






















CASE STUDIES

10

a l v a r o  s u g a i

CARESTREAM HEALTH BRASIL

A 
Carestream Health, Inc. é uma das principais 
fornecedoras de sistemas de imagens médicas 
e dentais e soluções de TI para a área de 
saúde; sistemas de imagem molecular para 

pesquisas de ciências humanas e para os segmentos 
de desenvolvimento e descoberta de drogas; além de 
filmes de raios-X e uma área de raios X digital para 
o mercado de testes não destrutivos. 

A Onex Corporation foi fundada em 1983, tem 
184.000 colaboradores em todo o mundo e registra 
hoje receita consolidada de US$ 25,8 bilhões.  É uma 
das maiores empresas do Canadá e tem sede em To-
ronto. A Carestream Health, subsidiária dessa corpo-
ração, é detentora exclusiva dos direitos de pesquisa 
e desenvolvimento, manufatura, comercialização e 
prestação de serviços pós-venda para todos os pro-
dutos e tecnologias de saúde da Kodak. Além disso, 
todas as submarcas como Carestream, DirectView, 
Softdent e PracticeWorks, entre outras permanecem 
sob os cuidados da Carestream Health. 

LINHA DO TEMPO

A Carestream Health – ainda como Kodak – teve 

Em maio de 2007 a divisão Health Group da Kodak foi vendida 
para a holding canadense Onex Corporation. Nasceu, então, 
a Carestream Health, Inc., uma empresa independente e 
nova, porém com a experiência de mais de um século na área 
de radiologia médica e dental, e mais de 8.100 funcionários 
espalhados por 150 países. 

aLta tecnoLogia nas 
áreas médica e dentaL
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início menos de um ano após a descoberta dos raios 
X por Wilhelm C. Roentgen. A empresa de George 
Eastman, que fabricava chapas fotográficas a seco, 
criou o papel fotográfico para fins radiológicos.  Em 
1918, foi criado o filme radiográfico Eastman Dupli-
Tized, com emulsão de alta velocidade em ambos os 
lados da base que podiam ser usados dois écrans de 
intensificação, reduzindo assim ainda mais a exposi-
ção à radiação. Em 1924, a Kodak criou o primeiro 
filme radiográfico com base de segurança de acetato 
de celulose, eliminando o risco de incêndio inerente 
aos filmes anteriores, à base de nitrato. 

A Kodak criou filmes especiais para detectar a 
exposição à radiação das pessoas que trabalharam 
no projeto da bomba atômica, em 1942. Já em 1975, 
desenvolveu um sistema para imagens mamográfi-
cas que requeria apenas metade da exposição exigida 
pelo primeiro sistema mamográfico.  Em 1993, foi 
adquirida a Vortech Data, Inc., uma das maiores for-
necedoras de Sistemas de Comunicação e Arquiva-
mento de Imagens (PACS, Picture 
Archiving and Communication 
Systems). No ano seguinte, essa 
tecnologia foi usada para agilizar 
a troca de imagens diagnósticas 
digitais entre três hospitais durante 
as Olimpíadas de Inverno de 1994, 
em Lillehammer, Noruega. 

Em 1998, a Kodak adquiriu 
a parte referente a imagens mé-
dicas da mundialmente atuante 
Imation, incluindo sua conhecida 
linha de sistemas de imagens a 
laser DryView™, que produzem 
filmes revelados a seco a partir de 
imagens digitais. Dois anos depois 
foi a vez da Lumisys Inc., uma das líderes do mercado 
de sistemas de CR (radiologia computadorizada) e 
digitalizadores de filmes de raios X de mesa, e tam-
bém da AuntMinnie.com, subsidiária da Lumisys, 
um portal de radiologia de grande destaque na rede 
mundial.

Anos depois, foi a vez da aquisição da empre-
sa privada Algotec Systems Ltd., especializada 
no desenvolvimento de sistemas de comunicação 
e arquivamento de imagens, e a PracticeWorks, 
Inc., fornecedora do software de gerenciamento de 
odontologia (DPMS, dental practice management 
software). Como parte da aquisição, veio a subsidiária 
francesa Trophy Radiologie, S.A. da PracticeWorks, 
fornecedora líder do mercado de sistemas de geração 

de imagens radiográficas odontológicas.  
Em 2005, a Eastman Kodak investiu em novos 

sistemas de geração de imagens para as áreas como 
câncer, doenças do coração e descoberta para novos 
medicamentos. A divisão de dental, como é conhe-
cida pelo mercado, contou com avanços em áreas 
como câncer, doenças do coração e descoberta de 
novos medicamentos. A odontologia também rece-
beu novos recursos, como o sistema de radiografia 
digital KODAK RVG 5000, totalmente integrado ao 
software de gerenciamento de consultórios médicos 
para fluxos de trabalho contínuos de geração de 
imagens digitais. 

Ainda no mesmo ano, a Eastman Kodak Com-
pany apresentou novas soluções que proporcionam 
fluxo de trabalho aprimorado e compartilhamento 
de informações em toda a sua linha de produtos de 
gerenciamento de informações e geração de imagens 
médicas no encontro anual da sociedade de radiologia 
da América do Norte (RSNA, Radiological Society 

of North America). 
Nos jogos olímpicos de 2006, 

a Kodak forneceu sistemas de ge-
ração de imagens médicas digitais 
para diagnosticar lesões e outros 
problemas de saúde durante os 
Jogos Olímpicos de Inverno de 
Turim. 

Nesse mesmo ano, a empre-
sa apresentou um sistema de 
radiografia computadorizada/
raios X portátil e integrado para 
aplicações em geração de imagens 
médicas móveis. O sistema Kodak 
Point-of-Care CR-ITX 560 com-
pacto fornece excelente qualidade 

de imagem e um fluxo de trabalho digital eficiente 
para uma grande gama de instalações que conduzem 
captura de imagens de raios X diagnósticas no leito, 
incluindo unidades de tratamento intensivo, clínicas, 
asilos e hospitais de todos os portes. 

Desde 2007 a Carestream Health tem lançado 
produtos inovadores, como o sistema wireless de 
radiologia digital, CARESTREAM DRX-1, que 
tem o tamanho de um cassete de raios X padrão, e 
pode ser usado em salas de raios X já existentes, sem 
a necessidade de reposição dos equipamentos nem 
reforma física.  

O lançamento dos novos produtos também trouxe 
ganhos para o meio ambiente, pois, com o uso da 
imagem digital, não é necessário a utilização de pro-
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dutos químicos para revelação 
analógica dos filmes de raios X, 
nem a preocupação de como 
descartá-los após o uso. 

Em outubro de 2009, a Ca-
restream Health, Inc. apresentou ao mercado sua 
mais recente geração de PACS/RIS. Além de suportar 
o armazenamento e a visualização centralizada de 
dados DICOM (Digital Imaging Communications 
in Medicine) e non-DICOM, a nova geração do 
CARESTREAM PACS contém um recurso ino-
vador que integra sistemas PACS legados (on-line 
e off-line), mesmo que sejam de outros fabricantes, 
permitindo que as instituições tenham acesso fácil e 
rápido aos dados de arquivos antigos como parte de 
seu fluxo de trabalho padrão, sem a necessidade de 
migração de imagens (pixel data). 

O novo PACS também tem uma aplicação 
inovadora de visualização, chamada PowerViewer, 
que aprimora tanto a qualidade do diagnóstico 
quanto a velocidade da interpretação do exame. O 
PowerViewer vai além da funcionalidade oferecida 
por recursos 3D integrados ou nativos. Ele ajuda os 
radiologistas a compararem estudos anteriores com os 
atuais, alinhando as imagens em um mesmo plano. 
Durante exames como tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética os pacientes nunca ficam 
na mesma posição. Com o PowerViewer é possível 
alinhar as imagens em um mesmo plano com ape-
nas um clique. Esse alinhamento avançado inclui 
tipos diferentes de captura, como: MPR, MinIP e 
outros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Imagens médicas & TI 
• Soluções escaláveis para cada etapa do diagnóstico 
por imagem – do pedido do exame, passando pela 
captura da imagem e o diagnóstico, até a distribuição 
de resultados, cobrança e muito mais.
• Mais opções digitais para imagens – de radiologia 
geral até aplicações especializadas, como: mamogra-
fia, oncologia, ortopedia e CAD
• PACS/RIS integrado e soluções de gerenciamento 
de informações que combinam imagens e informa-
ções dos pacientes para processamento, diagnóstico, 
compartilhamento e armazenamento
• Soluções flexíveis de CR e DR que resolvem os 
desafios de fluxo de trabalho, orçamento e espaço, e 
reduzem o tempo dos procedimentos
• Impressoras a laser, líderes de mercado, para 

impressão de 
imagens médi-
cas de todos os 
tipos: tomogra-
fia computado-

rizada, ressonância magnética, ultrassom, radiologia 
computadorizada e radiologia digital
• Uma ampla gama de serviços profissionais, in-
cluindo o gerenciamento remoto e de projetos, bem 
como treinamento

Sistemas dentais 
• Produtos de imagem inovadores que capturam, 
processam, imprimem, visualizam, armazenam e en-
viam imagens dentais. De soluções digitais completas 
aos produtos tradicionais de filmes de raios x.
• Equipamentos e filmes líderes de mercado em raios 
x digital intraoral e extraoral
• Imagens dentais intuitivas e software de gerencia-
mento de consultório

Imagens moleculares (não existe no Brasil) 
• Soluções de imagem molecular óptica in vivo e in 
vitro para ciências da vida e pesquisa de biologia 
molecular
• Soluções completas que incluem sistemas de cap-
tura digital, software de análise de imagens, química 
de agente de imagem e filmes científicos tradicionais 
para soluções de imagens confiáveis, sensíveis e de 
alto desempenho

Testes não destrutivos 
Produtos de alta qualidade para uma ampla 

gama de aplicações industriais, incluindo inspeção 
de aeronaves, montagens, fundição, criminalística, 
citando apenas algumas.

A OPERAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO 

No Brasil as operações da Carestream Health 
tiveram início em junho de 2007. A empresa traba-
lha por meio de vendas diretas e indiretas. Tem dez 
distribuidores na área médica e dois distribuidores na 
dental, espalhados pelo Brasil.

A empresa atualmente não possui fabricação 
nacional de produtos. Importa 95% dos produtos ven-
didos no Brasil, de todas as linhas (médica e dental), 
fabricados em Estados Unidos, China, Alemanha, 
França, Israel e Médico. A empresa também comer-
cializa equipamentos de TI fabricados no Brasil.

Os produtos importados representam 80% do 
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Os produtos 
importados 

representam 80% 
do faturamento. O 

restante é composto 
por serviços 

profissionais, 
treinamento e outras 

receitas

faturamento. O restante é composto por serviços 
profissionais, treinamento e outras receitas.

Entre os clientes da companhia estão o Hospital 
Israelita Albert Einstein (considerado show site da 
Carestream Health, por possuir todos os equipa-
mentos), o Sistema de Saúde Mãe de Deus (Porto 
Alegre), o Instituto Nacional do Câncer (Inca, no 
Rio de Janeiro) o Moinhos de Vento, o Hospital 
Português (Recife), CDB, CEPEM e a RCC Clínica 
Radiológica de Campinas, entre outras instituições 
referência no país.

Hoje a operação brasileira conta com 78 cola-
boradores totalmente comprometidos e dedicados 
em atender os clientes e prover o melhor suporte, 
apoiando as empresas rumo à excelência em serviços 
diagnósticos.

Houve uma mudança orga-
nizacional global na Carestream 
Health desde sua cisão com o 
grupo Kodak. O resultado foi um 
modelo mais ágil, com uma co-
municação mais efetiva e menos 
níveis hierárquicos. Foi seguido 
um processo de padronização 
mundial, com grande foco em 
resultados. 

A maior mudança foi direcio-
nar o foco a serviços, e não mais 
apenas a produtos. A Carestream 
Health passou a ser uma empresa 
100% comercial, com enfoque em 
vendas e não em manufatura. 

CASES

Instituto Nacional do Câncer
A Carestream Health implementou no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) o sistema digital Kodak 
Carestream PACS, já em plena operação, interligan-
do quatro hospitais da entidade na cidade do Rio de 
Janeiro. O Kodak Carestream PACS possibilita o 
tratamento, a manipulação, o armazenamento e a 
distribuição de imagens digitais entre eles, oferecen-
do à população que usa o Sistema Único de Saúde 
(SUS) uma qualidade diagnóstica de altíssimo nível 
e maior eficiência no tratamento de câncer. Foram 
investidos na compra do sistema digital R$ 2,3 
milhões. 

De acordo com Reynaldo César Xavier Tavares, 
analista de sistemas e assessor especial da Coordena-
ção de Assistência do instituto, a previsão é de uma 

economia de R$ 1,1 milhão por ano com a redução 
de custos operacionais, de manutenção e compra 
de filmes. “Além disso, esse sistema gerará uma 
economia de quase oito milhões de litros de água 
anualmente, uma vez que não serão necessárias as 
processadoras do esquema anterior de revelação de 
filmes”, explica.

Os radiologistas do INCA já sentem a diferença em 
termos de agilidade e rapidez ao acesso das imagens. 
“Como dispensa a fase de revelação, o Kodak Cares-
tream PACS permite que as imagens sejam acessadas 
de qualquer computador da instituição onde ele esteja 
instalado, imediatamente após a geração do exame 
no equipamento”, comenta Claudia Camisão, chefe 
de Radiologia do Hospital do Câncer II.

Em dezembro de 2007, a Carestream Health ga-
nhou a licitação aberta pelo INCA 
para a compra de um sistema di-
gital Kodak Carestream PACS, 
feita em modelo de leilão reverso. 
“Nosso relacionamento com o 
Instituto já dura alguns anos. 
Para essa licitação, em especial, 
tivemos o apoio de nossa matriz, 
o que possibilitou que fôssemos 
muito competitivos e implantar 
uma solução de nível mundial 
em uma entidade de referência 
no tratamento público no Brasil”, 
disse Robert Eisenbraun, diretor 
comercial da Carestream Health 
no Brasil.

O INCA foi uma das primeiras instituições públi-
cas de saúde a receber a impressora Kodak DryView 
e os filmes DryView, eliminando o uso de produtos 
químicos na impressão de exames com imagem. 

De acordo com Eisenbraun, INCA e Carestream 
Health já vinham conversando sobre a implemen-
tação de uma solução PACS há alguns anos. “Di-
gitalizar o fluxo de imagens era um projeto antigo, 
mas sempre esbarrava na verba da entidade por se 
tratar de um investimento alto devido ao tamanho 
da instituição.”

Sistema de Saúde Mãe de Deus
Os administradores do Sistema de Saúde Mãe 

de Deus, que engloba um hospital de 440 leitos em 
Porto Alegre, três no interior no Rio Grande do Sul 
e dois serviços ambulatoriais, identificaram uma 
importante necessidade em 2004: era vital e urgente 
encontrar uma solução que contribuísse para me-
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lhorar ainda mais a gestão hospitalar, integrando 
imagens para diagnósticos em uma única platafor-
ma. O objetivo era otimizar seus processos internos, 
reunindo os dados gerados por exames de diagnóstico 
por imagem de todos es-
ses pontos em uma única 
central. Como o Mãe de 
Deus é uma referência 
para os gaúchos no cam-
po da saúde, a solução 
teria de ser a mais avançada. Era esse o desafio da 
administração.

O primeiro passo foi mapear o fluxo de trabalho 
do hospital, tarefa conduzida por um comitê técnico 
e operacional que desenhou o projeto PACS/RIS. 
“Tínhamos a certeza de que adquirir um PACS era 
sinônimo de futuro na área de radiologia, mas não 
sabíamos exatamente o que o sistema proporcionaria 
e o que um projeto como esse teria de envolver”, diz 
Francisco Costa Filho, gerente da área de diagnóstico 
por imagem e tratamento do Sistema de Saúde Mãe 
de Deus. 

Em agosto de 2005, teve início a primeira rodada 
de propostas para qualificar fornecedores. O processo 
não foi rápido, pois o projeto foi dividido em duas 
etapas e era bastante meticuloso. Depois de uma 
seleção criteriosa, a empresa eleita para fornecer o 
sistema foi a Carestream Health. 

A implantação começou em outubro de 2007. 
A primeira etapa consistiu em botar o PACS em 
operação, o que aconteceu em dezembro de 2007. 
Cinquenta radiologistas foram treinados, sendo que 
ainda houve um processo de personalização do siste-
ma de acordo com a demanda de cada profissional.

Posteriormente, teve início a customização das 
integrações do RIS com a digitalização dos raios X 
e da mamografia. No entanto, antes de qualquer 
ação, foi preciso preparar a capacidade de armaze-
namento e os demais servidores da instituição, além 
da instalação de CRs, scanners, gravadores e estações 
de trabalho. Um dos desafios foi integrar o RIS ao 
sistema hospitalar (HIS) já usado pelo Sistema de 
Saúde Mãe de Deus, além de estabelecer o escopo e 
quais informações seriam trocadas pelos sistemas de 
RIS da Carestream Health e de HIS já existentes na 
instituição. Esse foi um trabalho em conjunto desen-
volvido pelas equipes de TI da Carestream Health, do 
Mãe de Deus e do HIS. Há um ano, o RIS entrou em 
operação, complementando as modalidades dentro 
do PACS. Os ajustes operacionais foram feitos e a 
customização com o HIS entrou em operação. 

BENEFÍCIOS

Do ponto de vista médico, os benefícios foram 
significativos, garante o Dr. Marcelo Abreu, chefe 

da radiologia do Mãe 
de Deus. “O sistema 
proporciona maior 
precisão diagnóstica 
devido às ferramentas 
que oferecem melhor 

avaliação do acompanhamento de exames”, explica. 
“Além disso, o sistema viabiliza negócios e facilita a 
relação médico/paciente. Temos acesso aos dados em 
qualquer lugar. A qualificação da imagem, garantida 
por um sistema que nos permite buscar a melhor 
forma de receber, interpretar e disponibilizar essas 
informações, agrega valor ao atendimento.”

De acordo com Cláudio Abs da Cruz, PACS 
administrator do hospital, atualmente o sistema se 
encontra em fase de consolidação e estabilização no 
hospital, mas já está sendo desenvolvido o projeto 
para a implantação do PACS/RIS nas outras uni-
dades do Mãe de Deus. “A previsão é que entre em 
operação primeiramente na emergência e, posterior-
mente, no Mãe de Deus Center, na Zona Norte de 
Porto Alegre. Há planos, ainda, para que o PACS/
RIS seja implementado nas unidades do interior.”

O Sistema de Saúde Mãe de Deus é uma rede 
de hospitais e serviços de saúde sem fins lucrativos 
de alta, média e baixa complexidade hospitalar, que 
oferece também programas de saúde familiar comu-
nitária. O Hospital Mãe de Deus é uma das obras da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeo-Scalabrinianas, fundada em 25 de outubro 
de 1895, na Itália.

O Hospital Mãe de Deus exerce o papel de líder 
na condução e no aperfeiçoamento das atividades de 
saúde, tendo como missão transferir tecnologia à rede 
de hospitais, levar qualidade de assistência à saúde 
aos segmentos sociais menos favorecidos, contribuir 
para o aporte de conhecimentos técnico-científicos 
para as regiões desprovidas desses recursos e servir 
de campo de estágio e formação para os demais 
hospitais do sistema.

 
RCC RADIOLOGIA  
CLÍNICA DE CAMPINAS

Desde meados dos anos 90, a comunidade de 
mamografia tem focado na digitalização. A mamo-
grafia foi uma das últimas áreas de imagens médicas 
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a fazer a transição, em parte devido aos problemas 
técnicos em fazer com que as imagens digitais de alta 
qualidade atendessem às tarefas clínicas de detecção 
de câncer de mama, à habilidade de gerenciar a ima-
gem e à interpretação de maneira eficaz em todas as 
etapas do exame de mamografia, e ao alto custo dos 
sistemas de mamografia digital.

Hoje, a maioria dos mamogramas ainda são feitos 
em sistemas tradicionais de filme, e isso ainda conti-
nuará a ser um componente importante da imagem 
mamográfica durante muitos anos. No entanto, com 
o amadurecimento dos sistemas digitais, essa técnica 
se torna cada vez mais uma opção viável. 

Muitas instituições de saúde e clínicas de radiolo-
gia no Brasil ainda analisam as vantagens e desvan-
tagens da migração total de um sistema analógico 
para o digital. Várias questões devem ser levadas 
em conta, como preço, treinamento de profissionais, 
parque já instalado e sua integração com as novas 
soluções, entre outros itens.

De acordo com o Dr. Michel Kalaf, da RCC 
Radiologia Clínica de Campinas, 
que migrou totalmente do analó-
gico para o digital, mamografia é 
ciência e arte. “Arte, pois neces-
sita de tecnólogos e radiologistas 
muito bem treinados para ler as 
imagens e detectar até as menores 
microcalcificações, e ciência, pois 
depende do posicionamento certo 
da mama, compressão correta, 
disparo do raios X, entre outros 
procedimentos essenciais para o 
bom resultado do exame.”

A clínica do Dr. Kalaf ad-
quiriu seu primeiro DR (digital 
radiology) em 2002 e, três anos 
mais tarde, foi a vez de instalar 
o Kodak DirectView CR 850 da 
Carestream Health para mamografia. Em 2007, a 
clínica ampliou suas instalações, adquiriu novos 
equipamentos de raios X e ultrassom, usando tec-
nologia 100% digital. “Somos referência nacional 
em exames por imagem da mama. Com dedicação 
e tecnologia, proporcionamos exames integrados de 
mama, com um centro especializado de excelente 
qualificação”, explica.

Com o Kodak DirectView CR 850, a RCC Ra-
diologia Clínica de Campinas agilizou o atendimento 
às pacientes de mamografia, diminuindo o tempo 
dos exames. Além disso, pôde reduzir o número de 

segundas chamadas para novos exames, uma vez 
que a mamografia digital permite uma amplitude 
dinâmica, contraste ampliado, manipulação de ima-
gens, a possibilidade de zoom sem perda de resolução, 
entre outras possibilidades. “Tornamo-nos também 
uma clínica ‘limpa’, sem uso de filmes e  produtos 
químicos, e expomos as pacientes a menos doses de 
radiação”, completa.

A RCC Radiologia Clínica de Campinas (www.
radiologiaclinicadecampinas.com.br) foi fundada 
em agosto de 1980, tendo como princípios qualifi-
cação com eficiência, tecnologia de ponta e elevado 
profissionalismo. É unidade modelar em diagnóstico 
por imagem. Conta com corpo médico especializado, 
membros titulares do colégio Brasileiro de Radiologia. 
A RCC possui três unidades em Campinas. 

RADIOGRAFIA DIGITAL ODONTOLÓGICA 

A comunidade de profissionais em odontologia 
vem paulatinamente migrando para o diagnóstico 

por imagem digital. O processo é 
gradual, porém definitivo, pois a 
solução digital traz grandes bene-
fícios. “Investi em radiologia digi-
tal por vários motivos. Primeiro, 
procuro dotar minha clínica com 
equipamentos dos mais avança-
dos e, por uma questão de coerên-
cia, optei por introduzir a solução 
digital”, explica Dr. Coelho An-
drade, professor e especialista em 
implantes e periodontia. 

Hoje, a maioria das radiogra-
fias odontológicas ainda é feita 
no sistema tradicional, via filme. 
No entanto, com a evolução da 
tecnologia e da melhor concep-
ção dos produtos por parte dos 

fabricantes, a radiografia digital vai consolidando 
sua presença no mercado. Afinal, são múltiplas as 
vantagens. “As imagens digitais são obtidas instanta-
neamente, sem a perda de tempo com a revelação dos 
filmes. Isso gera grande facilidade para o profissional 
e menos incômodo ao paciente”, afirma o dentista 
mineiro. Outro ponto relevante é a possibilidade de 
ampliar e tratar as imagens, o que garante maior 
acuidade ao diagnóstico.  

“Todos os recursos disponíveis na fotografia di-
gital também estão presentes na radiografia digital. 
Além de facilitar os diagnósticos, podemos armazenar 

TECNOLOGIA

ALTA TECNOLOGIA NAS ÁREAS MÉDICA E DENTAL

Muitas instituições 
de saúde e clínicas 

de radiologia 
no Brasil ainda 

analisam as 
vantagens e 

desvantagens da 
migração total de um 

sistema analógico 
para o digital
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e enviar imagens para usuários 
remotos, como outras clínicas, 
centros de estudos e congressos 
especializados”, argumenta o 
Dr. Coelho Andrade. Outro 
aspecto importante é a redução do nível de radiação 
emitido para o paciente submetido à radiografia. 
“O raios X continua presente, só que a carga é bem 
menor sem o uso do filme”, completa o profissio-
nal, que apresenta em seu currículo mais de 40 mil 
implantes realizados em sua clínica. 

Outro benefício da radiologia digital é a elimina-
ção do problema da destinação dos filmes usados, o 
que contribui para a preservação ambiental. Não é 
por acaso que o setor médico-hospitalar-odontológico 
é um dos que mais têm avançado em termos de 
responsabilidade ambiental.

O Kodak 8000 da Carestream Health, utilizado na 
clínica do Dr. Paulo Coelho Andrade, é um sistema 
de captação e manipulação de imagens extraoral 
que oferece imagens panorâmicas de alta qualidade. 
Os recursos disponíveis garantem aos profissionais 
de odontologia imagens com grande fidelidade. O 
software que acompanha o equipamento é amigá-
vel e seus arquivos facilmente compartilhados nos 
ambientes clínico e acadêmico.

NOVAS TECNOLOGIAS AGILIZAM 
PRODUTIVIDADE DOS FORNECEDORES DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Em 2009, a Carestream Health demonstrou que 
sua nova Arquitetura SuperPACS™ pode criar 
maior eficiência no fluxo de trabalho e reduzir cus-
tos para fornecedores de serviços de diagnóstico por 
imagem que possuem várias unidades. A empresa 
também apresentou sua mais nova oferta, o CA-
RESTREAM RIS/PACS Versão 11.

A Arquitetura SuperPACS fornece uma única 
interface de visualização e laudos somados a uma 
lista de trabalho global, para exames e soluções de ar-
mazenamento de imagens distintos em um ambiente 
multissite. A plataforma cria eficiência no fluxo de 
trabalho ao permitir que exames atuais e anteriores, 
juntamente com dados relacionados DICOM e non-
DICOM, capturados e armazenados em qualquer 
local, possam ser lidos por um radiologista em qual-
quer localidade. A arquitetura importa as informa-
ções e os metadados (dados demográficos) do paciente 
dos arquivos existentes para seu banco de dados 
central, para suportar seu ambiente virtualizado sem 

a necessidade 
da migração de 
imagens (pixel 
data).

Uma única 
interface de usuário, disponível através da arquite-
tura SuperPACS, oferece um conjunto unificado 
de ferramentas de diagnóstico, que pode melhorar a 
produtividade e o desempenho dos radiologistas ao 
permitir laudos em plataformas de PACS de forne-
cedores diferentes. 

O Sistema de Saúde West Penn Allegheny foi 
uma instituição escolhida para o trade trial (teste) da 
arquitetura SuperPACS. O teste está em andamento 
nos dois maiores hospitais do Sistema, o Allegheny 
General Hospital e o The Western Pennsylvania 
Hospital, ambos em Pittsburgh, Pensilvânia (EUA). 
“Nossa meta é ter visualização de imagens e laudos 
de forma ágil a partir de qualquer ponto em nos-
so domínio de serviços de radiologia. E, pelo que 
vimos, a arquitetura SuperPACS é exatamente 
o que estávamos procurando, pois permitirá que 
nossos radiologistas, a partir de qualquer local, 
laudem qualquer exame radiográfico de nossa lis-
ta de trabalho global”, disse o Dr. Marc Wallace, 
neurorradiologista do Drexel University College of 
Medicine, Diretor de Informática de Imagem do 
Campus de Allegheny – parte do Sistema de Saúde 
West Penn Allegheny. “Essa plataforma também 
torna nossos radiologistas mais produtivos ao pa-
dronizar a interface do usuário, exibir protocolos e 
outras ferramentas de visualização que atualmente 
diferem em cada localidade.”

A Arquitetura SuperPACS pode, de maneira in-
teligente, disponibilizar exames aos especialistas ou 
ao primeiro radiologista disponível através de uma 
lista de trabalho global. A tecnologia de streaming 
e tunelamentos inteligentes suportam uma trans-
missão rápida através de qualquer tipo de serviço 
de internet. Ele também pode acomodar múltiplos 
números de identificação de pacientes de sites dife-
rentes, e distinguir pacientes diferentes que tenham 
o mesmo número de identificação.

As informações dos exames de todos os sites 
são automaticamente atualizadas e não existem 
limitações no número de unidades, na quantidade 
de metadados (dados demográficos), nas imagens 
ou nos exames que podem ser sincronizados. Essa 
infraestrutura também permite proteção contra 
perda de dados (business continuity) e recuperação da 
informação em caso de desastre. 

CARESTREAM HEALTH BRASIL
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A arquitetura SuperPACS é projetada para hos-
pitais e grupos de saúde, redes regionais de saúde, 
centros de diagnóstico por imagem com uma ou 
mais unidades, grupos de laudo ou serviços de tele-
radiologia.

EXPERTISE

A Carestream Health do Brasil é uma das poucas 
empresas no ramo da saúde preparada para oferecer 
suporte à indústria na caminhada em busca de con-

troles e de eficiência dos processos operacionais com 
objetivo de otimizar custos, ganhar produtividade, 
fazer mais com menos. E não só pela tecnologia que 
temos na área de imagem diagnóstica, mas também 
como uma empresa composta por colaboradores que 
têm amplo expertise no mercado de manufatura, em 
conceitos como lean manufacturing, 6 Sigma, Black 
Belt e QLP, entre outros. Com esses profissionais, 
podemos oferecer aos clientes suporte não só com o 
uso de nossa tecnologia como também nos conceitos 
de gestão dos clientes.

Alvaro Sugai é diretor geral da Carestream Health Brasil.
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a d i l s o n  b e r n a r d i n o

TOPMED

Desde o início de suas atividades, a TopMed 
sempre vislumbrou a necessidade urgente 
de mudança no sistema de saúde do Brasil, 
vocacionando-se para o desenvolvimento de 

produtos e serviços que contemplassem a valorização 
e a promoção da saúde, ao contrário do atendimento 
convencional vigente no setor, que tem seu foco pre-
ponderante no tratamento e na gestão de doenças.

Este case descreve a trajetória inovadora da  
TopMed na prospecção de novos nichos de mercado 
em serviços de saúde; e como a empresa contribuiu, 
especialmente no período 2008/2009, para uma 
verdadeira mudança paradigmática quanto à sua 
forma de atuação em Santa Catarina e no Brasil, 
abrangendo projetos de expansão também para 
outros estados.

Combinando uma nova filosofia de gestão da saú-
de, aliando alta tecnologia e uma equipe multidisci-
plinar qualificada para um atendimento competente 
e humanizado, a TopMed se constitui num case que 
se utilizou de um eficaz ferramental de Marketing e 
Comunicação para atingir resultados surpreendentes: 
alcançar hoje cerca de 200.000 pessoas que se be-
neficiam diretamente dos serviços da empresa, além 
da população em geral que usufrui de iniciativas de 

A TopMed é uma empresa genuinamente catarinense. Iniciou 
suas atividades no ano de 2003, e tem sua matriz na cidade 
de Florianópolis e filial na cidade de São José. Especializada 
em operar e administrar planos e serviços de saúde, está 
devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde (ANS), 
sob o número 41.579-7.

Pioneirismo nacionaL
em Promoção à saúde
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responsabilidade social como as Academias de Saúde 
TopMed, de livre acesso às comunidades, instaladas 
em locais públicos de diversos municípios.

GLOSSÁRIO 

Promoção à saúde ou promoção de saúde
Supõe uma concepção que não restrinja a saú-

de à ausência de doença, mas que seja capaz de 
atuar sobre seus determinantes. Incidindo sobre as 
condições de vida da população, 
extrapola a prestação de serviços 
clínico-assistenciais, abrangendo 
ações intersetoriais que envolvam 
a educação, o saneamento básico, 
a habitação, a renda, o trabalho, a 
alimentação, o meio ambiente, o 
acesso a bens e serviços essenciais, 
o lazer, entre outros determinan-
tes sociais da saúde. A expressão 
“promoção de saúde” foi usada 
pela primeira vez em 1945, pelo 
canadense Henry Sigerist (Pereira 
et al., 2000). O médico historiador 
definiu quatro tarefas essenciais à 
medicina: a promoção de saúde, 
a prevenção de doenças, o tratamento dos doentes 
e a reabilitação. Afirmou que “a saúde se promove 
proporcionando condições de vida decentes, boas 
condições de trabalho, educação, cultura física e 
descanso” (Sigerist apud Terris, 1992, p.38). 

Prevenção de doenças
As medidas preventivas à nossa disposição hoje 

em dia são inúmeras, e muitas delas devem ser in-
corporadas ao nosso estilo ou hábito de vida porque 
contribuem inquestionavelmente para a manutenção 
de nossa qualidade de vida. 

Prevenção de doenças nos seus diferentes níveis: 
• A Prevenção Primária significa evitar a ocorrên-
cia de uma doença, eliminando fatores de risco ou 
tratamento de lesões precursoras, sendo o nível no 
qual se encontram agrupadas as medidas ou ações 
especialmente destinadas ao período que antecede a 
ocorrência da doença, entre elas o saneamento básico, 
a vacinação e o controle de vetores, por exemplo. 
Na TopMed, as ações de prevenção primária são 
trabalhadas com a totalidade dos usuários, com 
ênfase nas pessoas que ainda não desenvolveram 
qualquer doença.

• A Prevenção Secundária significa prevenir a 
evolução das enfermidades através da execução de 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, incorpo-
rando uma série de medidas que visam a impedir a 
evolução de doenças já existentes e, em consequência, 
suas complicações, permitindo o início imediato do 
tratamento e evitando, muitas vezes, o agravamento 
da enfermidade. A análise clínica dos sinistros da 
carteira e o mapeamento do perfil de saúde da popu-
lação alvo são ações de prevenção secundária que a 

TopMed realiza desde o início do 
projeto, com o objetivo de fazer o 
diagnóstico precoce e classificar 
os indivíduos segundo seus riscos 
em saúde.
• A Prevenção Terciária engloba 
ações voltadas à reabilitação do 
indivíduo após a cura ou o controle 
da doença, a fim de reajustá-lo a 
uma nova condição de vida, en-
globando a fisioterapia, a fisiatria, 
a terapia ocupacional e a colocação 
de próteses, por exemplo. O progra-
ma de gerenciamento de pacientes 
crônicos da TopMed visa ao acom-
panhamento deles por grupos de 

patologias, através de protocolos de saúde específicos 
para o tratamento das doenças crônicas.
• A Prevenção Quaternária é um nível de prevenção 
recentemente introduzido, e abrange um conjunto de 
ações que visam a evitar a iatrogenia associada às 
intervenções médicas, como a sobremedicalização 
ou os “excessos preventivos”. Jamoule propôs a 
prevenção quaternária como um quarto e último tipo 
de prevenção, não relacionada ao risco de doenças e 
sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo 
intervencionismo diagnóstico e terapêutico e à me-
dicalização desnecessária. A prevenção quaternária 
atenua ou evita as consequências do intervencionis-
mo médico excessivo que implica atividades médicas 
desnecessárias.
• “Vidas” atendidas: o conceito de “vida” atendida 
por uma empresa de saúde significa cada indivíduo – 
titular ou dependente – que está coberto pelo contrato 
que a empresa tem com seus clientes. É sinônimo 
de beneficiário ou usuário. 

OS PROBLEMAS/OBJETIVOS

O cenário da saúde no mundo e no Brasil
Vivemos um paradoxo: se por um lado temos 

Desde o início de 
suas atividades, 

a TopMed sempre 
vislumbrou a 
necessidade 
urgente de 

mudança no 
sistema de saúde 

do Brasil
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experimentado um aumento da 
expectativa de vida da população 
pelo progresso da medicina, por 
outro, temos sofrido de males fruto 
de hábitos de vida equivocados e 
da falta de cuidados adequados na 
prevenção às doenças e na promo-
ção à saúde. O envelhecimento da população traz 
consigo, também, o aumento de risco e complicações, 
desenvolvimento de doenças crônicas e crescimento 
exponencial nos custos com a saúde. O impacto deste 
cenário afeta a qualidade de vida dos indivíduos e traz 
prejuízos econômicos, sociais e familiares. 

Um dos maiores desafios contemporâneos, por-
tanto, é como manter as pessoas saudáveis e como 
diminuir, especialmente, a incidência e a evolução 
das chamadas doenças crônico-degenerativas (DCs). 
O seu impacto mundial pode ser dimensionado pelos 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que creditam a estas doenças a responsabilidade por 
60% de todas as causas de morte e 47% das despe-
sas globais com saúde. Para 2020, este perspectiva 
tende a ser agravar ainda mais, caso sejam mantidas 
as atuais tendências quanto a hábitos de vida e de 
atenção à saúde: se não houver uma ruptura para-
digmática quanto à forma de atuação do sistema e 
das operadoras de saúde, as doenças crônicas poderão 
vir a representar 73% de todas as causas de morte e 
60% dos custos de saúde.

Focando o cenário no nível nacional, o impacto 
das doenças crônicas no Brasil não é menos preocu-
pante: elas constituem a principal causa de mortes 
desde os anos 80, sendo que 30% da população, em 
geral, têm ao menos uma DC, e no segmento acima 
de 65 anos este índice chega a quase 80%. De 1996 a 
2004, segundo dados do Ministério da Saúde, houve 
um aumento de mais de 30% nas mortes associadas 
com DC, tais como a diabetes e doenças associadas 
à hipertensão. Este quadro consome 70% dos custos 
de hospitalizações e emergências no país; responde 
por 60% de anos perdidos por mortes prematuras; 
e provoca 75% de anos vividos com algum tipo de 
deficiência. De um modo geral, este diagnóstico se 
reflete em todos os Estados brasileiros, incluindo 
Santa Catarina. 

O desafio de uma mudança de atitude
Estamos vivendo por mais tempo, mas não esta-

mos vivendo com mais qualidade. A questão exige 
um tratamento responsável não apenas por parte 
do Estado, mas também pelo setor privado: sejam 

empregadores de mão-de-
obra responsáveis pela 
gestão de pessoas, sejam 
as empresas especializa-
das que prestam serviços 
de saúde à sociedade. 

Em reportagem da Revista Exame, de 
2005, intitulada “O insustentável custo da saúde 
nas empresas”, já se afirmava que os gastos com a 
assistência médica dos funcionários não paravam 
de crescer e ameaçavam comprometer o resultado 
das empresas. Na tentativa de desacelerar o ritmo 
de aumento dos gastos, um número crescente de 
empresas estava revendo o desenho de seus planos de 
saúde. Uma das conclusões gerais foi a de que um 
dos principais caminhos viáveis seria o de investir 
mais na prevenção, de modo que os funcionários 
preservassem uma melhor qualidade de vida e, por 
consequência, também assegurassem uma melhor 
produtividade.

Os mesmos cuidados com prevenção, num 
sentido mais amplo, devem envolver aposentados, 
integrantes da terceira idade, jovens e crianças, de 
modo que possamos continuar aumentando nossa 
expectativa de vida, e ao mesmo tempo, envelhe-
cendo com qualidade. Foi a partir deste momento 
que a TopMed começou a identificar um potencial 
nicho de mercado ainda inexplorado no Brasil: o de 
cuidados preventivos às doenças e o de promoção à 
saúde. Para interpretar com precisão o desafio que 
tinha pela frente e traçar seus objetivos de mercado 
visando inovar e expandir os seus negócios, a Top-
Med definiu o seguinte quadro de avaliação sobre as 
mudanças que estavam se processando na atitude 
com relação à saúde.

 
Os objetivos dos novos serviços da 
TopMed 

Com base na experiência dos seus gestores e 
corpo de especialistas, na realização de pesquisas de 
mercado, e na interpretação dos cenários e desafios 
inerentes ao ambiente mercadológico da prestação 
de serviços de saúde, a TopMed elegeu, a partir de 
2007, um conjunto de objetivos para aproveitar a 
oportunidade de negócio vislumbrada e promover 
uma mudança radical na sua forma de atuação, 
pioneira em Santa Catarina e no Brasil. Os novos 
serviços que a empresa deveria conceber e passar a 
prestar precisavam pautar-se pelas seguintes metas 
e filosofia:
• Melhorar a qualidade de vida do assistido.
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• Reduzir os riscos de complicações e descompen-
sações precoces.
• Diminuir a frequência de hospitalizações.
• Estimular o autocuidado, dando suporte ao as-
sistido para assumir o controle sobre a sua saúde e 
sua vida.
• Atuar como agente facilitador na relação do assis-
tido com o plano de saúde e o médico, fortalecendo 
o vínculo com o médico assistente (MA)
• Ajudar o médico a promover o melhor cuidado 
para o assistido.
• Estimular o uso racional do Plano de Saúde.

Com esses objetivos em foco, a TopMed empreen-
deu todo um conjunto de soluções e estratégias para 
desenvolver um novo posicionamento estratégico de 
mercado que lhe permitisse dar um salto de quali-
dade e resultados em seus negócios, desenvolvendo 
um portfólio de produtos e serviços inovadores que 
iriam se comprovar altamente satisfatórios e mesmo 
surpreendentes, especialmente a partir de 2008.  Os 
detalhes deste case são relatados a seguir, nos Capí-
tulos 2 e 3. 

AS SOLUÇÕES/ESTRATÉGIAS ADOTADAS

Aqui são enumeradas as principais soluções e es-
tratégias desenvolvidas pela TopMed para responder 
aos problemas e desafios de mercado enunciados no 
Capítulo 1 do case, com base na utilização de um 
criativo e eficaz ferramental de Marketing e Comuni-
cação que viria a contribuir para a obtenção de bem-
sucedidos resultados, apresentados no Capítulo 3. 

Definição de nicho inovador de mercado 
Com base nas prospecções, pesquisas e avaliações 

de mercado procedidas pela TopMed, ficou claro 
que a empresa deveria ir além de suas funções ori-
ginais de operadora de planos de saúde, inovando e 
se diferenciando das demais prestadoras de serviços 
atuantes no mercado.

A TopMed não se propôs a concorrer com as 
operadoras tradicionais de planos de saúde, mas a 
oferecer serviços diferenciados e inovadores, que ao 
mesmo tempo complementassem e fossem além das 
opções até então existentes em termos de cuidados 
com a saúde: ao invés de tratar apenas doentes e 
doenças, a TopMed optou por investir na saúde e 

A atitude convencional A atitude inovadora 

Focada no Médico Focada no paciente e na família

Doença Bem-Estar

Cuidado localizado Cuidado contínuo

Gestão dos episódios Gestão da doença

Gestão dos recursos Gestão da demanda

Decisão solitária Decisão colaborativa, baseada em evidências

Eficiência de processo Efetividade do tratamento

Cuidado descentralizado e generalizado Cuidado centralizado e especializado

Características 
de atuação típicas

Operadoras convencionais 
de Planos de Saúde

Atuação 
diferenciada 
da TopMed 

Rede credenciada Sim Não

Foco de atuação Doença Saúde

Equipe multidisciplinar Não Sim

Mudanças com relação à saúde

Diferenças entre prestadoras de serviços de saúde

Tabela 1

Tabela 2
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na prevenção, cumprindo um papel 
educativo, humano e personalizado, 
que valoriza a pessoa e incentiva 
também o autocuidado, para que ela 
viva melhor e mais saudável.

Branding: construção 
e gestão da marca

Uma vez identificado seu novo nicho de atuação 
inovadora, a TopMed definiu seu negócio como sen-
do “Gerir e cuidar da saúde das pessoas”. Estabeleceu 
sua missão como “Promover a qualidade de vida das 
pessoas melhorando a governabilidade do investi-
mento em saúde e a produtividade das empresas e do 
país”. E projetou sua visão com o objetivo de “Ser 
reconhecida no mercado pela excelência na gestão 
e no cuidado em saúde por meio da humanização e 
de tecnologia”. 

Para se reposicionar no mercado, a TopMed sa-
bia que era também necessário construir sua marca 
baseada num processo de branding competente e 
criativo. A proposta de comunicação da marca  
TopMed passou a ter como foco e viés o indivíduo e 
sua relação com a saúde, levando em conta o mote e 
slogan principal: “Sua saúde em dia com a vida”. 

Em todas as peças institucionais, de comunica-
ção e propaganda da TopMed, os indivíduos seriam 
estimulados a cuidar da sua saúde, já que “estar em 
dia” significa uma atitude de cuidado diário, significa 
estar saudável para viver e aproveitar a sua fase de 
vida, seja com 10 ou 80 anos. A ideia era passar a 
mensagem de que “a TopMed lhe ajuda a manter 
saudável, porque quer que você esteja pronto para 
aproveitar o melhor que a vida pode oferecer”; ou 
“Para a TopMed, estar de bem com a vida é estar 
com a saúde em dia, com exercícios corretos, ativi-
dades, alimentação equilibrada”. Daí derivou um 
conjunto de ações de Marketing e Comunicação 
empreendidas pela TopMed levando sempre em 
conta premissas e objetivos tais como:
• Organizar as estratégias da marca.
• Determinar a identidade e seu posicionamento.
• Planejar a comunicação com o mercado.
• Garantir uniformidade e coerência entre todos os 
players organizacionais.
• Planejamento de ações de curto, médio e longo 
prazos.
• Gestão dos processos de publicidade e marketing.
• Desenvolver conceito criativo, linha de comuni-
cação, identidade visual e o “tom de voz” para os 
projetos.

Criação de 
portfólio de 
produtos TopMed 

Para a TopMed in-
gressar no mercado com 
seu novo posicionamen-

to, era preciso conceber e 
formatar novos produtos e serviços que traduzissem 
adequadamente aos clientes os diferenciais de ino-
vação e excelência propostos e disponibilizados por 
uma empresa de saúde de vanguarda. Foram criados, 
então, três principais produtos para o novo portfólio 
TopMed: O TopMed Previne, o Saúde 24 Horas e o 
Pesquisa Saúde TopMed.

O TopMed Previne é um produto que atua desde 
o planejamento até a execução e o monitoramento das 
ações que promovem a saúde entre beneficiários de 
determinada empresa privada ou organização pública 
contratante dos serviços. Através de ações coordenadas 
e do acompanhamento contínuo, o TopMed Previne 
estimula o surgimento de um novo modelo de relação 
profissional entre a equipe de saúde e o usuário, onde 
o vínculo torna-se um grande fator de sucesso para 
a chamada “gestão de cuidado”. Isto gera resultados 
positivos nas ações de prevenção e de redução do 
custo assistencial, além de enorme satisfação do 
usuário, que se sente cuidado e protegido. Estruturado 
no conceito de “Prática Clínica Cuidadora”, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, 
assistentes sociais e nutricionistas atuam como “ges-
tores do cuidado”. As ações são realizadas através da 
Central de Monitoramento (Contact Center), de visitas 
domiciliares ou no ambiente de trabalho e de atividades 
em grupo (Oficinas). 

OFICINAS DE SAÚDE 

As Oficinas de Saúde TopMed são reuniões de 
grupos de 15 a 20 pessoas, que se encontram com 
periodicidade e duração predefinidas para tratarem 
temas específicos em promoção à saúde e prevenção 
às doenças, abordados por profissionais especializados. 
O foco das Oficinas é educacional e na mudança de 
hábitos de vida. Duas das Oficinas mais consagradas 
são a “Balança Equilibrada”, na qual os usuários 
são motivados à mudança de hábitos alimentares, à 
prática de atividades físicas, ao autoconhecimento e ao 
autocuidado, bem como são informados sobre a corre-
lação desses fatores com uma vida mais saudável; na 
Oficina “Respirando Saúde”, os usuários tabagistas que 
desejam parar de fumar são avaliados individualmente 
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quanto ao grau de dependência da nicotina, participam 
de reuniões em grupo e, após, são monitorados.

O Saúde 24 horas é o produto inovador da  
TopMed responsável por fornecer aos beneficiários 
informação qualificada para a prevenção de doen-
ças e mudar a maneira como o indivíduo utiliza 
a assistência médica, na medida em que amplia o 
seu conhecimento e a percepção da necessidade de 
cuidados médicos. O serviço, que funciona 24 horas 
por telefone e via chat, é para aqueles momentos 
em que alguém está em dúvida se deve ou não ir 
ao médico; se seu filho está com febre; alguém co-
meu demais e está passando mal; está com dor de 
cabeça; tem dúvida quanto ao nome ou à dosagem 
de um remédio etc. A central de teleatendimento da 
TopMed especializada na área de 
saúde é composta por médicos e 
enfermeiros, e é um porto seguro 
para oferecer orientação prática, 
rápida e segura aos beneficiários 
quanto a triagem, aconselhamen-
to e acompanhamento em saúde; 
aconselhamento farmacológico; 
informações gerais sobre saúde; e 
assistência em saúde pública. 

A Pesquisa em Saúde Topmed 
tem como objetivo propiciar que a 
empresa ou órgão público contratante 
conheça o perfil de saúde de seus 
colaboradores e possa planejar e de-
senvolver ações focadas nos principais 
pontos que impactam na saúde e na 
qualidade de vida dos mesmos. 

É considerado um serviço de vigi-
lância em saúde, estruturado por meio de “inquéritos de 
saúde” que permitem: mapear a população com doença 
crônica; conhecer os hábitos de vida da população alvo, 
para melhor promover a saúde; mapear os riscos em 
saúde da população alvo, para desencadear ações de 
prevenção primária. Através das pesquisas, a TopMed 
identifica os principais fatores de risco e patologias exis-
tentes, permitindo apontar as causas de afastamento do 
trabalho, planejar e desenvolver ações que melhore a 
qualidade de vida das pessoas, com consequente redução 
do absenteísmo e dos custos com saúde.

INVESTIMENTO NO DIFERENCIAL DE 
ATENDIMENTO HUMANIZADO 

Para cumprir sua missão com competência e 
excelência, a TopMed investiu na qualificação de 

uma equipe especialmente treinada para fornecer 
um atendimento humano e personalizado aos bene-
ficiários: seja de forma presencial ou pelo teleatendi-
mento. Na TopMed, os processos são efetivamente 
diferentes e inovadores. Equipes acompanham os 
usuários mesmo antes dos problemas surgirem. São 
profissionais que trabalham para manter as pessoas 
saudáveis e, consequentemente, contribuir para que 
as empresas e organizações operem também no seu 
potencial produtivo ideal. 

A TopMed conta uma estrutura em torno de 100 
profissionais que integram equipes multidisciplinares 
compostas por: médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, nutricio-
nistas e farmacêuticos. A atuação das equipes se faz 

por meio de  visitas domiciliares, por 
telemonitoramento (Contact Cen-
ter) e pelas Oficinas de Saúde. Os 
principais diferenciais que caracte-
rizam o caráter de humanização do 
atendimento da TopMed podem ser 
elencados conforme a seguir:
• Os colaboradores da Central de 
Relacionamento (Contact Center) 
TopMed são todos técnicos de enfer-
magem. Isso diferencia a TopMed e a 
aproxima dos clientes, que se sentem 
mais compreendidos, acolhidos, uma 
vez que a linguagem empregada 
pelos atendentes é mais adequada e 
o grau de entendimento relacionado 
às questões de saúde é maior.
• As equipes de visitação atuam 
como “gestores do cuidado”, aten-

dendo os beneficiários assistidos de forma ampla. 
Ou seja, os usuários são vistos individualmente e no 
contexto familiar e social. Assistentes sociais fazem 
parte de todas as equipes, independentemente da 
localidade onde viva o beneficiário.
• No monitoramento dos casos, os técnicos de en-
fermagem do Contact Center ligam periodicamente 
para saber sobre a situação de saúde, hábitos de vida, 
realização de consultas e exames.

A TopMed também adota políticas internas de 
endomarketing e incentivo aos seus funcionários e 
colaboradores (ver exemplo de ações nos Anexos).

Inovações tecnológicas 
para a excelência dos serviços

Como parte do processo de inovação da TopMed 
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na oferta de serviços de excelência 
em saúde, inclui-se um avançado 
programa de utilização de tecnologias 
que atuam como suporte à atuação 
das equipes e disponibilizam recursos 
até então incomuns para o setor, que 
otimizam, agilizam e fornecem níveis 
extras de eficácia em termos de gestão 
e operação da empresa junto aos seus 
clientes e beneficiários. Os principais 
exemplos desses recursos tecnológicos abrangem:

Sistema informatizado e customizado 
A TopMed Utiliza um sistema de informações 

totalmente desenvolvido e adaptado para a sua ati-
vidade. É um sistema operacional com algoritmos 
inteligentes, que faz todo o controle de protocolos 
clínicos e planos de cuidados dos pacientes em 
acompanhamento, além do controle de evolução 
clínica e do prontuário de cada paciente. O sistema 
realiza também o controle de toda a atuação do 
Contact Center e das equipes que efetuam as visitas 
domiciliares. 

 
Suporte tecnológico para os componentes 
das equipes multidisciplinares

As equipes da TopMed têm à sua disposição no-
tebooks com internet e sistema para registros de todas 
as informações dos contatos com pacientes, assim 
como aparelhos celulares para comunicação móvel. 
Quanto aos carros, a TopMed está implantando um 
novo sistema de GPRS que, além de controlar toda a 
rota e a logística para as visitas domiciliares, também 
mantém comunicação bidirecional, em tempo real, 
com o Contact Center da empresa.

Contact Center com capacidade 
para 150.000 contatos/mês

O sistema de telefonia da TopMed tem as carac-
terísticas e dimensões de um Call Center de grande 
porte. Realiza atualmente cerca de 50.000 contatos 
por mês com os pacientes e beneficiários monito-
rados.

BI – Business Inteligence
A TopMed está finalizando a implantação de seu 

sistema de BI – Business Inteligence – que  permitirá 
a análise estratégica das informações de toda a carteira 
de clientes. Através do BI, será possível cruzar infor-
mações epidemiológicas com informações de custo e 
de produção, permitindo um conhecimento profundo 

do comportamento de 
toda a população nos 
aspectos de saúde e qua-
lidade de vida. 

 
Telemedicina

A TopMed também 
está concluindo um pro-
jeto de Telemedicina 

o que utilizará equipamentos para 
coletas de exames e dados antropométricos com tec-
nologia de transmissão de rede sem fio (bluetooth). 
Com esses equipamentos, será possível a realização 
de medições de pressão arterial, pulso, níveis de gli-
cose, peso e outros exames. A cada nova medição, o 
equipamento transmite o resultado diretamente para 
um dispositivo bluetooth que capta as informações 
e atualiza diretamente o prontuário do paciente no 
Contact Center da TopMed.

Bases de operação regionalizadas 
Para assegurar sua atuação descentralizada e efi-

caz, a TopMed, além de sua central em São José e 
Florianópolis, tem abrangência de atuação em todo 
o Estado de Santa Catarina. Esse trabalho é possível 
utilizando-se equipes locadas em cidades polo que 
atendem às mesorregiões, tais como: Chapecó, Lages, 
Joaçaba, Blumenau, Joinville, Rio do Sul, Criciúma/
Tubarão e Grande Florianópolis. 

Ações de comunicação,  
merchandising e no media

O perfil de atuação mercadológica da TopMed é 
tipicamente B2B – Business to Business –, já que 
seus clientes são organizações e empresas privadas ou 
públicas que desejam contratar planos de promoção 
à saúde e prevenção de doenças aos seus funcionários 
e colaboradores. Desse ponto de vista, a TopMed 
realiza ações de comunicação valorizando sua iden-
tidade corporativa, utilizando material institucional e 
de apresentação padronizados, e estabelecendo ações 
pró-ativas de prospect e captação de clientes via vi-
sitas e contatos planejados aos seus  públicos-alvos 
de interesse potencial.

Para sua comunicação virtual com os benefi-
ciários, clientes e o mercado de um modo geral, a 
TopMed mantém o portal www.topmed.com.br com 
conteúdos informativos, instrutivos e de serviço.

A empresa investe também em merchandising, 
brindes e outras formas de no media (ou media bellow 
the line), como é o caso de ações diretas em eventos e 
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oportunidades de mercado onde divulga sua marca 
diretamente para públicos do seu target. 

Um projeto de comunicação e propaganda a ser 
deslanchado ainda este ano prevê a produção da  
TopMed Magazine, um conteúdo com características 
cross-media, que divulgará marcas, produtos e servi-
ços associados ao negócio da TopMed: a promoção à 
saúde e a prevenção de doenças. Uma amostra geral 
com alguns exemplos dos itens citados neste tópico 
2.7 do Capítulo Soluções pode ser encontrada nos 
Anexos do case.

ACADEMIAS DE SAÚDE TOPMED

As Academias de Saúde TopMed constituem 
outra revolucionária inovação na forma de promover 
a saúde em dimensão pública e comunitária. Em 
vez de instalar academias privadas para a prática 
fechada de exercícios apenas pelos seus beneficiários 
e clientes, a TopMed ousou e socializou o alcance 
de sua iniciativa: adotou um 
formato de academia ao ar li-
vre composto por 10 módulos 
(conforme folder reproduzido 
nos Anexos), sendo que alguns 
deles são duplos ou triplos.

Inicialmente a nomencla-
tura original era Academia da 
Terceira Idade (ATI), mas com 
o tempo a TopMed identificou 
que alguns adultos sentiam-se 
excluídos do projeto, por não 
serem da terceira idade. Como o 
objetivo da empresa é estimular 
a atividade física em todas as idades, o nome foi al-
terado para Academia de Saúde TopMed.

A sistemática de implantação das Academias en-
volve o investimento direto da TopMed patrocinando 
o custo dos equipamentos, que são cedidos em como-
dato para as Prefeituras. A TopMed utiliza as Aca-
demias de forma direta – levando os clientes até elas 
e orientando e estimulando a prática de exercícios. 
E, de forma indireta, estimulando a atividade física 
dos clientes em monitoramento/acompanhamento 
nas Academias. As Academias, contudo, são para 
a comunidade, e a TopMed não possui privilégios 
para a utilização das mesmas.

OS RESULTADOS OBTIDOS

Em coerência com os objetivos estabelecidos pela 

TopMed, enunciados no Capítulo 1 do case, e a partir 
das soluções desenvolvidas e implementadas pela em-
presa no período 2008-2009, conforme demonstradas 
no Capítulo 2, foram obtidos os seguintes principais 
resultados quantitativos e qualitativos.

Resultados da TopMed crescem 313% 
Ao identificar o novo nicho de promoção à saúde e 

adotar uma estratégia mercadológica inovadora de atu-
ação no setor, a TopMed conseguiu um crescimento 
de 313% nos resultados obtidos em 2008, comparados 
com os de 2007. E a tendência para o ano em curso 
também é de expansão e aumento. Para 2009, com 
base nos resultados contabilizados até julho, a empresa 
projeta um crescimento de aproximadamente 30% nos 
resultados finais de 2009 em relação a 2008.

Beneficiários atendidos em 
Santa Catarina chegam a 200.000

O número de beneficiários – “vidas” – aten-
didos pela TopMed atingiu, 
em 2009, aproximadamente 
200.000 pessoas cobertas pelos 
contratos de atendimento. Esse 
universo inclui usuários de to-
das as faixas etárias, abrangendo 
titulares (trabalhadores ativos), 
seus dependentes e aposenta-
dos que têm contado com os 
serviços de promoção à saúde e 
prevenção de doenças prestados 
pelos profissionais da TopMed 
em todo o estado, por meio de 
equipes da empresa atuantes 

nas cidades polo. 

Expansão deve elevar para 500.000 o 
número de beneficiários

Pelo sucesso de mercado de planos e ações de-
sencadeados pela TopMed em 2008, a empresa está 
em processo de expansão da oferta de suas atividades 
para pelo menos outros três estados do Brasil. Como 
resultado dos negócios e contratos em andamento, a 
TopMed deve ampliar sua base total de beneficiários 
atendidos, até o final de 2009, para 500.000 “vidas”.

Indicadores de resultados 
em benefício dos usuários 

Dentro da filosofia de atendimento preventivo e 
de promoção à saúde da TopMed, um dos indica-
dores mais objetivos de resultados obtidos junto aos 
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seus públicos-alvos é o número de 
participantes efetivamente inscritos e 
participantes nos diversos programas 
e grupos especializados oferecidos 
pelas equipes multidisciplinares da 
empresa em todo o Estado. Dentre as 
várias “linhas de cuidado em saúde” 
oferecidas pela TopMed, destacam-se 
nove abaixo listadas, por meio das 
quais a TopMed monitora e orienta a 
promoção à saúde e a prevenção de doenças a 64.945 
usuários quanto às seguintes patologias:

RELAÇÃO QUALIDADE DE VIDA E 
PRODUTIVIDADE PARA OS CLIENTES

  
Do ponto de vista dos usuários, há um abrangente 

conjunto de casos individuais comprovados quanto à 
satisfação pelo atendimento da TopMed e à melhora 
na saúde após participarem dos programas de pre-
venção de doenças e promoção da saúde orientados 
pelas equipes de profissionais da TopMed.

Para o cliente contratante dos programas da  
TopMed para seus funcionários, o principal resulta-
do é a melhora da qualidade de vida e o consequente 
aumento da produtividade dos trabalhadores. Tam-
bém é relevante se dimensionar a redução dos gastos 
tradicionais com planos e custos de saúde quando 
um cliente adota os serviços da TopMed. A título de 
ilustração, um desses clientes obteve uma economia 
de 30% comparando os custos de saúde dos usuários 
que não eram acompanhados pela Topmed com os 
que estavam inscritos e acompanhados pelos progra-
mas de promoção à saúde e prevenção de doenças. 

Como um padrão ideal levando em conta esta-
tísticas contemporâneas de países desenvolvidos, o 
retorno do investimento esperado para projetos de 
prevenção é de no mínimo 2 (para cada R$ 1,0 in-
vestido, retorno de R$ 2,0) em economia com gastos 
em saúde. Nos Estados Unidos, estudos comprova-
ram que o investimento em promoção à saúde gera 
retorno imediato em redução de custos e principal-
mente em aumento da produtividade. Nesse estudo, 
para cada dólar de retorno em redução dos custos, 
somavam-se ainda 4 dólares de ganho em aumento 
de produtividade.

A exemplificação destes números contribui para 
dimensionar o potencial que representam os serviços 
que a TopMed pioneiramente lançou em Santa Cata-
rina e está expandindo para outros Estados do Brasil, 
gerando resultados individuais tanto para a melhoria 

da saúde e da qualidade 
de vida dos beneficiários, 
como para o aumento 
da produtividade no que 
refere às expectativas dos 
clientes contratantes dos 
serviços. Um ser hu-
mano mais saudável e 
feliz produz melhor, com 

mais prazer e rendimento, reduzindo o 
absenteísmo e aumentando seu rendimento pessoal e 
para a organização na qual trabalha, seja no âmbito 
privado ou no público.

Academias de Saúde TopMed: saúde e 
responsabilidade social

As Academias de Saúde TopMed resultaram 
num utilíssimo patrimônio doado às municipalidades 
catarinense no sentido da promoção da saúde de for-
ma pública, gratuita e de qualidade, constituindo-se 
também num exemplo de responsabilidade social 
da empresa. 

Inicialmente projetadas para beneficiar especial-
mente o público da terceira idade, passaram a ser 
usufruídas por adultos e jovens, indistintamente, 
alinhando-se com iniciativas de metrópoles inter-
nacionais de vanguarda, como Londres, que ins-
talou equipamentos similares em praças e parques 
públicos, também em 2009. No caso britânico, 
entretanto, o investimento integral foi da Prefeitura 
local, enquanto que no modelo da TopMed as muni-
cipalidades catarinenses participam apenas cedendo 
e preparando o terreno e fornecendo monitores.

Cada Academia representa um investimento 
da TopMed na ordem de R$ 20 mil a R$ 23 mil. 
Portanto, a TopMed já investiu mais de R$ 200 mil 
nesse projeto de abrangência social. Apenas para 
Florianópolis, existe a previsão de instalação de mais 
15 academias nos próximos 12 meses. 

Atualmente, as comunidades das seguintes cida-
des e bairros já contam com as Academias de Saúde 
TopMed para se exercitar de forma segura, saudável 
e divertida: 
• Florianópolis (Centro, na Avenida Beira-Mar, em 
frente ao monumento da Polícia Militar; Córrego 
Grande, dentro do Parque Ecológico; Coqueiros, 
no Parque de Coqueiros; Estreito, na Praça Nossa 
Senhora de Fátima e na Praça Renato Ramos da 
Silva; e Capoeiras, no Centro Comunitário); 
• Blumenau (na Praça das Gaitas Hering);
• São José (Beira Mar de São José, em frente ao CATI); 
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• São Miguel do Oeste (na Praça Belarmino An-
noni); 
• Gaspar (no Complexo Esportivo);  
• Caçador (no Parque José Rossi Adami).

Somos hoje a maior empresa do Brasil em pro-
moção e prevenção em saúde, bem como no geren-
ciamento de pacientes crônicos. Nosso trabalho é 
voltado a entender as pessoas, suas necessidades, seus 
anseios e dificuldades. Entendemos que este vínculo 
é fundamental na busca constante pela melhoria da 
qualidade de vida.

A eficiência da governabilidade dos investimentos 

em saúde surge como resultado dessa premissa. Já 
são mais de cinco anos de muito trabalho, dedicação 
e comprometimento voltados ao atendimento de um 
direito humano fundamental, a saúde. 

Aliamos ao nosso trabalho recursos de alta tecnolo-
gia, e o entendemos como valor agregado fundamental. 
E como prova disso somos a única empresa no país 
a conseguir monitorar pacientes remotamente, com 
equipamentos integrados à equipe multidisciplinar. 
Porém, não abrimos mão do atendimento que nos 
diferencia sempre: o atendimento humanizado. 

Podemos, sim, dizer que buscamos a excelência 
em tudo o que fazemos. 

Adilson Bernardino é presidente da TopMed.
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Uma empresa que já nasceu grande e com larga experiência 
no mercado. Essa é a característica marcante na história da 
Masb Desenvolvimento Imobiliário. Nascida em 2007 da fusão 
de três companhias (Metro Participações Imobiliárias, Alicerce 
Empreendimentos e Santa Bárbara Desenvolvimento Imobiliário), 
a Masb vem expandindo sua atuação, que teve início em Minas 
Gerais, e hoje já está presente em Rio de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo e Goiás.

inovação e credibiLidade 
na construção civiL

Da Metro Participações Imobiliárias (Grupo 
Asamar), a Masb absorveu a consolidada 
experiência em governança e o hábito de 
participar como incorporadora e investidora 

em empreendimentos de grande porte. Em seu his-
tórico, a empresa entregou mais de 5.000 unidades 
ao mercado, distribuídas entre flats, apartamentos, 
salas e lojas, principalmente no Rio de Janeiro, onde 
atua com grande destaque na Barra da Tijuca desde 
1997. 

Da Alicerce (Grupo Nacional/Tangará), herdou a 
larga experiência na construção de empreendimentos 
de luxo, abrangendo significativa diversificação de 
segmentos (shoppings, edifícios comerciais e residen-
ciais, flats, complexos industriais). Atuando desde 
1986, a empresa fez história na construção civil, 
inovando e estabelecendo novos conceitos para o 
mercado. A integração da Alicerce contribuiu ain-
da para uma importante vivência no segmento de 
construção pesada, tendo executado obras nos mais 
variados setores (rodovias, irrigação, canalização e 
saneamento).  

C a m i l a  e n o q u e

MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
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CONSTRUÇÃO CIVIL

INOVAÇÃO E CREDIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Também atuante, de forma destacada, no merca-
do de incorporações com empreendimentos nas mais 
variadas áreas (shoppings, edificações residenciais e 
comerciais, loteamentos e hotéis), a Santa Bárbara 
Empreendimentos (Grupo Santa Bárbara) forneceu 
o pilar que deu o toque de perfeição à sociedade: 
experiência no desenvolvimento de grandes áreas de 
expansão urbana, com banco de terrenos diversifi-
cado e consolidada atuação em mercados diferentes, 
além da comprovada experiência na execução de 
obras de infraestrutura.

Reunindo todas essas características de suas 
empresas de origem, a Masb se firmou como uma 
corporação de grande porte, fortemente sustentada 
pelas diversidades de atuação e capaz de agir com 
solidez em diferentes nichos do mercado nacional. 
Com a proposta de diversificar e inovar, a empresa 
desde o início buscou a expansão dos negócios para 
outros estados, e hoje está presente em Rio de Janeiro, 
São Paulo, Espírito Santo e Goiás, com empreendi-
mentos que vão desde o alto padrão até loteamentos 
simples.

TRAJETÓRIA 

Um dos grandes diferenciais da 
Masb é a capacidade dos sócios de 
agregar credibilidade ao negócio. Os 
três têm elevado conceito mercado-
lógico, sendo respeitados nacional-
mente pela capacidade de realização 
e empreendedorismo, exercendo 
cada um deles papel fundamental 
na sociedade, com atividades total-
mente complementares.

Com o comportamento de uma empresa S.A. 
desde sua fundação, caracterizando-se como uma 
sociedade de capital, que prevê a distribuição de lu-
cros entre os acionistas, a Masb adotou um sistema 
de gestão profissional, tendo em vista a tendência 
mundial do mercado, que exige empresas profissio-
nais, com funcionários que dominem perfeitamente 
os assuntos de áreas específicas. 

Essa gestão profissional busca ir além do co-
mando. Trazendo mais ética e transparência interna 
e externa, os funcionários têm a oportunidade de 
crescerem por merecimento próprio. Esse sistema se 
inicia desde o cargo mais alto da empresa, comandado 
por um executivo do mercado, e tem um conselho 
administrativo formado por presidentes das outras 
três empresas, até as outras hierarquias.

Toda a gestão profissional foi usada para a 
montagem do quadro de funcionários. A equipe 
que atualmente faz parte da companhia veio de 
um recrutamento interno, ou seja, profissionais que 
atuavam nos grupos foram convidados a participar 
desse novo negócio. De acordo com a gerente de RH 
da Masb, Mariângela Tolentino, esse tipo de gestão 
é bastante benéfico porque propicia condições iguais 
para todos. “Nosso intuito é contratar profissionais 
alinhados com os nossos valores como dinamismo e 
inovação, por isso eles precisam ter como diferencial 
a vontade de crescer”, explica. 

Além disso, estratégias como essas trazem re-
sultados positivos para a empresa, em relação ao 
crescimento e ao posicionamento de mercado, e para 
os funcionários, que se sentem mais motivados e 
valorizados dentro da corporação.

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

A Masb acaba de implantar o Projeto Gestão por 
Competências. O programa tem 
quatro premissas, entre eles, cons-
trução de um modelo de gestão de 
pessoas justo, claro e transparente, 
que gere resultados para as pessoas 
e as empresas; Estabelecer um mo-
delo de gestão de pessoas baseado 
em instrumentos de gerenciamento 
por competências, otimização de 
ferramentas tecnológicas e aplica-
ção de metodologia de avaliação 
de desempenho; transparência nos 
processos de gestão onde as pessoas 

possam visualizar seu papel dentro da organização, 
atingindo o resultado e as metas estabelecidas pela 
gestão.

Outra premissa do projeto é a maior autonomia 
e assertividade na avaliação de seus colaboradores. 
Isso mostra que a MASB está sempre inovando, com 
ferramentas modernas de gestão, buscando sempre 
a melhoria continua e a satisfação de seus clientes 
internos e externos.

INOVAÇÃO NOS  
PROCESSOS PRODUTIVOS

Nos processos produtivos a MASB procura 
investir em inovação, buscando novas soluções e 
utilizando as técnicas mais modernas disponíveis 
no mercado. Essas técnicas ajudam diretamente na 

Um dos grandes 
diferenciais 
da Masb é a 

capacidade dos 
sócios de agregar 
credibilidade ao 

negócio
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racionalização dos processos construtivos, exemplos 
disso é a utilização de shafts premoldados, caixas para 
passagem elétrica, reúso da água de chuva e fachada 
aerada em porcelanato.

De acordo com o gerente de construções, José 
Eduardo Dantes Lodi, a empresa faz testes constantes 
para testar novas tecnologias na construção civil e já 
implantou vários procedimentos nas suas obras, o que 
vem gerando maior produtividade 
e evitando o desperdício. “As no-
vidades estão no mercado, mas 
poucas construtoras utilizam”, 
disse. 

A mão de obra utilizada na 
produção também é preparada 
para receber as novas tecnologias. 
No caso das novas técnicas, a 
Masb sempre faz um treinamento com a equipe antes 
de começar o trabalho. Mesmo os profissionais que estão 
acostumadas com os procedimentos antigos acabam se 
adaptando rapidamente. “Nós estimulamos a mudança 
e, por isso, adaptação é muito rápida dentro do canteiro 
de obras”, completa. 

QUALIDADE CERTIFICADA

Para consolidar a proposta de inovar de forma 
sustentável, a empresa implantou um Sistema de 
Gestão de Qualidade, com o objetivo de otimizar o 
uso dos recursos disponíveis (capital, mão-de-obra, 
equipamentos), de forma a reduzir os custos de pro-
dução e aumentar a qualidade dos produtos. 

Um dos resultados de todo esse investimento foi a 
conquista em tempo recorde da ISO 9001:2000 em 
Junho de 2009. Este certificado exige das empresas 
uma série de requisitos, entre eles a padronização de 
todos os processos e o monitoramento e medição dos 
processos de fabricação dos produtos, além da realiza-
ção de inspeções de qualidade e revisões sistemáticas do 
Sistema de Gestão da Qualidade. Além disso, a Masb 
é certificada pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat (PBQP-H) nível A.

De acordo com a consultora da área de gestão da 
empresa, Denise Barreto Horta, além de atender a 
essas e outras exigências, foi necessário investir na 
capacitação dos funcionários. “As equipes recebe-
ram treinamentos, se envolveram no processo de 
certificação e se sentiram motivadas e valorizadas 
por participar deste tipo de trabalho”, destaca. Ela 
ainda comenta sobre a importância dos Sistemas de 
Gestão da Qualidade: “São ferramentas importantes 

que servem de apoio para a alta direção, reduzem os 
insumos necessários para a produção e garantem a 
qualidade dos produtos”. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Atuando de forma responsável também com a 
comunidade, a Masb aderiu ao 

programa de inclusão social 
“Regresso”. Promovido em par-
ceria do setor privado, governo de 
Minas e o Instituto Minas Pela 
Paz, o projeto é voltado para a 
reinserção de ex-presidiários no 
mercado de trabalho.

Atualmente, 12 ex-detentos 
integram o quadro de funcionários da companhia e 
trabalham na construção dos empreendimentos. Mais 
do que uma oportunidade profissional, a companhia 
entende que o programa devolve a cidadania a essas pes-
soas, para que sejam respeitados diante da sociedade.

De acordo com a gerente de RH da empresa, Ma-
riângela Tolentino, o programa é inédito no Brasil 
e, desde a sua criação, traz resultados positivos. “Na 
obra, eles aprendem uma profissão, são reintegrados à 
sociedade e resgatam a dignidade perdida na prisão”, 
explica. Eles também são acompanhados diariamen-
te pela equipe de RH e recebem orientações mensais 
dos psicólogos e assistentes sociais do instituto.

Com o projeto, a empresa iniciou um trabalho de 
valorização do ser humano, que favorece a capacidade 
de lidar com as diferenças e, principalmente, estimula 
a construção de uma imagem positiva do local de 
trabalho. “Hoje vejo que a empresa apostou em uma 
iniciativa pioneira, pois resgata não só a pessoa, como 
também as oportunidades perdidas”, aponta o admi-
nistrador de obra da Masb, Marcos Peixoto. 

Em poucos meses já é possível perceber a adap-
tação total dos ex-detentos. “Depois do período de 
experiência, todos estão reintegrados e trabalham nor-
malmente”, completa. Ela enfatiza que a dedicação 
diária da equipe — principalmente dos coordenadores 
e engenheiros de obras que estão na linha de frente 
— também ajuda muito. “Se não fosse o empenho 
de toda a equipe, o projeto não teria gerado tantos 
resultados positivos”, reitera.

  
CASES 

Portal do Sol
No lançamento de seu primeiro loteamento re-
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sidencial, em Minas Gerais, Portal do Sol - Bosque 
da Lagoa, a MASB alcançou sucesso imediato. Em 
apenas um final de semana todos os lotes do em-
preendimento foram vendidos. Em parceria com a 
Gemove Participações, Leonardo Rizzo e Tropical 
Imóveis, o Portal do Sol foi pioneiro pela localiza-
ção, infraestrutura de lazer e uma ampla área verde 
interna. 

Em meio a 250 mil m² de Área de Preservação 
Permanente e, ao mesmo tempo, próximo a Belo Ho-
rizonte, o empreendimento possui localização privi-
legiada, estando também na área 
de ligação com Contagem e a 8 
minutos da Lagoa da Pampulha, 
região que receberá muitos inves-
timentos nos próximos anos com 
a Copa de 2014. “O Portal do Sol 
se diferencia neste ponto por ser 
um dos poucos terrenos próximo 
a Belo Horizonte disponível para 
esse tipo de empreendimento” 
ressalta Mário Lopes, Gerente 
Nacional de Vendas.

Com uma ampla área verde 
interna que tem cerca de 58 mil 
m², o empreendimento possui 
quadras de tênis, poliesportiva 
e de peteca, campo de futebol 
society, playground, mirante, 
lago, bosque, pista de cooper e 
churrasqueiras, além de toda a 
infraestrutura de pavimentação, água, luz e esgoto. 
O Portal do Sol conta com 575 terrenos de 360 a 
1.000m2, com preços que variam de R$ 85 mil a  
R$ 160 mil, financiados em até 96 meses. 

Goiânia 
O objetivo da MASB é levar para os outros estados 

o conceito já empregado em todos os seus projetos: 
qualidade de vida aliada à segurança e lazer. Pen-
sando nisso, a MASB chegou ao mercado goiano 
em 2009 e, para inaugurar suas atividades, lançou 
dois empreendimentos em duas das melhores regiões 
da cidade. 

De acordo com presidente, Goiânia é uma das 
cidades que mais vêm se desenvolvendo no país, 
com a construção de novas áreas e diversos projetos 
imobiliários. “Escolhemos Goiânia nesse momento 
de nossa expansão nacional, por se tratar de um 
mercado promissor e que tem tudo a ver com o estilo 
arrojado e inovador da Masb.” 

CONSTRUÇÃO CIVIL

INOVAÇÃO E CREDIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Para marcar a chegada na capital, a MASB 
lançou mão de uma estratégia de marketing de rela-
cionamento com vários stakeholders, além de ações 
publicitárias em vários tipos de mídia. Juntamente 
com a agência Eugênio Marketing Imobiliário foi 
desenvolvida uma campanha que teve como mote 
o slogan: Novos caminhos de morar. Através desse 
slogan foi pensada uma campanha institucional que 
mostrasse ao goianense o estilo Masb de ser, arrojado 
e inovador. 

Em cima do slogan foram criadas várias ações, 
entre elas o hotsite www.no-
voscaminhosdemorar, teasers 
institucionais em outdoors e 
anúncios veiculados nos princi-
pais veículos de imprensa, VT 
nos principais canais de televisão 
e spot nas rádios mais ouvidas. 
Junto a isso, a equipe da área de 
Comunicação acompanhada da 
Assessoria de Imprensa fizeram 
visitas estratégicas aos principais 
comunicadores da cidade com o 
intuito de apresentar a empresa 
e convidar para o lançamento 
da MASB.

No dia do lançamento que 
ocorreu dia 22 de outubro vários 
stakeholders entre imprensa, for-
madores de opinião, representan-
tes de entidades ligados ao setor de 

construção, diretores e parceiros da MASB estavam 
no evento que apresentou formalmente a empresa 
aos goianienses e lançou os dois empreendimentos:  
Eminent e Happy Days. 

O Happy Days foi pensado para caber no bolso do 
consumidor, mas sem perder a qualidade que vigora 
nos empreendimentos com a assinatura MASB. Por 
isso, o conforto e a comodidade dos imóveis de alto 
padrão também estão presentes em cada detalhe. 

A localização foi pensada estrategicamente. O 
terreno fica entre as avenidas Pedro Paulo Souza e 
QDHC3 Área 1, no bairro Goiânia 2. Totalizando 
199 unidades, o empreendimento ocupa um terreno 
de 11,4 mil m² e é composto por apartamentos de dois 
e três quartos, distribuídos em 10 pavimentos. Cada 
unidade tem entre 63m² e 79 m², até duas vagas de 
garagem e varanda. 

Já no segmento de alto padrão, a incorporadora 
lança o Eminent, que será um dos mais luxuosos da 
cidade. Com uma completa área de lazer, o empre-

No lançamento de seu 
primeiro loteamento 
residencial, em Minas 
Gerais, Portal do Sol 
- Bosque da Lagoa, 

a MASB alcançou 
sucesso imediato. 

Em apenas um final 
de semana vendeu 
todos os lotes do 
empreendimento
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endimento marca a chegada da empresa ao estado 
de Goiás, com um VGV (valor geral de vendas) de 
R$ 31 milhões. O Setor Bueno, um dos mais valo-
rizados de Goiânia, é o bairro escolhido pela MASB 
para abrigar o imóvel, um dos únicos empreendi-
mentos do Bueno com uma área de lazer digna de 
resort. Considerado um dos mais altos da cidade, o 
Eminent ocupará uma área de 2.262,50 m² e terá 
apartamentos de quatro quartos com 161,84m², duas 
suítes tradicionais e duas americanas, além de duas 
coberturas dúplex. 

Visando ao conforto dos futuros moradores, o 
Eminent oferece uma estrutura de lazer que engloba 
todos os públicos: do infantil aos adultos. A área de 
lazer é composta por salão de festas, quadras, duas 
piscinas descobertas (com raia de 20m), uma pisci-
na coberta, além de deck molhado, espelho d’água, 
descanso e sauna. Para receber bem os amigos em 
reuniões e festas, o empreendimento possui também 
churrasqueira com forno de pizza e um requintado 
espaço gourmet. Além de brinquedoteca, playground 
descoberto ou lan house. Um dos principais conceitos 
do empreendimento é a qualidade de vida; por isso, os 
condôminos terão à sua disposição um moderno es-
paço fitness, um relaxante SPA e um espaço zen. 

Vila da Serra
O Vila da Serra projeta-se, hoje, como um novo 

pólo de qualidade de vida e valorização imobiliária 
na região metropolitana de Belo Horizonte. O bairro 
conta com estrutura completa de comércio e serviços, 
hospitais, escolas, faculdades, academias e supermer-
cados, tudo isso aliado ao clima, cenário e aconchego 
da serra. Por isso, a Masb escolheu o bairro para 
lançar grande parte dos maiores empreendimentos 
na cidade.

O Cennario foi um dos primeiros lançamentos da 
MASB na região. O diferencial do empreendimento é 
ser o primeiro “resort residencial” com apartamentos 

de 2, 3 e 4 quartos. Localizado em um espaço com 
34 mil m2 de área verde e lazer, os consumidores 
poderão viver em um verdadeiro resort privativo. 
Além disso, os moradores ainda terão serviços como 
lavanderia, manutenções básicas e específicas, moto 
boy, faxineira, pet care e táxi. “O diferencial do Cen-
nario é oferecer lazer dos melhores resorts e aparta-
mentos para vários perfis”, afirma o diretor presidente  
Luiz Renato Paim Fernandes. 

Investindo em sustentabilidade, a empresa pré-
lançou no mês de novembro o empreendimento 
Wings. Voltado para o público AB o empreendi-
mento tem como diferencial o condomínio susten-
tável. Dentro dessa ideia, os moradores terão várias 
adaptações que ajudarão a economizar água e ener-
gia. “O prédio foi todo construído para ter melhor 
aproveitamento natural de luz e ventilação, medição 
individual de água, sensores de presença e luz nas 
áreas comuns, aquecimento central de água e coleta 
seletiva de resíduos”, explica Fernandes. 

Resultados

Os lançamentos da empresa em 2007 alcan-
çaram R$ 180 milhões e, em 2008, atingiram R$ 
230 milhões. Das 3.200 unidades lançadas até o 
momento, a companhia espera atingir 15,5 mil em 
poucos anos. 

“A criação da MASB é uma demonstração clara 
da maturidade empresarial dos grupos fundadores, 
cientes da necessidade de maior porte para competir 
neste novo cenário da indústria imobiliária do país. 
A soma das competências e experiências das em-
presas de origem, associadas ao altíssimo nível de 
profissionalização da estrutura e da gestão, fazem 
da MASB uma empresa em condições de atuar, de 
forma competitiva, em qualquer lugar do país, em 
diferentes nichos de mercado”, explica Luiz Renato 
Paim Fernandes, diretor presidente da empresa.

Camila Enoque é coordenadora de Comunicação da MASB 
Desenvolvimento Imobiliário.
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PANAMBRA MOTOVIATURAS

A Panambra é parte integrante da história da indústria 
automobilística do País. Já em 1955, a Volkswagen do Brasil 
nomeou como concessionária a Panambra Motoviaturas, para 
atuar como revenda no Rio Grande do Sul. Os carros vindos 
diretamente da Alemanha eram primeiro montados em São 
Paulo e depois transportados para Porto Alegre, por via aérea ou 
rodoviária, em estradas com precárias condições. 

sucesso na gestão de 
marca e estratégia de vendas

Seis anos depois, já como Panambra Sul-Rio-
grandense, comercializa toda linha Volkswa-
gen fabricada em São Bernardo do Campo/SP. 
Além do famoso “Fusca”, havia a Kombi; 

ambos causaram uma verdadeira revolução para os 
padrões de veículos da época. 

Em 1965, atenta às necessidades do mercado 
consumidor, implantou o primeiro consórcio para 
automóveis do estado, com sistema fechado e regu-
lamento interno. 

Hoje, o Grupo Panambra possui seis lojas no Rio 
Grande do Sul: duas lojas em Porto Alegre, duas em 
Caxias do Sul, uma em Bento Gonçalves e outra 
em Pelotas. Terminou 2008 com mais de R$ 260 
milhões em faturamento, com mais de 7.500 veículos 
comercializados, sendo o maior distribuidor Volkswa-
gen do Rio Grande do Sul em vendas de veículos e 
peças e em assistência técnica.

Ao longo destas mais de cinco décadas, a Panam-
bra vendeu cerca de 150.000 veículos, incluindo 
todos os modelos Volkswagen.
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AUTOMOTIVO

SUCESSO NA GESTÃO DE MARCA E ESTRATÉGIA DE VENDAS

LINHA DO TEMPO

1. Fundada em 1954, inicia as atividades como 
Revenda Volkswagen em 1955.

2. Em 1959, instala a filial Pelotas e, em 1978, 
inaugura a unidade Caxias do Sul, que passa a co-
mercializar também caminhões Volkswagen.

3. Cria, em 1965, a Panambra Consórcios, que 
opera até 2005, quando é integrada ao Consórcio 
Disal, quarta maior operadora de consórcio de veí-
culos do Brasil.

4. Em 2007, para focar a atuação no mercado de 
veículos leves, vende a operação de caminhões.

5. Em 2006, instala a segunda loja em Caxias do 
Sul e, em 2007, inaugura a segunda loja em Porto 
Alegre.

6. Em 2008, instala a unidade Bento Gonçal-
ves.

7. Em 2009, inaugura novas instalações em 
Caxias do Sul.

8. Atualmente, é a mais antiga Distribuidora VW 
em operação no RS.

CENÁRIO COMPETITIVO

Mercado automotivo brasileiro cresce 
e já é o sétimo maior do mundo

A partir do final da década de 80, quando o País 
entrou em franco processo de redemocratização, a 
economia adquiriu novas configurações e o mercado 
brasileiro, notadamente, tornou-se diversificado e 
concorrido. O setor automotivo se encaixou perfei-
tamente nessa nova perspectiva e acompanha, nos 
últimos vinte anos, o seu crescimento, oferecendo 
aos consumidores produtos cada vez melhores em 
acabamento, tecnologia e solidez. 

O aumento nas vendas de automóveis não acon-
teceu somente no Brasil. Há um ano, outros merca-
dos também passaram à quinta marcha em termos 
de crescimento de produção e vendas. Só que aqui 
o boom não é só por demanda, mas também pela 
facilidade de crédito. No mundo, o que motiva este 
aumento são os nascimentos de novos players como 
a China e a Índia, o que gera crescente informação 
sobre o setor.

Nos primeiros anos da década de 90, Volkswa-
gen, Fiat, Ford e Chevrolet dominavam quase que 
exclusivamente o mercado nacional de carros de 
passeio. Atualmente, marcas como Peugeot, Toyota, 
Honda, Nissan, Hyundai e Renault incorporam esse 
grupo também. A diversidade de marcas permite ao 
consumidor um vasto leque de acessórios, potências, 
formatos, cores e modelos. O que não falta para o 
consumidor, na hora de comprar seu veículo, são 
opções. 

A vinda de indústrias de outras partes do mun-
do, sem dúvida, decorre do crescimento das marcas 
ou do seu país de origem. Entretanto, é inegável 
que para o Brasil entrar na mira de corporações 
que adquiriram o poder da transnacionalidade, é 
necessário haver cenário para o desenvolvimento. 
Um panorama alcançado com a abertura política, 
o crescimento econômico e o aumento do poder de 
compra do brasileiro. 

As vendas de veículos em 2007 foram 33% su-
periores às de 2006 e 92% superiores aos veículos 
vendidos em 2000. A produção de veículos de passeio, 
23%. Entre 2004 e 2008, foram criados mais de 31 mil 
novos postos de trabalho nas linhas de produção de 
todo o País. O crescimento, ano após ano, tornou-se 
rotineiro e o Brasil já é o sétimo maior produtor de 
veículos do mundo. 

• Maior distribuidor Volkswagen do RS em vendas de veículos e peças e em assistência técnica
• 6,3 mil veículos vendidos em 2008, projeção de 9 mil unidades para 2009 (acumulado até setembro: 6,7 mil)
• Faturamento de R$ 262 milhões em 2008, projeção de R$ 300 milhões em 2009 (acumulado até agosto: R$ 211 milhões)
• EBITIDA de R$ 4,7 milhões em 2008, projeção de R$ 12 milhões em 2009 (acumulado até agosto: R$ 8,8 milhões)
• 420 colaboradores em 6 lojas. Porto Alegre (2), Caxias do Sul (2), Pelotas e Bento Gionçalves
• Vencedora de todas as edições do Top of Mind (Revista Amanhã) e Marcas de Quem Decide (Jornal do Comércio)
• Empresa listada nos Anuários do Jornal Valor Econômico e da Revista Amanhã
• Equipe de Assistência Técnica certificada ASE – Automotive Service Excellence
• Certificado ISO 9001 desde 1998
• Web site avaliado como benchmark pela Volkswagen, com 35 mil acessos/mês

Destaques

Tabela 1
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Potencialidades
• Marca com credibilidade, reconhecimento
• Boom de vendas no mercado automobilístico
• Panambra com boa situação financeira 
• Atualização de sistemas, processo e serviços com 

frequência
• Localização em pontos estratégicos
• Número de pontos de venda
• CRM, telemarketing, internet tidos como benchmark
• Volume, ganhos de escala

Fragilidades
• Espaço físico deficiente nas revendas
• Política de RH, turnover elevado, retenção de talentos
• Falta de sinergia entre as operações
• Necessidade de modernização dos processos internos

Oportunidades
• Consolidação do mercado (aquisições)
• Abertura de novos pontos de venda
• Expansão no segmento de carros premium imports
• Ampliar a distribuição de peças, acessórios e 

serviços
• Investimentos de empresas em frota própria

Ameaças
• Queda nas margens operacionais (menor rentabi-

lidade)
• Um só fornecedor de veículos e peças
• Concorrentes se fortalecendo
• Concorrência predatória com outras revendas VW 

(tabelas defasadas, superavaliação dos usados)
• Política fiscal 
• Entrada de novos players (novos fabricantes de 

veículos no Brasil)
• Ampliação da diversidade de produtos no mercado 

(novas marcas)
• Fábrica da GM no RS (constantes feirões e ofertas)

Análise PFOA (Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças)

Tabela 4

• Sociedade Anônima de Capital Fechado
• Transparência na estrutura corporativa e acionária
• Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras, Deloite
• Auditoria interna
• Demonstrações Financeiras publicadas anualmente
• Membros externos no Conselho de Administração
• Administração profissional e qualificada, alinhada com os objetivos dos acionistas
• Ranking Valor 1000 e Ranking Revista Amanhã

Governança corporativa

Norteadores estratégicos

Tabela 2

Tabela 3

• Responsabilidade empresarial
• A satisfação de nossos clientes
• Funcionários
• O trabalho em equipe
• Qualificação e oportunidade 
• O lucro
• A participação
• Ética e integridade
• A comunidade
• Nossas metas

Missão
Satisfazer com igualdade e intensidade de condições 

as necessidades de transporte do meio que nos cerca, 
excedendo as expectativas de nosso clientes, através da 
adequada prestação de serviços, gerando resultados para 
o nosso capital, oportunizando a satisfação para nossos 
funcionários.
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Os números da produção nacional remetem ao 
mercado varejista, intermediador do negócio entre 
fabricantes e consumidores comuns, que são boa 
parte dos compradores de veículos novos. 

Os consumidores são os maiores beneficiários 
dessa conjuntura. Os preços estão mais acessíveis, os 
sistemas de consórcio e financiamento mais varia-
dos e as taxas de juros sob controle. A manutenção 
dessa estrutura atende a todo tipo de comprador, 
não sendo necessário ter alta renda para ter veículo, 
hoje em dia. 

A Volkswagen mundial aumentou 8,7% entre 
2007 e 2008. Os maiores crescimentos ocorreram 
no Brasil, China e Argentina. O Brasil ampliou sua 
participação em 33,6%, tornando-se a terceira maior 
operação da VW no mundo, superada apenas por 
Alemanha e China.

Cenário Panambra em 2007
A Panambra cresceu muito. Mas, após um longo 

período de sucessos, vislumbrava a 
premência de mudar. Novos tempos 
denotavam que era preciso inovação 
e foco na competitividade para quem 
almejasse maior destaque no setor.

A empresa estava lenta em 
suas decisões, muito centralizadora 
nas resoluções operacionais. Além 
disto, havia deixado a liderança de 
mercado, com perda de share como 
revenda VW e no segmento de car-
ros novos. Estava necessitando de 
uma guinada empreendedora. Mas 
os desafios eram árduos:
• Faltava padronização de processos 
nas três lojas – gestões independentes, com políticas 
comerciais distintas, faltando integração
• Faltava motivação para a equipe
• Estava distanciada do mercado, sem agressividade 
comercial
• Os clientes estavam envelhecendo. A carteira era 
antiga, faltava renovação
• A imagem de marca tinha problemas como baixa 
visibilidade e imagem conservadora
• As lojas estavam envelhecidas

2007 foi um ano significativo para a Panambra, 
pois ocorreu uma mudança importante na sua es-
trutura de gestão, com a troca da direção executiva. 
A diretoria executiva, exercida por acionistas minori-
tários, passou para uma gestão 100% profissional.

OBJETIVOS DE MARKETING

Necessidade de reposicionamento e 
ampliação de mercado

O mercado automotivo estava em crescimento e 
a demanda cada vez maior. A principal razão para o 
aumento nas vendas de automóveis era a facilidade 
do crédito no País e o aumento do poder de compra 
da população. Com o momento favorável para as 
vendas, surgia a pergunta: o que e como as empre-
sas do setor automotivo fariam para se diferenciar e 
conquistar o consumidor?

Vender automóveis no Brasil poderia ser uma 
tarefa fácil no cenário atual, mas existia um cuidado 
especial dentro de um mercado favorável. Com o 
cenário automotivo aquecido, era preciso ter cuidado 
para não trabalhar apenas preço e formas de paga-
mento. A necessidade de fortalecimento da marca 
e das relações seria imprescindível para manter e 
solidificar a posição conquistada.

Um contexto mercadológico que 
motivava a Panambra. Em um ce-
nário favorável ela tinha que buscar 
o seu posicionamento. A principal 
missão dos novos executivos da Pa-
nambra seria a construção de uma 
nova forma de se relacionar e atender 
aos clientes. Além disso, era preciso 
retomar a liderança de mercado e 
reposicionar a empresa no mercado, 
buscando o rejuvenescimento da 
marca e ampliando a sua atuação.

A nova palavra de ordem no 
mundo automotivo é eficiência. 
Uma postura que começa lá na 

produção, desenvolvendo carros mais econômicos, 
e engloba até a comercialização, com processos de 
venda e de assistência técnica que proporcionem 
ganhos, tanto para os clientes como para as revendas 
e assistências técnicas. A Panambra tinha isso em 
mente. A empresa necessitava rever seus processos e 
estruturar uma estratégia que lhe devolvesse imagem 
e liderança em vendas. Seria necessário agregar valor 
a sua marca, ampliar mercado, fortalecer e estrei-
tar as relações com seus clientes e com o mercado 
gaúcho.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Foco no resultado: ampliação de mercado
A Panambra passou a planejar o seu futuro. As 
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estratégias traçadas objetivavam 
o crescimento de suas vendas e a 
solidificação de suas relações com 
o mercado. A primeira definição 
foi focar o seu negócio somente no 
setor de automóveis. A Panambra vendeu o segmento 
Venda de Caminhões e o valor arrecadado foi investi-
do na ampliação e na consolidação do mercado-alvo. 
Isso porque uma das estratégias essenciais estava 
calcada no fortalecimento e na divulgação da Rede 
de Revendas. 

A proposta era posicionar a Panambra como a 
maior e melhor Rede de Revendas Volkswagen do 
Rio Grande do Sul. Tanto na ampliação e moderni-
zação das lojas existentes, como na implementação 
de outras novas em Porto Alegre e na região da Serra 
Gaúcha. Além disto, a ampliação de mercado neces-
sitaria de canais de vendas vigorosos e de um maior 
relacionamento por telemarketing e pela internet.

Reposicionando a marca através da 
comunicação e relacionamento

A empresa precisava reconquistar clientes, 
ampliar o seu mercado, aumentar o seu share de 
participação e agregar valor ao seu negócio. Portan-
to, a marca Panambra deveria ser rejuvenescida e 
reposicionada.

Os valores da marca precisavam ser tangibilizados 
através da comunicação e do relacionamento. As 
ações até então executadas estavam sem sintonia, 
seu investimento em mídia estava disperso, era im-
portante direcionar e buscar resultados mensuráveis 
dos investimentos realizados.

Um plano de marketing deveria ser elaborado, e 
parceiros estratégicos para a estruturação e implanta-
ção das ações necessárias deveriam ser contratados.

Qualificação dos processos e 
das pessoas: foco no cliente

A Panambra precisava motivar e aprimorar a 
sua equipe. Era necessário um choque, uma mu-
dança, uma transformação. Uma parcela da equipe 
necessitava ser renovada e outra, que tinha alta qua-
lificação, merecia ser mais bem valorizada. Pessoas 
extremamente qualificadas estavam no seu quadro, 
mas sem energia e sem visão de futuro. O processo 
de endomarketing seria fundamental para colocar os 
talentos existentes dentro do processo de mudança. 
Ao mesmo tempo, era importante instrumentalizá-
los com modernas técnicas de vendas e de processos 
que facilitassem o seu trabalho. Um exemplo seriam 

as técnicas de 
flexibilização nas 

negociações com 
uma visão estraté-

gica de negócios. 
Um dos diferenciais era o telemarketing, um setor 

que já promovia resultados importantes, mas que 
poderia ser ainda aperfeiçoado. Era uma aposta es-
sencial: buscar no serviço próprio de relacionamento 
com o cliente a prospecção de vendas e serviços de 
pós-venda que impulsionassem relacionamentos e 
novos negócios.

A Panambra tinha ciência de que só conquistaria 
novos clientes e a fidelidade dos atuais oferecendo um 
atendimento superior, em todos os sentidos. Portanto, 
deveria investir em treinamento, atualização tecno-
lógica, em sistemas de avaliação de desempenho, em 
processos de melhoria contínua na busca pela quali-
dade percebida de seus serviços. Com brevidade.

PLANO DE AÇÃO

A Panambra passou a desenvolver ações que 
viabilizassem atingir os seus objetivos e estratégias. 
Para obter resultados com elevados níveis de exce-
lência, era preciso estar atenta aos detalhes, em cada 
realização, bem como aos altos padrões de qualidade 
imprimidos nas suas concepções. Com formatos di-
ferenciados de relacionamento e posicionamento no 
varejo automotivo gaúcho, a empresa estava dando 
importantes passos para atingir suas metas. Uma 
gestão profissionalizada com foco nos resultados a 
serem conquistados.

Ampliação de mercado: 
novas lojas, novos mercados

A Panambra investiu em duas frentes: novos 
pontos de venda, ampliando mercado, e na quali-
ficação e ampliação de suas lojas. Três modernas 
novas lojas foram inauguradas – a segunda loja de 
Porto Alegre, na Avenida Carlos Gomes, mais uma 
em Caxias do Sul e uma nova loja em Bento Gon-
çalves. Tudo para expandir seu mercado de atuação. 
As lojas que já existiam em Porto Alegre e Caxias do 
Sul passaram por reformas, a fim de inovar tanto na 
sua parte visual como na sua estrutura operacional. 
Os PDVs foram repaginados, transformados em 
espaços mais modernos e atraentes, assim como as 
áreas operacionais e administrativas, que receberam 
novos equipamentos e investimentos na sua estru-
tura. O objetivo era tornar os pontos de venda mais 
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atrativos, proporcionando mais conforto e satisfação 
para clientes e para o público interno.

Consolidação da Rede Panambra
A empresa se tornou a maior rede de revendas 

Volkswagen do Rio Grande do Sul. As suas seis 
lojas novas, atraentes e com um perfil consolidado, 
tanto no ponto de venda como na forma de atender 
e se relacionar, passaram a configurar a Rede Pa-
nambra. Mas, mais do que a Rede, a empresa visou 
implementar um padrão Panambra. A percepção de 
qualidade foi trabalhada no PDV e através de uma 
nova forma de comunicação e de relacionamento.

Reposicionamento institucional
A Panambra, em conjunto com a TH Comuni-

cação, optou por uma nova forma de se comunicar 
com o mercado. Para se reaproximar, reconquistar 
clientes e prospectar novos, era necessário um re-
posicionamento institucional forte. A ampliação do 
número de pontos de venda e a mudança no jeito de 
se relacionar indicou o novo posicionamento - Pa-
nambra. Mais perto de você. A proposta, mais do 
que ressaltar a proximidade física, buscou a proxi-
midade emocional, fortalecendo relacionamentos e 
envolvimentos. A empresa, ao trabalhar o conceito 
de rede, também estava se posicio-
nando dentro do mesmo foco – A 
maior por você – A maior rede 
de revendas VW do RS. Além da 
consolidação da imagem, a empresa 
buscou reforçar a proximidade com 
o mercado.

A identidade visual das lojas, 
da propaganda e todos os demais 
processos de comunicação foram 
uniformizados.

Eventos que rejuvenesceram a marca
Para rejuvenescer a marca, a ação escolhida foi 

patrocinar eventos musicais, tendo os jovens adultos 
como público-alvo. O patrocínio de um importante 
projeto musical com a RBS Rádios (Projeto Itapema 
Convida) foi efetivado. Duas edições foram realizadas 
com apresentações de Zeca Baleiro e Frejat, impor-
tantes músicos brasileiros, com grande reputação 
entre o público-alvo.

Um público, com mais de 1.000 pessoas, parti-
cipou dos eventos realizados em Porto Alegre e em 
Caxias do Sul. Em Porto Alegre, foi realizado dentro 
da revenda da Av. Azenha, com a presença de mais 

de 600 pessoas. A mídia para divulgação e a repercus-
são dos shows foram essenciais para a estratégia de 
revitalização da marca e para o relacionamento com 
um público que até então não tinha contato direto 
com a empresa. A realização do evento no ponto de 
venda foi muito importante para colocar o público 
dentro da Panambra. A ação promocional, foi uma 
forma de possibilitar o marketing de experiência 
com a empresa e seus produtos e serviços. Todos 
os participantes foram cadastrados e passaram a ser 
trabalhados, sistematicamente, pela empresa. O pro-
jeto consolidou, além dos conceitos de proximidade, 
a contemporaneidade e a visibilidade.

Outra importante ação promocional no target 
ocorreu durante a Semana do Meio Ambiente 
(maio/2008), com a distribuição de 3.000 mudas 
(saquinhos envoltos em uma cinta personalizada). 
Na saída das aulas de algumas das principais escolas 
particulares de Porto Alegre (Província de São Pedro, 
Anchieta, Farroupilha e Pastor Dohms), o brinde 
era distribuído aos estudantes, junto com o incentivo 
para seu cultivo.

Qualificação e valorização da equipe
Em uma empresa em que a venda e a prestação de 

serviços são pontos-chave, é fundamental qualificar 
as pessoas e motivá-las.

Assim, dezenas de ações de trei-
namento com foco no desenvolvi-
mento gerencial, comportamental e 
técnico, com o objetivo de melhorar 
o processo de gestão, aumentar a 
produtividade, qualificar o aten-
dimento aos clientes e melhorar 
a qualificação dos profissionais, 
foram realizadas. Entre 2007 e 

2009, o investimento em horas e pessoas treinadas 
foi superior a 80%. Parte da equipe foi renovada 
dentro dos novos conceitos de gestão implantados a 
partir de 2007.

Entre 2007 e 2009, houve uma evolução real sa-
larial para toda equipe. Uma importante parcela dos 
funcionários melhorou ou passou a usufruir da remu-
neração variável, seja pelos resultados objetivos (para 
as áreas administrativas), por produtividade (para as 
áreas técnicas) e por vendas (área comercial).

A valorização das pessoas e a sua motivação 
também foram desenvolvidas através de ações 
de endomarketing, como festas para comemorar 
conquistas, campanhas de incentivo e trabalho de 
comunicação interna.
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Tangibilizar os valores da 
marca através da comunicação

As campanhas institucionais e de promoções de 
venda necessitavam transmitir os conceitos e o novo 
posicionamento. A empresa começou a planejar 
de forma mais técnica a sua verba de marketing. 
Percebeu que, em certas ocasiões, as ações promo-
cionais ou de relacionamento seriam mais eficientes 
do que campanhas em mídia de massa. Os veículos 
de grande alcance foram utilizados, na maior parte 
das vezes, como ferramentas de promoção de vendas, 
para otimizar o investimento de mídia. Pois, para 
maximizar a visibilidade, a verba de mídia precisava 
ser trabalhada de forma técnica.

Várias campanhas foram desenvolvidas para 
auxiliar o processo de posicionamento e passar 
para o mercado os valores da marca – proximidade, 
qualidade, acessibilidade, modernidade (campanhas 
Mais Perto de Você, A Maior Rede VW e A Maior 
Por Você). Também foi estabelecido um calendário 
promocional, a partir de datas importantes (Dia 
das Mães, Pais, datas comemorativas) e prospecção 
para test drive e para os feirões de venda, utilizando 
o jornal como mídia básica.

Marketing de perseguição: 
um diferencial competitivo

Uma das maiores tradições da Panambra é a sua 
equipe de telemarketing. O seu Marketing Direto foi 
criado há mais de 15 anos, iniciando com a Pesquisa 
de Satisfação, e depois agregou a venda por telefone 
de veículos novos, usados, consórcio, seguros e as-
sistência técnica.

Para cada uma dessas atividades, era necessário 
ir até as áreas e aprender sobre o produto e serviços 
e depois aplicar o conhecimento no contato com o 
cliente. Os profissionais de telemarketing são forma-
dos pela empresa, já que o mercado não possui este 
perfil de profissional pronto, são treinados em todos 

os produtos (Veículos Novos e Usados, Consórcio, 
Seguros, Oficina, Peças e Acessórios) através de 
programas de internos.

Esta tática de vendas e de relacionamento é de-
nominada internamente de Marketing de Persegui-
ção, pois os profissionais passam a se relacionar de 
forma constante com os clientes e prospects (todos 
que visitam a empresa, acessam o site ou telefonam, 
pedindo informações, são cadastrados e passam a ser 
contatados periodicamente). Esse serviço foi aperfei-
çoado. A qualificação do sistema de informações e 
da informatização possibilitou ganhos no processo 
de trabalho e o crescimento do database.

Cada operador possui metas de contatos e ven-
das de acordo com a necessidade e o compromisso 
do departamento com os outros para os quais gera 
negócios. 

Contatos sistemáticos são efetuados com o cliente, 
com o objetivo de conhecer o prospect ou cliente e 
despertar nele o interesse pelos produtos e serviços. 
Aqueles que demonstrarem interesse são elevados à 
etapa seguinte: adequar o produto e convidá-lo para 
vir à loja (ou, de acordo com o produto, é possível 
oferecer a visita). Neste momento, o atendente irá 
indicar um vendedor, que irá demonstrar o produto 
e buscar o fechamento da venda.

Atualmente, o setor conta com oito operadores 
de Veículos, dois de Pós-Vendas e três de Seguros. 
Em 2009 (até agosto), a equipe de Telemarketing de 
Veículos (Novos, Usados e Consórcio) realizou uma 
média/mês de 5.573 contatos e 89 Vendas (Veículos 
Novos, Usados e Consórcio).

Muitas vezes, o contato com o cliente é realiza-
do por mais de um ano e então ele decide por vir à 
Panambra, começando o processo de venda pessoal. 
Muitos têm curiosidade de conhecer a pessoa que os 
contata. Neste caso, o operador desce para cumpri-
mentar o cliente. O atendimento e o fechamento são 
sempre realizados com o vendedor da loja.

PANAMBRA MOTOVIATURAS

Ano Horas treinadas Nº de pessoas treinadas

2006 2.354 300

2007 3.384 450

2008 5.074 646

2009 (até agosto) 4.152 528

2009 (previsão até dezembro) 6.397 815

Evolução do processo de treinamento na Rede Panambra

Tabela 5
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O principal objetivo é contatar os clientes para fa-
zer marketing de relacionamento. A meta é conhecer 
o cliente e adequar o produto ou serviço conforme a 
necessidade de cada um.

A assessoria de imprensa 
construindo relacionamentos

A assessoria de imprensa foi uma importante 
ação realizada. A Insider2 Brasil passou a desenvol-
ver um intenso trabalho de divulgação das ações e 
dos resultados empresariais. A Panambra ocupou 
importante espaço nos veículos de comunicação, 
passando a ser, de forma mais constante, fonte nas 
matérias referentes ao setor automotivo. Os eventos 
e as promoções tiveram excelente cobertura e reper-
cussão na mídia gaúcha.

A mídia digital como ferramenta 
de relacionamento e vendas

A Panambra já havia sido pioneira, em 2001, na 
mídia digital dentro de seu setor com o lançamento do 
portal www.panambranet.com, além do ineditismo e 
praticidade de uma série de serviços disponibilizados 
online, em sua área para usuários cadastrados. Em 
2007, construiu um novo site, mais moderno e com 
maior dinâmica, buscando facilitar o seu uso pelos 
internautas.

Em 2009, a média foi de mais de 18.000 visitantes 
únicos por mês (mais de 35 mil acessos/mês), o que 
oportuniza uma média de 172 solicitações de veículos 
por mês via internet, que culminaram, em média, 
em 14 vendas por mês. De janeiro a agosto de 2009, 
já foram recebidas 1.372 solicitações que se conver-
teram em 108 vendas. O web site foi avaliado como 
benchmark para outras revendas pela Volkswagen.

Esses resultados são fruto de um trabalho constan-
te de medição, acompanhamento e 
melhoria contínua e, em especial, 
pela agilidade na resposta das so-
licitações vindas da internet.

Há dois anos a marca investe 
em campanhas online que não 
se resumem a vendas. Aposta no 
conteúdo do portal e na intera-
tividade com o consumidor. São 
enviados newsletters semanais e é 
disponibilizado um serviço de chat 
online. Além disso, desde 2009, a 
empresa passou a ter exclusividade 
em um canal de carros seminovos, 
no Portal Hagah da RBS.

Novos processos e serviços, 
vendendo e atendendo mais e melhor

A empresa buscou qualificar seus sistemas de 
apoio. Uma das principais ações foi a implantação 
do novo sistema de gestão ERP, considerado o melhor 
sistema para o segmento automotivo no País. Além 
disso, as áreas administrativas e de vendas receberam 
equipamentos mais qualificados. O sistema wireless foi 
disponibilizado para conexão à internet para clientes e 
fornecedores nas lojas. Vários processos administrati-
vos foram modernizados para agilizar o atendimento 
e a venda. Tudo isso possibilitou serviços com maior 
qualidade e com menor tempo de espera.

Com produtos e serviços diferenciados e voltados 
às necessidades de seus atuais e potenciais clientes, 
a Panambra cultivava uma gestão mercadológica 
sofisticada. Trabalhando e investindo intensamente 
na qualificação e na competitividade, conquistou 
mercado, posicionamento e respeito. As ações im-
plantadas envolveram e cativaram suas equipes. 
Todos se mostraram desejosos de participar. E foi o 
esforço e a dedicação do grupo que possibilitou que 
essa história vencedora não só fosse construída, como 
também ratificada.

UTILIZAÇÃO DE  
FERRAMENTAS DE MARKETING

Marketing integrado: multiplicando impactos e 
relacionamentos

A sinergia entre as diferentes ferramentas de 
marketing possibilitou otimizar os resultados e con-
tribuiu para tornar a marca ainda mais fortalecida, 
não apenas em sua imagem, mas também com a 
propagação de seus produtos e serviços. 

O marketing integrado – de-
corrente da propaganda, aliado 
à promoção, merchandising nos 
pontos de venda, marketing dire-
to, mídia digital, relações públicas, 
assessoria de imprensa e venda 
pessoal, entre outras, subsidiaram 
o posicionamento de marca, o 
revigoramento da empresa, esti-
mularam a prospecção de novos 
clientes e fortaleceram os laços já 
existentes.

RESULTADOS OBTIDOS

A correta utilização das múl-
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tiplas ferramentas de marketing proporcionou a 
conquista de mercado e de imagem. Com um pla-
nejamento focado em agregar valor à marca, repo-
sicionando-a e rejuvenescendo a imagem, a empresa 
atingiu elevados níveis de recall de marca e de vendas, 
comprovando a efetividade da estratégia.

O trabalho realizado colaborou para a Volkswa-
gen crescer em vendas no Rio Grande do Sul, assu-
mindo a liderança no mercado gaúcho.

A Panambra solidificou-se como líder do seg-
mento. A estratégia utilizada oportunizou resultados 
perceptíveis e mensuráveis em curto espaço de tempo 
através de inovadoras ações de relacionamento e de 
comunicação.

Um case de sucesso de gestão de marca e promo-
ção de vendas, construído através da utilização efetiva 
do marketing integrado. 

A Panambra superou os seus objetivos. Con-
quistou a liderança entre as revendas Volkswagen 
no Rio Grande do Sul e colaborou para que a VW 
crescesse sua participação de mercado entre os 
gaúchos, chegando a ter a maior fatia nas vendas 
de automóveis no estado. A venda de carros novos 
pelo grupo teve um crescimento de mais de 75% 
entre 2006 e 2009.

A empresa conquistou centenas de novos clientes, 
ampliando o seu mercado e fidelizando aqueles que já 
eram seus consumidores através de ações de marketing 
de relacionamento, que lhe garantiram um expres-
sivo crescimento nos últimos três anos.

O sucesso é decorrente do aprimoramento e do es-
treitamento de seus relacionamentos com os clientes, 
fornecedores e funcionários.

Os conceitos de convergência em comunicação, 
relacionamento mercadológico e excelência em pres-
tação de serviços, aliados à modernização da marca e 
pontos de venda e associados, ainda, a uma criativa e 
inovadora forma de utilizar a mídia digital, fizeram a 
diferença na conquista dos resultados obtidos.

PANAMBRA E VOLKSWAGEN:  
LÍDERES DE MERCADO NO RS

A Panambra, com novas lojas e atuando em mais 
mercados, cresceu em vendas de veículos e em sua 
receita geral com seus diferentes produtos e serviços, 
sendo a líder em vendas de veículos Volkswagen no 
Rio Grande do Sul.

Mesmo em um mercado muito competitivo como 
o RS, a Volkswagen consolidou a sua liderança em 
2009. A Panambra teve uma importante contribui-
ção nesta conquista de mercado.

Resultados que fizeram a diferença
Em setembro de 2008, mês do início da fase mais 

aguda da crise financeira internacional, a empresa 
comercializou no varejo 255 veículos em Porto Ale-
gre, número 8,5% superior ao registrado no mesmo 
período de 2007.

Enquanto a venda de veículos no mercado bra-
sileiro caía 5,2% em janeiro, na comparação com 
dezembro, a Panambra registrava um incremento 
de 8,3% no mesmo período em Porto Alegre. Na 
comparação com janeiro de 2008, o crescimento de 
vendas foi ainda mais expressivo: 15,3%.

Os primeiros quatro meses de vendas em 2009 
para o Grupo Panambra resultaram em um au-
mento de 41,6%, comparado com o primeiro quadri-
mestre de 2008. Diante da avaliação realizada pela 

PANAMBRA MOTOVIATURAS
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Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave) foram constatados 26,7% 
a mais nas vendas de automóveis na concessionária 
gaúcha, sobre o total de 14,9% de carros vendidos no 
Rio Grande do Sul.

O Grupo Panambra comercializou, no primeiro 

AUTOMOTIVO

SUCESSO NA GESTÃO DE MARCA E ESTRATÉGIA DE VENDAS

Grupo Panambra – evolução da venda 
de veículos novos (em unidade)

Evolução do share de mercado no RS por marcas 
– automóveis e comerciais leves (em%)

Gráfico  2

Tabela 6
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2006 2007 2008 2009* 2009 (projeção)

Marca 2005 2006 2007 2008 2009*

Volkswagen 21,47 22,13 22,74 20,86 23,81

GM 22,29 21,49 20,31 23,57 20,47

Fiat 20,13 20,37 20,65 18,18 19,44

Ford 15,43 15,04 13,20 12,19 12,84

Renault 4,72 4,55 5,08 6,09 5,78

Outros 15,96 16,42 18,02 19,11 17,66

Em R$ mil

2005 146.786

2006 158.722

2007 233.260

2008 261.879

2009 211.000 até agosto

2009 300.000 projeção

Evolução da participação de mercado de 
automóveis no Brasil (em %)

Panambra: evolução da receita bruta

Grupo Panambra – evolução locro líquido e 
margem líquida – Margem líquida (LL/ROL)

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Marca 2009 
(acumulado 

entre jan e set)

2007 2008 2009*

Volkswagen 25,79 23,,96 24,77 23,88

Fiat 25,00 25,42 26,48 25,96

GM 20,26 21,33 22,50 24,03

Ford 9,55 8,73 8,86 9,09

Outros 19,40 20,56 17,39 17,04

2005 0,7% R$ 983 mil

2006 0,2% R$ 246 mil

2007 0,1% R$ 181 mil

2008 1,0% R$ 2.504 mil

2009 1,6% R$ 4.522 mil (projeção)

Fonte: Volkswagen do Brasil – *acumulado até setembro.

Nota: para fins de comparação, as informações não abrangem as 
operações de consórcio e caminhões, que tiveram encerramento nos 
anos de 2005 e 2007, respectivamente.

*Nota: para melhor análise, foram eliminados os efeitos referentes 
ao resultado das operações de consórcio e caminhões e o resultado 
da venda destes negócios, em 2005 e 2007, respectivamente, e ao 
resultado de ganhos de ações judiciais ativas, referentes a processos 
de IPI e PIS/Faturamento.

Fonte: FENABRAVE / *2009 – acumulado até agosto

Fonte: FENABRAVE

Grupo Panambra – evolução locro líquido e 
margem líquida – Margem líquida (LL/ROL)

Tabela 10

2005 2,5% R$ 3.326 mil

2006 1,9% R$ 2.850 mil

2007 0,6% R$ 1.403 mil

2008 1,9% R$ 4.669 mil

2009 3,0% R$ 8.421 mil (até agosto)

2009 3,0% R$ 12.000 mil (projeção)
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e da rentabilidade do Grupo Panambra. A empresa 
cresceu sua participação, investindo na qualificação 
e na ampliação de mercado, sem abrir mão de exce-
lentes resultados financeiros.

As pessoas fazendo a diferença
O investimento na qualificação e na motivação 

resultou em importantes ganhos de produtividade e 
de valor para a Panambra. O turn over diminuiu e, 
com isso, foi possível manter as pessoas por mais 
tempo na empresa. Mesmo crescendo o número de 
lojas e a quantidade de clientes e vendas ter registrado 
uma escalada ascendente, o número de funcionários 
não teve um crescimento muito alto. O que indica 
que a produtividade aumentou muito. A qualificação 
através de treinamento, aliada a uma forte ação de 
motivação, envolvimento e comprometimento com 
os resultados proporcionaram importantes ganhos 
de produtividade.

As vitórias são consequência de seus diferenciais 
competitivos. Sucessos oportunizados por um grupo 
de profissionais que se superam  em talento e dedi-
cação, e que, aliados ao sistema integrado dos pontos 
de venda, solidificam a sua imagem.

A Panambra, empenhada em vencer pela exce-
lência dos serviços e pelo processo de relacionamen-
to diferenciado, focou o seu comprometimento com 
a satisfação do seu público. Na sua trajetória – da 
concepção até a forma clara e transparente como 
se posiciona — está o que seus clientes e o merca-
do esperam: a sua qualidade. A empresa acredita 
que, ao fazer bem feito hoje, está preparando o seu 
futuro.

quadrimestre do ano, 2.635 carros, contra os 1.860 
vendidos no mesmo período de 2008.

Depois de um semestre de dificuldades geradas 
pelos efeitos da crise financeira global, ainda assim 
o Grupo Panambra alcançou índices recordes de 
vendas. As seis lojas juntas comercializaram, nos 
primeiros seis meses de 2009, 4.391 carros, 45,7% a 
mais do que no mesmo período de 2008. Somente 
em junho, foram vendidos cerca de mil carros zero 
quilômetro. Atribui-se o desempenho à redução do 
IPI e, também, ao investimento da empresa na qua-
lidade e na capacitação das equipes de vendas.

MODELOS MAIS VENDIDOS NO BRASIL
– EM JULHO DE 2009 E ACUMULADO EM 2009

Os 15 modelos mais vendidos no País em julho 
(com o acumulado dos sete primeiros meses entre 
parênteses), considerando apenas carros e veículos 
comerciais leves, foram:

1º) Volkswagen Gol - 27.507 (169.995 no acu-
mulado do ano)

2º) Fiat Palio - 18.652 (115.491)
3º) Fiat Mille - 16.173 (98.403)
4º) Chevrolet Corsa Sedã/Classic - 14.752 

(80.442)
5º) Chevrolet Celta - 14.606 (76.098)
6º) Volkswagen Fox/CrossFox - 13.238 

(79.874)
7º) Fiat Siena - 11.457 (58.877)
8º) Volkswagen Voyage - 8.559 (47.562)
9º) Fiat Strada - 8.275 (49.911)
10º) Ford Ka - 7.502 (46.123)
11º) Chevrolet Prisma - 5.691 (35.483)
12º) Ford Fiesta Hatch - 5.560 (45.535)
13º) Renault Sandero - 4.667 (25.357)
14º) Toyota Corolla - 4.555 (28.956)
15º) Honda Civic - 4.275 (32.617) 

Fonte: ANFAVEA

Mais vendas, mas receitas, mais 
rentabilidade e produtividade

O resultado do trabalho realizado também está 
materializado no expressivo crescimento das vendas 

Roberto Petersen é Diretor Corporativo do Grupo Panambra; 
Elton Pfeifer é Gerente Comercial da Panambra Porto Alegre; 
Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor MaxiMarket Gestão do 
Reconhecimento.

PANAMBRA MOTOVIATURAS

Em R$ mil

2005 146.786

2006 158.722

2005 340

2006 321

2007 331

2008 350

2009 420

Evolução do número 
de funcionários do Grupo

Tabela 11
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BIOFERT

A 
empresa começou pela saúde humana, no viés 
da saúde pública, endereçando seus esforços de 
pesquisa e desenvolvimento para diagnosticar 
as doenças mais críticas entre as populações 

de baixa renda de países subdesenvolvidos como o 
Brasil. Vale lembrar que somente em 2001 o analista 
de Mercado Jim O’Neill, do banco Goldman Sachs, 
cunhou o conceito de BRIC’s. Portanto, em 93, as 
perspectivas de desenvolvimento do Brasil nem de 
longe eram parecidas com as atuais. 

Neste cenário, o primeiro kit diagnóstico desenvol-
vido e proposto foi o ADA-Kit que tinha finalidade 
de diagnosticar a tuberculose de maneira rápida, 
eficiente e barata. Como base de comparação, na 
época o SUS – portanto o governo/contribuintes - 
investia cerca de US$ 20 doláres para diagnosticar 
um tuberculoso. Este investimento envolvia diversos 
procedimentos entre exames laboratoriais (bacilos-
copia do esputo e reação de Mantoux), exames de 
imagem (raio-X de tórax) e outros exames clínicos. 
O tempo médio que um indivíduo levava para ter 
diagnosticada sua eventual tuberculose era superior 

Uma grande amizade e o objetivo comum de melhorar o mundo 
em que vivem levaram o empresário bem-sucedido Romeu Scarioli 
e o cientista e médico conceituado Luiz Erlon Rodrigues a criarem 
a Biokits, em 1993. Uma pequena empresa de biotecnologia nos 
arredores de Belo Horizonte, que já nascia com a enorme missão 
de propor e desenvolver inovações que contribuíssem para a saúde 
das pessoas, animais e plantas, valorizando o papel da pesquisa 
científica e contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

inventando o mercado 
e reinventando o negócio

e r l a n a  C a s t r o
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FERTILIZANTES

INVENTANDO O MERCADO E REINVENTANDO O NEGÓCIO

a 20 dias, de acordo com os recursos e a disponi-
bilidade do serviço de saúde pública de sua região. 
Muitas vezes, nos casos de meningite tuberculosa, 
era o tempo suficiente para o óbito. 

O ADA-Kit estreou como uma revolução neste 
cenário desolador. Por meio da dosagem de uma de-
terminada enzima produzida pelo organismo huma-
no (adenosina deaminase) era possível diagnosticar 
- em menos de duas horas e com alta eficácia - se 
determinado indivíduo era portador de tuberculose - 
sobretudo das manifestações extra-pulmonares e da 
meningite tuberculosa; tipos mais complicados de 
diagnosticar. Tudo isso custando para o SUS apenas 
US$ 1,5 dólar por exame. Além disso, o ADA-Kit 
era compacto e simples de ser manuseado, facilmente 
distribuído em postos de saúde nas localidades mais 
distantes e desassistidas. Mesmo aqueles laborató-
rios mais simples teriam a capacidade de utilizar o 
ADA-Kit. 

Em resumo: por US$ 1,5, em 2 horas, em qual-
quer posto de saúde poderia ser possível associar 
o ADA-Kit ao exame clínico e 
diagnosticar com mais segurança 
os portadores de tuberculose. Isso 
significava que ali, no mesmo 
momento da consulta, o médico 
já saberia como intervir e encami-
nhar seu paciente para os procedi-
mentos e tratamentos necessários, 
fosse ele tuberculoso ou não.

O ADA-Kit foi o primeiro 
lançamento da Biokits e prometia mudar as esta-
tísticas de morte por tuberculose no Brasil, além de 
contribuir significativamente para a maior eficiência 
de investimentos governamentais no tratamento 
desta doença. 

Diferentemente do que sempre foi divulgado, 
em termos epidemiológicos e ainda nos dias atuais, 
cerca de 50 milhões de brasileiros – principalmente 
os subnutridos – são portadores do bacilo de Koch 
(M. tuberculosis), sem tomar conhecimento do fato e, 
portanto, propagando a infecção. Deste contingente, 
apenas 10% procuram um médico, e, destes, aproxi-
madamente 6% levam o tratamento até o final. 

O diagnóstico da tuberculose é imperativo para o 
seu controle epidemiológico e o ADA-Kit era a coisa 
certa na hora certa, mas o mercado governamental 
não absorveu o produto. Parte por inexperiência da 
Biokits em vendas para governo; parte por desinte-
resse dos dirigentes de órgãos públicos contatados; 
e certamente grande parte por extremo apego da 

empresa aos seus valores e princípios éticos. Enfim, 
a Biokits escolheu sair do mercado de saúde pública 
e voltar-se para o mercado de saúde privada, ou seja, 
laboratórios e hospitais particulares. 

Mas a tuberculose não é uma ameaça entre a po-
pulação de maior renda e bem nutrida. Portanto, era 
necessário desenvolver kits de diagnóstico para outras 
doenças, a exemplo do Kit para dosagem de colines-
terase e do Kit para dosagem da glicose-6-fosfato-
desidrogenase. Esses novos lançamentos, apesar de 
muito importantes do ponto de vista médico e muito 
bem aceitos por laboratórios e hospitais, também não 
tiveram o sucesso comercial esperado. 

INOVADORA POR NATUREZA

Foi então que a Biokits concentrou todo o seu 
potencial criativo em pesquisa e desenvolvimento de 
produtos ligados à nutrição e saúde das plantas. 

Parecia uma escolha intempestiva do ponto de 
vista empresarial, mas o fato é que – por ser origi-

nalmente um negócio paralelo de 
seus fundadores – a empresa tinha 
também a missão de ser uma fonte 
de realização e de prazer para os 
mesmos, além de um lugar para 
a prática de ideais elevados de 
melhoria do mundo. 

Cuidar de plantas ornamentais 
e de sua própria horta doméstica 
sempre foi um hobby para o pro-

fessor e doutor Luiz Erlon Rodrigues, sócio fundador 
e diretor científico da Biokits. Além disso, empresa-
rialmente falando, parecia ser um mercado pouco 
explorado e aparentemente com poucos investimen-
tos em pesquisa. A Embrapa é exemplo brasileiro de 
excelência na pesquisa aplicada ao desenvolvimento 
da agricultura, mas quem se preocupa em pesqui-
sar sobre nutrição de pequenos cactos, orquídeas e 
samambaias decorativas? 

De fato, como consumidor, o cientista sentia-se 
muito mal atendido em relação aos produtos para 
nutrição de suas próprias plantas. Até que resolveu 
investir. Pesquisou e desenvolveu uma formulação 
composta de macro e micro nutrientes para ser usada 
em plantas domésticas e equiparada com os melho-
res estudos científicos internacionais. Chamou sua 
invenção de Biofert e publicou um artigo referente 
na revista Arquivos de Biologia e Tecnologia em 
setembro de 1995. 

No ano seguinte, entrou no mercado aquele que 

A Biofert começou 
como Biokits, em 

1993, uma pequena 
empresa de 

biotecnologia
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BIOFERT

seria o epicentro da nova fase da 
Biokits; o Biofert. Um completo 
fertilizante mineral foliar desenvol-
vido cientificamente e adequado ao 
uso doméstico porque, como Dr. 
Erlon dizia à época, “suas plantas 
merecem mais vida”. Esta frase 
se tornou o slogan do produto por 
exatos 13 anos.      

CONFIABILIDADE E AVAL

A Biokits, ou melhor, “a Biofert” (como passou 
a ser conhecida), entrou no mercado de fertilizantes 
como uma marca 100% brasileira, vocacionada 
para inovação, estruturada sobre pesquisa científica 
“world class” e determinada a fazer diferença num 
segmento de mercado que estava apenas começando. 
De fato, oferecer aos consumidores comuns – no 
início dos anos 90 – a possibilidade de nutrir suas 
plantas com macro e micro nutrientes ao mesmo 
tempo, por via foliar, era quase ficção científica. 
Não havia, no Brasil, nada comparável à época e, 
rapidamente, a Biofert construiu sua justa reputação 
de inovação e qualidade principalmente entre os 
profissionais e especialistas da área de jardinagem, 
plantas ornamentais e paisagismo. 

O mercado para esse tipo de produto durante 
muito tempo era mais uma composição de pequenos 
nichos do que um segmento mercadológico pro-
priamente dito. Biofert podia ser encontrado apenas 
nas melhores lojas especializadas: agros, floras, or-
quidários, hortos, viveiros, distribuidores de plantas 
e similares de diversas nomenclaturas, porém com 
o mesmo grau de especialização.  Através da distri-
buição direcionada apenas a lojas especializadas em 
todo o país e a partir desses grupos consumidores 
exigentes e bem informados, a marca Biofert con-
solidou ao longo do tempo o seu maior patrimônio: 
confiabilidade.

Para quem entende, cuida de plantas ou pratica a 
jardinagem, Biofert é sinônimo de resultados rápidos 
e satisfação garantida. Alguns consumidores mais 
entusiastas chegam a dizer que “Biofert fala”. O 
produto, ao longo do tempo, angariou um alto índice 
de fidelidade entre seus consumidores. Estava então 
constituída a base para o crescimento e desenvolvi-
mento dessa marca no país. Agora era só persistir na 
proposta, continuar inovando e contribuindo para 
que o negócio de jardinagem no Brasil demonstrasse 
sinais animadores de crescimento.  

PERSISTINDO 
NUM PROPÓSITO

Somente a partir do 
ano 2000, a Biofert co-

meçou a perceber um crescente interesse 
no assunto por parte das pessoas comuns e con-
sumidores fora do nicho específico. Era indício de 
uma aceleração maior no ritmo dos negócios e no 
crescimento desta categoria; então considerada pe-
quena e até “marginal” do ponto de vista do grande 
varejo brasileiro. 

De lá pra cá, o movimento verde foi acontecendo. 
Empresas, governos e cidadãos começaram a girar 
em torno da questão do desenvolvimento sustentável, 
da preservação ambiental e do consumo “ecologi-
camente correto”. Esse “ECO-discurso” foi e é base 
de uma nova forma de viver; quando, estar perto do 
verde passa a ser quase uma prioridade. As plantas 
domésticas – em forma de vasos, jardineiras, jardins 
verticais e mil outras formas – invadiram os apar-
tamentos, as casas, os escritórios, os shoppings, os 
hospitais e até as fachadas dos edifícios. 

RECONHECENDO A HORA  
CERTA OU “TIME TO MARKET”

Por meio da simples observação dos poucos 
aspectos apresentados é possível perceber o enorme 
potencial de crescimento da categoria de produtos 
para cuidados com as plantas. Porém, do ponto de 
vista de faturamento do setor, até 2008 este mercado 
ainda não havia acontecido de fato. Mesmo com uma 
oferta variada de bons produtos que, assim como 
Biofert, estavam disponíveis no mercado há muito 
tempo, a categoria de jardinagem doméstica brasileira 
nunca havia movimentado volumes compatíveis 
com o tamanho e a importância da tendência de 
consumo onde se encontra. 

É quase como se estes produtos estivessem invisí-
veis aos consumidores comuns. Ou os consumidores 
não enxergassem novas necessidades. A importância 
e a dimensão dos negócios e da categoria de pro-
dutos voltados para jardinagem amadora são, há 
muito tempo, significativamente grande nos Estados 
Unidos, países da Europa e Japão. Nesses países, a 
cultura e o hábito de cuidar das plantas fazem parte 
da rotina de famílias e de pessoas das mais variadas 
idades e classes sociais. Esses países formam impor-
tantes mercados consumidores, mercados referência 
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e ditadores de tendências de consumo para todo o 
mundo, inclusive para o Brasil.

Por aqui são muitas as evidências da formação 
dessa onda verde. Por todos os lados percebem-se 
movimentos: novas revistas são lançadas, as feiras do 
setor se consolidam, empresas estrangeiras começam 
a chegar, as áreas de flores e plantas dos supermerca-
dos crescem, surgem cadeias de lojas especializadas, 
lojas online, blogs, sites; e assim por diante. 

Um dos sinais cotidianos mais evidentes desse 
novo modo de vida está na avalanche de lançamentos 
imobiliários de médio e alto padrão os apartamentos 
possuem varandas tão grandes quanto as salas e os 
condomínios passaram a ter obrigatoriamente uma 
área verde coletiva.

É hora de escolher mais uma vez: transformar-se 
completamente e investir para liderar o movimento, 
ou sair de cena. A única hipótese não cogitada pelos 
fundadores da empresa era continuar onde estavam, 
com as perspectivas limitadas. 

LIDERANÇA RENOVADA 

Início de 2008, ano em que a empresa completaria 
15 anos, momento de ser devidamente apresentada ao 
mercado. Os sócios fundadores reuniram-se com suas 
respectivas filhas e sucessoras para discutir o futuro 
do negócio. A ideia era repassar a sua liderança para 
a geração mais jovem e investir na transformação da 
empresa em um negócio economicamente poderoso. 
O experiente e bem sucedido empresário, sócio-
fundador e investidor da Biokits, Romeu Scarioli, 
sabia bem o que estava promovendo. 

Naquele encontro iniciou-se a segunda reinven-
ção da empresa e, desta vez, contando com a força 
de duas executivas que, ao contrário dos seus pais e 
fundadores, assumiriam os negócios em dedicação 
exclusiva. Entravam em campo Junea Scarioli 
e Erlana Castro. Duas administradoras que se 

complementavam: a primeira com experiência em 
gestão administrativa e fabril. A outra com carreira 
internacional em marketing e propaganda. Tudo 
que a Biofert precisava para renovar-se. O grupo 
estava completo: um empresário-investidor, um 
pesquisador, uma administradora e uma especia-
lista em marketing. Dois pais e duas filhas, em um 
ambiente extremamente profissional, pautado por 
conhecimento, experiência, respeito mútuo e o desejo 
comum de construir um grande negócio.   

“EXTREME MAKEOVER”

Nas empresas criativas inovar não diz respeito 
somente ao desenvolvimento de novos produtos, mas 
também à criação de novos mercados, de novos pon-
tos de vista, de novas oportunidades empresariais. A 
ideia era apostar que o comportamento de consumo 
já tão consolidado nos EUA, em alguns países da 
Europa e no Japão chegaria aqui mais cedo ou mais 
tarde. Caberia à Biofert colaborar ativamente para a 
“antecipação” desse fenômeno por meio do reposi-
cionamento de sua linha de produtos e do redesenho 
de seu modelo de negócios. 

A essência dessa transformação foi estabelecer 
a conexão direta com o consumidor final e ajudar 
a transformar esse nicho de mercado (jardinagem) 
em um segmento de consumo massivo, expandindo 
radicalmente os negócios da empresa.

O público-alvo da nova linha Biofert constitui-
se principalmente por consumidores que gostam de 
plantas, mas não são especialistas em cuidar delas. 
Isso ampliou exponencialmente o tamanho mercado 
e implicou adaptações profundas, a começar pelo 
conceito de produto: de fertilizante mineral foliar, 
Biofert passou a ser concebido como alimento PRE-
MIUM para plantas. 

As embalagens foram completamente remode-
ladas. Os rótulos foram redesenhados com imagens 
e cores atraentes. Neles, as informações técnicas e 
químicas, de entendimento restrito ao trade espe-
cializado, foram substituídas por conteúdos simples 
e claros, além de passarem a trazer instruções de 
uso autoexplicativas, para ajudar o consumidor a 
escolher o que precisa para sua planta. Além disso, 
Biofert inovou trazendo as versões de pronto uso – 
atraentes e práticas – dos seus principais produtos, 
completamente orientadas aos desejos e costumes dos 
consumidores finais. Tão simples quanto oferecer à 
dona de casa um produto já consagrado por profis-
sionais e especialistas. Ela se faz uma escolha segura 

FERTILIZANTES

INVENTANDO O MERCADO E REINVENTANDO O NEGÓCIO

• Ética e transparência nos negócios;
• Relações igualitárias e respeitosas entre as pessoas;
• Compromisso com a verdade científica;
• Tensão criativa e inovação incessante;
• Agilidade e senso de urgência;
• Foco no consumidor final e suas necessidades racionais e/ou 
emocionais;
• Prioridade pela busca de resultados e pelo crescimento da 
empresa.

Valores da Biofert

Quadro
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e as plantas agradecem. As mudanças promovidas 
na empresa foram muito além de seus produtos. 
Tudo foi completamente transformado ao longo 
de 15 meses de trabalho intenso, a começar pelas 
instalações da empresa. Tanto a área de escritório 
quanto a fabril foram completamente reconstruí-
das. Profundas mudanças nas equipes comercial e 
industrial. Mudanças grandes também na cadeia de 
suprimentos e na de distribuição. Novos processos, 
nova estratégia de preços, novas políticas comerciais. 
Por fim, nova logomarca da Biofert, atualizada es-
teticamente, e o novo conceito de marca “Planta é 
bom demais!” arremataram o extreme makeover de 
empresa. 

Tudo isso foi apresentado ao mercado em se-
tembro de 2009 durante a 12ª Fiaflora/Expogarden, 
maior feira de paisagismo e jardinagem do país, re-
alizada no Parque do Anhembi, em São Paulo. Os 
feedbacks recebidos durante e após o evento foram 
mais que animadores.

Além do lançamento “concreto” na feira, a nova 
Biofert também se lançou na internet com o site 
completamente redesenhado (www.biofert.com.br) e 
o blog “Planta é bom demais!” (www.plantaebom-
demais.com.br) funcionando como canais ativos de 
diálogo e interação entre a marca e seus públicos. 
No blog, feito para despertar e incentivar o gosto e 
a prática da jardinagem, a empresa divulga tudo 
que encontra de interessante, curioso, instrutivo e 
divertido no mundo de quem é louco por plantas. 

Além disso, através do Twitter (plantabomdemais), 
os clientes podem se manter informados sobre no-
vidades, atualizações do blog, do site, entre outras. 
“Planta é bom demais!” também se expressa e in-
terage cotidianamente através do Flickr, do Orkut e 
do Facebook.  

PRODUTOS BIOFERT 

A Biofert, pensando em atender às necessidades 
dos mais variados tipos de consumidores, disponi-
biliza quatro tipos de produtos para alimentação de 
plantas. Além de oferecer um produto destinado a 
qualquer tipo de planta, em suas diversas fases de de-
senvolvimento, a empresa também oferece fórmulas 
balanceadas para jardim, raízes e orquídeas.  

2010. O ANO DA JARDINAGEM  
NO VAREJO BRASILEIRO

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro 
de Floricultura (Ibraflor), Kees Schoenmaker em 
entrevista à Revista Globo Rural, 85% dos consu-
midores que vão às compras em supermercados 
também levam flores e plantas ornamentais para 
casa. ‘Percebe-se que o brasileiro começa a adquirir 
flores e plantas não mais como um artigo de luxo, 
mas como artigo de primeira necessidade. É algo que 
as fazem se sentir bem, porque criam um ambiente 
agradável em casa, no trabalho, no lazer’, diz. 

Extreme Makeover

Tabela 1

ANTES DEPOIS

 Fertilizante Mineral Foliar. Alimento Premium para plantas – Nutrição completa.

Produtos concentrados. Versões já prontas para uso.

Para adubar as plantas. Para quem gosta de suas plantas e quer cuidar muito bem 
delas. 

Foco nas características técnicas e químicas do produto. Foco na tarefa de ajudar o consumidor a escolher o que 
precisa.

Racional. Emocional.

Produto indiferenciado. Produto diferenciado.

Compra comparada. Preferência e fidelidade.

Briga de preço. Posicionamento PREMIUM.

Foco no trade especializado. Foco no consumidor final.

Jardinagem. Jardinagem, hobby, entretenimento, bricolagem, paisagismo, 
decoração, culinária, bem-estar, moda, estilo de vida e 
comportamento.
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Biofert Plus Universal- Disponível 
nas versões pronto para uso e concentrado

Com 13 nutrientes essenciais, Biofert Plus Universal é o alimento 
completo para todos os tipos de plantas em diversas fases 
de desenvolvimento. Fórmula cientificamente desenvolvida, 
rapidamente absorvida por folhas e raízes, regula o 
metabolismo vegetal, protege contra deficiências nutricionais, 
melhora o desenvolvimento floração e frutificação. Por ser 
atóxico e sem cheiro, pode ser utilizado como adubo para 
hortaliças e ervas de cozinha.

Biofert Jardim- Disponível na versão concentrada

A fórmula de Biofert Jardim, com nove nutrientes essenciais 
é balanceada e permite uma absorção rápida pelas folhas e 
raízes das plantas. Por ter uma alta concentração de fósforo, 
é ideal para plantas em desenvolvimento, estimulando a 
floração e proporcionando melhor textura, pigmentação e 
vigor. Atóxico para humanos e animais domésticos, é ótimo 
para plantas em áreas externas como jardins, gramados e 
canteiros. 

Biofert Raiz- Disponível na versão concentrada.

O Biofert Raiz, com 11 nutrientes, é balanceado e permite 
absorção rápida pelas raízes das plantas, melhorando o 
desenvolvimento, a floração e a frutificação. O produto não 
é tóxico e é de fácil aplicação. Oferece importante suprimento 
nutricional por via radicular, resultando em proteção contra 
inúmeras deficiências alimentares. O Biofert pode ser utilizado 
com todos os tipos de plantas: ornamentais, folhagens, 
arbustos, canteiros, hortaliças, frutíferas e floríferas.

Biofert Orquídeas- Disponível nas 
versões pronto para uso e concentrado

Outra novidade da Biofert é o plant food específico para 
orquídeas que, por serem altamente evoluidas, requerem 
tratamento diferenciado. A empresa já constatou que, com 
os nutrientes certos e condições ideais, algumas espécies de 
orquídeas chegam a florescer o ano inteiro. Único do seu 
gênero no mercado brasileiro, o Biofert para orquídeas possui 
15 nutrientes essenciais enquanto os concorrentes disponíveis 
têm formulação sólida, não são simples de usar e apresentam 
apenas quatro ou cinco nutrientes. 

Extreme Makeover

Tabela 2

É fácil de imaginar alguns dos porquês desses 
números surpreendentes:   
• O discurso mundial de proteção e respeito à 
natureza, além de deixar o assunto em evidência, 
inverte posições e prioridades: antes o verde estava 
a serviço do homem. Agora o homem está a serviço 
do verde.
• Gostar de plantas, cuidar delas e fazer isto com 
prazer e dedicação são atitudes que ocorrem entre 
pessoas de todas as idades, sexos e classes sociais. 
Se ainda não há adesão total a este comportamento, 
também não há rejeição a esta ideia. 
• A vida nas cidades fica mais agradável quando o 
verde se faz presente. Há um grande desejo de convi-
ver com o verde, mesmo quando não há espaço para 
isto. A rápida ascensão dos jardins para as paredes e 
fachadas de prédio e casas (jardins verticais) ilustra 

bem este movimento.
• Paisagismo ressurge nos últimos anos como uma 
profissão valorizada e glamourosa. O maior destaque 
do tradicional evento de arquitetura e decoração, a 
Casa Cor 2009 em São Paulo, foi a sua entrada rea-
lizada pela brilhante paisagista Gica Mesiara (www.
quadrovivo.com). O ambiente, todo revestido de 
plantas, obteve 96% de aprovação do público como 
o espaço mais bonito e agradável da exposição. 
• A preocupação com consumo de alimentos vegetais 
saudáveis (orgânicos) põe o assunto em pauta em 
todas as mesas e supermercados brasileiros. Plantar 
pequenas hortas em casa, nem que sejam vasinhos 
de ervas, passou a ser uma coisa comum e desejável 
por pessoas de qualquer classe social. 
• A necessidade de higiene mental para liberar o 
estresse, a vontade de resgatar o contato com a terra, 

FERTILIZANTES
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em resumo, o desejo de uma vida mais frugal favorece 
a jardinagem amadora como hobby.
• A ocupação do tempo livre de maneira saudável 
e produtiva na terceira idade também favorece a 
prática da jardinagem.  
• A educação de filhos nos princípios de sustenta-
bilidade e harmonia com a natureza faz da prática 
de jardinagem uma opção útil e agradável de lazer 
familiar.  

O fato é que as pessoas que entram em contato 
com plantas e começam a cuidar delas se afeiçoam 
e se envolvem rapidamente. As plantas oferecem 
muitas recompensas emocionais em forma de folhas, 
brotos, flores e frutos. Assim como os animais de 
estimação, as plantas estão ganhando cada vez mais 
espaço e importância na vida de pessoas solteiras, 
idosos, casais sem filhos e até de famílias inteiras. 

2010. O ANO DE BIOFERT

À medida que as pessoas vão interagindo com 
as plantas, rapidamente percebem a necessidade de 
cuidar bem delas. Esse cuidado especial, que não 
consiste em apenas regar, tem potencial para se 
transformar em um grande hobby, como acontece nos 
países desenvolvidos citados anteriormente. Em uma 

comparação simples, se a pessoa tem um animal de 
estimação que é querido, procura a melhor ração para 
alimentá-lo. Se tem uma plantinha (ou um jardim 
cheio delas), procura Biofert. A linha de alimentos 
PREMIUM para plantas de estimação. 

Nesse caminho, a Biofert pretende aumentar o 
número de pontos de venda. Das lojas especializadas 
e floriculturas, o objetivo é construir novos canais de 
vendas e, ao mesmo tempo, chegar às gôndolas dos 
grandes supermercados e varejistas, onde as vendas 
de plantas não param de crescer. 

Para sustentar esse crescimento extraordinário a 
empresa prevê renovar e ampliar todo o maquinário 
fabril logo no início do próximo ano, quintuplicando 
a capacidade de produção. Novos profissionais estão 
sendo recrutados e outros estão sendo capacitados 
para acompanhar o crescimento e a transformação 
da empresa. 

Em 2010 a expectativa é a de que a linha Biofert 
seja encontrada nas principais cadeias varejistas bra-
sileiras, porque é exatamente este o desafio maior da 
marca: despertar nos consumidores comuns o gosto 
pela jardinagem amadora e assim conquistar seu 
lugar entre a cozinha e a área de serviço de todos os 
lares onde haja ao menos uma plantinha. Mas que 
ela seja amada. 

Planta é bom demais!

Erlana Castro é Sócia e Diretora Comercial da Biofert.

BIOFERT
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FACULDADE DA SERRA GAÚCHA (FSG)

Ao ocupar a sede dessa tradicional vinícola, 
a Faculdade, além de recuperar a obra ar-
quitetônica, preservando um pouco da história 
de Caxias, criou um ambiente humanizado 

e acolhedor. Assim, a estrutura externa foi mantida, 
enquanto, internamente, foram privilegiados ambi-
entes funcionais para as atividades do corpo discente, 
docente e administrativo.

Em uma área total de 14.048 metros quadrados, 
o complexo composto por três prédios acolhe es-
paços acadêmicos e administrativos da Faculdade, 
suficientes e adequados para o desenvolvimento 
da proposta institucional. Em uma distribuição 
racional, estão as salas de aula, os laboratórios de 
informática, de anatomia e histologia e microscopia, a 
Clínica Integrada de Saúde, o espaço pedagógico onde 
é articulada a relação teoria e prática referentes aos 
cursos das áreas de saúde. Além disso, existem locais 
para avaliações neurobiopsicossociais, treinamento 
neuromuscular, piscinas, quadras poliesportivas, au-

A Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) foi fundada em 16 de dezembro 
de 1999 e tem como mantenedora a Sociedade Educacional Santa 
Rita, uma instituição com larga experiência e tradição em Educação 
na região serrana. 
Localizada em Caxias do Sul, ocupa as antigas instalações da 
Companhia Vinícola Rio-Grandense, no Centro da cidade. A reforma 
do prédio para abrigar a FSG considerou a história da comunidade, 
impressa no antigo imóvel da vinícola. 

o mundo mudou e 
o ensino também

J o ã o  d a l  b e l l o  /  e l o i s a  v e n z o n  F r a n C i s C o  /  P a u l o  r a t i n e C a s
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ditório, biblioteca, espaços de convivência e centrais 
de fotocópias e impressão.

A FSG oferece hoje oito cursos de graduação: Ad-
ministração, com as linhas de formação;  Análise de 
Sistemas, Comércio Internacional, Finanças, Gestão 
de Negócios, Marketing, Produção e Recursos Hu-
manos; Ciências Contábeis; Design, com as linhas 
de formação: Design de Produto e Design Gráfico; 
Direito; Educação Física – Bacharelado em Ativida-
de Física e Saúde; Educação Física – Licenciatura; 
Fisioterapia e Psicologia. Oferece, também, mais de 
40 cursos de pós-graduação e extensão nas áreas de 
Negócios, Educação, Saúde e Ciências Jurídicas.

O campus da FSG tem uma estrutura completa 
para atender às necessidades de todos os seus cursos, 
como, por exemplo, o Laboratório de Anatomia, 
Serviço de atendimento,  Academia e Piscinas Di-
dática e Terapêutica, laboratórios de biodinâmica, 
de anatomia humana, de microscopia, quadras es-
portivas, salas de vivências corporais e de atividades 
gímnicas e terapêuticas, espaços para a formação 
dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Psi-
cologia. O curso de Direito conta com o Núcleo de 
Práticas Jurídicas e o EMAC (Escritório Modelo 

EDUCAÇÃO

O MUNDO MUDOU E O ENSINO TAMBÉM

de Advocacia Cidadã). As salas oferecem todas as 
facilidades para o trabalho dos professores e para 
o processo de aprendizagem, como computadores 
ligados à internet e rede wireless, data-show e mo-
biliário confortável e adequado. Paralelamente, é 
disponibilizado um ambiente virtual, através do 
Portal Acadêmico, onde é possível baixar conteúdo 
de aula, fazer chats e fóruns com os professores, 
conferir presença, notas, enfim, um completo siste-
ma de acompanhamento das atividades. Benefícios 
do mundo moderno que favorecem o aprender e o 
ensinar, como o curso de Design com seus Labo-
ratórios de Informática equipados com computa-
dores Macintosh, Estúdio de Fotografia e Centro de 
Práticas e Projetação, ou seja, uma tecnologia que 
possibilita o desenvolvimento de múltiplos projetos. 
Mas a inovação não prioriza somente ferramentas 
high-tech e não abrange apenas o curso de De-
sign. Pois, além deste, os cursos de Administração 
e Ciências Contábeis introduziram uma novidade 
ao criar o “Escritório de Negócios”, com o objetivo 
de assessorar empresas em sua gestão e negócios. 
Conceitos, assim, singulares, são aprovados e in-
centivados pela faculdade.

Negócio
Educação, cultura e conhecimento

Missão
Promover e compartilhar educação, cultura e conhecimento a todas as gerações, com competência, criatividade e 

emoção, no desenvolvimento da cidadania e na construção de uma sociedade melhor.

Visão
Ser uma instituição de referência em educação, cultura e conhecimento, autossustentável, consolidando e ampliando 

negócios.

Princípios
• Aluno como nosso maior patrimônio.
• Qualidade como busca permanente.
• Ética como postura.
• Cidadania como compromisso social.
• Agilidade como dinâmica de ação.
• Trabalho em equipe como prática constante.
• Sustentabilidade como forma de crescimento.
• Liberdade como expressão.
• Inclusão como respeito à diversidade.
• Vida como bem maior.

Norteadores estratégicos da FSG

Tabela 1
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FACULDADE DA SERRA GAÚCHA (FSG)

PROPOSTAS INOVADORAS  
E AUTOSSUSTENTÁVEIS

A FSG pensa a educação superior com 
um enfoque contemporâneo. Por estar em 
sintonia com o contexto global atual, acre-
dita, definitivamente, que as transformações 
causam rupturas nos atos de ensinar e nos 
modos de aprender. Ou seja, as mudanças 
sinalizam a necessidade de se ter profissio-
nais cada vez mais críticos, dinâmicos e 
empreendedores. A observação dessa realidade alia-
da à percepção das prioridades de mercado dirigiu 
a Faculdade da Serra Gaúcha para uma proposta 
pedagógica inovadora. Fato que permitiu destacá-
la como uma das mais importantes instituições de 
ensino superior da Região Nordeste do Rio Grande 
do Sul. 

A FSG, por ter como característica a articulação 
do ensino, pesquisa e extensão, destina no mínimo 
25% do tempo de cada disciplina a atividades prá-
ticas supervisionadas, o que garante o contato dos 
futuros profissionais com as realidades em que vão 
atuar. Essa interação entre teoria e prática está pre-
sente na graduação e nos cursos em pós-graduação. 
Dessa maneira, forma pessoas mais qualificadas e 
conscientes de seu papel social como agentes trans-
formadores. 

Atenta às premissas educacionais de nível su-
perior, a FSG traça as suas políticas e diretrizes de 
ensino, pesquisa e extensão, focalizando a concepção 
integrativa de ensino na educação superior.  Assim, 
alinha propostas inovadoras, distinguindo, em seus 
cursos, a convergência entre as exigências do mer-
cado e as possibilidades de empreendimento.

A FSG evolui acolhendo a diversidade e obser-
vando as exigências atuais, a partir de um enfoque 
que distingue o aluno como o maior patrimônio; a 
qualidade, como busca permanente; a ética, como 
postura; a cidadania, como compromisso social; 
a agilidade, como dinâmica de ação; o trabalho de 
equipe, como prática constante; a sustentabilidade, 
como forma de crescimento; a liberdade, como ex-
pressão; a inclusão, como respeito à diversidade; e a 
vida, como bem maior.

CENÁRIO COMPETITIVO

A sociedade da informação 
e do conhecimento*

O início do século XXI reacendeu uma antiga 

aspiração: a de que os intrin-
cados problemas econômicos, 
políticos e culturais das socie-
dades contemporâneas podem 
ser resolvidos, particularmente 
pelas instituições de educação 
superior. O cenário fomenta o 
crescimento nas relações entre 
os diversos atores envolvidos 

no processo de produção e utilização 
do conhecimento científico, especialmente entre 
empresas e universidades, refletindo em mudança 
profunda das relações entre governo, empresas e  
academia. Numa sociedade baseada na globalização 
e no conhecimento, a cooperação entre as faculdades 
e o setor produtivo se mostra fundamental. Se de um 
lado as relações entre a indústria e o ensino superior 
encontram defensores apaixonados e também crí-
ticos não menos ferrenhos, de outro, sinalizam um 
processo inexorável com raízes em transformações 
econômicas e sociais profundas que e fogem de 
ambos os grupos. Experiências nacionais e interna-
cionais bem-sucedidas nesse campo demonstram que 
o diferencial de competitividade de diversas regiões 
se baseia nessa aliança consistente entre o gerador 
do conhecimento e o mundo da produção. Frente a 
esses novos desafios, uma educação superior eficaz e 
coerente com as novas demandas sociais, culturais e 
laborais implicaria que as faculdades cultivassem a 
sua vocação científica e humanista. Três processos 
caracterizam a situação, talvez os mais importan-
tes, em nível mundial: a globalização, a revolução 
científico-tecnológica e a redefinição do papel do 
Estado. 

Processos estão transformando a educação su-
perior: 
• A aplicação tecnológica à vida acadêmica, numa 
sociedade sustentada no conhecimento e no saber, 
e o avanço de novas tecnologias propiciam as mu-
danças quantitativas e qualitativas no âmbito da 
educação superior. Novas investigações e recentes 
descobrimentos científicos ocupam o ciberespaço 
e unem laboratórios, professores, investigadores e 
estudantes.  A rede global internet é utilizada ampla-
mente em videoconferências e para consulta de livros 
e revistas eletrônicas, o que amplia enormemente 
a possibilidade de agilizar a busca de informação e 
dispor da mesma.
• A mobilidade real e virtual de estudantes e profes-
sores, as tendências educativas no início deste século 
se orientam em direção a uma crescente interna-
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cionalização do ensino superior e à preparação de 
futuros profissionais sem fronteiras. A tendência é a 
de se ampliar significativamente as possibilidades de 
cursar matérias, concluir carreiras 
ou realizar cursos especializados e 
de pós-graduação em outras insti-
tuições universitárias nacionais ou 
estrangeiras.
• O imperativo é uma educação 
permanente, pois, hoje, a riqueza 
dos países se mede pela geração, 
acesso e o avanço do conhecimento. 
O grande futuro das faculdades se 
baseia em apostar numa educação 
das pessoas ao longo de suas vidas. 
A formação permanente e integral 
consiste no pilar central da inserção 
exitosa dos cidadãos na sociedade 
do conhecimento, que supõe um 
processo integral e contínuo de for-
mação, sem limitações de idade. 
• Em relação à empregabilidade, a educação superior 
deverá incorporar dinamicamente as rápidas trans-
formações das bases científicas e os avanços tecno-
lógicos, integrando no processo formativo as mais 
modernas práticas que vão incorporando o mundo 
laboral. Salientando o desafio da necessidade de os 
formandos e egressos assumirem a função de não 
apenas buscar trabalho, mas criar trabalho.
• O novo papel de professores e alunos no processo 
de ensino-aprendizagem é aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 
a ser. Quer dizer, o conhecimento tenderá a criar 
indivíduos autônomos, que saibam conviver em 
liberdade. Os professores devem passar de uma con-
cepção de “transmissores de conhecimento” para a 
de “condutores de alunos”, orientando o seu trabalho 
de modo a ser tutor e guia ao estudante. Ensinar, 
portanto, converter-se-á na arte de desenhar situações 
que suscitem o interesse e comprometam a atividade 
mental dos alunos.

*Fonte: Teixeira, Evilásio. Tradição e inovação: um 
desafio para a universidade do século XXI. Revista 
Educação, PUC. Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 65-70, 
jan./abr. 2009

NECESSIDADE DE MUDANÇA

O ensino superior enfrentava desafios sem 
precedentes. Durante séculos, as faculdades eram 
consideradas instituições de utilidades inquestioná-

veis. Posteriormente foram interpeladas por diversos 
setores da sociedade, os quais questionavam os 
seus reais ou supostos privilégios, o seu elitismo, 

a sua contribuição efetiva para o 
desenvolvimento do País. Existia 
a ideia de que o ensino superior 
não poderia responder aos novos 
entraves sem passar por profundas 
transformações. Era preciso solidi-
ficar uma combinação de forças e 
processos, provenientes de diversos 
âmbitos para impactar a dinâmica 
do ensino superior.  A educação 
merecia ser compreendida como 
uma preparação para a vida, a fim 
de garantir o emprego e a aptidão 
para o trabalho, de permitir que 
fossem satisfeitas as demandas da 
sociedade em veloz evolução. O 
ensino superior necessitava ter seus 
processos revistos para atingir os 

objetivos e deixar clara a sua proposta de valor.

DO SURGIMENTO ATÉ OS DIAS DE 
HOJE, GRANDE MODIFICAÇÃO NO 
MERCADO

Em 1999, em plena crise de desvalorização do 
real – decorrência do abalo econômico de Rússia, 
México e Ásia, que causou o maior caos financeiro 
no País, com aumentos de juros reais e da dívida in-
terna brasileira –, um grupo de professores resolveu 
iniciar um projeto empresarial na área da educação. 
Embora o quadro nada otimista, o grupo investiu no 
projeto idealizado motivado pela abertura do governo 
federal à possibilidade de expandir o acesso ao ensino 
superior através da iniciativa privada (IES – Insti-
tuições de Ensino Superior). 

Empreender significa correr riscos e esses profes-
sores correram riscos de grandes proporções. Não 
só por estarem diante do incerto quadro econômico 
nacional, mas ainda pela liderança inconteste de 
uma grande e conceituada universidade regional 
com mais de 30 anos, a Universidade de Caxias do 
Sul – UCS. Os professores empreenderam, mesmo 
assim, alicerçados pelo desejo de criar uma nova 
alternativa à sociedade da Serra Gaúcha. E também 
por estarem cientes de que o mercado da educação 
estava reprimido, portanto sinalizava um enorme 
potencial.

O início, embora tímido, apenas com um curso, o 
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de Administração, permitiu vislumbrar que o sonho 
de ser uma nova alternativa era possível.   Assim 
surgiu a Faculdade da Serra Gaúcha.

A FSG soube diagnosticar o mercado desde o 
princípio de suas atividades. O curso de Adminis-
tração, já existente na concorrência, também foi 
disponibilizado pela faculdade, mas com uma par-
ticularidade em relação à UCS. O curso oferecido 
pela FSG se salientava por ter linhas de formação 
em Recursos Humanos, Marketing, Análise de Sis-
temas e Comércio Internacional (mais adiante foi 
ampliado para outras linhas de formação: Gestão de 
Negócios, Produção e Finanças). Uma importante 
diferenciação na prospecção de alunos.

A UCS é líder de mercado, com o maior número 
de alunos (38.000 estudantes em toda a região). 

A FSG é a segunda, com 6.000 alunos. Depois, 
existem várias outras competidoras menores. Em 
2009 já são 17 IES em Caxias do Sul, fora a con-
corrência de instituições com ensino à distância 
– EAD. 

O mercado está intensamente disputado. Da 
demanda reprimida de 1999 para os dias atuais, a 
situação se alterou drasticamente. Hoje, a intensa 
concorrência pressupõe que as singularidades de-
vem ser mais bem percebidas para haver retenção e 
conquista de mercado.

Vale salientar que a educação é um mercado em 
estabilização. Passada a euforia inicial, pós-recebi-
mento da demanda reprimida, as IES vivem um novo 
momento: a competição acirrada, com a entrada de 
grandes grupos nacionais e multinacionais no setor.  
A crise econômica as afetou diretamente, seja através 
da perda ou diminuição de poder aquisitivo do aluno, 
seja pelo menor incentivo que as empresas dão a 
seus funcionários.

Portanto, o grande desafio era demonstrar a capa-
cidade de rapidamente se ajustar a esse ambiente.  A 
forma e a agilidade com que a Faculdade fosse capaz 
de se adaptar ao cenário exposto viria determinar o 
seu destino.

OBJETIVOS DE MARKETING

Crescer a participação de 
mercado com um serviço diferenciado

A FSG direcionou os seus objetivos mercadoló-
gicos para a conquista e a fidelização de seu target 
priorizando um serviço de alta qualidade. 

A faculdade deveria fortalecer particularidades 
que atraíssem novos alunos e encantassem os atuais. 
Também necessitava estabelecer um relacionamento 
com os alunos egressos para atraí-los para progra-
mas de pós-graduação.  A FSG precisava propagar 

Potencialidades
• Proposta de ensino
• Infraestrutura
• Localização
• Relacionamento com os acadêmicos
• Gestão e liderança
• Corpo docente
• Corpo técnico
• Instituição inclusiva
• Imagem
• Flexibilidade e agilidade

Fragilidades
• Infraestrutura
• Planejamento/Procedimentos
• Desenvolvimento do corpo docente
• Burocracia interna
• Integração e interação
• Plano de carreira

Oportunidades
• Novos cursos
• Ampliação e expansão
• Crescimento do mercado
• Atuação na comunidade empresarial
• Divulgação
• Parcerias com instituições estrangeiras
• Novos serviços aos alunos
• Estímulo governamental à educação

Ameaças
• Novos concorrentes
• Ações dos concorrentes
• Novas formas de ofertas de serviços educacionais
• Falta de dimensionamento e direcionamento da 
   carga de trabalho
• Perda de profissionais qualificados
• Espaço físico disponível
• Legislação educacional

Ánalise PFOA (Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças)

Tabela 2
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a relevância da reciclagem profissional para quem 
quisesse se manter no mercado. Deveria difundir 
que essa era uma premissa essencial para atualizar 
o conhecimento e habilitar as pessoas para as mu-
danças correntes. 

Simultaneamente, a qualidade de ensino deveria 
ser ampliada.  A formação profissional efetiva pre-
cisava preparar os estudantes para o exercício das 
responsabilidades de cidadãos. Os esforços deveriam 
focar a formação de profissionais líderes, adaptados 
às constantes mudanças do ambiente e com capaci-
dade e vontade de desenvolver a comunidade. Alunos 
preparados para se destacar no mercado de trabalho, 
sobressaindo-se por um posicionamento diferenciado. 
Profissionais não só com conhecimentos específicos 
de sua área, mas com horizontes ampliados, visão de 
futuro e flexibilidade para adaptar conhecimentos às 
situações vivenciadas cotidianamente.

O ensino no século XXI pressupunha enfrentar o 
novo com o novo. Não ficar insensível à necessidade 
de mudança.  A FSG conhecia a relevância deste 
posicionamento.

PRINCIPAIS OBJETIVOS 
MERCADOLÓGICOS

Conquista de novos estudantes
• Marketing do Produto – Institucional (marca) 
• Buscar sincronia da atuação acadêmica com a 
expectativa do mercado através da inserção comu-
nitária
• Foco e reforço nas Parcerias Institucionais

Fidelização dos alunos
• Buscar a excelência do atendimento em todos os 
níveis 
• Intensificar o acompanhamento dos estudantes e 
egressos

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

O mundo mudou. O ensino também
Era necessário um posicionamento forte que ex-

pressasse a dinâmica da transformação em curso. 
Além de inovações no processo de ensino, outras 

transições deveriam ser implementadas. A FSG 
passou a adotar o posicionamento: O mundo mu-
dou. O ensino também, com o objetivo de refletir a 
proposta de ensino prospectivo, onde os professores 
são profissionais atuantes nas áreas em que lecio-
nam, nas atividades práticas obrigatórias em todas 

as disciplinas e na estrutura diferenciada. 
A FSG, atenta à transição global, além de se for-

talecer como um centro de referência do saber, devia 
provocar mudanças nas formas de comunicação e 
de relacionamento.  A faculdade deveria adaptar a 
sua linguagem e a forma de transmissão do conhe-
cimento para acompanhar 
seus alunos, cidadãos in-
seridos neste mundo em 
transformação.

Um projeto de exce-
lência mostrava-se ne-
cessário. Mas era preciso 
fundamentá-lo em se-
veros padrões de exigên-
cia mútua entre alunos e 
professores. Portanto, era 
imprescindível um notável 
corpo docente, com reno-
mados professores, e uma 
expressiva produção laboratorial dos alunos. Um 
projeto coletivo em prol da qualidade de ensino.

A FSG, que promovia a busca de uma eficiente 
comunicação interpessoal, sabia ser necessário de-
frontar os limites da tradição para formar líderes e 
cidadãos. O desafio perpassava preparar os alunos 
para que se destacassem no mercado de trabalho, sa-
lientando-se por um perfil diferenciado de formação 
profissional, o que não significa só conhecimentos 
específicos da área, mas horizontes ampliados, visão 
de futuro e flexibilidade para adaptar conhecimentos 
às situações do dia a dia.  A formação efetiva deve-
ria preparar os estudantes para o exercício de suas 
responsabilidades de cidadãos.

Novas ideias para um mundo que mudou
Como o ensino do novo século pressupunha 

enfrentar o novo com o novo, a FSG não poderia 
ficar à parte dessa revolução. Assim, para continuar 
como um centro de referência do saber, provocou 
mudança nas formas de comunicação. A faculdade 
adaptou sua linguagem e os meios de transmissão 
do conhecimento para acompanhar seus alunos, 
cidadãos do  mundo atual.

As novas modalidades, juntamente com as novís-
simas tecnologias, indicavam a premência de estar 
preparado para remodelar o ensino e promover ati-
tudes e comportamentos formadores de uma cultura 
da sustentabilidade.

A orientação pedagógica, focada em trabalhar 
com aprendizagem de vanguarda, selecionou pro-
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fessores atuantes no mercado, valorizando o 
ensino de atividades práticas dentro da carga 
horária de aula. Tudo para fomentar e pre-
parar o profissional crítico, conectado com 
a expectativa e a exigência do mercado. 

Era preciso fazer a diferença.  A FSG, 
por estar comprometida com o conheci-
mento, com as novas tecnologias, com o 
ensino, priorizou a preparação de seu corpo 
discente não só para o pensar, mas também 
para o saber fazer. Seria essencial conceber produtos 
diferenciados e serviços inovadores.  A base para a 
mudança estaria presente no conteúdo de seus cursos, 
na forma da relação professor/aluno e no processo 
de interação entre a instituição com os seus alunos 
e com a sociedade.

Relacionamento como 
diferencial competitivo

As bases estratégicas distinguiam a importância 
de desenvolver relações sólidas entre a faculdade, seus 
acadêmicos, professores e a comunidade, com laços 
fundamentados na transparência e proximidade. A 
FSG perseguia uma nova relação com o conheci-
mento, com os colegas e com os professores.  Assim, 
oportunizou que os acadêmicos, por suas vivências, 
viessem a produzir conhecimento juntamente com os 
professores. Uma forma de trazer experiências reais 
para dentro da faculdade. Uma relação de maior 
cumplicidade começou a ser estimulada entre os 
alunos e os professores.

A FSG, como um espaço múltiplo que respeita e 
prioriza as pessoas, concentra seus esforços para que 
os estudantes não só cresçam profissionalmente, mas 
que também valorizem o engrandecimento pessoal.  
A postura indica seriedade, atitude, inovação e gera 
uma relação mais próxima, mais humana.

O ensino muda as pessoas e são elas quem 
mudam o mundo. A FSG acredita nessa máxima. 
Portanto, credita todas as suas capacitações para se 
tornar um agente irradiador do melhor pensar, do me-
lhor fazer, e consequentemente, do aprimoramento 
daqueles que buscam o conhecimento.

PLANO DE AÇÃO

A FSG começou a introduzir processos dife-
renciados. A inovação e o reposicionamento iriam 
solidificar seus produtos e suas relações. Um efetivo 
programa de ações foi colocado em prática, alicerçado 
no planejamento mercadológico, o qual estava focado 

para proporcionar ganhos de 
imagem, mercado e reconheci-
mento nas sociedades caxiense 
e gaúcha.

Qualidade inovadora 
em produtos e serviços

Os cursos não deveriam ser 
diferentes só nas habilitações.  

A FSG estruturou sua proposta pedagógica de 
Ensino Integrado, em que a experiência profissio-
nal dos professores, aliada às APS – Atividades 
Práticas Supervisionadas, em todas as disciplinas, 
formam profissionais com um olhar novo, singular 
e crítico.

A faculdade aparelhou todas as suas salas de aula 
com equipamentos multimídia, um portal e uma 
web mail com 10GB de caixa e 25GB de disco virtual 
para armazenamento à disposição dos professores e 
dos alunos, permitindo a troca de conteúdo e infor-
mações – além de uma conta de e-mail disponível 
para o acadêmico, mesmo depois de formado.  Assim, 
o e-mail Acad se tornou ferramenta essencial no Pro-
grama “Sempre FSG”. Além de resgatar o contato da 
instituição com seus egressos, a ferramenta  permite 
o envio de convites para eventos específicos, eventos 
acadêmicos e facilidades, como o acesso a biblioteca, 
convênios, descontos e até banco de currículos. 

Mas a diferenciação não contemplou só essa 
estratégia. Incidiu, ainda, nos cursos, que tiveram 
concepções ímpares e proposições renovadoras na 
Região Serrana.

CURSOS DE GRADUAÇÃO  
COM PROPOSTAS INOVADORAS

Administração 
Forma empreendedores e líderes em suas áreas 

de atuação. O conhecimento através de modernas 
práticas mercadológicas, com a experiência profis-
sional de seus professores. As linhas de formação são 
sete: Análise de Sistemas, Comércio Internacional, 
Finanças, Gestão de Negócios, Marketing, Produção 
e Recursos Humanos. Os diferenciais abrangem 
programas de integração com a comunidade, como 
a Confraria de Empresas, que reúne empresários 
para obter informações e para maior qualificação 
ou, ainda, a Revista Científica Global Manager, 
semestralmente elaborada com artigos dos docentes, 
acadêmicos e experts da área. 
Ciências Contábeis 
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Destaca a visão gerencial, preparando o aluno 
para decisões estratégicas e táticas, mantendo a saúde 
financeira das empresas em que atua. Compreende a 
contabilidade de custos e a utiliza como ferramenta de 
controle e gestão em empresas comerciais, industriais 
e prestadoras de serviços.

Design 
Com linhas de formação em Design Gráfico e de 

Produto, salienta-se pela visão inovadora e profundo 
conhecimento do setor produtivo, capacitando para 
criar e propor novas soluções. Forma designers com 
perfil atuante e reflexivo, atentos às tendências e 
recursos disponíveis no mercado.

Direito 
Forma um bacharel preo-

cupado com a prática cidadã-
humanista de transformação 
social. Um profissional que 
abraça a área jurídica com 
um diferencial no exercício 
da advocacia. Seja liberal ou 
pública (a magistratura, a 
promotoria). Publica a Revista 
Científica do Direito com ar-
tigos de especialistas, mestres 
e doutores na área, aberta à 
participação de docentes e 
acadêmicos.  

Educação Física – 
Bacharelado 

Forma profissionais focados na melhoria e ma-
nutenção da saúde, atuante em programas e métodos 
de condicionamento físico.

Educação Física – Licenciatura 
Prepara para a Educação Básica, inovando em 

planejamento e avaliação da Educação Física Esco-
lar. O professor de Educação Física é comprometido 
com as transformações educacionais e inclusão 
social.

Fisioterapia 
Formação com ênfase na saúde coletiva, priori-

zando a utilização de recursos terapêuticos manuais. 
Habilitado para atuar em todos os níveis de cuidados 
com a saúde no âmbito fisioterapêutico, respeitando 
o ser humano individual e a coletividade. 
Psicologia 

Psicólogo com conhecimento pluralista e genera-
lista. Opção por uma das ênfases: Psicologia Educa-
cional, Psicologia das Organizações e do Trabalho; 
Psicologia e Saúde Coletiva.

ENSINO INTEGRADO

A proposta educacional da Faculdade da Serra 
Gaúcha orienta-se pelo Ensino Integrado, que se 
define como a articulação do ensino, investigação e 
extensão a partir de processos investigativo-ativos. A 
proposta enfatiza que a ação-reflexão-ação-reflexão 
é dinamizada a partir do ensino. Os diferentes espa-
ços pedagógicos, interligados aos contextos sociais e 
profissionais, fornecem o campo observatório em que 
a problematização da realidade evidenciada permite 

a tematização e discussão dos 
conteúdos de formação profis-
sional sob o prisma da prática, 
fomentando a construção e 
a produção do conhecimento 
práxico, alimentada na vida e 
no trabalho.

ESPAÇOS  ACADÊMICOS

Os espaços acadêmicos 
atendem às atividades da ges-
tão educacional, dos serviços 
administrativos e do desenvolvi-
mento pedagógico dos cursos de 
graduação e pós-graduação.

Para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas, dispõem de salas de aula, 
auditório, laboratórios de informática com equipa-
mentos de multimídia, todos conectados à internet, 
rede de wireless para toda comunidade acadêmica, 
biblioteca, cópias e impressão e cantina comparti-
lhadas por todos os estudantes e espaços pedagógi-
cos que atendem às necessidades específicas para a 
relação teoria e prática de cada curso. Além de 95 
(noventa e cinco) salas de aula, distribuídas em três 
prédios atendendo a todos os cursos e suas respectivas 
disciplinas.

Atualmente conta com equipamentos facilitado-
res, tais como Estação Multimídia (microcomputa-
dor, data-show, caixas de som, a acesso à internet 
em todas as salas de aula, retroprojetores; DVD; 
videocassete e televisores 29 e 21 polegadas). Os 
acadêmicos e docentes têm à sua disposição 9 (nove) 
laboratórios de informática com 170 computadores 
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para atender às demandas pedagógicas.
Além disso, existem locais de convivên-

cia para o desenvolvimento de atividades 
esportivas, recreativas e culturais, que 
atendem às propostas dos diferentes cursos 
e direcionam ações para o bem-estar da 
comunidade acadêmica, ampliando e im-
plementando áreas destinadas ao lanche, 
encontro, partilhas, amizade e ao convívio 
acadêmico em ambiente de solidariedade e 
coleguismo.

Todos os espaços acadêmicos são acessíveis para 
as pessoas com deficiência. Como uma Instituição 
inclusiva possui rampas, passarelas e elevadores para 
facilitar a circulação das pessoas.

Intercâmbio internacional
A Faculdade da Serra Gaúcha tem convênios 

com universidades em Portugal, Chile e Argentina. 
Qualquer acadêmico regularmente matriculado 
pode-se inscrever para cursar um semestre na Ar-
gentina (Buenos Aires) – Universidad John Kennedy 
e Universidad De La Empresa (UADE); no Chile 
(Santiago) – Universidad Gabriela Mistral e Univer-
sidad Central do Chile; em Portugal – Universidade 
do Algarve.

Biblioteca online
Todo o acervo da Biblioteca da FSG pode ser con-

sultado via internet. Os acadêmicos também realizam 
a reserva de livros e a renovação via internet.    

Integração online
Os professores e acadêmicos interagem por meio 

do Portal Acadêmico e Portal do Ensino Integrado, 
que possibilitam o recebimento de material didático, 
distribuição de recados e acompanhamento da vida 
acadêmica do aluno, como dados das disciplinas em 
que está matriculado, notas, frequência e situação 
financeira.

PROFESSORES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Os professores da equipe FSG têm um perfil dife-
renciado.  Além de sólida formação técnico-científica, 
possuem ampla experiência na área profissional, o 
que permite discussões contextualizadas nas proble-
máticas da região de abrangência da faculdade. 

Ao ingressarem na instituição, demonstraram a 
disposição de romper com os paradigmas do ensino 
tradicional. Esses especialistas, mestres e doutores 

priorizam a formação de pro-
fissionais críticos, reflexivos e 
autônomos a partir de aulas 
expositivas e através da inte-
ração entre o conhecimento 
teórico e as atividades práticas 
supervisionadas.

O professor trabalha para a 
formação de profissionais éticos 

e atuantes na transformação positiva de 
seus ambientes profissionais e sociais. 

A qualificação profissional permanente da equipe 
é um dos pilares da Faculdade da Serra Gaúcha. Des-
sa forma, o “Programa de Apoio Docente” aprimora 
continuamente as  habilidades e competências dos 
professores. Uma das ações do programa é o “Fórum 
Docente”, encontro semestral para discussão de ativi-
dades desenvolvidas, planejamento de ações e reflexão 
sobre os métodos de ensino e aprendizagem. 

Constantemente, os professores são reavaliados, 
inclusive pelos próprios acadêmicos, que participam 
do Programa Avalie (avaliação online) a cada encer-
ramento de semestre.

PROGRAMAS DE APOIO  
A PROFESSORES E ALUNOS

O Ensino Integrado mantém programas de 
promoção, acompanhamento e apoio ao estudante 
não só durante a trajetória acadêmica, mas também 
quando já está egresso. O Ensino Integrado oferece 
vários programas e projetos de apoio discente.

Núcleo de Apoio às Aprendizagens com projetos 
como: Metodologia de Estudos; Escuta Qualificada; 
Qualificação Discente para ENADE; Qualificação 
Discente para OAB; Laboratório de  Aprendizagem. 

PROGRAMA DE ATENÇÃO À  
DIVERSIDADE E INCLUSÃO (PADI) 

Envolve estudantes, professores, funcionários e 
comunidades, em um processo de integração solidária 
e cooperativa com a proposta de mapear as deman-
das dos estudantes surdos, daqueles que apresentam 
deficiências físicas, visuais e de aprendizagem, avalia 
as necessidades e busca respostas educativas para 
problemas de acessibilidade acadêmica e física, dos 
estudantes e de qualificação dos profissionais para 
que a mediação ocorra nos espaços de formação su-
perior. Tem os projetos Eu no Lugar do Outro; FSG 
Sem Fronteiras; Diversidade na Sala de Aula.
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PROGRAMA DE PEDAGOGIA 
UNIVERSITÁRIA 

As ações do Programa de Pedagogia Universitária, 
desenvolvido pelo Ensino Integrado, articuladas às 
necessidades do cotidiano acadêmico e pelos indica-
dores da Avaliação Institucional, buscam contribuir 
para a consolidação e qualificação da relação ensino 
e aprendizagem.

PROGRAMA DE APOIO ACADÊMICO: 
PORTAL DO ENSINO INTEGRADO 

Uma ferramenta de apoio pedagógico para com-
plementar as aulas, auxiliando os professores na 
construção do conhecimento e na autonomia dos 
acadêmicos, incrementando o relacionamento no 
processo educativo e contribuindo para a gestão das 
ações e reflexões pertinentes aos cursos de Graduação 
e Pós-Graduação. Contribui com os setores admi-
nistrativos no processo de organização educacional. 
Está presente em todos os cursos.

PROSPECÇÃO E CONQUISTA  
DE NOVOS ALUNOS

A FSG passou a ser mais agressiva no seu pro-
cesso de comunicação, valorizando o marketing dos 
seus produtos e da gestão de sua marca.

As ações em prol desse objetivo contemplam:
• Institucionalização da marca em mídias alterna-
tivas;
• Criação de canais próprios de comunicação;
• Parceria com a  Associação Moinho da Estação 
(importante região de Caxias do Sul que reúne ba-
res, restaurantes, espaços de cultura e a Secretaria 
da Cultura, localizada na antiga Estação Férrea). O 
espaço é identificado como da FSG e não permite 
vinculações com outras instituições concorrentes;
• A inovação nas solenidades de formaturas é um 
diferencial frente aos concorrentes. A graduação é 
coletiva, todos colam grau simultaneamente. Na 
hora de receber o diploma, o formando convida duas 
pessoas para irem ao palco fazer a entrega junta-
mente com o coordenador. É a única instituição que 
faz assim na região, o que confirma a prioridade da 
FSG para o relacionamento e proximidade com a 
comunidade acadêmica;
• Novo site. Melhor comunicação com mais serviços 
online. O grande diferencial do site são a interativida-
de e a exposição dos múltiplos canais da internet em 
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um mesmo ambiente. Os vídeos do FSG Comunica 
na Sala estão disponíveis em canal do YouTube, as 
fotos estão no Picasa e o internauta interage com 
as redes sociais, a partir do próprio site. Desde que 
entrou no ar, em 1º de setembro, a página da FSG 
tem recebido uma média diária de 3.300 visitas. Ou-
tro aspecto importante é a facilidade de acesso aos 
serviços como o Portal Acadêmico, biblioteca online, 
e-mail Acad e demais serviços disponibilizados.
• Aperfeiçoar a co-
municação e dar 
maior visibilidade 
à FSG (aperfeiçoa-
mento dos veículos 
de comunicação 
existentes).
• Pesquisar a ima-
gem externa.  Aferir 
e entender a ima-
gem e percepção 
da sociedade, em 
relação à FSG, o 
que permitirá uma 
melhor adequação 
das suas ações de marketing. Em 2008, a Faculdade 
realizou uma pesquisa de imagem interna e, neste 
ano, complementa a análise através da avaliação de 
imagem externa.
• Projeto FSG 10 ANOS. Em dezembro de 2009, a 
faculdade completa sua primeira década. Para co-
memorar a data, foi criado um selo comemorativo 
e o Projeto FSG 10 Anos está em execução. Em 
novembro, a instituição será homenageada pela 
comunidade caxiense em Sessão Solene na Câmara 
de Vereadores; em dezembro, fará um evento aberto 
à comunidade comemorando esta década com um 
festival de talentos internos e participação de artistas 
das diferentes manifestações culturais apoiados pela 
FSG.  Além disso, a instituição lançou a Campa-
nha Doar é 10, que envolve a comunidade interna 
e promove a doação de sangue.

Paralelamente, a faculdade também desenvolveu:

Parcerias Institucionais
• Estabeleceu parcerias institucionais com entidades 
representativas da sociedade;
• Incrementou a sua inserção em entidades represen-
tativas da sociedade;
• Estreitou o relacionamento com associações mais 
representativas, estabelecendo convênios e integra-
ção.

A FSG passou a ser 
mais agressiva 

no seu processo 
de comunicação, 

valorizando o 
marketing dos seus 

produtos e da gestão 
de sua marca
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Maior fidelização de estudantes
A FSG aperfeiçoou o processo de 

relacionamento e comunicação com os 
acadêmicos e ex-acadêmicos. Começou 
incentivando a presença desse público em 
pesquisas e nas avaliações existentes. Uma 
campanha interna veio estimular a parti-
cipação do target no Avalie: os estudantes 
conheceram as obras decorrentes de suas 
sugestões.

Melhor comunicação 
com o público interno

Uma metodologia de avaliação, fomento e orien-
tação de parâmetros para a comunicação formal e 
rápida, com informações reais e completas para o 
público interno, foi elaborada e empreendida. Era 
preciso elevar o desempenho e gerar maiores resul-
tados financeiros, com equipes motivadas com mais 
capacitação e qualificação profissional.

O plano de melhoria para o bem-estar da comu-
nidade FSG contemplou:
• Construção de metodologia de avaliação, criação e 
orientação de parâmetros para a comunicação formal 
e rápida das informações reais e completas.
• Circulação de informações que gerem segurança, 
baseadas em certezas e dados corretos, objetivando 
atender às expectativas da comunidade FSG, e 
fomentar a transparência nas relações em todos os 
níveis hierárquicos, estratégicos e táticos.
• A comunicação interna parametrizada pela meto-
dologia de comunicação a fim de:
• divulgar uma linguagem única que reflita o pen-
samento da instituição;
• informar em tempo real, com agilidade suficiente 
para levar notícias atuais;
• respeitar o nível de hierarquias e segurança na 
divulgação das informações.

Responsabilidade social: 
ações que são valores institucionais

A responsabilidade social integra o plano de ações 
da FSG. A instituição aceitou o desafio e se estrutu-
rou para oferecer condições de acesso ao ensino para 
mais acadêmicos.

Inclusão e acessibilidade: Por meio do 
PADI – Programa de Apoio à Diversidade 

Os cegos contam com material didático dife-
renciado e softwares específicos que possibilitam 

a leitura. Os acadêmicos 
surdos contam com intér-
pretes da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), que os 
acompanham em todas as 
at ividades,  sem qualquer 
custo adicional. Os profes-
sores preparam o material 
com antecedência, para que 

o intérprete possa se preparar para 
as aulas, qualificando a aprendizagem.  A sede 
principal da FSG possui instalações adaptadas 
para garantir a fácil locomoção dos cadeirantes 
e demais deficientes físicos.

PROGRAMAS SOCIAIS 

Os cursos da área da saúde (Psicologia, Fisiote-
rapia e Educação Física) têm projetos voltados para 
atender a pessoas com necessidades especiais. Entre 
eles estão: Vivendo a Diversidade através do espor-
te, no qual deficientes mentais e físicos interagem 
com os acadêmicos em jogos de futebol, basquete 
e atividades lúdicas; Brincar e Aprender: goallboall 
- proporciona atividades lúdicas para os deficientes 
visuais, com orientação dos acadêmicos de Educação 
Física; 

O curso de Fisioterapia, visando à prática aca-
dêmica e ao bem-estar da comunidade, mantém os 
Ambulatórios de Fisioterapia Pediátrica e Terapia 
Manual. O curso ainda desenvolve programas como: 
Atenção Fisioterapêutica a Pacientes Submetidas à 
Mastectomia; Cuidados Interdisciplinares em Educa-
ção e Saúde; Escola Postural; Fisioterapia Aquática 
na Fibromialgia e Síndrome Dolorosa Miofacial; 
Grupo de Estudo de Eletrotermofototerapia; Progra-
ma de promoção da saúde do idoso

O curso de Psicologia realiza acompanhamento 
de pessoas com esclerose múltipla e grupo de Con-
vivência na Melhor Idade.

O curso de Direito oferece programas como 
Assistência Jurídica Gratuita e Mediação Familiar, 
desenvolvidos em conjunto com o EMAC (Escritório 
Modelo de Advocacia Cidadã) e o Núcleo de Práticas 
Jurídicas.

Ampliando horizontes
A política de extensão é parte integrante do Projeto 

Pedagógico Institucional que, através das Linhas de 
Extensão, constitui programas, projetos, eventos e 
serviços.
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Programa, Cultura e Conhecimento
O programa objetiva desenvolver atividades inte-

gradas de ensino, pesquisa e extensão que fortaleçam 
os espaços de produção do conhecimento.  Assim, 
são previstos os seguintes projetos:
• Cine FSG: O projeto interdisciplinar Cine FSG 
tem como objetivo complementar os conteúdos for-
mais trabalhados em sala de aula a partir de obras 
audiovisuais (longas e curta-metragens) exibidas 
mensalmente no auditório da Instituição.
• Ciclo de Debates: Constitui-se de seminários e pa-
lestras realizados ao longo do período letivo.
• Programa de Educação Permanente: Entendendo o 
conhecimento como provisório e o mercado de tra-
balho em constantes mudanças, a FSG oportuniza 
a constante atualização aos egressos e demais mem-
bros da sociedade, através da possibilidade de cursar 
disciplinas específicas que venham a contribuir com 
o desenvolvimento profissional.

Incentivos à pesquisa, produção 
do conhecimento e a pós-graduação

A política de pesquisa e pós-graduação da FSG 
tem sua gênese no histórico de consolidação do pa-
radigma do Ensino Integrado, que orienta seu Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). O compromisso com 
a produção do conhecimento nesta IES, portanto, 
transversaliza os espaços do ensino, da pesquisa e da 
extensão desde a sua origem. A FSG, desafiando as 
práticas tradicionais na educação superior, através 
do Ensino Integrado, constrói coletivamente com 
a comunidade acadêmica uma proposta de ensino 
crítica, reflexiva e sensível às diferenças, com o 
compromisso de produzir o conhecimento novo, 
pertinente às questões sociais e laborais na sua região 
de abrangência.

Coleção Ensino Integrado: publicação de 
trabalhos originais para fomentar a produção 
científica nas áreas de conhecimento - artigos 
científicos, ensaios e resenhas críticas em formato 
digital.

Revista Imagem: projeto multimídia desenvolvi-
do transdisciplinarmente pelos cursos de Design e 
Psicologia. Elaborada por estudantes e professores, a 
publicação é voltada para o meio acadêmico, espe-
cialmente aos teóricos, pesquisadores e interessados 
pelos conhecimentos difundidos no universo do en-
sino superior de graduação e pós-graduação, interno 
e externo à FSG.

Comitê de Pesquisa: responsável pela imple-
mentação da regulamentação e orientação da co-
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munidade acadêmica, 
definindo os critérios 
e indicadores de ava-
liação dos projetos de 
pesquisa. 
NEA - Núcleo de 
Estudos Avançados 
- Pós-Graduação, 
Extensão 
e Relações 
Corporativas

Direcionado a es-
pecializações, MBAs, 
extensões e projetos cor-
porativos oferecidos à 
comunidade nas áreas 
de Negócios, Direito, 
Saúde e Educação. O 
foco é o acesso a discussões multidisciplinares ca-
pazes de gerar saberes e habilidades nos campos de 
atuação dos profissionais que participam dos projetos 
e cursos. Busca, ainda, ampliar oportunidades de 
networking, acesso tecnológico e aporte de formação 
pessoal e profissional. Promove a interação com 
diferentes culturas, economias, modelos de gestão 
através dos intercâmbios internacionais.

MARKETING DE RELACIONAMENTO

A ferramenta está contemplada no seu plano de 
ações com realizações como:
•  A indicação de novos alunos é feita por estudantes 
da FSG através da campanha Quem Indica Amigo 
É. Quando efetivada a inscrição no vestibular, o 
indicador ganha um brinde; 
•  Os alunos recebem cartão de aniversário, reforçan-
do o contato e o relacionamento;
• Organização de Conselhos de Profissionais do 
Mercado, para cada curso de Graduação e Pós-
Graduação. Participam dos encontros profissionais 
renomados em suas áreas de atuação. O objetivo é 
conhecer e aplicar a percepção do mercado sobre 
os diferentes cursos oferecidos, bem como alinhar a 
atuação da FSG ao contexto profissional;
• Para a conquista de novos estudantes, foi imple-
mentada a ação “Agito Profissional”, direcionada aos 
alunos concluintes do ensino médio e interessados 
em ingressar na FSG. Com o projeto já em sua 4ª 
edição, a faculdade recebeu a visita de mais de 3.800 
alunos que conhecem as instalações, conversam 
com professores, estudantes e egressos dos cursos de 

A FSG constroi 
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acadêmica uma 
proposta de 

ensino crítica, 
reflexiva e 
sensível às 
diferenças



CASE STUDIES

66

graduação. Paralelamente, o grupo de Professores do 
Agito visitam escolas de Ensino Médio, conversam 
com os adolescentes, realizam palestras e prestam 
serviços como orientação vocacional e oficinas.

UTILIZAÇÃO DE  
FERRAMENTAS DE MARKETING

O marketing da FSG é formado por duas coordena-
ções: Comunicação e Marketing de Relacionamento. 
A Globalcomm é a agência de comunicação para 
criação e desenvolvimento de peças e campanhas.

A FSG utiliza o marketing integrado. Múltiplas 
ferramentas integram a sua estratégia de comunica-
ção. As principais são:
• Propaganda – campanhas institucionais e pro-
mocionais
• Jornal da FSG impresso e rádio (programa semanal 
com 1 minuto de duração em todas as emissoras de 
rádio da cidade) informa sobre a faculdade, seus cur-
sos e programação. O Jornal da FSG em sua versão 
impressa também cresceu para 8 páginas e ganhou 
novo projeto gráfico.
• FSG Comunica na Sala – programete de TV in-
terna com veiculação quinzenal em todas as salas 
de aula e através do Portal.
• FSG Comunica  – news interna semanal dirigida 
a professores e funcionários. 
• Eventos comunitários e acadêmicos
• Ações promocionais – Programa Agito Profissional 
e Quem Indica Amigo É.
• Assessoria de imprensa
• Pesquisas internas e externas
• Mídia digital – Portal (propagando na web, uti-
lização das redes sociais – orkut, twitter, facebook, 
YouTube, picasa etc.

• Marketing cultural e ações de patrocínio – Incentiva e 
apoia a cultura local, como a festa da Uva - que também 
recebe o patrocínio da FSG na Escolha da Rainha, símbo-
lo máximo da Festa, bem como na pesquisa de satisfação 
no evento da escolha, visitantes, expositores e desfiles 
alegóricos – e ainda Feira do Livro, PPEL – Programa 
Permanente de Estímulo à Leitura, Companhia Muni-
cipal de Dança, Moinho da Estação Blues Festival, além 
do apoio a cinema, teatro e outras manifestações culturais. 
Também investe na recuperação da Igreja São Pelegrino. 
Paralelamente, patrocinou o documentário Adelar Bertussi 
e o curta-metragem Ilha das Janelas Fechadas.

RESULTADOS

O conhecimento muda as  
pessoas e elas mudam o mundo

Passados 10 anos, a FSG consolidou-se como a al-
ternativa que a sua comunidade almejava. Com base na 
transmissão do conhecimento com qualidade, a sua pro-
posta de Ensino Integrado, milhares de acadêmicos ávidos 
pela mudança aderiram à evolução. Tanto que a FSG 
conquistou a posição de segunda colocada no ranking 
das IES da Serra Gaúcha. Hoje já tem o reconhecimento 
de todos na qualidade de ensino disponibilizada.

Crescer é a sua meta. Pioneira na disputa pelo 
mercado, antes monopolizado, a Instituição não se 
intimida e segue na busca dos seus ideais, ou seja, ser 
reconhecida como uma IES inovadora, moderna, onde 
a metodologia de ensino por meio da ação-reflexão-ação 
vem permitir que os seus acadêmicos sejam distinguidos 
como os melhores profissionais do mercado.

Atualmente, mais de 1.000 profissionais já se 
graduaram na FSG, além de várias turmas que 
concluíram seus cursos de pós-graduação. Todos 
eles têm a marca FSG presente em suas trajetórias 
profissionais e pessoais.

Fortalecimento e reconhecimento. 
A Faculdade símbolo de inovação

O crescimento da FSG é constante. A cada ano 
mais alunos são conquistados. 

A instituição se fortalece e obtém mais reco-
nhecimento. O número de matriculados aumenta 
sistematicamente. O que promove uma escalada 
ascendente nas receitas e torna a contratação de mais 
profissionais necessária, a cada ano.

NÍVEIS DE SATISFAÇÃO EM ALTA

Os atributos de qualidade do ensino e relaciona-

Número de matriculados total
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mento com seus acadêmicos são comprovados com 
a realização de pesquisas de satisfação e percepção 
de imagem nas seus públicos, de tempos em tem-
pos.  As pesquisas de satisfação indicam níveis de 
excelência em seu resultado, em que, ano a ano, o 
sistema Avalie tem aferido crescimento na percepção 
de valor e satisfação dos alunos, com os níveis de 
ensino e dos serviços prestados.

O Mundo, a pessoa, evolui.  A FSG quer 
compartilhar essa mudança, a inovação

Para a FSG, evoluir é essencial.  As necessidades 
e as transformações do mercado precisam ser estu-

dadas, pressentidas, antecipadas. Porque para ser 
atuante no ambiente global e competitivo de hoje é 
preciso revolucionar, questionar, mudar, inovar. 

A FSG sabe que o seu ingresso no futuro é de-
corrente do crescimento, marcado nestes 10 anos, 
por muito esforço e dedicação. Mas o investimento 
na construção do caminho que a está conduzindo 
aos seus objetivos tem valido a pena. Tem sinalizado 
dias ainda mais promissores.

A FSG acredita que um mundo melhor é feito de 
gente que busca mais fazer, mais saber, mais viver. É 
feito de pessoas que lutam e comemoram, cotidiana-
mente, sem nunca esquecer a direção de seus sonhos.

Número de funcionários e professores

FSG – Evolução do faturamento em %
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João Dal Bello é superintendente da FSG; 
Eloisa Venzon Francisco é coordenadora de Comunicação da FSG;  
Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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