gaúcho. Em cada um deles
a Pompéia estabelece fortes relações com a comunidade, além de contribuir, firmemente, para o seu
desenvolvimento socioeconômico-cultural. Posturas
e condutas, como essas, têm origens remotas na vida
dessa empresa, que, como muitas outras, enfrentou
problemas e realizou conquistas. Mas, que mais uma
vez, se supera ao adotar conceitos que são expressos,
cotidianamente, e se refletem na criação de novos
diferenciais. E que, também, permitem afirmar,
com base no desempenho atual, que muitas outras
inovações ainda estão por vir.

RESUMO
Em uma iniciativa inédita no varejo gaúcho a
Pompéia investiu em um importante diferencial para
se sobressair no mercado. O fato, na verdade, tem
sido constante ao longo dos 55 anos de sua história.
Anualmente a Pompéia investe em diferentes meios

de comunicação para levar a moda
acessível ao seu target, através de
um amplo mix de produtos. Essa
evolução favoreceu sua colocação
entre as mais importantes empresas
do Rio Grande do Sul. Mas o seu
crescimento não advém, apenas, de
investimentos em ferramentas de
melhoria da gestão, incremento de
vendas, é decorrente da transparência, ética nas relações e compromisso social com o desenvolvimento
da sociedade gaúcha. Uma postura que facilitou
a percepção que no processo de comunicação e
atendimento ao cliente uma questão era estratégica:
a concepção das vitrines. Durante algum tempo,
esta atribuição era dividida entre os funcionários
que após encerrar o expediente se organizavam para
limpar a vitrine, separar produtos e fazer a exposição.
Como consequência da expansão da empresa e com
o objetivo de proporcionar aos gerentes e quadro
funcional uma carga horária menos intensa, além
de intuir a necessidade de uma especialização desta
atividade criou a função de vitrinista na sua rede de
lojas. A partir de então, cada loja passou contar com
este novo profissional. Assim, nascia um projeto
inédito no varejo gaúcho: o Programa de Vitrinismo
Pompéia.

INTRODUÇÃO
A manutenção de fortes vínculos com as comunidades, nas quais estão as suas 53 lojas, é uma singularidade da Pompéia. O processo de atendimento, aliado
aos diferenciais de preço, às condições de pagamento
e à diversidade de produtos, confirma a preferência e
a simpatia de uma importante parcela do mercado
gaúcho. O grupo de mais de 2.200 profissionais, que
integra a Pompéia, tem como principal objetivo criar
um clima de envolvimento e relacionamento com
todos os seus públicos-alvo. O seu foco prioritário
é manter laços de intimidade com os clientes, agregando tecnologia para melhor crescer.
A cada ano a Pompéia investe em diferentes meios
de comunicação para levar a moda acessível ao seu
target, através de um amplo mix de produtos. Além
da comunicação tradicional, a Pompéia participa de
eventos e realiza ações ímpares para levar o conceito
“É Fácil ser Fashion” para todos os pontos possíveis,
buscando, com isso, estar em contato permanente
com seus clientes.
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Essa evolução, vivenciada ao
longo dos anos, tem concedido à
Pompéia um significativo destaque
entre as mais importantes empresas do Rio Grande do Sul. O seu
crescimento não advém, apenas, de
investimentos em ferramentas de
melhoria da gestão, ou do incremento de vendas,
mas é, ainda, decorrente da transparência, postura
ética nas relações e compromisso social com o desenvolvimento da sociedade gaúcha.

A IMPORTÂNCIA DO VITRINISMO
No processo de comunicação e atendimento ao
cliente uma questão passou a ser percebida como
estratégica: a concepção das vitrines.
Mesmo porque, o trabalho de vitrinismo permeia
a sua própria história. Uma atividade, inicialmente,
executada pelos fundadores, demais familiares, e
gerentes das lojas, os quais a realizavam de acordo
com sua intuição.
Durante algum tempo, esta atribuição era dividida
em etapas entre os funcionários, que após encerrar
o expediente, se organizavam para limpar a vitrine,
separar produtos e fazer a exposição.
Como consequência da expansão da empresa e
com o objetivo de proporcionar aos gerentes e quadro
funcional uma carga horária menos intensa, além da
percepção da necessidade de uma especialização desta
atividade, surgiu em 1996 a função de vitrinista. A
partir de então, cada loja da rede passou a dispor, em
sua equipe de trabalho, desta nova função. Até então
todo trabalho de vitrinismo era coordenado ou executado pelo gerente e subgerente. Nesta época todas as
vitrines da Pompéia eram realizadas de acordo com
o grau de conhecimento do vitrinista, sem nenhum
preparo anterior para essa montagem. Cada loja se
apresentava de forma diferente, embora fossem todas
afiliadas à mesma rede, cada vitrine tinha um estilo,
de acordo com a pessoa que a fazia.

A CONSTRUÇÃO DE UM
PROJETO DIFERENCIADO
Começou a surgir um projeto inédito no varejo
gaúcho: o Programa de Vitrinismo Pompéia. Cada
loja teria, a sua disposição, um profissional específico
para a função. A empresa passaria a ter uma unidade
de trabalho, mas ao mesmo tempo proporcionaria
que cada unidade tivesse um enfoque dirigido a suas
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necessidades
locais. Para
isso um grupo de pessoas
deveria ser treinado, motivado e valorado.
O Programa passou a ser uma importante ferramenta para o crescimento da marca. O trabalho
iniciou com o auxílio de uma assessoria externa e aos
poucos foi criando maturidade e conhecimento para
ser executado, em sua integralidade, pelos talentos
internos. Decorrente de uma demanda de muito
estudo, pesquisas, treinamento e avaliações constantes, a cada ano novas metodologias começaram
a ser implantadas, a fim de qualificar as pessoas e
o processo de trabalho. O crescimento das vendas,
a manutenção de sua base de clientes e o reconhecimento externo sinalizavam o reconhecimento do
esforço empreendido.
A estratégia, juntamente com a capacitação
profissional, certamente proporcionaria ganhos de
qualidade para o processo de comercialização, comunicação e de relacionamento com os clientes e ainda
oportunizaria a atratividade de novos consumidores.
A ação, aliada ao quadro pessoal que compõe o
grupo de vitrinistas das Lojas Pompéia, confirmaria
a efetividade do Programa.

A RELEVÂNCIA DO
VITRINISMO PARA O VAREJO
O fato de algumas vitrines serem encantadoras, e
outras não, é resultado do trabalho de um profissional
que tem cada vez mais valor em um mercado onde
a atenção do cliente é fundamental: o Vitrinista. Ele,
com o conhecimento e a experiência, distribui as peças de modo que estejam não apenas expostas, mas
que constituam uma mensagem e um convite para
a entrada dos clientes nas lojas. O investimento nesta
comunicação “de porta”, responsável por grande
parte da oportuna captação de clientes “distraídos”
tem se mostrado bastante eficiente.
Uma boa vitrine é aquela que consegue estar de
acordo com a sensibilidade dos clientes. Estudiosos do
vitrinismo dizem que uma exposição bem elaborada
dos produtos pode ser responsável, de uma maneira
geral, por algo entre 50% a 75% das vendas (índice
maior ou menor conforme o segmento do varejo).
Razão pela qual, o vitrinista, antes de executar
seu trabalho, deve estudar e compreender o perfil dos
clientes com os quais pretende se comunicar, não
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se limitando, apenas, a interpretar as expectativas
e preferências das pessoas de forma genérica. Mas,
de uma maneira personalizada, quase “íntima”, fazendo com que o cliente se sinta convidado a entrar,
consumir e se sentir “em casa”.
Esse poder, quase magnético, é reservado às boas
vitrines, montadas por profissionais que conseguem
estabelecer uma comunicação com a mesma amplitude dos sentidos e percepções dos consumidores
que desejam conquistar.
Frente à multiplicidade de lojas, muitas vezes, o
olhar é capturado por algumas vitrines que chamam
mais atenção. Produtos, cores, luzes, formas e até
sons procuram ser merecedoras do tempo das pessoas. Com esse chamariz tradicional, as lojas procuram
seduzir e convencer a consumir os seus produtos.

DESENVOLVIMENTO
Projeto Vitrinismo: primeira fase

A preocupação com as vitrines sempre foi uma
característica do fundador da empresa, que atribuía
grande importância a esta função. Por iniciativa
dele foram criadas novas ferramentas para auxiliar o
trabalho das vitrinistas. Com a intenção de melhorar
a atividade foram especialmente desenvolvidas réguas
para fazer preços e preços refazíveis. Tudo produzido,
especificamente, para rede de Lojas Pompéia.
Mas o vitrinismo tem se transformado radicalmente nos últimos anos. O que antes era visto como
a única forma de apresentação das mercadorias
mudou, e, hoje, o moderno conceito afirma que toda
loja seja entendida como vitrine. O objetivo principal
da vitrine é chamar a atenção do consumidor para
os produtos vendidos, convidando-o, assim, a entrar.
Desta forma, o Programa de Vitrinismo da Pompéia
foi posicionado.
A primeira fase do Programa foi implantada através de cursos especiais. Professores de diferentes instituições eram convidados para ministrar palestras,
cursos teóricos e práticos de vitrinismo. No entanto
era observado que embora fosse aplicado o mesmo
conteúdo, não era possível obter uma padronização e
uma mesma linguagem em todas as lojas da rede.
Assim o ano 2000 marcou o começo de um
trabalho mais focado. Inicialmente foi realizado um
encontro na sede da empresa, com conteúdos teóricos
e aula prática, para todas as vitrinistas.
Este grupo foi a Camaquã. A ação reiterou a
importância da equipe conhecer a primeira loja da
rede, bem como seus fundadores, diretores e ainda o
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espaço físico onde está a sede.
Pela dificuldade geográfica - as lojas estão situadas em diferentes localidades - a continuidade da
ação foi feita com encontros regionais, tendo sempre a presença de um professor contratado. Nestas
ocasiões, reuniam-se as funcionárias da região, que
passavam o dia discutindo as novidades desse poderoso ferramental de vendas. As vitrinistas, o gerente
de treinamento e professor analisavam o trabalho
realizado, por cada loja, desde o estudo das cores até
a montagem de combinações utilizadas nos manequins. Neste período as mudanças começaram a aparecer,
em termos de estética, algumas
dificuldades foram detectadas
como, por exemplo, quando
terminava a dissertação prática
em uma região, o conteúdo da
região anterior já estava desatualizado. Isto ocorria, pelo fato
de que o conceito de vitrine da
rede, sempre primou pela exposição de produtos em
sintonia com as campanhas anunciadas.
Na tentativa de alinhar as exposições ao que
estava sendo anunciado foi produzido, um material
chamado Vitrine Mix, onde cada vez que o instrutor
fazia o curso em uma das lojas com determinado
número de funcionários, a vitrine era fotografada e
enviada para as demais lojas. Uma tentativa de criar
uma identidade para as vitrines da Pompéia.
Nesta etapa foi observado que auxiliando as
vitrinistas, além do inovador trabalho que estava
sendo formatado, já era possível perceber os grandes
talentos dentro da empresa.

Em 2007 foi
estruturado
o Programa
de Vitrinismo
Pompéia

UM PROJETO INÉDITO: VITRINISMO
PRÓPRIO EM TODAS AS LOJAS
Em 2007 foi estruturado o Programa de Vitrinismo Pompéia. O processo do desenvolvimento
do trabalho, bem como as suas funções, foram minuciosamente estudados. O Programa passou a ter
professores próprios e, a partir desta data, foi criado
um grupo de Coordenadores de Vitrine Pompéia.
Isso, após a abertura de uma seleção, onde todos os
vitrinistas, com mais de um ano de empresa, podiam
participar. Então, foram escolhidos quatro coordenadores, um por região.
Cada coordenador, responsável por um determinado número de lojas, é responsável por visitar
as lojas de suas competências e responder sobre o
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trabalho desenvolvido por cada uma
das profissionais vitrinistas.
A partir de então foram realizados
treinamentos específicos com este
grupo. Os três encontros ministrados,
por um professor externo, além de
trazer novas informações, visavam estabelecer uma
mesma linguagem dentro do grupo. Isso porque, é de
responsabilidade dos coordenadores a difusão dos conhecimentos, sobre esse ferramental, em toda rede.
Num segundo momento os encontros passaram
a ser somente entre os profissionais da Pompéia.
Através de reuniões mensais com as áreas envolvidas,
como vendas e supervisão, era ressaltado que para
dar continuidade ao projeto, toda empresa deveria
trabalhar unida.
Este grupo recebeu treinamento especializado.
Eles iniciaram um processo intensivo de cursos e
viagens para pesquisa e aprimoramento. A fim de
repassar os seus conhecimentos, aos demais colegas,
era estimulado um contato direto com a direção da
empresa.

• Expo s i ç ã o d e
edredons: devem
estar organizados.
Nas lojas que ainda
são expostos na parte
superior, evitar o paredão de preços e caixas
abertas.
• Cuidado especial com os expositores novos (sempre
tirar o pó)
• Verificar se os smarts estão adequados. Marcas
próprias e lançamentos nos devidos lugares, tudo
com preço.
• Ilhas de calçados no miolo da loja devem estar bem
organizadas, com calçado exposto como mostruário,
com preço e cadarços bem colocados.
• Atenção especial a mercadoria que chega na loja.
Novidades devem ser expostas imediatamente, pois
o rodízio na exposição ajuda para que a percepção
do cliente seja de que a Pompéia, constantemente,
apresenta novidades. Além de ser uma ótima ferramenta para alavancar as vendas.

ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS DO VITRINISTA
E POLÍTICAS ESTABELECIDAS

• Adequar as vitrines ao perfil de cliente da loja e da
Pompéia;
• Valorização e destaque para os produtos;
• Ergonomia (conforto para a visualização);
• Tematização (não pode ser mais importante que
os produtos);
• Marca bem sinalizada na loja;
• Preços indicados em todos os produtos.

Procedimentos de atuação foram firmados. Os
vitrinistas deveriam estar atentos para suas tarefas
diárias e as políticas de comunicação estabelecidas:

Tarefas diárias

• Limpeza e organização da vitrine: verificar se
não tem preços caídos, caixas abertas e manequins
desarrumados. Cuidar para que tudo esteja precificado. Observar a limpeza (vidros, tijoletas e frente
da loja).
• Revisar as exposições internas se está tudo em
ordem, com preço, se existe eventual sobreposição
de produtos.
• Verificar o rodízio de exposição: a roupa e o calçado
expostos por muito tempo depreciam as mercadorias.
• Verificar se estão adequados os cartazes e preços
refazíveis, caso contrário repor imediatamente.
• Priorizar a organização da loja: prestar atenção nas
exposições de bolsas, sacolas de viagem, mochila.
Avaliar se estão expostas de modo correto (cheias e
limpas, sem plástico nas alças).
• Exposição de bolas: devem estar cheias, com preço,
limpas e sem plástico, com a marca sempre exposta
para frente.
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Política de comunicação do vitrinismo

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO
Através do check-list de avaliação, preenchido cada
vez que um coordenador chega na loja, é verificado,
em conjunto com a vitrinista, os itens que merecem
ser avaliados. Igualmente, assim que o coordenador
chega na loja, antes mesmo de entrar, a vitrine é
fotografada, junto com todas as exposições internas,
assim, além da avaliação das vitrinistas, é possível
mensurar a qualidade do trabalho dos coordenadores.
Após esse dia, o coordenador fotografa novamente.
Ou seja, a empresa fica com o registro de antes e
depois (quando da chegada na loja e quando de sua
saída). As metas são estabelecidas a cada visita, de
acordo com o foco a ser desenvolvido, um trabalho
individualizado de acordo com as necessidades de
cada um.
A estratégia motivou os coordenadores a aperfeiçoar o trabalho nas lojas de sua região. O sistema de
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Tabela 1

Planilha de avaliação (continua na próxima página)
1. Péssimo

2. Ruim

3. Regular

4. Bom

5. Excelente

Vitrinista:_______________________________ Loja: ____________ Coordenador:__________________________________

Vitrine
• Limpeza vidros, tijoletas e frizos
• Preços plásticos sem borrões
• Tudo com preço
• Exposições bem feitas
• Sobreposições
• Dobraduras perfeitas
• Exposições com capricho sem estar amarrotado
• Calçados bem encadarçados
• Caixas de calçados em ordem (esporádico)
• Manequins bem conservados
• Uso de expositores de bolsa de forma adequada
• Expositor (bunda) dentro da vitrine e com dobraduras
• Buchas de papel não podem estar aparecendo
• Vitrines com produtos novos, chegando no dia
• Acessórios expostos (bolsas, cintos, mochilas etc.)
• Cubos de vidro, em ordem, inteiros e limpos
• Nenhum cartaz impresso ou feito à mão
• Adesivo de vitrine bem colado e sem bolhas

1

2

3

4

5

Total

Sala Vitrinista
• Organizada e limpa
• Zero manequins e bustos estocados
• Zero expositores de bolsa estocados
• Réguas inteiras e limpas
• Preços limpos e organizados
• Cartazes organizados
• Material (alfinete 29, 32, canetas, retro etc.) OK
• Local de trabalho, sem decorações particulares nas paredes

Total

Salão de Vendas
• Exposições internas bem feitas, com preços e sobreposições
• Exposições limpas e organizadas
• Manequins expostos nos devidos lugares
• Cartazes e preços refazíveis corretos
• Edredons bem expostos (sem paredão de preços)
• Mochilas e sacolas de viagens expostas corretamente e cheias

Total
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Tabela 1

Planilha de avaliação (continuação da página anterior)

Setor de Calçados
• Smart Wall com preços
• Réguas de lançamento e marca própria nos lugares corretos
• Placas smarts e acrílicos limpos
• Bolsas expostas corretamente e com preço
• Bolas expostas corretamente e com preço
• Calçados com preço (dois preços e cadarços corretos)
• Expositor bolsa do calçado organizado
• Calçados expostos (limpos e atuais)

avaliação permitiu verificar se os produtos expostos
estavam sendo vendidos. Mensalmente, todas as
vitrinistas de rede precisam preencher e mandar a
avaliação para a gerência de treinamento.
Esse check-list, o qual é utilizado até os dias de hoje,
surgiu com a evolução do Programa. Ele veio substituir, a planilha de acompanhamento dos produtos, a
qual era previamente usada para monitorar o trabalho das vitrinistas. Ele requer alguns procedimentos
padrão como o fato de ter que ser preenchido, sempre
na presença da vitrinista, e ser enviado à supervisora de vitrines que avalia o trabalho realizado pela
profissional da filial. O objetivo é, além de verificar
como estão sendo executadas as atividades, identificar
se existem pontos a serem aprimorados. Uma vez
identificadas as carências da vitrinista ou possíveis
dificuldades, é feito um esforço individualizado, como
por exemplo, proporcionar viagens as demais filiais
da rede para maior atualização.
O processo de avaliação é fundamental para o
acompanhamento da perfeita sintonia e equilíbrio
que deve existir entre a loja, seus produtos e a comunicação direta com os clientes que são impactados
por esse trabalho de exposição de mercadorias.
“A visita do coordenador nos transmite segurança. A
cada avaliação temos possibilidade de integração, consolidando o que estamos fazendo e como estamos fazendo.
Assim temos como entender os obstáculos e desejos”.
Suzy (gerente), 18 anos de empresa
“É um trabalho muito importante, pois ajuda, nós
vitrinistas, a ficarmos mais atualizadas e dentro de tudo
aquilo que a empresa pede e deseja, permitem que tanto
eu, como a Pompéia, estejamos em sintonia com tudo o
CASE STUDIES
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1

2

3

4

5

Total

que está acontecendo...”
Eliana (vitrinista), há 4 anos na empresa
“A vitrine é, e sempre foi, um dos melhores vendedores que a loja tem! Pois expõe novidades, tendências,
sobreposições que muitas vezes passam despercebidas
em araras ou setores. Além disso, serve como estímulo
para os vendedores. Também incentiva e ensina novos
looks, até mesmo para mim! Adoro quando o coordenador vem, pois em uma conversa, “bate-papo”, ele
consegue nos passar novos conhecimentos e novas táticas
de moda, dobradura.”
Carin, na Pompéia há 8 anos

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO:
VITRINE MIX
O processo de comunicação entre a gestão do
Programa, a supervisora, as coordenações regionais
e os vitrinistas das 53 lojas ocorre de forma online.
O contato é feito, permanentemente, pela internet e
sistema interno de comunicação.
A realização do Vitrine Mix, principal material
impresso e digital de comunicação do Programa, que
inclui fotografias, montagem de textos e exposição,
também passou a ser de responsabilidade dos coordenadores. Este material é uma ferramenta importante
para o processo de comunicação. Todas as vitrinistas
recebem as informações sobre tendências de moda e
assuntos pertinentes à função.
O Vitrine Mix, que anteriormente era produzido
apenas em datas promocionais, e era terceirizado,
passou a ser mensal e realizado internamente. Lançado no inverno de 2005, em maio de 2009 já estava

VAREJO

Todo o Programa
desenvolvido tem
como premissa
principal a
utilização de
100% dos talentos
internos

na sua edição número 24.
Vale salientar que os coordenadores são os responsáveis pela montagem das vitrines em inaugurações
e reinaugurações de toda empresa,
porém para que o trabalho seja executado com qualidade a colaboração
de todos é fundamental.
Em 2008, os coordenadores, liderado pela supervisora de vitrines,
que está na empresa há dezenove
anos, recebeu uma sala especial
para desenvolver o seu trabalho na filial 01, em
Camaquã, sede da Pompéia. Igualmente foi acrescentada, dentro do layout obrigatório das lojas, uma
sala para vitrinista.

MOTIVAÇÃO E
RECONHECIMENTO CONTÍNUO
O reconhecimento do Programa pela empresa está
sendo um fator fundamental para sua continuidade
e motivação da equipe. No início eram quatro Coordenadores, posteriormente mais um foi adicionado. Em 2008 foi contratada uma supervisora geral
dos cinco coordenadores e dos 53 vitrinistas. Essas
promoções foram efetivadas entre os vitrinistas que
mais se destacavam e demonstraram capacitação de
gestão e de liderança.
Cabe destacar que os coordenadores recebem,
como benefício, duas bonificações anuais, além do
salário. O incentivo, para as vitrinistas, ocorre através
do estímulo para a sua participação nos concursos
internos. Esses são realizados a cada nova temporada,
onde os ganhadores recebem premiações tanto em
dinheiro, como em viagens.
Todo o Programa desenvolvido tem como premissa principal a utilização de 100% dos talentos
internos. Ou seja, sempre a prioridade é investir no
desenvolvimento das pessoas que já trabalham na
Pompéia para que cresçam junto com a empresa.
“Ser vitrinista exige sempre pensar coisas novas,
ideias novas, ou seja, algo que esteja sempre com a
cara da empresa, que busca continuamente a perfeição como diferencial. Apesar de ter acompanhado um treinamento apenas, foi ótimo, pois estava
começando e pude entender a importância desse
cargo. A vitrine para mim é a cara da loja. Se estiver
bonita organizada vai atrair clientes, mas do contrário irá afastá-los. Um produto bem exposto vende,
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além de deixar a loja mais bonita e
organizada. Por isso acredito que o
profissional vitrinista e o trabalho
desenvolvido junto ao coordenador
é de extrema importância para que
a cada dia possamos surpreender
os olhos dos clientes com vitrines e
exposições mais fashion.” Sabrine/
vitrinista

CONCURSO DE VITRINES

Para incrementar a motivação e o envolvimento,
a cada campanha (datas promocionais, mudança
de coleções de verão e inverno, promoção especial
de produtos, entre outras ocasiões) é realizado um
concurso de vitrinismo entre as lojas. As melhores
vitrines são premiadas através de vale-compra, mercadorias, viagens. Os concursos também são realizados para as lojas que mais venderem ou obtiverem
maiores índices de crescimento sobre suas vendas,
frente ao mesmo período nos anos anteriores. O julgamento é feito através das fotos tiradas e remetidas
para o Departamento de Marketing.

TREINAMENTO PERMANENTE
O processo de treinamento é permanente. Seja
através das visitas dos coordenadores e da publicação
Vitrine Mix. Paralelamente, são realizados encontros
formais de treinamento. Em média cada vitrinista
recebe um treinamento, um dia inteiro, a cada três
meses, na sua loja, ou na sua região. Anualmente,
é realizado um encontro de todo o grupo em Porto
Alegre, para confraternização, troca de informações e
palestras que visam ao aprimoramento profissional.
Na ocasião, também são apresentados as novidades e
os novos projetos empresariais em planejamento.
“Em cada encontro captamos novas ideias,
dividindo técnicas, práticas, ampliamos o conhecimento, nos tornarmos, cada vez mais, profissionais
especializados em nossa função. O resultado é que
o cliente desenvolve uma atenção maior pelo que é
exposto na vitrine e assim vêm para dentro da nossa
loja. Um vínculo é criado com esse cliente o que gera
cada vez mais vendas.” Fernando / Vitrinista, há 1
ano e 8 meses na empresa
“Além de saber mais sobre moda, o visual fica padronizado, não diferenciando de nenhuma filial, sem contar
com o nível de organização que estão nossas vitrines. O
REVELANDO A INOVAÇÃO E OS TALENTOS INTERNOS
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LOJAS POMPÉIA
treinamento para vitrinista ajudou
no desenvolvimento de meu trabalho e
aprendizado, me deu novas expectativas sobre minha função...”
Letiéle (vitrinista), há 2 anos na empresa
“Está sendo excelente a oportunidade que é nos dada e
a confiança de estar à frente deste trabalho me faz buscar
a cada dia me aprimorar mais. Fazer este trabalho já
é gratificante e receber um incentivo então nem se fala.
Através dos treinamentos e acompanhamentos de um
coordenador o trabalho só vem crescendo, pois você
recebe as ferramentas no treinamento e os atualiza com
a visita de um coordenador”.
Aline Lopes (vitrinista), há 14 meses.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
As Lojas Pompéia inovaram no varejo gaúcho. O
sucesso obtido com o aprimoramento e do seu talento
interno, através do Programa de Vitrinismo, fomentou o processo de formação, treinamento, motivação
e proporcionou uma avaliação mais adequada das
capacitações de seus profissionais.
Um orgulho que ascende ao saber da sua exclusividade - a única no varejo regional, e uma das
poucas em nível nacional - em relação a contratação
da função de vitrinista, regulamentada e reconhecida
(a carteira da funcionária é assinada como vitrinista,
sendo que em muitas cidades onde esta contratação
foi realizada a função era inexistente). Segundo o
SINDEC - Sindicato dos Funcionários do Comercio,
as Lojas Pompéia é única das grandes redes de varejo
do Rio Grande do Sul a ter a função de vitrinista
registrada em carteira, sendo portando diferenciada
na proposta de ter profissionais contratados exclusivamente para trabalharem nesta função.

VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO
De 2007 até os dias de hoje, o aumento percentual
do salário dos coordenadores de vitrines foi de 69%. O
que demonstra a alta valorização destes profissionais
para a empresa. O fato se tornou uma motivação
para todos os vitrinistas, que com isso passaram a
manifestar seu desejo de crescer na carreira, dentro
da Pompéia.
A melhoria visível da qualidade das vitrines é
um indicador dos resultados obtidos. O Programa
auxiliou inclusive a fortalecer a marca Pompéia,
como um nome associado à moda, pois o trabalho
CASE STUDIES
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feito com as vitrinistas foi focado neste
sentido.
Também em relação às vendas foi bastante
positivo, pois muitas vezes assim que as exposições
terminavam de serem montadas os clientes já solicitavam para ver, experimentar, comprar. Até mesmo
porque, de uma certa forma, as vitrinistas representam, frente as clientes, uma profissional com uma
opinião abalizada sobre moda.
Antes do funcionamento do Programa a rotatividade era maior, pois no comércio a área que mais
remunera é vendas, pela comissão. Atualmente, o
tempo médio de permanência no cargo aumentou
desde o início do Programa o tempo no cargo (na
vitrine) tem sido maior, em média 2,7 anos. Antes do
Programa a cada ano as vitrinistas queriam sair de
suas funções, pois percebiam que somente na área
de vendas havia chance de crescimento. Hoje com
os cargos de coordenadores e supervisão de vitrines
muito valorizados, tanto em salário como no nível
de reconhecimento, estes passaram a ser os cargos
almejados por toda equipe de vitrinistas.
Desde que começaram os cursos, foram treinadas 345 pessoas. Muitas delas foram promovidas a
subgerentes e a gerentes, posteriormente.

CONTRIBUINDO PARA OS
RESULTADOS DE VENDAS E DE IMAGEM
A evolução das vendas é atribuída a vários fatores.
Mas, certamente o desenvolvimento do Programa
de Vitrines auxiliou, ou seja, melhorou inclusive no
atendimento. Isso porque as vitrinistas fazem sugestões aos clientes e, igualmente, passam informações
a equipe. Muitas vezes o cliente chega para comprar
o look pronto, que já está exposto pela vitrinista, ou
seja, o processo de compra foi facilitado e os clientes
têm dado, sistematicamente, retornos positivos sobre
as formas exposição dos produtos.
“É bastante notório e satisfatório a qualidade das
nossas vitrines, e principalmente o crescimento do vitrinista, ele se sente importante e percebe a importância de
uma vitrine, bem exposta...”
Ricardo/ Gerente
“Nossas vitrines tem evoluído muito, assim como o
mercado onde atuamos. O vitrinismo melhora a qualidade do trabalho pois transmite uma boa imagem da
loja e ajuda a vender mais...”
Luiz – Gerente, há 15 anos na empresa

VAREJO

Outro indicador da eficiência dos novos canais de
atratividade é a ampliação do número de clientes. Nos
dois últimos anos foram mais de 36% de crescimento
na evolução de clientes cadastrados. Atingindo um
faturamento de mais de R$ 80 milhões em 2008.
Em 2009 o número deverá superar um milhão de
clientes cadastrados.

SENTIMENTO DE REALIZAÇÃO
E DE VISÃO DE FUTURO
O Programa, já consolidado, tem uma importância estratégica fundamental para a empresa. O
processo de desenvolvimento da equipe tem sido um
indicativo favorecedor para ampliar os investimentos e a qualificação dos treinamentos. Pesquisas de
moda, estudos do que existe de mais atual no mercado nacional e internacional, fazem do Programa
de Vitrinismo da Pompéia um referencial para o
varejo gaúcho e nacional. Ser vitrinista na Pompéia
é motivo de orgulho e admiração. Inúmeros gerentes,
que já foram vitrinistas, creditam a essa função a
sua adequada preparação para desafios maiores, hoje
enfrentados na Pompéia. Todos os coordenadores
foram vitrinistas anteriormente e são exemplos de
uma carreira, que além de inédita no cenário varejista gaúcho, onde o Programa é inovador, motiva
os jovens, talentosos trabalhadores a prepararem o
seu amanhã com a Pompéia.
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Tabela 2

Evolução anual de clientes cadastrados
Posição em:

Quant.

Variação Anual

31/12/2006

659.949

31/12/2007

789.491

129.542

31/12/2008

900.903

111.412

Para o futuro a empresa visualiza o crescimento de sua rede de lojas, com profissionais sempre
mais capacitados, o que sinaliza um incremento
de oportunidades e novas promoções para o quadro funcional. A empresa sabe que o seu grande
trunfo foi apostar na “prata da casa”. Com isso
reafirmou que a inteligência, a capacidade, e a
criatividade dos seus profissionais são os seus
principais ativos.
Paralelamente, aposta, nos avanços da tecnologia
que têm proporcionado uma interatividade maior,
possibilitando novos canais e formatos de comunicação internos e com o mundo.
Hoje a Pompéia já se encontra sintonizada com
o futuro, vivendo um presente mais vibrante e desafiador. Isso porque acredita que o seu grupo de
talentos internos está preparado para evoluir sempre,
superar os desafios e segurar, com tenacidade, as
novas chances que se apresentarem. Com garra e
espirito inovador.
Nos dias atuais e, ainda, em todos os próximos.

Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento;
Fernanda Ferrão Guimarães é gerente de Treinamento e
Desenvolvimento das Lojas Pompéia.
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ALTITUDE SOFTWARE

Elaine Ferreira

O destaque na

operação brasileira
A Altitude Software é uma empresa de tecnologia que desenvolve
softwares para contact centers com grande destaque nos
mercados europeu e latino-americano. Com sede em Portugal, a
empresa está presente em 60 países, possui 14 escritórios e tem
mais de 800 clientes em todo o mundo, totalizando mais de 200
mil licenças instaladas. Entre seus clientes estão: Banco Itaú,
Bayer/Schering, Contax, Dedic, Femsa Coca-Cola, Grupo NP,
Lojas Marisa, Unicard Unibanco, Via Call.

A

s soluções Altitude uCI (Unified Customer
Interaction) atendem empresas dos mais
variados portes, favorecendo, com total rentabilidade e produtividade, as relações com
os clientes nas centrais de atendimento. Além disso,
possibilitam uma rápida integração com demais
sistemas empresariais, agregando valor às áreas de
marketing, vendas e serviço ao cliente.
As soluções da Altitude Software são consideradas ferramentas estratégicas para implementação de
processos de relacionamentos com os clientes. Além
dos produtos em si, a empresa presta serviços de
desenvolvimento de novas funcionalidades, integração com sistemas de parceiros, pré-vendas, suporte
técnico e pós-vendas.

INFORMAÇÕES SOBRE
A ALTITUDE SOFTWARE
Ano de fundação

A empresa começou a operar em 1992, em Por-
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Tabela 1

Produtos e serviços
Produtos que a empresa comercializa

Altitude uCI

Altitude IP Contact Center

Altitude Unified Desktop

Altitude Multimídia

Altitude Voice Portal

Altitude Scripting Studio

Altitude Unifier Dialer

Altitude Unified Management

Altitude Unified Routing

Altitude Integration

Aplicação
Suíte para gerenciamento de interações
em operações de atendimento ao
cliente, help desk, crédito e cobrança e
telemarketing. Melhora a relação com
clientes em contact centers de todos
os portes.
Solução completa totalmente baseada
em IP que permite combinar e aproveitar
os investimentos já realizados pelos
clientes para que possam migrar à
tecnologia IP.
Ambiente flexível e amigável para
execução de múltiplos aplicativos,
permitindo aos agentes focar totalmente
sua atenção no atendimento aos
clientes. Telas unificadas para facilitar a
navegação e o atendimento.
Engloba o gerenciamento de todos os
canais de comunicação com o cliente,
incluindo voz, e-mail, colaboração web,
tudo em uma única tela.
Gerenciamento de voz, com
reconhecimento automático e text to
speech, integração CTI, ISDN, TDM e IP;
integração com e-mail, colaboração
web e chat.
Ambiente gráfico com desenvolvimento
unificado para todos os módulos da suíte
para usuários técnicos e não técnicos,
com interface integrada que se atualiza
automaticamente quando há alterações
ou atualizações de scripts.
Discador baseado em software que
suporta modos de discagem preview,
power e preditivo. É configurado para
obedecer às leis e regulamentações do
setor. Inclui classificação de chamadas.
Gerenciamento unificado do contact
center com total foco em negócios,
para infraestrutura, RH, relatórios e
supervisão.
Roteador que suporta distribuição
de interações em todos os canais de
comunicação, com fila única, definição
de prioridades e encaminhamento
inteligente baseado em competências.
Integração com as principais aplicações
de CRM do mercado, como Microsoft
CRM, Siebel, SAP e Plusoft, possibilitando
uma implementação ágil e rápido
retorno de investimento.

Marca

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software

Altitude Software
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ALTITUDE SOFTWARE
Tabela 1

Produtos e serviços
Nome do Prêmio
Categoria
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao
Empresa de TI da Década
Cliente 2009
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao
Personalidade de TI da Década
Cliente 2009
Prêmio Nacional de Telesserviços 2008
Personalidade Nacional do Ano
Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2009
Melhor Discador Preditivo
Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2008
Melhor Discador Preditivo e Software de Atendimento
Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2007
Melhor Discador Preditivo e Software de Atendimento
Prêmio Padrão de Qualidade em Contact Center 2006
Melhor Discador Preditivo
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao
Melhor Discador Preditivo e Software de Atendimento
Cliente 2006

tugal. No Brasil, a empresa foi fundada em maio
de 1998.

Matriz

Portugal.

Outras unidades

A empresa está presente em 60 países, possui
14 escritórios no mundo: Argentina, Brasil, Bélgica,
Canadá, Colômbia, Cingapura, Espanha, EUA,
Emirados Árabes, França, Índia, Israel, México e
Reino Unido.
A região da América Latina é comandada pelo
escritório com sede no Brasil, em São Paulo.

Foco empresarial

A Altitude Software é uma empresa de tecnologia
da informação de grande presença internacional na
área de soluções independentes de softwares para
centrais de atendimento e relacionamento com o
cliente.

Clientes

A empresa tem grandes clientes, principalmente
nos mercados europeu e latino-americano. Possui
mais de 800 clientes em todo o mundo, totalizando
mais de 200 mil licenças instaladas. No Brasil, entre
seus clientes estão: Banco Itaú, Contax, Dedic, Femsa Coca-Cola, Grupo NP, Lojas Marisa, Unicard
Unibanco, Via Call.

Número de colaboradores

250 em todo o mundo. No Brasil são 60 funcionários.
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Empresas parceiras da
Altitude Software no Brasil

ddCom Systems, CCM7 Contact Center Management,
Plusoft, Procwork, Stefanini IT Solutions e Wittel.

EXPANSÃO NA AMÉRICA LATINA
Líder global no desenvolvimento de softwares
para contact centers, a Altitude Software tem grande
destaque nos mercados europeu e latino-americano.
Está presente em 60 países, possui 14 escritórios e
mais de 800 clientes em todo o mundo, totalizando
mais de 200 mil licenças instaladas.
Especificamente na América Latina, seu faturamento anual representa hoje cerca de 20% da receita
global da empresa, mas a companhia pretende
crescer muito na região. A estratégia é adotar uma
atuação diferente em cada país, de acordo com a
realidade de cada um.
Segundo o relatório da Gartner intitulado “Market
Shars: Contact Centers, Worldwide, 2007”, publicado em junho do ano passado, a Altitude Software
está entre os cinco maiores fornecedores da América
Latina. A empresa obteve um aumento de 115% nas
novas posições de atendimento de contact center na
América Latina e agora está entre os “Top Five” em
termos de participação de mercado na região.
A empresa está trabalhando para consolidar-se
nos mercados do México, Peru e Colômbia. Pretende
também aumentar sua participação nos mercados
da Argentina, do Equador e Panamá – onde fechou
seu primeiro projeto recentemente, e com isso coloca
o pé definitivamente na América Central. A empresa
está negociando ainda projetos com a Guatemala e
Porto Rico.

TECNOLOGIA

ALINHADA ÀS DEMANDAS
Cerca de 20% do faturamento anual da empresa
é dedicado à evolução dos produtos atuais e ainda
para o desenvolvimento de novas funcionalidades.
Dessa forma, a Altitude Software consegue oferecer
softwares alinhados às demandas de cada país onde
atua.
Existe, hoje, uma grande demanda na América
Latina por soluções de cobrança, um mercado ainda
em expansão. Participamos de muitos eventos na
região para apresentar nossos produtos, conhecer
novas tendências, especificidades de cada país e
também apoiar o setor.
A empresa pretende consolidar a solução Altitude
uCI na América Latina, que já é utilizada em mais
de 60 países e atende às mais exigentes normas e
regulamentação dos mercados. Com essa suíte é
possível gerenciar as interações em operações de
atendimento ao cliente, help desk, crédito e cobrança,
telemarketing e melhorar a relação
com consumidores em contact centers de todos os portes.
A executiva explica que muitos
países da América Latina precisam
ainda melhorar as soluções de outbound e aprimorar a área de atendimento ao cliente. Dessa forma,
a Altitude Software quer ampliar
a utilização da solução Unified
Desktop, que integra todas as interações e aplicações, oferecendo aos
agentes fácil acesso a informaçõeschave em uma tela de fácil navegação. E, ainda,
crescer com a oferta de soluções de multimídia e
portal de voz.
A tecnologia VoIP já é uma realidade na América Latina, cerca de 80% dos projetos fechados
pela empresa nessa região estão baseados em
VoIP. Para esse mercado, possuímos a solução
Altitude VBOX, que alia as funcionalidades de
um contact center multimídia com as vantagens
de uma rede IP.
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Crescer via parceiros é uma alternativa para
obter maior penetração nos países com empresas
locais que conhecem o mercado. Mesmo no México,
onde fazemos venda direta, pretendemos crescer via
parceiros. Tanto é que contratamos um consultor
pré-vendas que se dedicará a parceiros da América
Latina e ficará responsável por todo o desenho do
projeto, desde as definições e análises técnicas até a
entrega final aos partners.

RELACIONAMENTO COM
OS CLIENTES E USUÁRIOS
A Altitude Software reconhece que a melhoria do
relacionamento com seus clientes e parceiros é uma
busca constante e, por isso, investe na integração e
procura sempre agregar valor por meio de iniciativas
inovadoras. Uma das ações anuais da empresa nesse
sentido é o ASLUC - Altitude Software Latin Users
Conference.
O evento já teve três edições
e seu objetivo é reunir usuários
das soluções da Altitude Software, parceiros e especialistas, para
trocar experiências e debater tendências do setor de relacionamento
na América Latina, Portugal e
Espanha. Tudo isso num clima
informal, de entretenimento e
com grandes oportunidades de
networking.
O encontro anual já é referência
no mercado latino de contact center.
Conhecer as práticas de cada país, descobrir peculiaridades e entender como cada região desenvolve
soluções criativas para se destacar no mercado, sem
dúvida facilitam a tomada de decisão dos dirigentes
das empresas que compõem o setor de relacionamento com o cliente.
No ASLUC 2008, 77% do público participante
foi composto por presidentes, diretores e gerentes.
Em 2009, esse percentual subiu para 85%. Além
de proporcionar conhecimento sobre as melhores
práticas de relacionamento da América Latina e
Europa, o ASLUC integra fornecedores e clientes
da Altitude Software. O encontro também é uma
ótima oportunidade para estimular novas ideias e
oportunidades de negócios, pois a maioria dos participantes do ASLUC é composta por tomadores
de decisão e responsáveis por áreas e projetos de
grandes empresas.

A Altitude
Software investe
na integração e
procura sempre
agregar valor por
meio de iniciativas
inovadoras

PARCERIAS NA AMÉRICA LATINA
Outra meta da Altitude na América Latina, este
ano, é reforçar as parcerias já existentes e criar novas.
Queremos parceiros estratégicos com mais qualidade.
Para isso, oferecemos capacitação e treinamento duas
vezes por ano aos técnicos dos parceiros.
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A OPERAÇÃO
A Altitude Software reúne,
em sua operação na América
Latina (que engloba Brasil,
México, Colômbia e Argentina), uma equipe de 60
pessoas. Há seis anos, eram 12 colaboradores.
O faturamento da América Latina hoje representa
para a Altitude Software cerca de 20% do faturamento global da empresa, sendo que desses o Brasil é o
maior mercado, responsável por 80%.
Nos últimos anos foram criadas, na empresa brasileira, a área de pré-venda, pós-venda e novas áreas
voltadas para o cliente. Além disso, investiu-se no
treinamento e capacitação técnica dos colaboradores
e teve início uma política de bônus e participação
de lucros.

RESULTADOS
A Altitude Software registrou crescimento de 11%
na América Latina na comparação com o primeiro
semestre de 2008. A expectativa da empresa é crescer
20% até o final do ano.
A empresa conquistou 12 clientes importantes na
região e a meta é fechar o ano com 20 novos clientes.
Agora no segundo semestre pretendemos também
fortalecer o posicionamento no setor de recuperação
de crédito e fortalecer o departamento de marketing
como gerador de negócios.
Mesmo diante da crise econômica mundial, o
desempenho da empresa no Brasil foi ainda melhor,
cresceu 15% no mesmo período. O faturamento
anual da subsidiária brasileira representa hoje cerca
de 20% da receita global da companhia.
Alguns fatores contribuíram para o crescimento
no Brasil. Entre eles, a lei do SAC, que forçou as
empresas a investirem em tecnologia; a linha de
produtos abrangente para o segmento de contact center
e ainda a arquitetura da tecnologia Altitude baseada
em padrões abertos.
Um diferencial importante no mercado brasileiro
foi a política comercial flexível da empresa. A maioria dos nossos contratos é por demanda (on demand),
os clientes pagam apenas pelo que utilizam. Isso é
fundamental para os serviços de atendimento onde
existem muitos picos de demanda.
A Altitude Software está atenta às exigências do
mercado e busca sempre desenvolver produtos e serviços inovadores alinhados às tendências mundiais.
Por isso, participa da Conferência Anual Futuro
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da TI, evento tradicional que aponta as
tendências emergentes
da TI que afetarão a
América Latina nos
próximos cinco anos.

CASE
Lojas Marisa internaliza sua
operação de cobrança com
soluções da Altitude Software

A Altitude Software forneceu a tecnologia necessária para tornar possível a internalização da operação de cobrança das Lojas Marisa, a maior rede de
lojas especializadas em moda feminina e íntima do
Brasil, com 219 lojas em funcionamento no País.
A Marisa também oferece crédito ao consumidor e
serviços financeiros ancorados no seu próprio cartão
(private label). A carteira de clientes cresceu consideravelmente em 2008, saltou de aproximadamente
R$ 500 milhões em dezembro de 2007 para R$560
milhões no mesmo período do ano passado. A base
de cartões Marisa registrou 8,5 milhões de contas e
mais de 11,2 milhões de cartões em todo o Brasil.
Em 2007, a operação de cobrança da Marisa
contava com 210 Posições de Atendimento (PA´s)
externas, porém o índice de eficiência da cobrança
registrou queda de aproximadamente 5%. Com a
finalidade de ter maior controle e tornar mais eficiente
o processo de renegociação de dívidas com os clientes nas primeiras faixas de atraso, a Marisa decidiu
internalizar sua operação de cobrança.
De acordo com Emilio Augusto Vieira - Pitico,
gestor de cobrança das Lojas Marisa, a rede buscava
com a internalização da operação de cobrança conquistar alguns objetivos, entre eles: reduzir o tempo
de rolagem da dívida, diminuir os custos com PA e
telefonia, reduzir a quebra de acordo com os clientes,
aumentar a negociação e também tratar o cliente
como único.
Em março de 2008, a rede adquiriu algumas
soluções da Altitude Software, além disso, estruturou o call center, selecionou e treinou os agentes
de cobrança. A operação interna de cobrança teve
início em junho de 2008 com 30 PA’s. Após dois
meses de utilização das ferramentas da Altitude
Software, a avaliação superou as expectativas da
empresa e foram inseridas mais 30 PA´s. A segunda
expansão aconteceu em dezembro de 2008 com mais
30 posições de atendimento. Atualmente, a Marisa
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As Lojas Marisa
já conseguem
mensurar os
resultados obtidos
com a utilização das
soluções da Altitude
Software

conta com 90 PA’s e com as ferramentas Altitude uCI e Altitude
vBOx.
Com a suíte Altitude uCI é
possível desenvolver filtros de
contato por estratégia, definir prioridades de discagem, determinar
índices de importância para cada
ação, além de visualizar os resultados via interface web, criando
meios para que as campanhas
outbound de crédito e cobrança
sejam segmentadas de forma automática. Além disso,
formar grupos de agentes adequados para atender aos
perfis específicos de clientes. A solução maximiza a
produtividade dos agentes, é altamente flexível, pois
é baseada em software, isso permite às empresas
uma rápida adaptação às novas realidades. E ainda
entrega muitos benefícios por um baixo custo de
instalação e operação.
Já a ferramenta Altitude vBox é utilizada pelas
Lojas Marisa não apenas nas operações de cobrança, mas também na área de televendas. A solução
de telefonia IP baseada em software e plataforma
aberta, alia as funcionalidades de um contact center
multimídia com as vantagens de uma rede IP. As
duas soluções da Altitude Software ajudam as Lojas
Marisa a rentabilizar, automatizar e agilizar todo
o processo de gestão de campanhas de cobrança e
televendas.
As Lojas Marisa já conseguem mensurar os
resultados obtidos com a utilização das soluções da
Altitude Software. A rede conseguiu fidelizar mais
clientes em 2008, a perda em relação à carteira de
clientes caiu de 8,4% para 6,8% entre 2007 e 2008.
Houve redução de custos, melhoras significativas
na receita da empresa e na eficiência do processo de
cobrança. Além disso, a empresa contribuiu para o
desenvolvimento social das regiões onde atua.
“Após a implementação das soluções, constatamos a redução de 45% dos custos em relação à
locação externa da estrutura de cobrança e já conseguimos diminuir 55% das despesas com telefonia.
Atualmente, 100% dos clientes são contatados e, por
essa razão, aumentamos a efetividade dos acordos.
50% dos clientes contatados com 5 dias de atraso
quitam a dívida em até 2 dias”, diz Pitico.
O executivo explica ainda que o processo de
gestão das campanhas de cobrança se tornou mais
ágil e eficaz. “Nossa operação é 100% monitorada,
isso nos permite maior controle e agilidade. Além

das melhorias para a empresa e
para o cliente, pois conseguimos
oferecer um contato diferenciado,
onde o cliente é considerado único,
também promovemos o desenvolvimento social por meio da
empregabilidade nas regiões onde
a rede atua”, comenta.
“O sucesso dessa operação se
resume na competência do grupo
Marisa e na seriedade, presteza e
agilidade da nossa parceira Altitude Software”, destaca Pitico. Os próximos passos
da parceria já foram definidos. De acordo com o
executivo, as Lojas Marisa pretendem manter a
performance, implementar mais tecnologia na sua
infraestrutura, adotar estratégias mais dinâmicas e
motivar ainda mais seus colaboradores.
Especialista no processo de automação de cobrança e com experiência consolidada nos setores
financeiro, de bens de consumo, outsourcer, varejo,
saúde e telecomunicações, a Altitude Software apoia
seus clientes em cada passo para que eles alcancem
os melhores resultados. Nossas soluções oferecem
ao cliente performance e eficiência ao integrarem
automação, estratégia, priorização, segmentação
e workflow. Estamos preparados para analisar as
necessidades dos nossos clientes e oferecer soluções
adequadas para cada demanda.
A Lojas Marisa nasceu com a filosofia de oferecer
roupas de qualidade por um preço acessível. E após
55 anos e uma rede de 216 lojas em todo o Brasil,
continua com o mesmo objetivo, trazendo inovações
em moda feminina, masculina, infantil, íntima e
cama mesa e banho. Atualmente, a Marisa é a maior
rede de lojas de moda feminina do país, com mais de
90 milhões de peças vendidas e mais de 144 milhões
de clientes que frequentam suas lojas por ano.

CASE
Contact Center da Dufry inicia
operação global no Brasil com
soluções da Altitude Software

A Dufry, empresa suíça, proprietária da rede de
lojas Duty Free, presente em 41 países, opera mais de
1018 lojas localizadas em aeroportos, navios, portos
e pontos turísticos. A companhia centralizou, em
junho deste ano, o atendimento de todos os seus clientes no Rio de Janeiro. O call center carioca é responsável por tirar dúvidas, fornecer informações sobre
O DESTAQUE NA OPERAÇÃO BRASILEIRA
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produtos e receber reclamações
e sugestões de clientes de todo
o mundo em inglês, espanhol,
português e francês.
As lojas Duty Free Dufry
comercializam mais de 6 mil produtos importados e
nacionais nos embarques e desembarques dos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, Recife, Fortaleza e Salvador. A percepção da
empresa sobre a importância de abrir um canal de
relacionamento com os clientes surgiu antes mesmo
do Código de Defesa do Consumidor, em razão da
comercialização de produtos importados. O Call
Center da Dufry (antiga Brasif) foi criado em 1989,
com objetivo inicial de atender os consumidores que
compravam produtos nas lojas do Brasil.
Em 1995, a empresa decidiu ampliar as formas
de contato com os clientes. Nesse período, a Dufry
disponibilizou o atendimento ao cliente tanto para
pré-venda, venda, reserva e pós-venda, por meio de
um 0800 nacional. Em 1997, já foi possível o contato
com o consumidor por e-mail e, em 2001, entrou
em funcionamento o chat. Os benefícios oferecidos
pelo canal online, como velocidade, descomplicação e conveniência foram muito valorizados pelos
consumidores.
Em dezembro de 2008, a empresa estava diante
de um grande desafio: tornar global o contact center
da Dufry Brasil. Nesse momento, o contact center,
localizado na capital carioca, não só atenderia os
consumidores brasileiros como também passaria a
atender as demandas dos milhões de consumidores
de todas as lojas existentes em 41 países. O Brasil
foi escolhido em uma concorrência com empresas
de diversos países, inclusive indianas, porque já
possuía uma estrutura de contact center montada
e em funcionamento desde a década de 80. Além
disso, atendia os clientes com qualidade, dentro dos
rigorosos padrões da legislação brasileira para o
atendimento ao consumidor.
“Para oferecer um atendimento de qualidade e
pós-vendas para todas as lojas do mundo, a Dufry
precisou encontrar uma empresa com experiência e
tecnologia global”, diz Karla Mello, gerente do contact center global da Dufry. Os objetivos do projeto
eram disponibilizar um telefone 0800 global com
número único utilizando a comunicação alfa-numérica (que associa o telefone ao nome da empresa),
oferecer um telefone único para a maior parte dos
países com a numeração mais aproximada com a
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terminação DUFRY.
Além de, incorporar
os novos canais de
contato via chat e também comunicação de
voz via computador, o Click to Call, uma ferramenta
similar ao Skype, porém gerenciada.
Diante de um projeto grandioso, a Altitude
Software analisou detalhadamente as necessidades
específicas do cliente para oferecer as soluções mais
adequadas e inovadoras. Tornar um contact center
global envolve mudanças estruturais nos processos,
na tecnologia utilizada e nos colaboradores da empresa. Em relação à tecnologia, a Altitude Software
assumiu uma grande responsabilidade de inovar a
operação e torná-la ainda mais eficiente para atender
os consumidores no mundo inteiro.
A Altitude Software, que possui expertise e tecnologia utilizada em mais de 60 países e atende às mais
exigentes normas e regulamentação dos mercados,
forneceu a solução Altitude uCI, com destaque para
a questão multimídia e, em especial, o chat. A suíte
Altitude uCI permite o gerenciamento de interações em
operações de atendimento ao cliente, crédito e cobrança, help desk e telemarketing, o que melhora a relação
com clientes em contact centers de todos os portes. Já o
Altitude Multimídia engloba o gerenciamento de todos
os canais de comunicação com o cliente, incluindo voz,
e-mail, colaboração web, tudo em uma única tela.
A Dufry foi a primeira empresa no mundo a
utilizar a tecnologia Click to Assist da Altitude, que
permite o contato computador a computador, sem
custo para a empresa e para o cliente, diferente de
outros serviços como o 0800 e o 4004 que geram
custos mensais de assinatura e de minutagem. Isso
implica redução e custos para a companhia e permite
um atendimento ágil ao cliente.
Para realizar o atendimento global, a equipe do
contact center é formada por 24 atendentes receptivos,
quatro ativos e três líderes de atendimento. Todos são
bilíngues ou trilingues, falam fluentemente português, inglês, espanhol e francês. Existe também uma
equipe de suporte nas regiões globais.
“Operamos por meio de um roteamento inteligente, que direciona a ligação para o agente apropriado
de acordo com o melhor skill. Possuímos scripts
customizáveis no qual o agente recebe as informações necessárias para um atendimento personalizado
desde a primeira interação e também gravamos
todas as chamadas para monitorar a qualidade e o
treinamento da equipe. Dessa forma, controlamos
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o nível de serviço e produzimos relatórios mensais
e semanais para a matriz em Basileia, na Suíça”,
completa Mello.
Em apenas 2 meses de operação global, que teve
início em junho de 2009, o contact center recebeu
contatos originários de 22 países, seja para detalhes
sobre produtos e preços (que representam 71% dos
contatos), informações sobre a empresa (9%), reclamações (4%), solicitações (6%) e outros (10%). Os
níveis de serviços melhoraram consideravelmente
com as ferramentas da Altitude Software. “85% das
chamadas são atendidas em até 40 segundos, o tempo médio de atendimento é de 6 minutos - devido à
especificidade do Travel Retail - 90% dos e-mails são
respondidos em 24 horas e 98% dos chats acontecem
em tempo real”, detalha Mello.
Os próximos passos da Dufry serão oferecer a
possibilidade de demonstrar os produtos e disponibilizar um atendimento assistido aos consumidores
via webcam. E, ainda, integrar completamente o
CRM com a tecnologia existente para identificar
os hábitos de consumo dos clientes, trabalhar com
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a personalização e campanhas de marketing direto.
“Pretendemos oferecer também o serviço de reservas
(Pre Order Internacional), um atendimento assistido
à navegação – webcollaborator, e realizar a migração
total para o sistema web”, finaliza Mello.
A Dufry surgiu em 1865 sob o nome de Weitnauer. Em 1948, inicia os negócios Duty Free,
abrindo a primeira loja em 1952 no aeroporto de Le
Bourget, em Paris. Em 2003, muda o nome para
Dufry. Em 2004, a Advent adquire 75% de Capital da
Dufry e passa a ser a principal acionista da empresa.
Em 2006, adquire a Brasif, principal detentora das
lojas de Free Shop no Brasil e, em 2008 o Grupo
Hudson, com mais de 550 lojas espalhadas por 69
aeroportos nos Estados Unidos e Canadá.
Com atual operação em 41 países, a Dufry
especializou-se em varejo de viagem, está presente
em aeroportos, navios e outras localizações turísticas. São mais de mil lojas que representam a Dufry
nesses lugares. Mais de mil fornecedores compõem
o portfólio da Dufry e estão empregados em torno
de 11.200 colaboradores no mundo.

Elaine Ferreira é presidente da Altitude Software para a América
Latina.
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INSTRUTHERM

Evair Menezes Caetano

Quando um negócio
desafia a crise

A Instrutherm, empresa especializada em instrumentos de
medição e líder no segmento de segurança do trabalho, foi
fundada há exatos 25 anos, em 1º de agosto de 1984. Mas a
história teve início antes quando, depois de trabalhar por 12
anos em uma empresa de instrumentos de medição, o Sergio
Prezzoti começou a sonhar em ter seu próprio negócio.

O

nome foi escolhido por ter inicialmente como
carro-chefe instrumentos de medição de temperatura. No início, sua sede era em uma
garagem de aproximadamente 20m², com
todos os móveis emprestados por parentes, incluindo
a linha telefônica.
Em 1985 a Instrutherm mudou de endereço indo
para um local maior, no mesmo quarteirão da antiga
sede, porém, era uma casa com 60m². E, no ano
seguinte a empresa deu mais um importante passo
em sua trajetória: conseguiu comprar o local onde é
a sede da empresa até hoje – o que representou um
grande progresso.
Com seriedade, honestidade, sinceridade e competência, a Instrutherm conseguiu chegar até aqui. Atualmente, a empresa possui cerca de 80 funcionários,
apresenta uma linha de produtos composta por mais
de 500 itens e é uma das marcas mais reconhecidas
do mercado de instrumentos de medição.
Além de líder no segmento de segurança do
trabalho e atende, ainda, os setores de mecânica,
eletro-eletrônica, laboratório, entre outros. Tem atendimento diferenciado, com departamentos que testam
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cada item antes de sua comercialização, assistência
técnica, além de calibração de instrumentos com
certificado rastreável RBC/Immetro.
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A linha de produtos da Instrutherm contempla
mais de 500 instrumentos de medição, com serviços
de calibração e assistência técnica, atendendo especialmente os segmentos de segurança do trabalho
– onde são líderes de mercado –, eletroeletrônica,
laboratório e mecânica, entre outros.
Alguns exemplos de itens digitais contidos no
portfólio da empresa:

• Condutivímetro CD-880: medidor de condutividade;
• Refratômetro RT-30ATC: utilizado na medição de
concentração de açúcar em alimentos em geral;
• Termômetro Infravermelho com Mira Laser TI870: mede a temperatura superficial de materiais à
distância, a qual varia de acordo com o diâmetro do
corpo de prova;
• Medidor de Umidade
MUMC-620: é capaz de
medir o nível de umidade em madeira, bambu,
algodão, tabaco, entre
outros.

Segurança do trabalho

Mecânica

LINHA DE PRODUTOS

• Termo-Higro-Decibelímetro-Luxímetro THDL400: permite medir temperatura, umidade, pressão
sonora e luminosidade de qualquer ambiente;
• Medidor de Stress Térmico TGD-300: ideal para
utilização em ambientes de trabalho com calor e
frios extremos;
• Medidor de Monóxido de Carbono Digital CO-3000:
para medir o percentual de poluição do ar e alertar
quando estiver elevado;
• Dosímetro de Ruído Digital DOS-500: para cálculo
da dose de exposição ocupacional ao ruído;
• Anemômetro AD-250: mede a velocidade do ar de
qualquer ambiente;
• Luxímetro LD-209: capaz de medir o nível de
luminosidade de qualquer ambiente;
• Detector de Fuga de Gás Combustível DFG-4000:
aplicado em gás natural, propano, butano e metano, acetona, álcool, amoníaco, vapor, monóxido de
carbono, gasolina, jato de combustível, sulfato de
hidrogênio, fumaça, solventes industriais, solventes
para tintas e nafta.

Eletroeletrônica

• Lupa LP-600;
• Fonte de Alimentação Assimétrica FA-3005;
• Megôhmetro MI-400: medidor de resistência de
isolação;
• Multímetro MDA-240: destinado a medir e avaliar
grandezas elétricas. Incorpora diversos instrumentos
de medidas elétricas – voltímetro e amperímetro, por
exemplo – num único aparelho.

Laboratório

• Medidor de PH Digital Portátil à Prova D’água PH1800: permite medir o PH em soluções aquosas;

A linha de
produtos da
Instrutherm
contempla mais de
500 instrumentos
de medição

• Tacômetro TD-712:
mede o número de rotações de um motor;
• Medidor de Espessura ME-240: mede camadas não
magnéticas (tinta, plástico, papel, porcelana, esmalte,
cobre, zinco etc) em metais ferrosos e não ferrosos
(ferro, alumínio, latão, aço etc)
• Durômetro DP-100: mede a dureza em borrachas
moles, neoprênio, silicone, vinil e elastômeros;
• Vacuômetro VDR-920: medições absolutas de
vácuo e pressão, com sensor resistente a óleo diesel,
ar, gás e líquidos.

Existem, ainda, modelos variados de cada produto,
com diferentes especificações e que atendem desde o
consumidor final a pequenos comércios varejistas e
grandes indústrias, por exemplo.

FEIRA
A Instrutherm encerrou com “chave de ouro”
a 3ª Feira Internacional de Saúde e Segurança no
Trabalho (Expo Proteção 2009), realizada de 26 a 28
de agosto de 2009, em São Paulo. Com novo visual,
mais moderno e digno de uma marca referência no
segmento de atuação, com 25 anos de mercado, a
empresa recebeu mais de 3 mil pessoas em três dias
de evento.
Entre os equipamentos em destaque, o Medidor
de Estresse Térmico TGD-300 foi o mais procurado
durante a feira. Outros instrumentos foram: Medidor
de Monóxido de Carbono Digital CO 3000, Dosímetro de Ruído Digital – DOS-500, Decibelímetro Data
Logger DEC-5010, Bafômetro - Etilômetro Digital
Portátil BFD 50.
QUANDO UM NEGÓCIO DESAFIA A CRISE
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Nossa principal vantagem de
mercado é a grande variedade de
produtos que temos disponível,
com qualidade, preço acessível
e, especialmente, atendimento
e serviço de primeira. São mais
de 500 itens voltados a setores como mecânica,
eletroeletrônica, laboratório, além de segurança. E
buscamos constantemente inovar ou aprimorar
soluções em equipamentos de medição nas mais
diversas atividades em que atuamos.
A Instrutherm tem uma trajetória de sucesso
marcada pela seriedade, honestidade, sinceridade e
competência. Atualmente, tem aproximadamente 80
funcionários e é uma das marcas mais reconhecidas
do mercado de instrumentos de medição. “Durante
a Expo Proteção, a empresa recebeu, pela 12ª vez
consecutiva, o primeiro lugar do prêmio Top Of
Mind da Revista Proteção, na categoria Instrumentos
Técnicos”, finaliza Caetano.
A empresa tem atendimento diferenciado, com
departamentos que testam cada item antes de sua
comercialização, assistência técnica, além de calibração de instrumentos com certificado rastreável
RBC/Inmetro.

APRESENTANDO SOLUÇÕES

		
De 22 a 25 de setembro a Intrutherm também
participou, em 2009, da 16ª Feira internacional de
Refrigerador, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar (Febrava), realizada
no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.
Durante o evento, a marca destaca uma série de
equipamentos de alta tecnológica.
Uma novidade bastante prática foi o Termômetro
Infravermelho com Mira Laser TI-870, capaz de
medir a temperatura de aparelhos a longa distância,
com precisão de leitura variável somente em 2%.
Tem formato fácil de manusear, display digital de
cristal líquido, escala de 50 graus negativos a 550
graus positivos, indicação automática de polaridade,
entre outras características técnicas importantes.
Outro produto em destaque foi o Termo-HigrôAnemômetro Luxímetro Digital THAL-300, um
equipamento completo, que permite medir temperatura, umidade, velocidade e luminosidade de
qualquer ambiente. Tudo em um único produto. Já
o Termo-Anemômetro Portátil TAD-800 é indicado
para medição exclusiva da velocidade do ar, com
precisão variável em 3%. É prático, com display de
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cristal líquido LCD, sonda
flexível de 16” (40 centímetros) de comprimento,
ventoinha com diâmetro
de 27,2 mm, etc.
Na verdade, temos um
portfólio muito amplo e completo, com soluções
tecnológicas que atendam a diversas necessidades
dentro de setores como eletro-eletrônica, mecânica,
laboratório, segurança e outros.
O grande diferencial da Instrutherm é trabalhar
com produtos que possuam baixo preço, proporcionando ao pequeno empresário a oportunidade de ter
equipamentos que auxiliam no seu dia a dia.

ESTRESSE: CALOR OU FRIO?
A irritabilidade ou estresse no ambiente de trabalho podem estar relacionados à temperatura do local.
Muitos trabalhadores convivem diariamente com
calor e frio extremos, em locais como siderúrgicas,
padarias, frigoríficos, entre outros, e a exposição
constante a essas condições ocasiona mal-estar às
pessoas, chegando até a gerar problemas mais sérios
de saúde.
Uma solução para identificar a temperatura desses
ambientes, oferecida pela Instrutherm, é o medidor de
estresse portátil e digital TGD-300 – que auxilia as
empresas a garantirem a qualidade de vida de seus
funcionários e melhora do desempenho. O produto
detecta o limite de tolerância que uma pessoa pode
permanecer nessas situações, levando em consideração também outros aspectos que influenciam como
idade, peso e roupas que estão sendo usadas.

SETOR AGRÍCOLA
A Instrutherm apresentou recentemente ao segmento agrícola uma nova solução: o Penetrômetro
Analógico PTR-100 – produto que monitora o ponto
de colheita na fruticultura, indicando qual o momento
ideal para retirada e evitando perdas ao produtor.
Através de um furo na fruta, ainda no pé, o novo
equipamento detecta se já está madura ou se ainda
está verde e é preciso esperar mais um pouco, ou
até se já passou do ponto. O Penetrômetro é uma
solução tecnológica que chega ao campo com atrativo custo x benefício pelas vantagens e importância
que representa aos produtores. É de fácil manuseio,
vem com manual de instruções e tem valor médio
de R$ 700,00.

INSTRUMENTOS

A Instrutherm possui outras soluções para o
segmento agrícola: o Anemômetro Digital Portátil
AD-250 que é usado para medir a velocidade e
temperatura do vento e auxilia, por exemplo, na
colocação de inseticidas (R$ 200,00) e o Medidor de
PH e Umidade do Solo PH-2500, que indica qual
o melhor local para o plantio de um determinado
produto (R$ 150,00).
Com uma trajetória de sucesso marcada pela
seriedade, honestidade, sinceridade e competência,
a Instrutherm completou 25 anos de história, com
aproximadamente 80 funcionários e considerada
uma das marcas mais reconhecidas do mercado de
instrumentos de medição.
O grande diferencial da Instrutherm é trabalhar
com produtos que possuam baixo preço, proporcionando ao pequeno empresário a oportunidade de ter
equipamentos que auxiliam no seu dia a dia.

APESAR DA CRISE, CRESCIMENTO
Apesar do cenário econômico mundial ainda
pouco favorável nos últimos meses, a Instrutherm –
referência em instrumentos de medição, há 25 anos
no mercado – comemora um ano de e-commerce
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com crescimento significativo, expansão de mercado
e otimismo para o fechamento 2009.
Em comparação ao mesmo período de 2008, a
empresa alcançou aumento de cerca de 3% no faturamento, 33% na grade de funcionários – de 60 para
80 pessoas – 12% na “carteira” de clientes, além de
novas tecnologias agregadas ao portfólio.
A crise econômica mundial chegou logo após a
inauguração da nossa loja virtual, mesmo assim, com
dedicação, trabalho árduo e honestidade, hoje, contabilizamos crescimento representativo não somente no
faturamento, mas em toda a estrutura empresarial.
Com clientes como Petrobrás, Siemens, Honda
Automóveis do Brasil, General Motors, Hope entre
outros, a empresa é focada especialmente nos segmentos de segurança, eletroeletrônica, mecânica e
laboratório, mas vem expandindo seus mercados
de atuação, trazendo soluções a setores como o de
agronegócios, por exemplo.
O grande diferencial da Instrutherm é trabalhar
com produtos que possuam baixo preço, numa boa
relação custo x benefício, disponibilizando diversos
equipamentos que auxiliam no dia a dia de qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande
porte.

Evair Menezes Caetano é Gerente Geral da Instrutherm.
QUANDO UM NEGÓCIO DESAFIA A CRISE
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PHONOWAY SISTEMAS

Reinaldo Pires

Soluções para o mercado
de telecomunicações

A Phonoway Sistemas atua há 18 anos no mercado de
telecomunicações. Foi criada em 1991 por especialistas em
telecom, provenientes de grandes empresas multinacionais desse
setor. O objetivo dos seus idealizadores era transformar a venda
de produtos em venda de soluções completas e integradas. Em
1997, a empresa se tornou distribuidora da Siemens.

A

s estruturas comercial e técnica da empresa
são qualificadas e capacitadas para prestar
atendimento diferenciado mediante a análise
de cada negócio. A Phonoway oferece soluções personalizadas para os clientes.
Além de oferecer uma linha completa de produtos
de telecomunicações, também desenvolve integrações
e aplicativos para que os produtos e softwares de
seus fornecedores se transformem em soluções aos
olhos dos clientes. Como por exemplo: servidores de
comunicação para todos os portes de empresas com
tecnologia VOIP, softwares de gerenciamento, administração de tarifas telefônicas e sistemas integrados
para Call Center e Hotelaria.
A Phonoway oferece serviço de suporte técnico, de
engenharia, pré e pós-vendas, diferenciado a clientes
e revendedores.
Para atender os casos mais críticos de programação e configuração dos sistemas, a companhia
dispõe de um laboratório de pesquisa e centro de
referência capaz de simular as reais condições de cada
instalação, possibilitando que os ensaios técnicos
sejam realizados internamente, agilizando o tempo
de implantação ou solução de problemas, no cliente.
A empresa aposta no conceito de qualidade de atenCASE STUDIES
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Hoje a
Phonoway
Sistemas é líder
na distribuição
de produtos
Siemens no
Brasil

dimento na abordagem ao cliente, do
pré-atendimento ao pós-venda.
Além de todas as diferenças no
atendimento comercial, técnico,
manutenção e suporte, a Phonoway
fortaleceu a sua liderança nos inúmeros serviços que presta ao mercado:
locação de sistemas, atendimento
técnico 24h, inventário de equipamentos; estudo de vulnerabilidade
e segurança nas comunicações da
empresa; projeto de redes de dados,
voz e elétrica e outsourcing.
Hoje a Phonoway Sistemas é líder na distribuição
de produtos Siemens no Brasil. A matriz da empresa se localiza em São Paulo. Possui filiais no Rio
de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Campinas
e Ribeirão Preto. Tem um total de 300 revendas
espalhadas pelo País.

UM TELEFONE SEM FIO
LIVRE DE INTERFERÊNCIAS
A combinação entre tecnologia de ponta, estilo e
comunicação imune a interferências são os principais diferenciais do telefone sem fio modelo Gigaset
S6010. Desenvolvido pela Siemens o aparelho é
distribuído no Brasil pela Phonoway Sistemas, integradora de soluções que atua há 18 anos no mercado
de Telecomunicações.
O Gigaset S6010 é o primeiro telefone sem fio no
Brasil a utilizar o conceito internacional Dect 6.0
(Digital Enhanced Cordless Telecommunication).
Esse tipo de tecnologia proporciona comunicação
livre de interferências nos equipamentos de rede
sem fio (Wi-Fi) e microondas. O telefone traz um
display colorido com 4096 cores, protetores de tela
com imagens coloridas, relógio, agenda para 150
nomes e números expansível para até cinco ramais
adicionais, identificador de chamadas padrão, além
de permitir a monitoração de ambientes. Um bom
exemplo da praticidade do equipamento é que o
usuário pode programar o telefone para monitorar
um local e realizar uma chamada externa, inclusive
para celular, ou interna, e acordo com a intensidade
do ruído.

CADA VEZ MAIS PERTO DO CLIENTE
Uma comunicação transparente, postura ética
e a busca por resultados em longo prazo sempre

estiveram presentes no jeito Phonoway de fazer negócio. E para dar
continuidade a estes valores, a especialista em telecomunicações criou a
Ouvidoria, o seu mais novo canal de
relacionamento.
Com o objetivo de ficar mais
próximo dos seus clientes e colaboradores, a Ouvidoria é uma iniciativa
da empresa que viu neste canal uma
forma de ouvir, entender as necessidades e com base nas informações
melhorar seus os processos.
A Ouvidoria tem a missão de ser um canal de
comunicação alternativo, onde o cliente pode recorrer quando os canais tradicionais não o satisfazem.
Este será um canal exclusivo para clientes que já
buscaram apoio e não se sentiram satisfeitos com
o atendimento, da mesma forma que esperamos
receber sugestões, elogios, observações, perguntas e
questionamentos.
Todas as reclamações serão entendidas pela
Phonoway como uma oportunidade de melhoria e
desenvolvimento. Somos uma empresa em fase de
crescimento e, é normal que alguns processos sejam revistos. Porém, para que isso ocorra da forma
correta é preciso estar atento aos movimentos dos
nossos clientes.
A equipe da Ouvidoria Phonoway tem Reinaldo
Pires como diretor, Gilberto Lima, como coordenador, três analistas e dez facilitadores. O contato pode
ser feito pelo portal (www.phonoway.com.br) – Fale
com a gente - Ouvidoria.

PHONOWAY SISTEMAS
INICIA PARCERIA COM A DELL
A Phonoway Sistemas fechou uma parceria com
a Dell e passa a integrar o escopo dos canais de venda
da companhia. Com isto a empresa pretende ganhar
a participação na venda de soluções completas,
tendo em vista o uso de servidores em grande parte
dos aplicativos comercializados: sistemas Hoteleiros,
tarifadores, correios de Voz, sistemas de Callcenter,
gravadores, hospitalares, entre outros.
Esta parceria faz parte da estratégia de crescimento
da empresa, que inclui ampliação do portfólio. Nosso
principal objetivo é oferecer não só soluções de softwares como integrá-los com hardwares. Esperamos
com isso, um crescimento de 15% nas vendas ainda
este ano.
SOLUÇÕES PARA O MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fazer parte deste novo modelo de negócios da Dell reafirma o compromisso com
a qualidade e a prestação de
serviço de ponta que diferencia
a Phonoway no mercado brasileiro, bem como a importância de se manter uma
rede de relacionamento rentável e produtiva.

ECONOMIA EM TEMPO REAL
Outra iniciativa da Phonoway Sistemas foi lançar no Brasil em parceria com a Innova Soluções
Tecnológicas, especializada em softwares para telecomunicações, um produto que além de ter várias
ações administrativas disponibiliza em tempo real o
“ramal pré-pago“. A solução promete revolucionar o
sistema telefônico das empresas, pois garante redução
de custos das ligações corporativas.
Trata-se do K100, equipado com dispositivos
inteligentes capazes de monitorar em tempo real
todos os ramais de uma empresa, com ferramentas
de controle do valor das ligações, identificação de
chamadas, agenda pessoal e empresarial e telefone
virtual. Com isso os usuários acompanham o valor
das chamadas no momento em que elas acontecem,
na tela do computador.
A solução propõe melhorar os processos internos das empresas, sobretudo as que atuam com
telemarketing; call center e help desk. O sistema tem
um custo bem acessível, de R$ 20 por ramal. Pires
afirma que, com esse pequeno investimento, a empresa terá um software, suporte e tarifas atualizadas
automaticamente, via internet, por 3 anos. O K100
será comercializado em todo o território brasileiro. O
produto já conta com o desenvolvimento de uma versão voltada para exportação, em inglês e espanhol.
O K100 é um software exclusivo para os PABX
da série HiPath 1100 da Siemens e compatível com
os modelos 1120, 1150 e 1190.

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA
PEQUENOS E MÉDIOS HOTÉIS
A Phonoway Sistemas é a responsável pela distribuição no Brasil do sistema Smart Hotel, desenvolvido pela Voice Technology. A solução melhora
os processos internos desses estabelecimentos, uma
vez que aumenta a qualidade e eficácia dos serviços
oferecidos.
O Smart Hotel permite o gerenciamento admiCASE STUDIES
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nistrativo, financeiro e de controle
de equipes, com o
auxílio dos recursos de telefonia. Por
meio dele, é possível
calcular a movimentação de caixa, administrar os
usuários e configurar os turnos da recepção do hotel.
Além disso, as contas telefônicas também podem ser
controladas automaticamente pelo sistema e o hóspede tem a possibilidade de programar o despertador
do quarto sem precisar contatar a recepção.
O software pode ser configurado em três idiomas:
Português-Brasil, Espanhol e Inglês, além de manipular três ou mais moedas, sem contar que todos os
comandos ficam registrados no sistema. Atualmente
a solução trabalha integrada aos sistemas telefônicos
da Siemens.
Com o Smart Hotel a empresa pretende conquistar 10% desse mercado, pois as pequenas e médias,
necessitavam de diversos produtos (hardware e software) para administrar as diferentes áreas do hotel.
Já com o Smart Hotel, otimizamos os processos e
melhoramos a administração de hotéis com no máximo 100 quartos.
Já para hotéis de grande porte, o ideal, o Adviser
Hotel, que já foi instalado em mais de 100 hotéis,
em seis países, é o mais indicado. O sistema também
integra telefonia e informática, porém devido a sua
característica escalar e modular proporciona qualidade nos serviços de telefonia e acompanha o crescimento de novos negócios do ramo. O foco principal
do produto, por meio da integração com sistemas
hoteleiros padrões de mercado (PMS), é melhorar os
processos operacionais pela telefonia.

SOLUÇÕES VOIP
O tecnologia VoIP se posicionou no mercado
como a alternativa mais econômica para residências e empresas de pequeno, médio e grande porte,
que têm como principal objetivo reduzir custos das
ligações telefônicas. Isto porque com ele é possível
falar com qualquer lugar do mundo, em tempo real,
utilizando um aparelho de telefone convencional
conectado à internet.
Mas será que a tecnologia VoIP se limita apenas
à redução de custos em ligações? De acordo com
Cinthia Leal, engenheira de produtos da Phonoway
Sistemas, as soluções VoIP vão além da redução
dos custos com telefone, elas podem oferecer uma

TECNOLOGIA

economia expressiva nos custos operacionais de
uma empresa, sem contar com o aumento da produtividade.
Segundo a engenheira de produtos, as empresas
podem ganhar mais efetividade em várias frentes com
as soluções integradas ao VoIP, pois além de usar
a infraestrutura (rede) que elas já possuem, podem
unificar mensagens, usufruir da mobilidade plena
que integra celular, note, PALM e ainda contar com
a escalabilidade dos produtos que acompanham
exatamente o que o cliente precisa. “Procuramos
oferecer produtos e soluções de ponta que atendam
este mercado, bem como as necessidades especificas
de cada cliente. Por isso, hoje somos mais que uma
empresa que vende produtos em Telecom, somos integradores”, afirma.
Entre as soluções VoIP que a
Phonoway Sistemas oferece, Cinthia
destaca o Opticlient 130, que permite
a mobilidade dos usuários que podem
acessar o ramal de qualquer lugar do
mundo conectado à internet, o Mobile Connect voltado para a integração
fixo-celular e o HiPath Xpressions
que promove a unificação das mensagens de voz, fax e e-mail.
Em comum estas soluções proporcionam uma redução em seus
custos operacionais, uma vez que
é possível integrar três tipos de comunicação – computador, telefone
e e-mail -, ter mais rapidez, pois o
usuário pode acessar a empresa a qualquer hora e
lugar, sem contar com a segurança e a eficiência
do serviço.
“Dentro deste cenário, as soluções VoIP garantem
ainda um retorno mais rápido do investimento, pois
com ela é possível fazer o gerenciamento centralizado de toda a infraestrutura da empresa e utilizar
recursos já existentes”. E acrescenta: “A flexibilidade
das soluções e dos produtos garantem a proteção do
valor aplicado, pois elas acompanham exatamente
aquilo que a empresa precisa, ou seja, é possível
fazer uma evolução gradativa para a comunicação
100% IP”, conclui.
O VoIP consiste basicamente na transmissão
de voz e dados por meio da Web em tempo real.
Conectar um aparelho de telefonia a um adaptador
e controlador de ligações com acesso à internet é
uma aplicação ideal para uso residencial. A qualidade da ligação do VoIP é a mesma do telefone
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celular e pode ser configurado em todos os lugares:
residências, corporações, hospitais, universidades,
entre outros.

FORMAÇÃO E RETENÇÃO
DE NOVOS TALENTOS
Investir em pessoas faz parte do DNA da Phonoway e formar talentos na área de telecomunicações
sempre foi uma estratégia de negócios. Não é à toa
que hoje 36% do seu quadro de colaboradores são
frutos do Projeto Novos Talentos. Só em 2008 foram
investidos R$ 750 mil em programas de estágio e até
julho deste ano 19 novos talentos serão efetivados.
O departamento de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas da
Phonoway (GDP) trabalha em parceria com curso de profissionais de
telecomunicações do SENAI, com o
Programa de Estagiários Universitários e o Jovem Cidadão. Para este ano,
a expectativa da empresa é aumentar
em 15% o quadro de colaboradores,
sendo que 5% deles são para o Programa Novos Talentos.
Para Silvino Amaro, gerente do
GDP, é importante ressaltar que
todos estagiários têm espaços iguais
para mostrar as suas competências
técnicas, pessoais e comportamentais, da mesma forma que eles
possuem os mesmos benefícios que
os demais colaboradores. “Os casos de estagiários
efetivados e que já exercem funções estratégicas na
empresa, são bons exemplos da cultura, da gestão
de pessoas e muito da filosofia Phonoway, pois
nosso programa de estágio vai além de proporcionar
uma oportunidade para o primeiro emprego aos
jovens em formação acadêmica. É na verdade, um
grande programa de formação de profissionais, que
serve também de alicerce para as nossas estruturas
internas”, ressalta.
Amaro acredita ainda que quando se investe em
uma pessoa no começo da carreira o resultado no
futuro é surpreendente. “Mais do que nunca, vivemos um momento onde indivíduos, criatividade
e tecnologia despontam com a base do sucesso de
qualquer estratégia empresarial. Logo, se é possível
formar novos talentos e investir na competência
destes futuros profissionais de forma estratégica e
correta, vamos fazer”, conclui.

Investir em
pessoas faz
parte do DNA
da Phonoway e
formar talentos
na área de
telecomunicações
sempre foi uma
estratégia de
negócios
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NA CONTRAMÃO DA CRISE, EMPRESA
PREVÊ CRESCIMENTO DE 25% PARA
2009
Os resultados conquistados pela Phonoway Sistemas mostram que a empresa segue na contramão
da crise. Fechou 2008 com um faturamento de R$
40 milhões e um crescimento de 20% em relação ao
mesmo período de 2007.
O desafio, no entanto, é manter o mesmo ritmo
diante do cenário de instabilidade gerada pela crise
financeira.
Por isso, a empresa começou o ano com foco na
diversificação do portfólio de produtos e serviços,
na ampliação de seus escritórios regionais e no investimento na capacitação e contratação de novos
talentos, com uma meta de aumentar 15% o número
de colaboradores.
Estamos no ano em que as empresas farão investimentos com cautela e promoverão cortes consideráveis em seus custos. Por isso, estabelecemos
uma estratégia para oferecer produtos e serviços

que proporcionem a redução, bem como a melhora
de produtividade com pouca necessidade de investimento inicial.
A mudança no portfólio de produtos focados
principalmente em outsourcing, soluções de alta complexibilidade e locação foi baseada nas melhorias e
benefícios que elas podem oferecer. Só o outsourcing
em 2008 foi responsável por um faturamento de R$
7 a 10 milhões e a nossa expectativa é dobrar este
montante para R$ 14 a 20 milhões em 2009.
Outro fator relevante na estratégia de crescimento
da Phonoway está no investimento de R$ 5 milhões
para a ampliação do escritório do Rio de Janeiro (RJ),
de Campinas (SP) e Ribeirão Preto (SP) no começo
deste ano. O próximo passo é a filial de Recife (PE)
e nossa expectativa é passar a atuar em regiões com
muito potencial, como por exemplo, o estado de
Minas Gerais. Também é importante ressaltar que
a conquista de importantes clientes como Coelho
da Fonseca, Tec Total e Hospital Bandeirantes foi
fundamental para os resultados positivos do último
ano.

Reinaldo Pires é Diretor Executivo da Phonway Sistemas.
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BRASILMAXI LOGÍSTICA

Fausto Montenegro

da

Cunha / Paulo Tigevisk

O acerto de um

plano de expansão
A Brasilmaxi iniciou suas atividades em 1988, trazendo na bagagem
duas décadas de experiência no setor de transportes. O objetivo
maior era organizar uma empresa moderna sintonizada com os
novos tempos, capaz de oferecer soluções completas e formuladas
100% de acordo com a necessidade individual de cada cliente.

D

esde o início de suas atividades, a Brasilmaxi
tem concentrado esforços e investimentos na
formação de uma equipe de alto nível, em
suas instalações, na aquisição e manutenção
de equipamentos e frotas adequadas e na utilização
de tecnologia inovadora.
Acompanhando o crescimento do setor, a
Brasilmaxi ampliou seu espectro de serviços,
conseguindo consolidar estrutura e know-how
específicos para as atividades de Operação Logística, Armazéns Gerais, Transporte Dedicado e
Gestão de Frota.
A missão da empresa é desenvolver soluções
logísticas personalizadas para os clientes, com
avanços tecnológicos e custos competitivos, visando
ao desenvolvimento e à expansão da empresa e de
seus colaboradores.
Os valores da Brasilmaxi baseiam-se em:
• Ética (Honestidade)
• Compromisso
• Entusiasmo
• Lucro
• Flexibilidade
• Agilidade
• Qualidade
• Transparência
CASE STUDIES
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• Respeito
• Relacionamento
A Brasilmaxi atua nas áreas de armazenagem,
distribuição física, logística, serviços integrados e
emergenciais, ferroviários e contêineres e transportes
just in time.

TRANSPORTES JUST IN TIME.
Conta com escritórios em São Paulo, Santos,
Itapevi, Rio de Janeiro e Vitória. Possui, atualmente,
mais de 290 veículos e equipamentos próprios que
compõem a frota, subdividida em cavalos mecânicos, trucks siders, porta-contêineres, carretas siders,
baú e aberta, empilhadeiras, reach stacker, muncks
e pórticos.
A frota de veículos é toda rastreada via satélite,
rádio e celular e sua idade média de 5 anos. A Brasilmaxi conta também com uma frota de veículos
agregados com mais de 160 unidades. Em suas
operações logísticas utiliza tecnologia de última
geração como ERP, WMS e TMS.
Possui 4 Centros de Distribuição (CDs), sendo 2
em Itapevi (SP), 1 em São Paulo (SP) e 1 no Rio de
Janeiro (RJ). A matriz, localizada no Bresser (SP),
conta com um pátio de 75 mil metros quadrados
de área. A área de armazém próprio totaliza 37 mil
metros quadrados.
Entre as principais regiões atendidas pela empresa está a Grande São Paulo, Rio de Janeiro e
Região Sudeste, com o oferecimento de serviços
especializados e customizados de transporte de carga
geral, carga seca e granel, contêineres e produtos
sensíveis.

CRESCIMENTO EM 2008
A Brasilmaxi registrou um aumento positivo nos
negócios em 2008, encerrando o período com um

Quadro 1

Áreas de atuação
• Armazenagem
• Distribuição física
• Logística
• Serviços integrados e emergenciais
• Serviços ferroviários
• Contêineres
• Transportes just in time.
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crescimento de 15% no faturamento, totalizando
R$ 52,5 milhões. O resultado foi reflexo dos R$ 12
milhões investidos na abertura de novas filiais, TI,
ampliação dos armazéns e frota.
O crescimento da empresa foi muito satisfatório.
“Nossa carteira de clientes também teve um aumento de 15%, mesmo diante do cenário econômico da
crise mundial.
No ano passado, a empresa inaugurou a filial em
Vitória, no Espírito Santo. São mil metros quadrados de área destinada, principalmente, à realização
de cross docking, movimentando tudo o que chega
via Porto de Vitória, com destaque para têxteis,
eletroeletrônicos, produtos alimentícios, autopeças
e matérias-primas.
Em Itapevi (SP), a empresa também investiu
em um novo armazém, com área de 12 mil metros
quadrados destinados à armazenagem. O local é
utilizado para recebimento de produtos de alto valor agregado, como eletroeletrônicos e varejo, com
destaque para e-commerce, e também alimentos
voltados ao setor atacadista. No Rio de Janeiro e
em SP, estamos com aproximadamente 80% do
espaço ocupado.

GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE
Recentemente a Brasilmaxi implantou a nova
solução Transportation Management Systems
(TMS), ou seja, Sistema de Gerenciamento de
Transporte, que tem como principais funcionalidades a gestão da frota, de fretes e o controle da
carga.
A empresa trabalha com TMS, mas acaba de fechar contrato com um novo fornecedor. Investimos
em uma solução que nos proporcione um melhor
aproveitamento das informações e que se adequou
à nossa operação logística.
O TMS também agrega vantagens ao cliente, já
que a informação se torna ainda mais precisa e a
rastreabilidade da carga conta com um maior índice
de confiabilidade.
A empresa também investiu em um novo sistema de Warehouse Management System (WMS),
direcionado para o gerenciamento de armazéns, o
que otimiza o espaço de armazenagem e melhoria
na produtividade.
A Brasilmaxi tem como política investir constantemente em TI para garantir ainda mais eficácia
nos processos de transporte e logística.
O ACERTO DE UM PLANO DE EXPANSÃO
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INVESTIMENTO NA FROTA
No final de 2008 a Brasilmaxi recebeu as últimas unidades de caminhões e
semirreboques, que foram compradas no
início do ano.
Foram investidos em torno de R$ 6
milhões na aquisição de 34 novos veículos, entre
eles, os modelos Mercedes-Benz 1933S, MercedesBenz 2035S, Facchini SR PC 02 eixos 40”, Facchini SR PC 03 eixos 40”, Facchini SR Baú, Randon
SR PC 03 eixos 40”, Randon SR Baú, Randon SR
Carga Seca 03 eixos.
As novas unidades foram adquiridas para atender
a demanda do mercado e incrementarão ainda mais
a frota da empresa, totalizando 166 unidades.

BRASILMAXI OBTÉM
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
A empresa conquistou a certificação ISO
9001:2000, emitida pelo Bureau Veritas Certification. O certificado foi conferido à Brasilmaxi
por estar em conformidade com os princípios da
qualidade, entre eles, foco no cliente, liderança,
abordagem de processo e melhoria contínua.
Para Elisangela Gondim, Coordenadora da Qualidade da Brasilmaxi, a certificação é importante em
razão de projetar ainda mais a empresa no setor de
atuação e aumentar a credibilidade interna. “A ISO
9001:2000 confirma a nossa capacidade em atender
aos requisitos dos clientes e a diferenciação no mercado, demonstrando o nível de organização e processos administrativos bem definidos”, explica.
Na Brasilmaxi, o escopo da certificação abrangeu os serviços de operação logística, transportes
rodoviários, armazenamento, distribuição de cargas
e terminal rodoferroviário de contêineres nas unidades Bresser, Itapevi e Santos.
A empresa, que já conta com a certificação SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Qualidade), agora se prepara para
obter a ISO 14000, em 2009, e a OHSAS 18000
(Occupational Health and Safety Assessment Series), em 2010.

SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM
EM CONTÊINERES
A Brasilmaxi está investindo em um novo
conceito de armazenagem com a utilização de
CASE STUDIES
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contêineres. Recentemente, passou a armazenar
em contêineres os
pneus produzidos
pela Levorin. O contêiner tem
várias utilidades e não pode ser utilizado apenas
para exportar ou importar.
Qualquer produto que não seja de temperatura
controlada pode ser armazenado em um contêiner,
que tem capacidade para 22 paletes e 76 metros
cúbicos de espaço. Descobrimos esse novo nicho
de negócio e temos à disposição do mercado cerca
de 300 contêineres para essa finalidade. A armazenagem em contêineres oferece uma economia nos
custos logísticos que pode ultrapassar 20%.
Integridade da carga, segurança e economia
foram os fatores que convenceram a Levorin trocar os armazéns convencionais por contêineres.
Segundo explica Adhemar Gomes, Coordenador
de Expedição, com a utilização do novo conceito
de armazenagem, notou-se que a ida e o retorno do
produto tornou-se mais prático e rápido.
Com relação ao carregamento dos pneus, observamos redução na utilização de mão de obra, mais
facilidade, maior agilidade, além da pontualidade no
atendimento de horários tanto no fornecimento dos
contêineres para carregamentos como no retorno
dos produtos.
De acordo com Gomes, ainda não dá para
informar o número exato de produtos que são
armazenados em contêineres, mas ele informa que
na linha de pneus de bicicletas, por exemplo, a
Levorin produz mensalmente 2,3 milhões de peças.
Existe uma rotatividade constante para não manter
nossos produtos no estoque. Embora estejamos em
fase experimental, estamos muito satisfeitos com o
serviço prestado pela Brasilmaxi.

RESULTADOS NO
SETOR DE LINHA BRANCA
No primeiro semestre de 2009 a Brasilmaxi
Quadro 2

Centros de Distribuição (CDs)
da Brasilmaxi
• Itapevi (SP)
• São Paulo (SP)
• Rio de Janeiro (RJ)

TRANSPORTES

apresentou um aumento em torno de 85% na
movimentação de produtos do segmento de linha
branca, em razão da ampliação da carteira de
clientes do setor.
A empresa movimenta, aproximadamente, 3 mil
unidades de produtos diversos, com destaque para
geladeiras, fogões e máquinas de lavar. Os principais serviços prestados ao setor são armazenagem,
distribuição e cross docking.
O principal motivo para o crescimento da atuação no setor de linha branca é a qualidade dos
nossos serviços. Os clientes buscam por expertise
e presença nacional para ajudálos a entrar em novos mercados e
áreas geográficas de forma rápida
e eficiente. Além disso, oferecemos
qualidade, agilidade e segurança às
operações.
A Brasilmaxi possui importante
destaque entre as grandes empresas
fabricantes do setor de linha branca. A manutenção desta posição de
aumento nas operações não depende
somente da qualidade dos nossos serviços e equipamentos, mas também
dos colaboradores, que aprimoram
seus conhecimentos com cursos e
treinamentos contínuos.
O segmento de linha branca é um nicho de
mercado interessante em razão de estar sendo
favorecido pela redução do IPI (Imposto Sobre
Produtos Industrializados), mas isso não é o fator
primordial para a atuação da Brasilmaxi. É um
setor que se torna cada vez mais atraente, já que a
linha branca está puxando o crescimento de vendas
das indústrias, fazendo assim com que o volume da
movimentação para os operadores logísticos cresça
consideravelmente.
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armazém de 5 mil metros quadrados, 4 mil posições paletes e um terminal de contêineres de 75 mil
metros quadrados.
Hoje, estamos com 100% da ocupação do armazém. A demanda e a entrada de novos clientes
direcionou o nosso foco a triplicar a capacidade.
O crescimento da empresa ocorreu em razão de
estar localizada fora da Zona Máxima de Restrição
de Circulação de Caminhões (ZMRC), instituída
pela Prefeitura de São Paulo no ano passado. Assim, os caminhões que saem do Porto de Santos
com destino à Brasilmaxi ou vice-versa, não têm
o trajeto interrompido. Além disso,
nosso maior diferencial é ter um terminal rodoferroviário que agiliza as
operações para os clientes. Não enfrentamos trânsito e nem problemas
com o rodízio de caminhões.
Desde que a ZMRC entrou em
operação, a procura pelos serviços
da Brasilmaxi foi incrementada. O
aumento do faturamento da unidade
Bresser nos últimos 12 meses foi de
mais de 40%. Os segmentos que mais
nos procuraram buscando espaço
de armazenagem foram informática, confecções, eletroeletrônicos e
alimentício.

A Brasilmaxi
possui
importante
destaque entre
as grandes
empresas
fabricantes do
setor de linha
branca

EXPANSÃO NA ARMAZENAGEM
A Brasilmaxi está com um plano de expansão
da área de armazenagem da matriz, localizada no
bairro do Bresser, em São Paulo, para 2010. Até o
final do ano a companhia pretende iniciar as obras
de ampliação, com prazo de entrega previsto para
o mês de março.
A empresa aumentará em 10 mil metros quadrados a área de armazenagem, o que totalizará
15 mil metros quadrados e 12 mil posições paletes
disponíveis. Atualmente, a matriz conta com um

PREVISÃO PARA 2009
O ano de 2009 será um período de consolidação
dos investimentos realizados em 2008. Nossa meta
é encerrar com um faturamento de R$ 60 milhões,
um incremento nos negócios de cerca de 12%.
Sobre o mercado logístico, ainda é muito cedo
para se ter certeza da influência negativa que a crise
Quadro 3

Clientes por principais ramos de atividade
• Produtos farmacêuticos
• Informática
• Autopeças
• Telecomunicações
• Telefonia
• Cosméticos
• Calçados e confecções
• Eletroeletrônicos
• Bebidas
• Móveis de alto padrão
• Produtos químicos
O ACERTO DE UM PLANO DE EXPANSÃO
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mundialmente terá sobre o setor. Porém, independente
disso, a Brasilmaxi acredita que em qualquer época e,
em especial, durante os períodos de crise, é necessário
estar atento a todas as possibilidades de negócio.
Outro fator fundamental é o permanente acom-

panhamento e controle de custos, com o objetivo
de garantir as margens mínimas de lucratividade
estabelecidas. Os períodos de aperto financeiro são
uma oportunidade de diferenciar as empresas que
são bem ou mal administradas.

Fausto Montenegro da Cunha é Diretor de Operações da
Brasilmaxi;
Paulo Tigevisk é Coordenador de Vendas e Marketing da
empresa.
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FERRAMENTAS GERAIS

Evandro Moraes

Além das fronteiras
da manufatura

Este case mostra como a líder nacional no fornecimento de
suprimentos industriais, a Ferramentas Gerais, implantou
o conceito de lean warehouse em seus centros de
distribuição.

A

busca pela melhoria constante dos processos é uma das principais preocupações de
empresas que primam pela eficiência e que
querem se manter competitivas no mercado. O aperfeiçoamento das operações de um modo
geral, acontece com a implantação de ferramentas
de gestão associadas a investimentos em tecnologia de ponta e em qualificação dos profissionais.
Uma das ferramentas de gestão que cada vez mais
atrai adeptos no Brasil é o sistema Lean. Também
conhecido por “produção enxuta” ou “sistema
Toyota de produção”, o sistema tem como filosofia
fundamental a eliminação de desperdícios na cadeia
logística e produtiva, com o objetivo de melhorar a
qualidade do produto final bem como a segurança
e satisfação no ambiente de trabalho.
Esse conceito já fazia parte da cultura de companhias japonesas e, há alguns anos, passou a ser
adotado por indústrias americanas e europeias,
principalmente do setor automotivo, que tinham
como meta atingir o nível de eficiência e qualidade
da gigante Toyota, a primeira no ranking mundial
entre todas as montadoras. Muito da conquista dessa
posição se deve à adoção da cultura Lean.
De acordo com o que prega o sistema, em
qualquer operação é possível encontrar prováveis
desperdícios. Entre eles, os processos inadequados
que culminam em retrabalho, excessos destes proCASE STUDIES
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cessos, espera para dar continuidade nas operações
da cadeia, estoque acima do necessário, movimentos
dos colaboradores ou dos equipamentos que não
agreguem valor, a subutilização do talento e capacidade dos trabalhadores, produção em excesso ou
com muita rapidez e transporte excessivo.
Mas nem todos os desperdícios precisam ser
eliminados, de acordo com o sistema. Somente aqueles que não
agregam valor aos processos ou
que não são necessários à operação. Há, no entanto, desperdícios
necessários como o setup de um
equipamento ou ferramenta, por
exemplo. O resultado da eliminação dos desperdícios no passo a
passo da cadeia de abastecimento,
produção e distribuição, gera um
ganho de escala acumulativo e
diferencial. Proporciona uma
melhor qualidade, com redução
de custos e aumento da motivação
dos funcionários.
A melhoria das operações
logísticas em empresas que trabalham com uma grande quantidade de itens diferentes não é tarefa
fácil. É preciso estudar qual a melhor estratégia,
pois a diversidade de produtos torna os processos
de recebimento, armazenagem e de expedição proporcionalmente mais complexos. Neste contexto,
aplicar a metodologia Lean (no caso da logística
estendida para o conceito warehouse), é um fator
crítico diferencial.
Foi com estas premissas que a Ferramentas
Gerais decidiu-se por avaliar seu momento e propor
algumas renovações.
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questão de tempo e iniciou-se em 1965 com a aquisição da Ico Comercial, em Curitiba no PR. A partir
daí, não parou mais de aumentar sua participação
no mercado nacional. Em 2001, o Grupo SLC
adquiriu o controle acionário da empresa, que atualmente possui 12 unidades de venda/distribuição
instaladas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Bahia e Pernambuco, que atendem aos mais de 120 mil clientes
da empresa em todo o país.
Implantou o conceito pioneiro
no mercado de factory store - loja
de fábrica – servindo de ponto
avançado de estoque a pronta
entrega em grandes clientes industriais. Hoje já são mais de 30
unidades neste modelo.
Sendo a maior distribuidora
brasileira da maioria de suas marcas, realiza negócios com mais
de 1.500 fornecedores parceiros,
nacionais e internacionais. Possui mais de 127 mil m² de área
construída – entre lojas e centros
de distribuição – onde trabalham
cerca de 2 mil colaboradores, sendo mais de 950 na área comercial.
O sistema de gestão da FG é certificado pela ISO
9001:2009, o que atesta a qualidade dos serviços
oferecidos pela empresa a seus clientes. A crença
em seus valores embasa a missão da empresa que
é: “Ser uma empresa focada no fornecimento de
soluções completas para MRO, gerando menor
custo aos seus clientes e proporcionando retorno
aos acionistas, colaboradores e à sociedade”.
O Case: implementação do conceito lean warehouse nos centros de distribuição da FG

A Ferramentas
Gerais (FG) é
líder nacional
em suprimentos
destinados à
manutenção, reparo
e operação (MRO)
para os mais
variados segmentos
industriais e de
serviços

HISTÓRICO
A Ferramentas Gerais (FG) é líder nacional em
suprimentos destinados à manutenção, reparo e
operação (MRO) para os mais variados segmentos
industriais e de serviços. Fundada em Porto Alegre/
RS no ano de 1957 pelo Sr. Walter Herz, a empresa
solidificou-se com o passar dos anos como uma das
marcas mais fortes do varejo gaúcho. O conceito
de oferta variada de itens e disponibilidade de estoques sempre foram marcas de distinção da FG no
mercado e na concorrência.
A expansão para o restante do Brasil era uma

CENÁRIO ANTERIOR
O centro de distribuição de Viamão no RS foi
escolhido para ser piloto na implantação do conceito
lean warehouse visto ser a unidade com maior volume de operações da companhia (CD MRO, CD
Atacado e CD Metais). Possuindo 35.000m2 de área
construída, expede mais de 15.000 pedidos por mês,
que, quando desdobrados em itens, chegam a mais de
150.000 tarefas. Opera com um recebimento de mais
de 4.500 notas fiscais mês, gerando uma movimentação de 600 caminhões descarregando produtos. Na
ALÉM DAS FRONTEIRAS DA MANUFATURA
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expedição cerca de 1.200 caminhões são carregados
e 30 vans são responsáveis pelas entregas rápidas e
expressas realizadas na Grande Porto Alegre. Mesmo sendo o CD com maior capacidade da empresa,
havia muito retrabalho o que impactava diretamente
na produtividade. O percentual de atendimento de
pedidos no prazo (D+0) era de 83%, com uma média
diária de 2.500 tarefas. O recebimento de materiais
funcionava durante o dia todo e prejudicava a conferência e armazenamento dos itens, pois consumia
os recursos de movimentação que eram utilizados
tanto para receber quanto para armazenar. Um
grande volume de itens acabava por obstruir os corredores. Como estávamos há pouco tempo usando
o novo sistema de WMS (Warehouse Management
System), ainda existiam muitas dúvidas e erros na
correta utilização do sistema. Armazenamentos
equivocados resultavam em problemas no picking e
por consequência um índice considerável de divergências de estoques e avarias. A cada 100 pedidos
verificávamos que 4 continham erros de separação,
e nosso inventário cíclico enfrentava dificuldades em
acompanhar o ritmo da operação. Porém, a maior
resistência encontrada foi a mudança de cultura
quanto aos processos. Explicar que poderíamos
fazer melhor e mais rápido, mostrar as vantagens
de eliminar os tempos desnecessários na operação,
os retrabalhos e principalmente manter a limpeza
e organização dentro do CD, era o grande desafio a
ser enfrentado.

PRINCIPAL OBJETIVO
O objetivo principal da implantação do projeto
Lean foi eliminar 90% dos desperdícios identificados (avarias, armazenagem e separação incorreta,
corredores obstruídos, retrabalhos) e aumentar 30%
da produtividade de expedição.
O projeto faz parte do processo de melhoria
contínua e qualificação que a Ferramentas Gerais
mantém em busca da excelência no atendimento
aos clientes e da redução de custos operacionais.
Por isso preza pela constante evolução e atualização dos processos sistemáticos, visando a melhorias
no atendimento e reduções de custos, envolvendo
colaboradores das áreas, mapeando processos e
realizando projetos.
Além disso, visa a criar uma nova cultura dentro
da área de logística, comprometida com os valores
da empresa e com modernas técnicas de gerenciamento de armazéns.

CENÁRIO ATUAL
Hoje, passados oito meses do início do projeto no
CD de Viamão, já colhemos alguns frutos e esperamos melhorar muito nos próximos meses:
• Nosso percentual de atendimento de pedidos no
prazo subiu de 80% para 96%;
• O volume de operação acompanhou o crescimento
da qualidade. Antes tínhamos uma média de atenGráfico 1
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Gráfico 2

Mercados de atuação da FG – Nossos clientes
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dimento de 2.500 tarefas/dia e já ultrapassamos a
média de 4.000 tarefas/dia;
• Os corredores são mantidos sempre desobstruídos,
organizados e limpos;
• Criamos janelas de recebimento de mercadorias e,
desta forma, doutrinamos os fornecedores e transportadoras para correto envio de NF´s e horários de
descarga. Com isso, a sinergia da equipe de recebimento e de armazenagem foi possível, pois recursos
humanos e equipamentos deixaram de ser gargalos
na operação já que passaram a ser compartilhados
em horários diferentes;
• Com estas mudanças, verificamos que o nosso
índice de erros no picking diminuiu de 4 para 1
a cada 100 separações. A equipe de inventários
consegue acompanhar a operação e manter as
contagens em dia;
• Dividimos o armazém em blocos e nomeamos
“colaboradores padrinhos” de cada área. Todos os
dias as lideranças avaliam a limpeza, organização
e itens de segurança nestes locais, dando notas para
cada quesito. Esta ação foi determinante para ajudar
na mudança de cultura dentro do CD. Atualmente
os colaboradores usam o tempo de baixo volume de
atividades para manutenção das suas áreas;
• Alguns ajustes no quadro de funcionários foram
necessários nos últimos meses. Mesmo com o QL
enquadrado em 150 colaboradores, não tivemos
queda na produtividade ou organização do CD, pelo
contrário: com o quadro mais enxuto mudamos o
layout do armazém, otimizamos algumas operações,

deixamos de lado aquelas atividades que não agregavam valor e focamos em receber bem, armazenar adequadamente e expedir os pedidos dentro do
prazo, ou seja, fazer mais com menos.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
Percebemos que a maior dificuldade é manter
o espírito lean presente e forte dentro de cada colaborador. É uma verdadeira luta diária para que
a cultura não seja perdida ou dissipada. Os treinamentos nos diversos níveis são essenciais para
manutenção do projeto, por isso, dedicamos 80h/
ano de treinamento aos colaborares.
O Lean da FG em Viamão terá várias etapas ao
longo de dois anos de maturação do projeto. Neste
período, nos cercaremos das lições aprendidas em
Viamão e faremos o roll out para as demais unidades
da empresa. A constante reavaliação das atividades
é uma ferramenta bastante utilizada. Perguntas
como “Por que estamos fazendo isso?”, “Será que é
a melhor forma de fazer?” e “Se mudarmos a forma
de fazer, qual será o impacto final?” são questionamentos que os 150 colaborares da operação fazem
diariamente e ajudam nas melhorias dos processos
internos.
Um cockpit de indicadores que chamamos de
“painel de voo” ajuda a conduzir o centro de distribuição em voo seguro e pousos tranquilos. Neste
painel acompanhamos os principais números da
operação hora a hora, como produtividade geral,
ALÉM DAS FRONTEIRAS DA MANUFATURA
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Mercados de atuação da FG – Nossos clientes
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produtividade homem, quantidades de erros e pontos fracos na operação. Dessa forma, conseguimos
identificar e analisar anomalias, bem como, conduzir ações de correção para sanar os problemas
em tempo real.
A logística da Ferramentas Gerais está empenhada em modernizar suas técnicas de armazenagem
e expedição com novos processos e equipamentos.
Desta forma, em paralelo ao projeto Lean, estamos
em fase final de orçamento para implantação no
CD de Viamão de um sistema automatizado com

Setembro Outubro

Novembro Dezembro

Acum.
2009

esteiras e estações inteligentes de separação (picking
to light). O mesmo nos garantirá acuracidade de
100% nos processos de armazenamento e separação
de produtos, gerando agilidade e redução nos tempos
de operação.
Nosso maior objetivo é aumentarmos em escala
progressiva a satisfação dos clientes, fazendo do
nível de serviços da FG um diferencial reconhecido
pelo mercado. O desafio é sem dúvida imenso mas
com FOCO e DETERMINAÇÃO acreditamos na
realização completa deste objetivo.

Evandro Moraes é Gerente Corporativo de Planejamento e Logística
da Ferramentas Gerais S/A.
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PRO BRASIL PROPAGANDA

Euler Brandão

O foco em uma

agência de negócios
Em junho de 2001, a Pro Brasil Propaganda iniciou
suas atividades com o propósito de não ser apenas uma
agência de publicidade e propaganda, mas sim uma
agência de negócios especializada em oferecer soluções
inovadoras em marketing e comunicação aliando seu
profundo conhecimento de mercado com criatividade, bom
atendimento, comprometimento e foco nos resultados. A
fórmula deu certo.

A

Pro Brasil Propaganda é reconhecida pelo
seu jeito único e inovador de pensar e fazer
comunicação e por desenvolver seus trabalhos
utilizando metodologia própria que busca
entender as necessidades reais de cada cliente. Hoje a
agência é a única de Minas Gerais posicionada entre
as 30 maiores do Brasil em investimentos publicitários, de acordo com dados do Ibope Monitor.
Nos últimos dois anos, a Pro Brasil investiu em
infraestrutura, capacitação de pessoal, tecnologia
e novas unidades. A agência dobrou de tamanho
em 2007 e cresceu 80% em faturamento em 2008.
O investimento constante e o planejamento de
longo prazo permitiram à agência crescer em ritmo acelerado, sem comprometer a qualidade do
atendimento.
A equipe da agência é composta por 95 profissionais entre setor Administrativo e Financeiro;
Atendimento; Criação, Planejamento e Redação;
Finalização, Revisão e Montagem; Produção GráCASE STUDIES
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fica e RTVC; Mídia e TI, além de recepcionistas
e secretárias da Diretoria. Preparados para atender
grandes marcas de diferentes setores, os profissionais que formam a equipe multidisciplinar da Pro
Brasil trabalham com o objetivo de garantir a cada
marca diferenciação, reconhecimento, sustentabilidade e vantagens competitivas no segmento em
que atua.

PREMISSAS DA AGÊNCIA
Parceria estratégica de negócios: entender profundamente o
negócio do cliente e entregar as
melhores soluções para o crescimento da marca.

Visão sistêmica

O pensamento não se restringe às estratégias de publicidade, mas abrange todo o
negócio e todas as formas de
comunicação com as partes
interessadas

Gestão estratégia
de marcas

Diagnóstico e planejamento

O cliente acompanha todas as etapas do desenvolvimento dos seus projetos pela agência e faz parte
dos resultados

PRINCIPAIS CLIENTES
A agência atende a uma carteira diversificada de
empresas e instituições, como:

Pela Unidade Belo Horizonte
• Ricardo Eletro
• Asa Incorporadora
• Universidade FUMEC
• Seculus Relógios
• Tecar
• Motocity
• GranPrie
• Mar a Mar Mergulho

Pela Unidade Nordeste/Salvador

• Le Biscuit
• Syene Empreendimentos
• L. Marquezzo Construções e Empreendimentos
• Hotel Vila dos Corais
• Pousada Sobrado da Vila
• Planeta Bebê
• TV Aratu
• Incorplan

A Pro Brasil
Propaganda iniciou
suas atividades com o
propósito de ser uma
agência de negócios
especializada em
oferecer soluções
inovadoras em
marketing e
comunicação

A principal premissa para entregar resultados
positivos aos clientes é entender a marca em todos
os aspectos e unir a criação com a estratégia do
negócio
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INVESTIMENTO NA
CAPACITAÇÃO
Dos gestores

Com o objetivo de difundir
aos seus gestores conhecimentos
gerenciais e metodológicos para
o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, com profundo
embasamento técnico e focado
em resultados para a empresa e para seus clientes, a Pro
Brasil contratou os serviços do
Instituto de Desenvolvimento
Gerencial (INDG). O projeto
consiste no desenvolvimento
de um trabalho de diagnóstico,
planejamento, adequação de estrutura e processos,
gerenciamento de melhorias e inovação voltadas à
obtenção de resultados de forma prática, que garantam a sustentabilidade e desenvolvimento da agência
no mercado.
O projeto tem investimento da ordem de R$ 200
mil e está previsto para ser concluído em 14 meses.
É composto por três frentes distintas:
Formulação estratégica – desenvolvimento da
identidade organizacional;
Revisão dos processos/estrutura - mapeamento
e revisão da estrutura organizacional e reprojeto dos
processos críticos;
Sistema de padronização dos processos - Estabelecimento do gerenciamento da rotina nos processos
críticos reprojetados.
A contratação do INDG e o investimento na
constante profissionalização reforçam o foco do trabalho em resultado e possibilitam à agência a busca
de certificações de qualidade reconhecidas internacionalmente. Essa conquista vem sendo planejada e
deve representar outro diferencial competitivo para
a Pro Brasil, ao demonstrar novamente pioneirismo
no mercado publicitário.
O FOCO EM UMA AGÊNCIA DE NEGÓCIOS
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Da equipe

A Pro Brasil investe continuamente na capacitação de
sua equipe. A filosofia da agência é priorizar o conhecimento
como ferramenta competitiva. Para isso, aposta na
capacitação de seus colaboradores, promovendo
constantes participações em eventos de marketing,
publicidade e negócios. Nos últimos 12 meses, a Pro
Brasil proporcionou à sua equipe a participação em
15 seminários, onde mais de 100 treinamentos foram
realizados. A empresa também inscreveu suas campanhas publicitárias em seis premiações diferentes,
incluindo o Festival de Cannes, o mais importante
da propaganda mundial. O investimento ultrapassou
R$ 100 mil.
Esses eventos que tiveram presença de profissionais da Pro Brasil foram:
• Congresso Brasileiro de Publicidade – Abap - SP
• World Retail Congress 2009 - Barcelona
• 2º Congresso Latino-Americano de Varejo – FGV
- SP
• 56º Festival Internacional de Cannes - Cannes
• Controle de Custos e Formação de Preços Agências
de Comunicação e Publicidade – AMCHAM - BH
• 1º Painel Abap-MG - Criatividade: A Ferramenta
indispensável na Geração de Novos Caminhos e
Negócios - BH
• Cannes Essentials - Global Trande - BH
• Fórum Internacional Mídia 09 - A Nova Fronteira
Criativa – ABA - SP
• Oficina de Planejamento - Oficina de Brief Criativo – CPMG - BH
• 1º Comunica MG - Semana de Eventos Integrados
da Indústria da Comunicação - Fenapro e Sinapro
MG - BH
• Fórum Internacional ABA Branding - SP
• Curso de Photoshop CS4 Outubro/09 BH – Tecmania - BH
• Fórum de Branding – Construindo Marcas Fortes
– ABA - SP
• Simpósio de Comunicação – ABF – SP
• WFA / ABA Global Advertiser Conference 2009
– SP
A agência desenvolve parcerias inovadoras para
proporcionar a troca de informações entre profissionais dentro e fora da empresa. Um exemplo recente foi o investimento no 12º Fórum de Varejo da
América Latina. Por meio da PDVBrasil, empresa
parceira da Pro Brasil especializada na arquitetura
CASE STUDIES

52

e gestão de expansão
de redes de varejo, o
fórum foi realizado
em Belo Horizonte,
por transmissão simultânea. O evento
foi organizado pela Gouvêa de Souza GS&MD e é
considerado um dos mais importantes para a avaliação de tendências, discussão de casos e soluções para
o segmento varejista. Essa foi uma parceria inédita
feita pela Gouvêa de Souza.
A Pro Brasil foi uma das agências que mais levou
profissionais ao IV Congresso Brasileiro de Publicidade, onde profissionais de Minas Gerais integraram
a segunda maior delegação no evento, ficando atrás
somente de São Paulo. No total, participaram do
evento 12 profissionais de todas as áreas da agência
(atendimento, planejamento, mídia, criação e produção). Eles se dividiram para participar dos painéis
e votaram assuntos importantes, abordando toda a
cadeia de produção da indústria da comunicação.
Outra iniciativa importante é a parceria inédita
com o Ibmec para transformar alunos do curso de
Administração em profissionais por meio da interação empresa-escola. Com foco na solução de problemas reais, os estudos são fomentados no Centro de
Pesquisa em Marketing e Vendas (CPMV), locado
no Ibmec, e com a vivência de atividades práticas e
ferramentas de gestão mercadológica. Os alunos do
Ibmec selecionados para o programa têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa
com todas as suas virtudes e limitações, o que lhes
proporciona maior capacidade para lidar com essas
questões no futuro.
Para a Pro Brasil, os benefícios da parceria
empresa-escola são mútuos e inequívocos, e estão
na base da construção de pesquisas de ponta e profissionais alinhados com as necessidades do mercado.
A viabilização dessa parceria contribui para o mercado publicitário como um todo, na medida que a
atividade publicitária passa a ser objeto de pesquisa
em cursos de Administração.

INFRAESTRUTURA COMPLETA E MODERNA
A Pro Brasil possui escritórios totalmente integrados, em Belo Horizonte e Salvador. Em Belo Horizonte, a empresa está localizada estrategicamente na
Savassi, região nobre da cidade, próxima ao Centro
e com grande concentração de estabelecimentos comerciais. A estrutura física da agência ocupa 700m²
em três andares. Em Salvador, a Pro Brasil está
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localizada na Avenida Tancredo Neves, importante
centro comercial da cidade. A estrutura física ocupa
uma área de 170 m².
Esses espaços contam com uma estrutura
tecnológica pensada e montada com o objetivo de
garantir a produtividade da equipe e confidencialidade dos arquivos da agência e dos clientes. A
estrutura de Tecnologia da Informação da agência
possui recursos técnicos de padrão internacional.
É composta por dez servidores
com banco de arquivos compartilhados que integram todas as
áreas, sendo um deles dedicado a
backups, garantindo integridade
ao acervo de trabalho. Além disso,
a Pro Brasil possui no breaks para
possíveis quedas de energia, a fim
de evitar a perda de arquivos e
garantir que demandas urgentes
sejam executadas em casos extremos. A rede wirelles é protegida,
possui sistema de separação das
redes pública e privada, oferecendo conexão segura aos visitantes
sem deixar de resguardar o sigilo
dos arquivos dos clientes.
O espaço multimídia da Pro Brasil, formado por
quatro salas, conta com sistema integrado de som,
iluminação e temperatura, além de equipamentos de
ponta como projetores, notebooks e telões LCD.
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cores quentes e vibrantes para transmitir a energia
da empresa. Depois disso, a Pro Brasil lançou-se à
tarefa de elaborar uma nova linha de comunicação
que deixasse claro o posicionamento de preço da
empresa e convencesse os consumidores de que
comprar na Ricardo Eletro é mais vantajoso. Uma
das estratégias adotadas foi a mudança de slogan de
“O dono do menor preço” para “Preço é tudo e preço
só a Ricardo tem”. Este novo slogan, que atualmente
é considerado chavão, foi lançado
em 2005 por meio da campanha
“Preço é Tudo”, que teve enorme
retorno do público. Desde então,
as campanhas publicitárias da
Ricardo Eletro tornaram-se símbolos de inovação e ousadia na
publicidade brasileira. Daí em
diante, a Pro Brasil cumpre o desafio de criar novas campanhas que
mantenham a criatividade, arrojo
e autenticidade das anteriores, sem
cansar o consumidor. Tudo isso
é possível por meio de estudos,
pesquisas e da observação do dia
a dia das pessoas.
Outra estratégia utilizada pela Pro Brasil no trabalho de reconstrução da marca da Ricardo Eletro
é a exploração de um formato de discurso agressivo
nas campanhas, usando frases como “se você não
gosta de tumulto, não vá à loja do Ricardo”, que
estão atreladas ao espírito inovador do presidente da
rede, Ricardo Nunes.
Ao longo da parceria entre a Pro Brasil e a Ricardo
Eletro, a rede obteve um crescimento surpreendente:
aumentou em sete vezes o número de lojas, distribuídas em nove estados – Minas Gerais, Espírito Santo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e Goiás, além do Distrito Federal. Em
2008, a rede apresentou níveis de crescimento muito acima de seu mercado: o faturamento atingiu a
marca de R$ 2 bilhões de vendas.

A Pro Brasil foi
a agência de
propaganda
escolhida pela
Ricardo Eletro para
enfrentar o desafio
de garantir novo
posicionamento à
marca

PRINCIPAIS CASES DE SUCESSO
Ricardo Eletro

A Pro Brasil foi a agência de propaganda escolhida
pela Ricardo Eletro para enfrentar o desafio de garantir novo posicionamento à marca, de forma a torná-la
forte, reconhecida pelos consumidores e competitiva
no setor varejista. Há cinco anos, a Ricardo Eletro
ocupava a 14ª posição no ranking nacional de redes
de varejo de eletrodomésticos e móveis. Hoje, é uma
das cinco maiores empresas do segmento em que
atua. Para conquistar essa posição de destaque no
mercado, a rede contou com o trabalho estratégico e
publicitário da Pro Brasil.
Após diagnosticar minuciosamente o mercado
varejista, a Pro Brasil traçou estratégias rumo ao seu
desafio. A etapa inicial do trabalho foi desenvolvida
pela PDVBrasil. A primeira ação foi revitalizar a
identidade visual da Ricardo Eletro. A marca foi
redesenhada e as lojas mudaram de visual, ganhando

Seculus Relógios

A tradicional Seculus Relógios está presente no
mercado relojoeiro há quase 50 anos e é reconhecida
como uma marca forte. Em 2006, início da parceria
com a agência, ocupava a quarta posição do ranking
do seu segmento. A empresa não apresentava uma
marca com estética moderna e conceito bem definido.
Era necessário revitalizar a marca e adaptá-la aos
novos tempos e para isso a empresa precisava conO FOCO EM UMA AGÊNCIA DE NEGÓCIOS
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tar com uma completa revisão
estratégica de marketing e de
reposicionamento de mercado.
A Pro Brasil, a partir de
análises do cliente e do segmento relojoeiro, constatou que
precisava colocar em prática todo um trabalho de
revitalização da marca e dos produtos. A primeira
ação foi criar nova logomarca e o novo slogan
“Hora de ser você”. A cor da marca e da identidade
corporativa foi alterada do azul para o vermelho,
que transmite a sensação de energia e aproxima a
empresa do público jovem. As vitrines de cerca de
3,5 mil lojistas parceiros da Seculus em todo Brasil
foram revitalizadas. A agência também propôs mudanças nas embalagens e nas relações da empresa
com seus pontos de venda.
O novo conceito “Hora de ser você” focou no
indivíduo comum que escreve seu próprio roteiro
de vida e não aceita imposições, indo em direção
contrária à concorrência que insistia nos estereótipos.
O novo conceito foi reforçado em materiais de merchandising, nos pontos de venda, displays, catálogo
e demais formas de comunicação da marca com o
consumidor.
Além da marca Seculus, toda a linha de comunicação e todo o conteúdo da mensagem foram
reformulados pela Pro Brasil. O plano de comunicação criado pela agência com o objetivo de
garantir a compreensão do novo posicionamento
da Seculus foi dividido em quatro etapas. A etapa
inicial foi totalmente voltada para colaboradores da
empresa. Foi preparado um evento especialmente
para apresentar a nova cara da empresa aos profissionais. O evento foi realizado em Belo Horizonte,
sede do escritório administrativo. Em seguida, os
revendedores e lojistas também conheceram a nova
Seculus e os consumidores puderam sentir o novo
posicionamento da marca, trabalhado durante dois
anos e meio.
Após o trabalho desenvolvido pela Pro Brasil,
a Seculus vem ganhando força e melhorando sua
posição de mercado.

Le Biscuit

Outro trabalho de sucesso da Pro Brasil pode ser
representado pelo posicionamento da Le Biscuit,
marca forte no mercado baiano. A rede varejista alavancou suas vendas com a utilização de um conceito
que, na verdade, já existia na essência da empresa e
hoje está representado em toda a sua comunicação:
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a ideia de que, na
Le Biscuit, o cliente
encontra tudo o que
deseja e precisa. Neste caso, o diagnóstico
preciso da agência foi fundamental.
Ao perceber que a variedade do mix de produtos
era o verdadeiro diferencial da rede, a agência não teve
dúvida sobre o conceito de comunicação que deveria
ser tratado – o mesmo que expressava o DNA da
rede. Assim, ele foi utilizado em todas as campanhas,
gerando unidade na comunicação e potencializando
a exposição da marca.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Os trabalhos da Pro Brasil são complementados
por duas empresas que também fazem parte do grupo
e têm mercados e marcas distintas: PDVBrasil, uma
das três principais empresas no Brasil no provimento
de soluções em arquitetura comercial e expansão de
redes de varejo; e PDV Design, uma agência de design
especializada em ponto de venda e com foco no trade
marketing. Com esforços conjuntos, as três empresas
têm expertise para oferecer serviços completos, em
âmbito nacional e internacional, em arquitetura
comercial, ambientação de ponto de venda, visual
merchandising, branding e propaganda.

PDV BRASIL: SOLUÇÕES EM
ARQUITETURA COMERCIAL
Desde 2001, a PDV Brasil Arquitetura e Gestão
atende às redes de varejo de todo o país, analisando
e entendendo o ramo de atuação de tais empresas
com o objetivo de otimizar a sua expansão a partir
de planejamento, desenvolvimento de projetos e
gerenciamento de implantação. São mais de 700
pontos de vendas desenvolvidos pela agência em
todo o país.
Uma das soluções da PDV Brasil na busca pelo
crescimento dos negócios de seus clientes é o gerenciamento de todo processo de instalação e abertura de
novos pontos de venda. A empresa também elabora o
planejamento da entrega das novas unidades comerciais em qualquer região do país. Além de garantir a
padronização de todos os pontos de venda de acordo
com o conceito visual de cada rede, a PDVBrasil
gerencia os orçamentos e a assessoria técnica com o
objetivo de economizar tempo e recursos financeiros,
e aproveita melhor os materiais e recursos técnicos. A
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abrangência é mais uma estratégia da empresa para
possibilitar aos clientes a redução de gastos. A PDVBrasil conta com parcerias regionais para abertura
de novos pontos de venda e possui ganho de escala
na negociação com fornecedores e construtoras de
todo o país. Além da economia e da abrangência, a
agilidade é atributo essencial nos projetos da empresa,
uma vez que ela acredita que a rapidez na abertura
de novas filiais abre também mais oportunidades
de lucros para as redes de varejo. Entre os clientes
atendidos, estão a Ricardo Eletro, Seculus, Banco
HSBC e Centauro Esportes.

CASES PDVBRASIL
Ricardo Eletro

Em 2007, a PDVBrasil foi responsável pela
inauguração de 90 filiais da Ricardo Eletro em cinco
diferentes estados do país, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, em 90
dias. Para cumprir este prazo, a PDVBrasil planejou
o processo de execução com vistas a otimizar custos
e prazos. Foram abertas 17 lojas em um único dia
em Goiânia e no Distrito Federal. A partir dessas,
foram abertas dez lojas por semana e, ainda, quatro
megastores – lojas-âncora com mais de 2.000 m² - em
Uberlândia, Goiânia, Taguatinga e Ribeirão Preto.
O resultado deste trabalho foi a economia de escala
na faixa de 20% do valor total despendido.

HSBC

Analisando o perfil do público-alvo a ser atingido
e a localização de 149 agências bancárias do HSBC,
a PDVBrasil desenvolveu entre 2007 e 2008 três
projetos para adaptar as fachadas dessas agências
ao “Cidade Limpa”, projeto de combate à poluição
visual implementado na cidade de São Paulo (SP),
em 2007. A empresa desenvolveu todo o planejamento antes de executar o trabalho final, desde o
levantamento cadastral e fotográfico até a abertura
de cada filial. Foram padronizados os materiais de revestimento das fachadas, placas luminosas e demais
detalhes construtivos. Como resultado, a PDVBrasil
alcançou a meta de entregar seis agências por semana na primeira etapa do projeto, o que possibilitou
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a ampliação do escopo do trabalho de seis para dez
agências por semana.

Lojas Planeta

A rede de Lojas Planeta atua no mercado de Minas
Gerais e Bahia no ramo de vestuário, cama, mesa,
banho, tecidos e calçados, com produtos voltados
para os públicos masculino, feminino e infantil. A
PDVBrasil foi responsável por criar um projeto que
unificasse a identidade de todas as lojas presentes em
ambos os Estados. Com a realização deste case, a
PDVBrasil antecipou as metas pretendidas e possibilitou que seu cliente conquistasse forte crescimento
nas vendas, o que culminou na abertura de novas
filiais. Para atingir esse resultado, a empresa cuidou
da padronização de mobiliário e equipamentos de
todas as unidades, a partir da fabricação em escala
industrial.

Max Shop

A PDVBrasil enfrentou o desafio de reunir as cinco
cadeias de lojas de vestuário que formavam a Max
Shop em uma única rede, com atuação nos Estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Rondônia. A PDVBrasil escolheu como solução
padronizar o layout de todas as lojas espalhadas pelos
quatro estados onde a Max Shop está presente, customizando prateleiras e gôndolas com o objetivo de
agilizar o processo de reforma das filiais existentes e
reforçar a imagem pretendida para a rede. O resultado
do case foi a reformulação rápida e eficiente em várias
unidades, com aumento da produtividade e visibilidade
da marca, além de ter conquistado maior rapidez no
crescimento em novos mercados. As vendas tiveram
aumento de 30% a 40% nas lojas reformadas.

PDV DESIGN –
SOLUÇÕES EM TRADE MARKETING
A PDV Design é especializada em design para
pontos de venda e trade marketing, importantes ferramentas que facilitam a escolha do consumidor por
um determinado produto. O trabalho desenvolvido
pela empresa tem foco voltado à construção e gestão
das marcas, aliando criatividade e funcionalidade.

Euler Brandão é sócio e diretor de Atendimento e Planejamento
da Pro Brasil Propaganda
O FOCO EM UMA AGÊNCIA DE NEGÓCIOS
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Paulo Ratinecas / Mauro Dorfman

Diferenciais agregando
valor e resultados

A Dez Propaganda, fundada em 1993 e com sedes em
Porto Alegre e São Paulo, é uma empresa focada em
serviços de marketing integrado. Trata-se de uma das
agências regionais mais premiadas do Brasil. Já foi eleita
sete vezes Agência do Ano do Rio Grande do Sul, sendo
duas pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP) e
cinco pelo Prêmio Colunistas. Também conquistou quatro
vezes o Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo.

A

agência foi associada ao Grupo Total (Fischer América Sul) entre 1998 e 2002, e é
independente desde 2003. Possui clientes
nacionais, com operações em outros estados
como São Paulo e Santa Catarina.
A DEZ, nestes 16 anos de atuação, priorizou
construir relações sólidas e verdadeiras com todos
os seus clientes. Uma ação tão consolidada que
alguns deles são atendidos pela empresa desde o
início: a Massey Ferguson - indústria de máquinas
e implementos agrícolas e o Angeloni - maior rede
de supermercados de Santa Catarina.
A DEZ busca resultados para seus clientes
apoiada em três conceitos que fundamentam todas
as suas ações. São eles:
• A criatividade para uma comunicação diferenciada, ousada e surpreendente e, ainda, fazendo-se presente na gestão de todas as interfaces de comunicação.
• O compromisso de viver o dia a dia dos clientes, sendo parceiros nas tomadas de decisões e se
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empenhando para atingir o máximo de valor e
resultados.
• O conhecimento para nutrir a curiosidade,
a inquietude e a capacidade de aprender, o que
faz com que esteja atenta às oportunidades que
surgem e, com isso, imprima maior velocidade
na ação e reação dos acontecimentos do mercado,
engajando veículos e fornecedores ao universo de
seus clientes.
A empresa se destaca não apenas pelo envolvimento com seus públicos, mas também por reinventar o jeito de trabalhar com eles, cotidianamente.
A filosofia de trabalho está explicitamente colocada
na sua missão, visão e valores.

MISSÃO
Fazer a diferença na comunicação através da
criatividade, do conhecimento e do compromisso,
gerando, assim, o máximo de valor e resultados para
os clientes, destaque no mercado para a empresa e
satisfação e felicidade para seus profissionais.

VISÃO
Ser referência como empresa de comunicação
diferenciada. Ter presença nacional. Fazer um
trabalho criativo, relevante e lucrativo. Sempre.

VALORES
• Ética, profissionalismo e criatividade nos negócios.
• Compromisso com pessoas, ideias e resultados.
• Dedicação e respeito pelo cliente e por sua atividade.
• Alma criativa como instrumento para enfrentar
desafios.
• Curiosidade pelo novo, inquietude de pensamento
e ação.
• Profissionais felizes, trabalho bem feito.
• Capacidade de adaptação nas relações e nas formas
de trabalho.
• Responsabilidade frente à sociedade e ao meio
ambiente.

CENÁRIO COMPETITIVO
Analisando oportunidades
mercadológicas

No ano de 2007, a DEZ, por seu espírito inquieto

Set.Out/2009

e pela visão empreendedora de seus gestores, planejava crescer e se diferenciar ainda mais no setor
da comunicação.
Na sua carteira de clientes, o segmento imobiliário é notável, faz parte do seu DNA. Não apenas
pelo fato de seu portfólio ser repleto de importantes
clientes, mas também porque a empresa fez o lançamento dos primeiros grandes empreendimentos
no litoral gaúcho, o Xangri-Lá Villas Resort e o
Atlântida Lagos Park, ambos na década de 90, com
sucesso em vendas. Ou seja, a DEZ era reconhecida
como a precursora do conceito dos condomínios
no litoral do Rio Grande do Sul. Paralelamente já
atendia, desde 2000, à principal empresa do setor
no estado, a Goldsztein.
Mas esse é um segmento como outros de uma
economia em ebulição, sujeito a alterações. Estudos realizados indicavam que estavam por vir
ainda maiores transformações.
Reações ao boom de mercado,
com mudanças de cenário para
tradicionais empresas gaúchas
que aderiram a fusões ou foram
adquiridas por empresas de fora
e, ainda, pelas modificações no
patamar dos negócios imobiliários que se aproximavam, tais
como: alta disponibilidade de
crédito para financiar a produção
e compra de imóveis, a chegada de investidores
internacionais, abertura de capital de importantes
incorporadoras e construtoras e a entrada em larga
escala da classe C no mercado da casa própria.
Assim, a DEZ focou na análise do segmento
imobiliário para avaliar oportunidades de crescimento e diferenciação.
Em suas análises estratégicas, vislumbrou que
o mercado do Sul do Brasil tinha carência por serviços especializados em marketing imobiliário. As
empresas da região iniciavam a planejar e a construir grandes empreendimentos, portanto, queriam
e precisavam de uma expertise que os fornecedores
locais não possuíam. O mercado regional não estava
preparado para lidar com megaprojetos com valor
geral de vendas (VGV) de cifras muito grandes
e com alta taxa de risco, caso não fossem bem
planejados, comunicados e trabalhados, em todo o
seu processo de marketing. A própria DEZ sentiu
isto quando um importante cliente sugeriu buscar
o assessoramento de empresas de comunicação especializadas no setor imobiliário de São Paulo, para

A DEZ é uma
das agências
regionais
mais
premiadas
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que obtivessem mais informação e experiência em
projetos de grande porte.
Ou seja, o futuro vislumbrado era um misto de
ameaça e de oportunidade. A DEZ optou pela oportunidade. Portanto, era necessário buscar diferenciais substanciais em conhecimento de marketing
imobiliário para proporcionar serviços de excelência
para o mercado do Sul do Brasil.

CONTEXTO DO SETOR
IMOBILIÁRIO EM 2007
O mercado imobiliário, que enfrentou condições
adversas por mais de uma década, vem desfrutando
de um cenário positivo. Medidas governamentais
garantiram um marco regulatório mais adequado
às operações de crédito e abundantes recursos para
o financiamento habitacional (expansão do crédito
em torno de 20% ao ano, principalmente em novos
nichos de mercado, como crédito imobiliário, que
cresceu 60% em 2006). A consequência foi o aumento de capitalização de empresas incorporadoras

e construtoras por meio da abertura de capital e
lançamento de ações no Novo Mercado da Bovespa.
Várias empresas foram ao mercado. As de grande
porte conseguiram reforço de caixa extraordinário
graças ao bom desempenho de suas ações.
Além disso, o crescimento do PIB, a queda da
taxa de juros e a expansão do crédito imobiliário
facilitaram o acesso de mais pessoas ao imóvel, em
todos os segmentos socioeconômicos. A base de potenciais compradores aumentou consideravelmente.
A abertura de capital permitiu a capitalização e a
estruturação de bancos de terrenos, oportunizando
a oferta de produtos diversos. Empresas focadas
em segmentos específicos começam a desenvolver
produtos para vários perfis de consumidor.
Embora reaquecido e caminhando para o crescimento sustentado, ainda não chegou ao máximo
de seu boom, uma vez que os empreendedores não
estão operando no limite de suas capacidades produtivas e de comercialização. Contudo, as melhorias
nas condições de financiamentos são significativas
para seu crescimento. Mas outros fatores também
Quadro 1

Análise PFOA (Potencialidades, Fragilidades, Oportunidade e Ameaças) DEZ em 2007
POTENCIALIDADES

FRAGILIDADES

Reconhecida e valorizada pelo mercado;

Ausência de uma unidade em outras praças, principalmente
São Paulo;

Com filosofia de trabalho diferenciada;

Necessidade de uma diferenciação percebida;

Atende a marcas líderes de mercado;

Pouca agressividade comercial;

Com histórico de lançamentos imobiliários;

Equipe jovem;

Detentora da conta do maior player do segmento Percebida como uma butique criativa e não como um parceiro
imobiliário;
estratégico;
Conhecimento do mercado local (com relação ao poder de
Alto turn over de profissionais.
sedução das agências de São Paulo).
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Incorporadoras locais passaram a atuar em parceria com
Força da DEZ no mercado local como potência criativa
empresas de São Paulo ou foram adquiridas, o que levou o
transformada em negócio;
centro de decisão para fora do Rio Grande Sul;
O boom imobiliário;

Vinda das agências de São Paulo (com expertise no segmento)
para o RS, em função do seu crescimento (glamour);

A profissionalização dos players locais, abrindo espaço para Outra agência poderia se posicionar antes como especialista
atuação em praças do Interior do Rio Grande do Sul;
no mercado imobiliário.
O mercado publicitário, mesmo com agências muito bem
posicionadas nos segmentos de varejo, indústria e no setor
público, não estava tecnicamente preparado para as recentes
evoluções comerciais do segmento imobiliário.
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contribuem para a favorabilidade atual, como a
confiança da sociedade e dos investidores no equilíbrio econômico brasileiro, a queda na taxa de
desemprego, o aumento salarial e a sensível redução
na taxa de juros (fonte: Secovi SP).
Em paralelo, a crescente preocupação com a segurança vinha gerando mudanças culturais, busca
por novos estilos de morar, procura por mais espaço, mais verde e casas/apartamentos especialmente
projetadas para ampliar a qualidade de vida.

OBJETIVOS DE MARKETING
Uma agência de negócios
e não somente de criatividade

A DEZ tinha como principal objetivo mercadológico agregar valor ao seu negócio. O mercado a
percebia como uma excelente agência de propaganda, com um nível diferenciado de respostas criativas
no seu processo de trabalho. Tanto que, em poucos
anos, se tornou uma referência em criação no país
e atraiu até mesmo grandes players que desejavam
se unir à empresa.
Mas o momento era outro. Era fundamental
mudar de patamar, ter uma nova
proposta de valor. O cenário indicava que não poderia ser apenas mais
uma notável agência de criação, era
preciso ser uma parceira de negócios, associada à criatividade, para
os seus clientes e para o mercado.
Um passo bastante significativo,
realmente grande.
Ainda mais que a transformação na percepção da imagem e de
valor, certamente, seria precedida
de muito esforço.
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mento do bairro Jardim Europa, um dos maiores
empreendimentos imobiliários do país, e tendo em
seu histórico muitos casos de sucesso no ramo
imobiliário, era preciso mais, era imprescindível
ser uma expert. A empresa precisava se aprimorar
para atingir o seu objetivo estratégico.
A DEZ almejava ser percebida como uma
referência no processo integral de marketing em
negócios imobiliários, não somente por campanhas publicitárias, mas como uma parceira na
formatação estratégica dos empreendimentos. Da
concepção do produto ao lançamento, das vendas
aos relacionamentos, a DEZ se perfilaria junto
aos negócios de seus clientes. Uma inovação que,
aliada à tradicional criatividade existente em seus
serviços, oportunizaria que a empresa pensasse o
negócio de seus clientes, na totalidade. Um serviço
completo. Uma parceria nos negócios com foco
no resultado.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Adquirindo conhecimento e qualificação

Para assumir a posição que almejava, a DEZ
precisava se habilitar. O mercado
local tinha uma grande força e um
grande potencial de crescimento,
mas carente de uma cultura publicitária e de marketing voltada
para a construção civil. As maiores
agências com expertise no segmento
imobiliário concentravam-se em
São Paulo.
A DEZ iniciou seus estudos e
busca de know-how no mercado
brasileiro e internacional. Formou
uma equipe dedicada e madura
para responder aos desafios. O
grupo de trabalho aprofundouse em pesquisas bibliográficas, estudo de casos,
participação em eventos setoriais nacionais e internacionais. O objetivo era aprender e conhecer o
máximo, buscar referências e levantar oportunidades. Os profissionais de diferentes disciplinas da
comunicação, juntos, somariam esforços para se
reinventar a cada novo lançamento e assessorar o
segmento imobiliário.
Paralelamente, iniciou a utilização dos novos
conhecimentos com seus clientes. Com uma forma singular de trabalhar para o setor imobiliário,
começou a prestar serviços diferenciados.

A DEZ almejava
ser percebida
como uma
referência no
processo integral
de marketing
em negócios
imobiliários

Busca de diferenciais
sustentáveis no setor imobiliário

A DEZ, para manter e conquistar clientes do
segmento imobiliário, teria que se diferenciar. Necessitava capacitar-se mais para atender de forma
ímpar a este setor, pujante e carente de inovação.
Ao apostar que a construção civil teria um
futuro promissor e seu crescimento demandaria
serviços especializados e diferenciados, a empresa
deveria ampliar, consideravelmente, seus conhecimentos na área.
Mesmo já tendo atendido ao maior player desse
segmento, a Goldsztein, participando do lança-
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O Núcleo Imobiliário da
DEZ: uma nova unidade de
negócios

A DEZ estruturou uma nova
unidade de negócios – o Núcleo
Imobiliário da DEZ, com foco total
no seu objetivo de se posicionar e
conquistar sua particularidade no
setor imobiliário. Uma forma própria de prestar os serviços de marketing para o setor
imobiliário foi criada. A metodologia de trabalho,
seu diferencial, pensou o assessoramento integral
do negócio imobiliário, iniciando na concepção do
produto e abrangendo até mesmo o pós- venda.
Muito mais que uma empresa prestadora de serviços de comunicação, uma real unidade de negócios
que passou a assessorar e a prestar serviços em toda
cadeia de valor, nas diferentes etapas da realização
do negócio imobiliário.
O seu estilo de trabalho foi aperfeiçoado.
Juntamente com o cliente, começou a construir
a personalidade do produto. A empresa decidiu
que o envolvimento, com cada projeto, começaria
bem antes da definição do nome. O processo elaborado considerou todos os aspectos do universo
do empreendimento, bem como do seu públicoalvo. Uma expertise própria, incluindo imersões,
pesquisas, testes, análise da concorrência, antecipação de cenários, adequação das ferramentas
de comunicação e o que mais fosse necessário
para se chegar à concepção do produto, foi implementada.
O Núcleo passou a atuar dentro de uma metodologia baseada em três eixos básicos e estratégicos
na sua prestação de serviços:

Conhecimento Mercadológico

• Profundo estudo do empreendimento a ser
realizado;

Envolvimento no Planejamento

• Concepção do produto, seus diferenciais, suas
estratégias;
• Comprometimento com o Processo e com o
Resultado;
A empresa acompanha e assessora diretamente
todo o processo mercadológico, aliada e valorizando
todos os parceiros de marketing do empreendimento
(design, assessoria de imprensa, eventos, comercialização, mídia dirigida, entre outras ferramentas
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utilizadas).
O Núcleo foi concebido como
uma unidade de concentração e
consolidação de conhecimento,
informação e capacidade técnica e
de negociação.
Todo o esforço empreendido
com o foco no resultado final: mais
vendas, mais valor e satisfação para
clientes.

Atuação simultânea em múltiplos
segmentos do setor imobiliário

Os estudos da DEZ mostraram a existência de
diversos tipos de produtos imobiliários, ou seja, a
empresa poderia trabalhar diferentes projetos, sem
que esses fossem concorrentes. A multiplicidade
permitiria que os trabalhos fossem realizados concomitantemente, acumulando e concentrando expertise. Com isso, passaria a atuar estrategicamente
com vários segmentos, dentro do setor imobiliário
sem ferir os princípios éticos e contratuais de exclusividade e confidencialidade.
Com o conhecimento adquirido a cada novo
lançamento, o envolvimento no planejamento,
desde a concepção do produto até o resultado de
venda, a criatividade e a eficiência para trabalhar
em diversas disciplinas da comunicação, a empresa
estava agregando e articulando colaboradores.
A DEZ desenvolveu um formato de relacionamento comercial de total comprometimento com o
sucesso das vendas. Toda remuneração é calculada
com base no VGV do empreendimento, sendo criados mecanismos de bonificação pelo sucesso nas
vendas. Assim, a DEZ participaria estrategicamente
de empreendimentos de todos os portes, residenciais
ou comerciais, verticais ou horizontais, no litoral
ou na cidade.
Com um atendimento próprio, a empresa veio
responder a uma particularidade do mercado, pois,
na prática, pode-se considerar cada lançamento
de uma mesma incorporadora como um “novo
cliente”. Uma característica do setor que para cada
empreendimento escolhe parceiros diferentes (são
vistos como unidades de negócio). A DEZ posicionou sua forma de trabalhar de acordo como o setor:
cada projeto equivale a um novo negócio, devendo
ser trabalhado de modo independente. Certamente,
a força institucional da empresa incorporadora e/
ou construtora é ressaltada, mas a visão de negócio
próprio é salientada.
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Os novos tempos trouxeram a necessidade de a
empresa ser percebida com uma imagem positiva,
forte e única para os diversos públicos.
Ao adotar uma nova postura, a DEZ disponibilizou para os clientes um serviço customizado. As
ações de marketing integrado favoreceram as soluções de comunicação e permitiram uma atuação
mais completa e dirigida aos resultados.

PLANO DE AÇÃO
Construindo uma identidade,
fortalecendo relacionamentos
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em eventos setoriais.
Foi estruturada uma central de informações
que dissemina as principais notícias sobre o setor
através de uma seção especial, disponibilizada no
site da www.dezpropaganda.com.br/dezinformada
A DEZ centrou investimentos para ser percebida
como uma empresa voltada à especialização de
assessoramento ao setor. A prospecção por clientes,
de diferentes segmentos de atuação dentro do ramo
imobiliário, tornou-se mais intensa e reforçada.

Projeto Imóvel Moeda Forte

O Núcleo Imobiliário da DEZ foi apresentado
ao mercado no início de 2008. Uma marca especial foi especialmente criada, proporcionando uma
identidade para o grupo de profissionais envolvidos
com o segmento.
Para divulgar a nova unidade de
negócio, a DEZ realizou um evento
de lançamento intitulado Tijolaço.
Na ocasião, apresentou o serviço
inovador para seus clientes e para
o mercado imobiliário.
A ação de lançamento foi acompanhada, desde sua origem, por um
serviço de assessoria de imprensa
que buscou divulgar a nova unidade
na mídia, em formadores de opinião
e lideranças setoriais.
A empresa passou a assinar com a marca do
Núcleo nos anúncios de seus clientes do setor imobiliário, fortalecendo a identidade e a demonstração
prática do trabalho que passou a realizar.

Em momentos conturbados, há quem defenda
a contenção de gastos em publicidade como forma
de economizar. A DEZ, conjuntamente com o seu
cliente Goldsztein, em 2008, a fim de fortalecer a
imagem de valor dos imóveis, aproveitaram a crise
financeira para chamar a atenção do consumidor
com vantagens que se contrapõem
ao pessimismo. Apostando na
ideia de que os ativos imobiliários
se tornam mais atraentes em momentos de turbulência das bolsas, a
Goldsztein lançou uma campanha
chamando os imóveis de “moeda
forte”. O resultado foi um interesse
maior nos ativos imobiliários no
momento de turbulência econômica. A campanha obteve grande
resultado e extrapolou seus objetivos. O Sindicato
da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinduscon-RS) incorporou o selo
criado e passou a usá-lo em uma campanha para
todo o setor. Os anúncios de diferentes empresas do
segmento imobiliário passaram a utilizar o selo da
campanha. Uma importante conquista do Núcleo,
pois a visibilidade de seu trabalho estava “impressa
e selada”. A expertise não era só vender, mas entender a alma do business em consolidar a imagem
e o produto final de toda uma cadeia produtiva: o
imóvel.

O Núcleo
Imobiliário
da DEZ foi
apresentado
ao mercado no
início de 2008

Em sintonia com o
setor imobiliário nacional

A busca de benchmarks nos mercados mais aquecidos, como São Paulo e Rio de Janeiro, se tornou
constante. Além das visitas pessoais aos grandes
plantões de venda, eram realizadas análises das
oportunidades existentes.
Um acompanhamento permanente da comunicação do segmento passou a ser feito através de
clippings dos principais jornais de São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre. Uma maneira de monitorar
as informações e ações do setor imobiliário, suas
mudanças, oportunidades e desafios. Da mesma
forma, a análise dos casos passou a ser permanente.
O foco no desenvolvimento de estudos do setor imobiliário foi intensificado, bem como a participação

Ampliando mercados

Para solidificar a sua atuação e ampliar mercados, a DEZ optou por estender as fronteiras de seu
negócio, inaugurando, assim, uma unidade em São
Paulo. A ação, além de combater uma fraqueza
da DEZ, reafirmou sua postura de empresa com
atuação nacional, dentro de suas expertises.
O Núcleo Imobiliário da DEZ passou a atender, simultaneamente, a clientes com interesses
DIFERENCIAIS AGREGANDO VALOR E RESULTADOS
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em diferentes segmentos. O seu
conhecimento e a sua metodologia de trabalho começaram a ser
colocados em prática, como está
demonstrado a seguir.

Fazendo acontecer

O trabalho do Núcleo começou a ser desenvolvido em 2008.
Para ilustrar como foram colocadas em prática as ferramentas
de marketing desenvolvidas pela DEZ para seus
clientes, são apresentados a seguir quatro casos de
sucesso. Cada um deles em segmentos diferentes
com desafios bem específicos: um condomínio
de terrenos no litoral (a primeira iniciativa deste
gênero da Goldsztein Cyrela), um empreendimento de alto luxo em Caxias do Sul (um produto diferenciado), um condomínio na Região
Metropolitana de Porto Alegre (bem posicionado
para se diferenciar de outros tantos condomínios
que estavam sendo lançados) e para um “novo
bairro” de Porto Alegre (um posicionamento que
agregasse valor e diferenciais ao empreendimento,
promovendo o bairro inteiro como objeto de desejo
e aspiração).
Múltiplos entraves colocavam em prova a
capacitação dos ferramentais de marketing e da
metodologia de trabalho do Núcleo Imobiliário da
DEZ.

CASO ENSEADA LAGOS DE XANGRI-LÁ
Cliente: WagnerPar e Goldsztein Cyrela
Produto: condomínio de terrenos
Cidade: Xangri-Lá / RS
Ano: 2009

Contexto

Com a crise financeira que atingiu o mundo
no final de 2008, era esperado um desaquecimento
no mercado e a consequente baixa nas vendas de
imóveis para 2009, ainda mais se esse fosse a segunda moradia. Nesse contexto, a Goldsztein Cyrela,
associada à Wagnerpar, lançou no litoral gaúcho o
maior empreendimento do verão 2009. Um produto
de alto padrão, com mais de 500 lotes.
Foi o primeiro lançamento da Goldsztein Cyrela
no litoral e ainda sob a chancela da incorporadora
com mais experiência na região, a Wagnerpar.
O grande diferencial era a presença marcante
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da água, que empresta tranquilidade e beleza ao empreendimento.
20% da área são coberta por lagos.
São 9 vilas, 5 quadras, todas com
sinalização própria e exclusiva,
com os terrenos circulando os lagos, permitindo que praticamente
todas as casas tenham vista para
um lago e uma pracinha próxima/
lazer independente. O conceito é
inédito e inovador: privacidade e
exclusividade. Outro ponto relevante do lançamento é a localização: Xangri-Lá, a melhor praia
do litoral gaúcho, revestida de charme e elegância.
Certamente, a localização deveria ser incorporada
ao nome do produto.

Soluções apresentadas

A partir destas características, surgiu o nome
ENSEADA Lagos de Xangri-Lá. O elemento água
tomou conta da comunicação, revestindo todo o
composto de mídia planejado para a divulgação
do empreendimento: anúncios, placas de estrada,
material de venda e o próprio plantão de vendas. Era
preciso criar a mística do produto, valorizando os
prazeres do “veraneio”: casa aberta para os amigos,
liberdade, andar de bicicleta, não fazer nada, deitar
na grama, contemplar, tomar um sorvete. Mas sem
perder o glamour, a elegância e sem esquecer de que
ter uma casa no Enseada é sinal de status. Portanto,
o conceito e fio condutor para a comunicação ficou
“Vila La vida”.
A comunicação precisava vender a credibilidade
das empresas diante do cenário de incertezas, além
do urbanismo exuberante dos lagos. Não era apenas o lançamento de um projeto que precisava ser
praticamente todo vendido até o encerramento da
temporada de verão (menos de 3 meses). Era, sim,
o lançamento de uma marca, um estilo único de
aproveitar as coisas boas da vida.
A estratégia de comunicação foi focada na valorização dos pontos fortes de localização e projeto
urbanístico, associados ao apelo racional do bom
investimento. As peças convidavam as pessoas a
viver a vida com charme e estilo.

Resultado

Duas semanas antes do lançamento, cerca de
50% dos terrenos já estavam reservados. Dois finais
de semana após o lançamento, 80% dos terrenos já
estavam comprados.
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CASO MAESTRO
Cliente: Fisa
Campanha: Maestro Exclusividade
Bairro: Exposição
Cidade: Caxias do Sul/ RS
Ano: 2009

Contexto

Em Caxias do Sul, a FISA tornou-se sinônimo
de alto padrão. Para coroar seu 15º aniversário, a
empresa lançou um empreendimento sem precedentes na cidade: plantas totalmente adaptáveis
conforme a vontade e a necessidade
do cliente; salão de festas privativo;
infraestrutura de lazer completa;
adega exclusiva; 4 vagas de garagem. Tudo isso em um empreendimento com estilo arquitetônico
contemporâneo e apenas 19 unidades, no bairro mais charmoso e
almejado por pessoas de alto poder
aquisitivo, justamente por reunir
moradores que são referência na
sociedade.

Soluções
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com muita discrição. Exatamente como o perfil dos
clientes potenciais.
Com apenas 19 unidades e um público extremamente restrito, a abordagem precisava ser direta,
envolvente e especial.
Com o apoio da Fisa, levantou-se um mailing
com 50 nomes “notáveis” de Caxias. Através desta
seleta lista, foram identificados hábitos de consumo e comportamento para criar uma estratégia de
abordagem específica, individual.
Convites personalizados, entregues em mãos, em
uma caixa elegante, que só poderia ser aberta com
a chave exclusiva que também a acompanhava,
não traziam data, local ou telefone
para contato, apenas instigavam
a um próximo contato. Dois dias
após a entrega desse convite, o
cliente prospectado recebia um
telefonema, sendo convidado para
um evento exclusivo, pensado
para ele, em um local que fosse de
acordo com o seu perfil de comportamento, no horário que ele escolhesse. No encontro, ele receberia
uma pasta de couro contendo o
material de apresentação do empreendimento. A equipe de vendas
foi orientada a adotar diferentes
abordagens, valorizando os pontos
do empreendimento que fossem de
maior interesse conforme o perfil do cliente, tudo
para ele perceber que o Maestro havia sido pensado
para o seu estilo de vida. A abordagem precisava
transmitir a exclusividade e a oportunidade única
que a pessoa tinha em mãos.

No caso da Fisa,
com menos de
50% do mailing
sendo visitado,
foi atingido
um resultado
de 70% do
empreendimento
reservado

O público, além de restrito,
apresentava particularidades. Eram
empresários estabilizados no mercado, médicos e profissionais em geral, experientes e
bem-sucedidos. Em comum, o desejo de investir em
um local luxuoso para morar, refletindo sua posição
social e com todo o conforto e privacidade para a
família. Pessoas que, embora já tenham atingido a
estabilidade financeira, têm um perfil diferente de
seus pares, encontrados em outras grandes cidades:
são extremamente discretas. Querem comprar o
apartamento no bairro que é referência de status na
cidade, mas sem aparecer, sem badalação.
A planta totalmente customizável permitiu uma
associação direta com uma tendência de comportamento pertinente ao público: o luxo na individualidade - um conceito de identificação com o grupo,
respeitando o estilo próprio de cada um.
Após a análise inicial e as primeiras ações estabelecidas pelo planejamento, o nome MAESTRO
foi definido. Na orquestra, o maestro é o responsável
pela cadência da partitura, é o músico completo,
aquele que domina todos os instrumentos, que
está no centro, sendo observado pelos demais, tudo

Resultado

Com menos de 50% do mailing sendo visitado, foi
atingido um resultado de 70% do empreendimento
reservado.

CASO BUENAVISTA
Cliente: Maiojama
Campanha: Buenavista Condomínio Parque
Bairro: Querência
Cidade: Viamão/RS
Ano: 2008

Contexto

A Maiojama, vista como uma empresa de alto
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padrão, estava lançando um condomínio de terrenos na Região
Metropolitana, na cidade de Viamão. Em uma área de 70 hectares,
cercada com muros, foram distribuídos 720 lotes e uma excelente
infraestrutura de lazer, clube com
piscinas e quadras esportivas.
O grande diferencial era o contato com a natureza. O empreendimento fora construído em área
verde, ainda intocada e que seria preservada, criando
uma harmonia entre as residências e a natureza.
Para não contrastar com esse cenário, o planejamento arquitetônico seguiu uma linha despojada que, apesar de não ser muito sofisticada, era
naturalmente atraente e imponente. Duas grandes
avenidas de acesso, desembocando em um pórtico
de feição quase rústica, eram o primeiro contato
oferecido pelo condomínio. A referência foi a vida
campeira da estância, que emprestou o estilo das
colônias espanholas no Rio Grande do Sul e no
Uruguai.
Mais do que direcionar o condomínio para uma
determinada faixa econômica, o objetivo era encontrar pessoas que buscavam um estilo de vida fora da
correria do mundo urbano, pessoas que preferiam
um ambiente bem mais tranquilo.

Soluções

Tanto verde emprestava ao ambiente um ar
bucólico, natural, fresco, de ar puro. Houve uma
grande preocupação da Maiojama em criar um apelo eco-friendly, com reaproveitamento das águas da
chuva, reciclagem da água do esgoto e cuidados para
que a madeira fosse sempre certificada, entre outros.
Essas características deveriam tornar-se argumentos
de venda para quem procurava qualidade de vida,
tranquilidade, segurança e acesso fácil à cidade.
Um lugar à parte que, mesmo conectado ao mundo
urbano, é cercado de natureza, onde tudo desacelera
e cada pessoa vive o seu ritmo, onde o barulho e o
ruído da cidade ficam do lado de fora, dando espaço
ao sentimento de sossego e tranquilidade.
Estava claro o foco da comunicação, mas ainda tinha-se uma barreira a vencer: a localização
do empreendimento. Viamão é considerada uma
cidade afastada e pouco badalada e sem opções de
conveniência e lazer. Para contornar essa situação,
o empreendimento foi desvinculado de Viamão,
criando a percepção de que era um lugar à parte.
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O discurso foi direcionado para a
proximidade e fluidez do trânsito.
O empreendimento foi concebido através de referências das estâncias uruguaias, no “pueblo”, um
lugar onde as casas são cercadas
por muros baixos e os vizinhos se
conhecem (elementos-chave para a
conceituação). E foi por esse caminho que se encontraram tendências
que inspiraram a criação do nome,
marca, conceito e também o posicionamento do
empreendimento: Buenavista Condomínio Parque,
um núcleo de bem-viver.
Tendo a natureza como cenário e como inspiração, era preciso trazer essa sensação de liberdade
para a comunicação. A tradução foi feita com um
símbolo: o pássaro, que vai do silêncio, do cheiro
do mato para a cidade, que tem a liberdade de escolher onde quer estar e sempre retorna para sua
família.
A linha gráfica manteve esse clima de simplicidade rústica e elegante, composta por materiais
reciclados e ilustrando diferentes espécies de pássaros (remetendo ao contato com a natureza, ao
clima de nostalgia).
A estratégia de comunicação apresentou o Buenavista em três etapas, onde tanto a abrangência de
público como o esforço de comunicação foram crescentes e acompanharam o desenrolar das fases:
• uma primeira pré-venda, fechada, para um pequeno e seleto grupo de pessoas do banco de dados
da Maiojama e dos contatos dos corretores, onde a
equipe de vendas foi orientada;
• uma segunda fase, de pré-lançamento, onde foi
criado um clima emocional, despertando a curiosidade e apresentando o empreendimento ao público
em geral. Uma mala-direta foi enviada com maquete digital, simulando um sobrevoo como se fosse o
olho do pássaro, símbolo do empreendimento, como
se fosse uma câmera;
• e a terceira fase, onde ocorreu o lançamento e o
empreendimento foi revelado plenamente. No período
que antecedeu o grande dia, uma estratégia de comunicação bastante agressiva tomou conta de Porto Alegre
e arredores. Havia 100 pontos de outdoors indicando
o condomínio. Comerciais na televisão antecipavam
imagens daquele paraíso e convidavam para o lançamento. Na Zero Hora, por qualquer lado que se
iniciasse a leitura, dava-se de cara com um anúncio
convidando para o evento de lançamento.
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Tudo isso era coroado com um kit no momento
da assinatura, contendo informações sobre o empreendimento, e uma caixa com vários apitos imitando
o canto dos pássaros nativos da região.

Resultado

O evento de lançamento foi um sucesso, gerou
notícias espontâneas e levou muitas pessoas ao
local. A intenção era vender 360 lotes na primeira
fase. O resultado: 500 lotes vendidos no período.

CASO JARDIM EUROPA
Cliente: Goldsztein
Campanha: A vida começa aqui
Bairro: Jardim Europa
Cidade: Porto Alegre/RS
Ano: 2008

Contexto

O Bairro Jardim Europa quebrou paradigmas em Porto Alegre como o primeiro bairro planejado de alto padrão da cidade.
No início de 2008, o empreendimento contava com 1.000
apartamentos vendidos e 250 em
estoque. Diante desse contexto,
era preciso reduzir o número
de apartamentos em estoque ao
longo de 2008, de 250 para 220,
ao menos, até para a Goldsztein
poder pensar em lançamento
de novos empreendimentos no
Jardim Europa.
A empresa percebeu que o
bairro precisava de um reforço
de comunicação para aumentar a velocidade das
vendas. Havia a necessidade de fazer do Jardim
Europa não apenas um lugar com estilo, mas sim
um bairro de fato, com vida e altamente desejado.
Em uma sondagem realizada com potenciais compradores, famílias com renda superior a R$ 15 mil,
foi constado que as pessoas tinham consciência da
existência do Jardim Europa, que o percebiam como
um projeto inovador e de alto padrão, mas ele não
era entendido como um bairro de verdade, afinal de
contas, um bairro não nasce da noite para o dia.
Um bairro é composto por moradores, comércio e,
principalmente, estórias de vida. E mais: um bairro
não tem marca.
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Soluções

O Núcleo Imobiliário da DEZ concluiu que estava na hora de dar vida ao Jardim Europa, excluindo
da sua comunicação a marca criada no seu lançamento. Uma logomarca lembra empresa, negócio,
e era preciso humanizar esse lugar, prepará-lo para
receber gente, vida. Era um novo bairro que estava
começando a fazer a sua estória. Por outro lado, era
preciso uma representação do seu nome, uma vez
que o bairro estaria na mídia para impulsionar a
venda dos apartamentos em estoque. Então, o Jardim Europa passou a ser representado como uma
placa de rua, igual às placas de sinalização da cidade. Afinal, um bairro tem placa. E um bairro tem
vida. E a vida estava começando no Jardim Europa.
Eis que a DEZ propõe o conceito “A vida começa
aqui”, fio condutor de toda uma ação de comunicação que pontuou o ano de 2008 e impulsionou
as vendas dos apartamentos em estoque.
O Núcleo chegou à conclusão de que uma
comunicação de bairro ajudaria
na venda do estoque, porque um
bairro consolidado é um forte
argumento de venda. Um bairro
possui história e estórias, diferentes
identidades o constituem. Bairro é
movimento e movimento é vida!
E era o que faltava! Faltava vida,
calor humano no Jardim Europa.
Os esforços passaram a ter dois
objetivos principais: levar vida ao
Jardim Europa para concretizar a
ideia de que esse era um bairro de
verdade e mostrar ao público-alvo
que uma nova fase de sua vida
começaria ali. A decisão foi levar
vida ao Jardim Europa promovendo
eventos que fomentassem o uso do bairro, seja por
pessoas moradoras da área ou não. O Jardim Europa
precisava de eventos que o colocassem no rol de espaços com atividades culturais e de entretenimento.
Era preciso fazer do Jardim Europa e do Parque
Germânia, uma de suas âncoras, uma das opções
de lazer da cidade.
Já por expertise em lançamentos imobiliários, a
DEZ sabia que a troca de residência é um momento
bastante especial para as pessoas, pois normalmente
marca uma mudança significativa na sua vida,
um começo ou recomeço: finalmente indo morar
sozinho(a), está casando, tendo o primeiro filho ou
aumentando a família... Enfim, independentemente

A DEZ Propaganda
superou os seus
objetivos. O
Núcleo Imobiliário
transformouse em um
importante
diferencial para a
empresa

DIFERENCIAIS AGREGANDO VALOR E RESULTADOS

65

DEZ PROPAGANDA
do que esteja acontecendo, é sempre um tempo especial. A ideia
foi alinhar essa etapa que estaria
começando com todas as atividades
que o bairro concentra e oferece
aos seus residentes. Essa temática contemplou filme e anúncios
institucionais e, na sustentação da
campanha, os produtos em estoque
tomaram a frente. Os arredores do
Jardim Europa foram invadidos
com as placas de esquina. A ação demarcou território e lembrou, e ainda lembra aos que passam por
lá, que foi criado um lugar especial na cidade.

Outras ações:

• Para ajudar na materialização do conceito bairro
e levar vida a ele, foi desenvolvido um jornal de
bairro, caderno mensal encartado na Zero Hora,
abordando assuntos do Bairro Jardim Europa e do
entorno. O veículo foi encartado mensalmente na
Zero Hora, sendo distribuído em diversos bairros
com moradores potenciais para o Jardim Europa.
O jornal do bairro foi pautado pelas ações realizadas no entorno e pelos objetivos estratégicos de
marketing. Uma forma de legitimar o local junto
à opinião pública e valorizar as ações efetivadas.
Contou, inclusive, com uma coluna social, com
fotos de pessoas frequentando o Parque Germânia,
restaurantes da região e o próprio plantão de vendas,
que se tornou um ponto de encontro;
• Todo o bairro tem uma associação, portanto,
promoveu-se a Associação dos Amigos do Parque
Germânia, uma organização de moradores da região que passaram a se reunir mensalmente para
preservar a boa convivência no parque e cercanias;
Campeonato de tênis nas quadras do Parque Germânia;
• Agenda cultural no plantão de vendas; Evento
de final de ano planejado para se tornar um evento
da cidade, com show de fogos de artifício e atrações
musicais.

Resultado

Como resultado deste trabalho que ligou mídia
convencional, publicidade, marketing de relacionamento e eventos, foi realizada a venda de 50 unidades em 7 meses (de março a setembro), número
considerado excelente para as expectativas, que estavam desenhadas para 30 vendas no período. Vale
lembrar que são produtos de alto padrão e, sendo
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assim, volume não é a unidade de
medida. Outro ponto importante é
o fato de que a oferta de produtos
nesse nicho de mercado era grande
no período, com players que tradicionalmente vendem alto padrão
fazendo lançamentos badalados,
como CFL e Melnick, que se uniram a grandes incorporadoras do
País e ganharam fôlego. E a Goldsztein, mesmo sendo reconhecida
como incorporadora de empreendimentos de médio
padrão, ficou competitiva tendo o Jardim Europa
como ferramenta de marketing, inclusive com ela
própria que, no mesmo período, lançou, em parceria
com a Cyrela, dois produtos na Bela Vista.
A proatividade, a agilidade, o compromisso com
o resultado e o desenvolvimento de um profundo
conhecimento sobre o negócio do cliente foram
uma opção essencial para a empresa.
Com a consolidação de uma estratégia ímpar,
a conquista de uma alta performance de vendas
e a qualificação sistêmica de seus profissionais, a
DEZ atingiu seu objetivo e os resultados vieram e
surpreenderam.

RESULTADOS OBTIDOS
A agressividade comercial foi intensificada.
Vários clientes foram prospectados e as vitórias
começaram a vir.

AMPLIANDO MERCADO, SOLIDIFICANDO
SEUS DIFERENCIAIS
A DEZ Propaganda superou os seus objetivos.
O Núcleo Imobiliário transformou-se em um importante diferencial para a empresa. A percepção
de que a DEZ era muito mais do que uma agência
de criação foi alcançada. Os depoimentos de importantes personalidades avalizam este resultado.
A DEZ passou a ser percebida, ainda mais, como
uma empresa de resultados diferenciados para seus
clientes. Uma parceira estratégica de negócios.
A proposta de valor foi aceita e validada. A DEZ
é considerada uma empresa com alta expertise no
setor, sendo referência em marketing imobiliário. O
mercado foi ampliado, novos clientes conquistados.
A receita dentro do setor imobiliário teve um crescimento de 59% em 2008 em relação a 2007. A DEZ
passou a atender, sistematicamente, a clientes do
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setor imobiliário do interior do Rio Grande do Sul
(FISA/Caxias do Sul e Arcari/Bento Gonçalves); de
Santa Catarina (Cota/Florianópolis); e do Paraná
(Dória/Curitiba). Grandes empresas do setor já foram atendidas em diferentes oportunidades e para
os mais variados objetivos. Entre elas destacam-se:
Goldsztein Cyrela, Goldsztein Patrimonial, Maiojama, Arcádia Urbanismo, Grupo Capão Novo,
WagnerPar e Arquisul. Hoje, uma das maiores
empresas brasileiras do setor, a Alphaville, está
sendo atendida pelo Núcleo.

“Hoje em dia, mais do que uma agência de propaganda, precisamos de uma empresa parceira, que
ajude o cliente a pensar estrategicamente. A expertise
e a maturidade da DEZ no segmento imobiliário, aliada à sua criatividade, profundo envolvimento e foco
nos resultados, fez com que ela fosse a parceira certa
para o sucesso de vários lançamentos imobiliários que
fizemos em conjunto.”
Dan Berger
Gerente de Marketing Goldsztein Cyrela

“A Noblesse Brasil Brokers ao longo de seus 15
anos de atuação lançou mais de 500 empreendimentos
imobiliários dos principais players nacionais e regionais. Muitos deles tiveram suas campanhas criadas
pela DEZ PROPAGANDA e foram exatamente nestes
que obtivemos os melhores resultados. A DEZ, pela
sua grande expertise no segmento, é parceira estratégica dos principais players do mercado imobiliário e
sua participação nos lançamentos é a garantia de uma
estrategia de Marketing criativa, consistente e focada
em resultados.”
Eduardo Sukienik
Vice-Presidente Executivo da
Noblesse Brasil Brokers S/A

A DEZ aperfeiçoou suas habilidades, buscou
inspiração para um desempenho superior, tudo
para aumentar a produtividade, os resultados e a
satisfação de seus clientes e de seus profissionais.
Deixou de ser uma agência de comunicação tradicional e se tornou uma parceira capaz de agregar
ainda mais valor.
O novo posicionamento permitiu não apenas
escapar habilmente de uma gestão comum, mas
construir uma diferenciação relevante. Através
de atitudes transformadoras elevou sua marca,
tornou-a única.

Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento;
Mauro Dorfman é presidente da DEZ Propaganda.
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