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Por Décio Clemente

EDITORIAL

E

sta edição de Case Studies possui, podemos dizer, um aspecto especial. Descreve
histórias de empresas que superaram a crise financeira internacional e continuaram
em crescimento. E mostra, também, que a turbulência global não foi pretexto para
que as ações socioambientais deixassem de ser prioridade.
O Personal Case desta edição, aliás, traz o depoimento de Wanda Engel, Superintendente Executiva do Instituto Unibanco. Mestre e doutora em Educação, ela se
especializou na área social – onde a gestão, explica, também deve medir a efetividade e retorno do investimento.
A série de cases começa pelo Instituto International Paper criado, em 2009, para
consolidar ações que o grupo já promovia no Brasil há mais de 30 anos. E o IIP já
mostra resultados, como se pode ver nesta edição.
Sobre a MegaMatte o leitor verá como essa rede de lanchonetes se transformou
na primeira franquia no Brasil a atuar dentro dos princípios do Comércio Justo.
A DealerNet – Ação Informática, empresa de soluções para a indústria automobilística, é outro exemplo de expansão em 2009, quando muitas empresas foram
atingidas pela desaceleração da economia global.
A Caixa Econômica Federal, ou simplesmente Caixa, detectou ano passado a necessidade de repensar a comunicação para conquistar novos clientes em suas loterias.
Os excelentes resultados são descritos nesta edição.
Já a Port nasceu, em meados dos anos 1990, como uma pequena revenda de
informática. E hoje é uma das três maiores distribuidoras de artigos de informática,
papelaria e material de escritório do país.
O case da Blausiegel mostra como a empresa passou de uma pequena importadora de preservativos a uma grande indústria farmacêutica, no espaço de apenas 20
anos.
Sobre a BioCorporação apresentamos a história de uma jovem empresa que cresceu rapidamente ao detectar, como oportunidade, a tendência de o segmento de
estética estar cada vez mais ligado à medicina, bem-estar e saúde.
Na contramão da crise a NCR Brasil, líder do mercado mundial de autoatendimento, continuou a crescer no mercado brasileiro e inclusive construiu uma fábrica em
Manaus, como também pode ser visto nestas páginas.
O case da Klüber Lubrication destaca a trajetória de quase quatro décadas da
companhia, integrante do grupo alemão Freudenberg.
E nos Causes & Causos de Marketing nosso craque Décio Clemente relata como
eram terríveis as apresentações nas empresas no tempo dos slides...
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Wanda Engel

Superintendente Executiva do Instituto Unibanco

Uma gestora do

investimento social
Mestre e doutora em educação, Wanda Engel dedicou a maior parte de
sua carreira a superar desafios de gestão nas três esferas do executivo. E
em 2006 fez sua estreia no setor privado, ao assumir a Superintendência
Executiva do Instituto Unibanco.
A experiência na área social levou a uma convicção: a de que essas ações
não podem ser encaradas apenas como atividade filantrópica. Mas sim,
a exemplo do investimento econômico, medindo efetividade e buscando
retorno – neste caso, pelo do impacto em áreas como educação, emprego e
renda.
“No trabalho com investimento social também é essencial contar, por
exemplo, com sistemas de avaliação de programas e priorizar a capacitação
de gestores”, assegura.
SONHO
“Sou de uma geração em que o grande ideal de vida da
mulher era ser professora. E no Rio de Janeiro o Instituto
de Educação era o grande sonho de todas as mães de
meninas de a classe média e baixa, e até mesmo da alta.
Quando a aluna se formava, aos 17 anos, já passava a
integrar o quadro de professoras primárias da Prefeitura.
Eram seis mil candidatas para 90 vagas, e representou um
grande celeiro de formação de mulheres intelectuais no
Rio. Juntamente com o Colégio Pedro II, era no Instituto
onde se encontravam os melhores professores da época.
Meu pai era um alemão que veio para o Brasil aos 3 anos
de idade e ainda menino teve de largar os estudos para
trabalhar. Como minha mãe também tinha baixa escolaCASE STUDIES
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ridade, desde criança desejava ser professora. Meu pai
adoeceu, minha mãe teve de trabalhar fora e conseguiu
um emprego no próprio Instituto, passando a me estimular
a fazer a prova. Passei nos primeiros lugares e ingressei
no Instituto de Educação aos 11 anos de idade. A esta
escola credito toda a minha base de formação.”
EDUCAÇÃO
“Depois de trabalhar como professora primária, me
formei em geografia na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), mas também com o objetivo de ser
professora. Na época decidi fazer mestrado em educação,
pela UFRJ. Quando me formei, em 1982, Leonel Brizola
venceu as eleições para o governo do estado. E logo de
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saída adotou um programa especial de educação, tendo
como secretário Darcy Ribeiro. Ao lado do Morro da Mangueira existia um prédio do estado que foi transformado
em Centro Cultural Comunitário de São Cristóvão. Minha
tese de mestrado se chamou “Os fatores socioeconômicos:
um álibi para o fracasso na escola?” E mostrava casos de
professores bem sucedidos em alfabetizar seus alunos,
mesmo que esses fossem de famílias de baixa renda. Isto
chegou aos ouvidos de Brizola, e fui convidada a dirigir
o chamado “Brizolão da Mangueira”, a partir de 1983.
Foi a melhor escola de minha vida sobre como lidar com
a pobreza. Chegamos a ter 1.200 meninos no Centro.
Tivemos experiência como a alfabetização de uma turma
de 21 crianças tendo por base um samba da Mangueira,
campeã do carnaval carioca em 1984. A experiência deu
origem ao Programa de Educação Juvenil. E, mais adiante,
aos Centros Integrados de Educação Popular (Cieps).”
A FASE ONG
“Como eu não desejava dirigir uma escola, fui trabalhar
na capacitação de professores de Cieps. Na época já era
professora da Uerj, a partir de 1985. E decidi criar uma
ONG, chamada Roda Vida, que na verdade surgiu quase
como uma federação de ONGs, com grupos de educação,
direito, arte e cultura etc. E o foco era dirigido a crianças
pobres, não se limitando apenas aos menores de rua,
mas englobando também as comunidades. Iniciamos um
programa no Morro do Borel e que existe até hoje. Na
área de educação lançamos durante a Rio 92 um programa
chamado “A ecologia vai à escola”. Na Roda Viva também
participei de todo o movimento de elaboração do Estatuto
da Criança e do Adolescente. E fui convidada a integrar o
primeiro Conselho Nacional da Criança e do Adolescente
(Conanda), representando os centros de estudo.”
CRIANÇA E ADOLESCENTE
“Em 1993, ocorreu a Chacina da Candelária, quando
sete meninos e um jovem, todos moradores de rua, foram
assassinados a tiros. Nos meses seguintes, como resultado de ações de entidades como o Conanda, exigiu-se do
estado e do município uma política pública para a criança
e o adolescente. O prefeito do Rio era Cesar Maia, em
seu primeiro mandato. Ele reuniu o secretariado para
determinar como seria elaborada essa política por parte do
município. E a secretária de Educação era Regina de Assis,
que fora minha co-orientadora de tese de doutorado em
Educação, falou de meu nome como alguém que poderia
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contribuir para formular essas políticas. A exemplo do
que ocorrera com Brizola, eu não conhecia o prefeito.
Na primeira semana de 1994 ele me telefonou e fez o
convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento
Social. Conversei com alguns interlocutores de outras
ONGs, como Betinho, Rubem Cesar Fernandes e Miguel
Darcy, e decidi aceitar, desde que eu pudesse escolher
minha equipe e trabalhar em parceria com as ONGs.
Cesar concordou com tudo.“
EVASÃO ESCOLAR
“Trabalhei os três anos seguintes do mandato e fui
confirmada no cargo pelo sucessor, Luiz Paulo Conde,
com quem trabalhei dois anos. Neste período, cuidei de
programas como um de bolsa alimentação, que era fornecida por intermédio de
associações de moradores. Na época,
passei a desenvolver
ações conjuntas com
D. Ruth Cardoso,
que estava à frente
do Comunidade Solidária. Sugeri que,
como tinha recursos, complementaria
a cesta básica com
mais artigos. Mas
decidi fazer isto por
meio das escolas,
para reprimir a evasão de alunos. Foi o primeiro programa
de bolsa-escola sem envolver dinheiro. Usamos o Censo
e identificamos quais as escolas do município estavam
em regiões de maior pobreza. Graças a essa iniciativa,
distribuímos cerca de 60 mil cestas, contribuindo também
para desestimular a evasão escolar “.

“Sou de uma

geração em que

o grande ideal de
vida da mulher era
ser professora”

NO GOVERNO FEDERAL
“Em novembro 1998 fui a uma cerimônia no Itamaraty, no Rio, que recebia o então presidente Fernando
Henrique Cardoso, já reeleito para um segundo mandato.
Apresentei-me a ele como secretária de Desenvolvimento
Social do Rio, e que havia trabalhado em algumas ações
com D. Ruth. Para minha surpresa, ele respondeu de
imediato, brincando: ‘E eu não sei?’ Semanas depois, no
final de dezembro, eu estava em uma loja trocando um
presente de Natal quando recebo uma ligação no celular.

I N S I G H T
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Era da Presidência da República. Fernando Henrique
veio ao telefone, disse que estava acabando de montar
o ministério naquele momento. E desejava que eu assumisse a Secretaria de Estado de Assistência Social, que
passaria a ter o status de ministério. Aceitei o convite e
fiquei à frente da pasta durante todo o segundo mandato
de Fernando Henrique. Enfrentei, claro, importantes desafios. Foi necessário alterar o sistema de distribuição de
recursos, e recorri a um trabalho de Ricardo Paes e Barros.
Passamos a introduzir um componente de melhores resultados, para incentivar a gestão. Participamos da criação
de mais de dois mil Conselhos Municipais de Assistência
Social. Depois demos início ao primeiro programa voltado
para a Juventude, o Agente Jovem.”
O CADASTRO ÚNICO
“Na época, o governo estava dando início a um programa, chamado IDH 14, voltado para os estados e microregiões com os mais baixos Índices de Desenvolvimento
Humano (IDHs). Depois passou a
ser chamado de Projeto Alvorada,
e fui chamada para coordenálo. Certa vez, acompanhei o
presidente Fernando Henrique
a uma agenda em Maceió. No
avião, disse a ele que o governo
já possuía uma rede de proteção
social. De 0 a 6 anos de idade,
havia o Bolsa-Alimentação; de
7 a 14 anos, o Bolsa-Escola e o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para a juventude,
o Agente Jovem; e para o idoso,
o Benefício de Prestação Continuada. Mas que não dava
para saber se todos os pobres estavam nessa rede, e se
os recursos estavam igualmente distribuídos. E sugeri que
era necessário elaborar um cadastro único das famílias
pobres. Horas mais tarde, durante seu discurso, Fernando
Henrique já se referia à rede de proteção social do governo
federal. E eu recebi o aval para montar o Cadastro Único.
Existiam vários outros cadastros sendo utilizados, como
os do SUS e do Bolsa-Escola. Mas avançamos no trabalho
e, no final de 2002, já tínhamos 7,5 milhões de famílias
cadastradas. Claro que era necessário aperfeiçoá-lo, detalhar ao máximo as informações. Afinal, se tratava de um
trabalho no atacado e era necessário aperfeiçoar no varejo.
Quando o novo governo tomou posse, surgiram críticas ao
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trabalho. Mas o novo secretário executivo da Secretaria,
à época transformado em ministério, Ricardo Henriques,
defendeu o aperfeiçoamento do Cadastro. Por fim, houve
a junção de todos os programas de transferência condicionada de renda no Bolsa-Família, que se transformou no
‘pai’ dos programas sociais do governo Lula”.
RUMO A WASHINGTON
“Ao sair do ministério, recebi um convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em
Washington, para onde me transferi em 2003. Fui
coordenar uma rede formada por todos os ministros
encarregados da área de pobreza. Tínhamos vários
programas conjuntos de pesquisa, de capacitação
de gestores. E depois assumi a chefia da Divisão de
Programas Sociais do BID, ficando responsável por
áreas como saúde, violência, pobreza urbana. Esse
período reforçou em mim a importância de trabalhar
com dados. No BID havia uma expressão que resumia
bem: “no data, no problem;
no problem, no solution’. Ou
seja, sem dados nada é possível.
Também constatei a importância dos sistemas de avaliação de
programas e de capacitação de
gestores. Quando se pensa no
setor público, por exemplo, a
gestão para resultados, conseguida através das capacidades
gerencial, técnica e política,
são atributos essenciais. Tão ou
mais importantes que no setor
privado.”

Constatei a

importância dos

sistemas de avaliação
de programas e de

capacitação de gestores
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O INVESTIMENTO SOCIAL
“Em 2006, atingi a idade da aposentadoria compulsória
no BID e regressei ao Brasil. Fui convidada, então, para assumir a Superintendência Executiva do Instituto Unibanco.
Representou minha estreia na área empresarial. E cuidando
de investimento social, que tem de ser tratado da mesma
forma que o investimento econômico: conferindo a efetividade e buscando retorno. No caso do Instituto Unibanco, a
ação se passa por uma parceria com o setor público. Desenvolvemos tecnologias, testamos sua utilização e ajudamos
a implantá-las. Criamos então dois projetos que têm obtido
excelentes resultados quanto à melhoria do desempenho
do aluno e ao combate à evasão escolar, atestados em
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avaliações do Ipea e do Banco Mundial. O Projeto Jovem
de Futuro, desenvolvido em parceria com as secretarias
estaduais de Educação, oferece a escolas públicas de ensino
médio apoio técnico e financeiro para melhorar a qualidade
do ensino. Outro projeto é o Entre Jovens, no qual, além das
secretarias, trabalhamos com universidades e instituições
ligadas à educação, com a proposta de oferecer atendimento
educacional complementar aos alunos da primeira série do
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ensino médio, para que os jovens possam desenvolver as
competências não adquiridas no ensino fundamental e que
são pré-requisitos para o seu bom desempenho no ensino
médio. Para nossa imensa satisfação, os dois projetos foram
pré-qualificados para o Guia de Tecnologias Educacionais
2010 do Ministério da Educação. Agora vamos nos dedicar,
este ano, a transformar essas tecnologias em verdadeiras
franchisings sociais.“

I N S I G H T
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INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER

Ricardo Zangirolami

Ampliando o alcance das
ações socioambientais

A International Paper, fundada em 1898, é uma empresa produtora
de papéis não revestidos e embalagens, com atuação global em
mercados na América do Norte, Europa, Rússia, América Latina,
Ásia e norte da África. Seus negócios também incluem a Xpedx,
a maior distribuidora de papéis para impressão, suprimentos e
equipamentos gráficos da América do Norte.

C

om sede nos Estados Unidos, a International
Paper emprega aproximadamente 61.500
pessoas em mais de 20 países, e atende ao
clientes em todo o mundo. Em 2008, o
total de vendas da companhia foi cerca de US$ 25
bilhões.
No Brasil, a International Paper emprega 2.600
profissionais e possui três fábricas: duas no Estado
de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul.
Seus produtos - as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha
gráfica de papéis Chambril - são produzidos a partir
de florestas 100% plantadas e renováveis, certificadas pelo Cerflor, sistema brasileiro de certificação
florestal gerenciado pelo Inmetro e reconhecido
internacionalmente pelo PEFC (Program for Endorsement on Forestry Certification).
A IP Brasil possui 102.000 hectares de terras no
estado de São Paulo, com 72.490 deles de florestas
de eucalipto e 24.100 hectares de áreas preservadas.
A empresa possui Certificação 14.001 e certificação
florestal Cerflor para manejo florestal sustentável
(homologado internacionalmente pelo PEFC). E
conta com um Centro de Pesquisas com objetivo de
alcançar melhorias de produtividade e a sustentabiCASE STUDIES
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PAPEL

lidade da produção. As florestas de eucalipto da IP
no Brasil capturam cerca de 332 toneladas de CO2
por hectare, o que equivale a seis toneladas de CO2
por tonelada de papel branco produzido.
A empresa recebeu premiações como Melhor
empresa de papel e celulose no Brasil pela revista
Exame – Maiores & Melhores – por nove vezes;
Melhor empresa no segmento de papel & celulose
em 2007 – Anuário Valor 1000; Melhor empresa
para se trabalhar 2009 – Revista Exame – por cinco
vezes; Colaboradores altamente engajados e dedicados – Pesquisa interna do Instituto Gallup; Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao
Cliente; Prêmio Melhores Marcas – Revista Lojas
– Chamex; Prêmio Referência Nacional E-learning
Brasil – Projeto My Learning; Melhor empresa do
setor – Anave; empresa destaque do ano.

Jan.Fev/2010

Quadro 1

Linha do tempo
1960
>> Início das operações no Brasil, com a
produção de papel não revestido na fábrica de
Mogi Guaçu, no estado de São Paulo
1987
>> Aquisição de terras e início dos plantios de eucalipto em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul
1995
>> Aquisição da Amcel, base florestal e fábrica
de cavacos de madeira no estado do Amapá

RESULTADOS EM 2009

1998
>> Aquisição da Inpacel, produtora de papel
revestido em Arapoti, Paraná

International Paper vendeu 922 mil
toneladas de papel em 2009, registrando
um crescimento de 19%.

2004
>> Início das opeações da Serraria em Arapoti,
com capacidade de 150.000 m³

A International Paper América Latina comemorou os resultados das operações na região, em particular, no Brasil. Em um ano marcado pela crise
econômica mundial, a empresa registrou vendas
líquidas de US$ 962 milhões e volume de vendas
de 922 mil toneladas (em metric tons) de papel não
revestido. O EBITDA fechou o ano em US$ 230
por tonelada (em short tons).
Em 2009, a empresa realizou investimentos na
ordem de US$ 87 milhões em suas unidades no País.
Para garantir agilidade e controle de custos, investiu
na criação de um sistema integrado de produção,
que reúne suas unidades fabris localizadas em Luiz
Antônio (SP), Mogi Guaçu (SP) e a nova fábrica
de papel de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
Com o início das operações, em fevereiro de 2009,
essa nova fábrica de papel, primeira construída no
País após o período de 13 anos, gerou 220 empregos
diretos, e tem capacidade de produção de 200 mil
toneladas de papel por ano. Juntas, as três unidades
são capazes de produzir um milhão de toneladas de
papel por ano. “2009 foi um ano de muito trabalho,
lançamos novos produtos como o Chamex Super
A3 e o Chambril Avena, além disso, conseguimos
aumentar nossas vendas para o mercado europeu e
implantar um plano para venda do mercado asiático”, comenta Jean-Michel Ribieras, que assumiu
a presidência da International Paper para América

2006
>> Execução do plano de transformação global,
vendeu seus negócios em Arapoti e no Amapá,
concentrando-se no segmento de papéis para
imprimir e escrever e embalagens
2007
>> Permuta de ativos com VCP. Inclusão da fábrica de papel não revestido de Luiz Antônio, no
estado de São Paulo, no portfólio da IP
2009
>> Início das operações da máquina de papel não
revestido em Três Lagoas e início das atividades
do Instituto International Paper.
Latina em janeiro deste ano.
Para o novo presidente, a IP avaliou seus planos,
revisou estratégias e está preparada para aproveitar
as oportunidades com a retomada do crescimento
da economia, após um ano de crise. A capacidade
de produzir em grande escala permite a empresa
competir globalmente, mesmo em cenários menos
estáveis. “A IP foi uma das empresas que, mesmo sob condições adversas, conseguiu alcançar
resultados positivos. Agora estamos preparados
AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER
Quadro 2

Quadro 3

International Paper Co.

International Paper Brasil

• Empresa global de Papel e Embalagens

• 2 fábricas integradas de papel não revestido
e celulose

• 61.500 colaboradores
• 1 fábrica de papel
• Operações em 20 países
• 2.600colaboradores
• Exporta para 120 países
• Exporta para 50 países
• 92º lugar na Fortune 500
• Líder de mercado (linha Chamex)
• Uma das “Empresas mais admiradas do mundo” – Revista Fortune
• Uma das “Empresas Mais Éticas do Mundo” –
Revista Ethisphere
• Primeira posição em Responsabilidade Social
Corporativa - Revista Fortune
para crescermos na América Latina”, afirma JeanMichel. Para isso, o executivo terá uma gestão
pautada no controle de custos fixos e no aumento
de produtividade.
De acordo com o presidente mundial da IP,
John Faraci, a excelência das operações, a redução
de custos e o bom gerenciamento da capacidade
de trabalho e de produção foram alguns fatores
decisivos para enfrentar a crise.

FÁBRICA DE PAPEL COMPLETA UM
ANO DE OPERAÇÕES EM TRÊS LAGOAS
Com o início das operações, em fevereiro de 2009,
a nova fábrica de papel gera 220 empregos diretos e
atingiu sua capacidade de produção anual máxima
de 200 mil t, 12 meses antes do previsto.
A fábrica de papel da International Paper (IP),
em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul,
completará um ano de operações nesta sexta-feira,
12 de fevereiro. A unidade tem capacidade de produzir 200 mil toneladas de papel para imprimir e
escrever.
Esta é a mais nova fábrica da IP no mundo e a
primeira de papel a ser construída fora dos Estados
Unidos, seu país sede. A unidade entrou em operação e, em apenas seis meses, atingiu a capacidade
de produção equivalente ao projetado, o que estava
CASE STUDIES
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• Está entre os produtores de papel não revestido de menor custo no mundo.
• Capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de papel não revestido
estimado para ocorrer somente em julho de 2010.
Durante 2009, a fábrica conseguiu dez recordes
de produção e fechou o ano produzindo 166 mil
toneladas de papel, 29 mil toneladas a mais que
o previsto.
Em menos de um ano, a fábrica também conseguiu implementar programas voltados à excelência
operacional e ainda conquistou as certificações ISO
9001 – Cadeia de Custódia e Cerflor –, “Sempre
trabalhamos na busca da melhoria contínua e em
equipe para atingir esses bons resultados em apenas
um ano. Isso mantendo nossa responsabilidade de
produzir, respeitando as pessoas e o meio ambiente”,
comenta o gerente-geral da unidade, Luis Claudio
Pereira.
A nova fábrica de papel da IP representa um investimento de US$ 300 milhões e somadas às outras
duas unidades instaladas em Mogi Guaçu e Luiz
Antônio, no interior de São Paulo, a International
Paper tem capacidade de produzir um milhão de
toneladas de papel por ano, formando um sistema
integrado de produção para atender a clientes com
diferente tipos de demanda. Desse montante, cerca
de 50% são destinados à exportação para América
Latina, Estados Unidos e Europa.
“A Fábrica Três Lagoas traz a expectativa da
companhia de crescer e alcançar vôos ainda maiores
na América Latina, sempre com atenção especial à
sustentabilidade, à segurança no trabalho e à ética
nos relacionamentos”, diz o presidente da IP na

PAPEL

América Latina, Jean-Michel Ribieras.

O INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER
Com o objetivo de promover transformações na
realidade das comunidades onde atua, o Instituto
International Paper (IIP), criado em 2009, desenvolve e apoia inicitativas voltadas para educação,
conservação do meio ambiente, geração de renda e
inserção no mercado de trabalho.
A International Paper iniciou suas ações na área
de responsabilidade social corporativa desde o início
das atividades no Brasil, há 34
anos. Ou seja, começou a adotar
essa política quando ainda não
havia uma para ela, o que só
viria muito tempo depois.
Nesse período vários projetos
foram desenvolvidos, e estava na
hora de dar um salto não só no
que diz respeito à nossa responsabilidade social, mas também
com relação à competitividade
sustentável.
Analisamos a possibilidade
de ter um órgão que pudesse
profissionalizar as ações de RSC
e oferecer mais efetividade e sistematização dos investimentos,
permitindo uma atuação estratégica dessa área para o grupo
como um todo. E, desta forma,
a partir da experiência bem –
sucedida de nossos projetos, fosse possível fazê-los
chegar a outras comunidades e beneficiaram mais
pessoas
E tudo foi feito de uma forma bem democrática,
de baixo para cima. Incluímos a própria comunidade interna da companhia e as próprias comunidades
nas discussões sobre o que fazer. Mais precisamente,
para confirmar se a vocação que imaginávamos
para o IIP estava correta, se tinha guarida nesses
nossos importantes públicos.
Dentro dessa postura realizamos vários workshops
para debater a linha mestra a ser seguida. Verificamos que estávamos corretos ao entender que a
RSC estava inserida em um contexto muito maior.
Mais que simplesmente desenvolver projetos e
dar destinação a verbas, era necessário abranger
conceitos e valores da companhia enquanto uma
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cidadã empresarial – e isto incluía, além da atuação
socioambiental adequada, pontos como ética e até
mesmo gestão de RH.
Esse brainstorm identificou que a área de educação socioambiental para jovens e adolescentes
deveria ser o foco de nosso instituto. Estabelecemos
nossa Missão e Visão. E decidimos que o Instituto
abrigaria todas as ações na área socioambiental da
IP para a América Latina.
Ao mesmo tempo, definiu-se uma profissionalização com respeito a métricas, para mensurar quais
projetos traziam benefício efetivo para a comunidade (qualitativamente e quantitativamente), e que
benefícios eram esses. E mais:
nos preocupamos também em
registrar se as comunidades
viam valor no que a IP identificava como valor.
Em 2009 o Instituto International Paper recebeu seu registro
de Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscip).

Em 2009, os projetos
socioambientais
da IP impactaram
diretamente cerca
de 40 mil pessoas,
em parcerias com
ONGs, empresas,
prefeituras, escolas
e outros órgãos
governamentais, com
um investimento de
mais US$ 500 mil

OS PRINCIPAIS
PROJETOS
“Guardiões da
Biosfera” – Projeto com
abrangência nacional

Patrocinado pela IP, o projeto
“Os Guardiões da Biosfera” é
uma série de filmes de animação
desenvolvidos especialmente
para crianças da 1ª a 4ª série
do ensino fundamental com o objetivo de levar
conhecimento sobre as características da fauna e
flora brasileira, sensibilizando, educadores e alunos,
sobre a importância da conservação ambiental e do
respeito à natureza. Cada episódio aborda um dos
cinco biomas existentes no Brasil, mostrando suas
características e apresentando as principais reservas nacionais. Até o momento, a IP já realizou os
três primeiros episódios, Mata Atlântica, Pantanal
e Cerrado – com incentivo do governo federal por
meio da Lei Rouanet. Este ano, será lançado o
quarto episódio, sobre a Caatinga.

REGIÃO DE MOGI GUAÇU, SP
Na região da fábrica de Mogi Guaçu, SP, a International Paper realizou mais um ano do Programa
AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
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INSTITUTO INTERNATIONAL PAPER
de Educação Ambiental (PEA),
realizado pela empresa há 17 anos.
O objetivo do PEA é contribuir
com a conscientização dos jovens
para a importância das questões
ambientais multiplicando as ações
para professores, pais e comunidade,
relacionando a sustentabilidade do negócio da IP com a Conservação Ambiental. Participaram desse programa,
em 2009, cerca de cinco mil estudantes,
professores e filhos de colaboradores.
Em Mogi Guaçu, a IP também promoveu o Projeto EducAção Socioambiental,
que visa colaborar com a formação de crianças e
adolescentes socialmente responsáveis e, também,
realizar a conservação e restauração ambiental de
áreas verdes nos municípios de atuação da companhia. O projeto uniu duas ações educacionais e duas
socioambientais; os Concursos, anuais, de Redação
(34ª edição) e Literário (4º edição); e o desafio socioambiental de recuperar uma área de mata ciliar
urbana, com o plantio de 3.000 mudas nativas na
margem do Rio Mogi Mirim em Mogi Mirim, com a
utilização de mudas cultivadas por jovens carentes,
do Projeto Guardiões do Verde, desenvolvido pelo
IIP Atividades estas, realizadas por estudantes de 4ª
e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino
médio das escolas públicas e particulares de Estiva
Gerbi, Mogi Guaçu e Mogi Mirim.
Pela primeira vez, fora da cidade de São Paulo,
o Instituto International Paper levou para o município de Mogi Guaçu, a Cidade do Livro Itinerante.
Um conjunto de atividades educativas que possibilitam a interação dos participantes com o universo
dos livros e visa a incentivar o prazer pela leitura,
auxiliando no desenvolvimento da capacidade de ler
e conscientizando quanto à importância do livro nas
diversas práticas sociais de leitura. Por meio de um
passeio em um espaço temático, cerca de sete mil
estudantes de 6 a 10 anos de escolas públicas foram
convidadas a entrar no interior de livros gigantes,
embarcando, assim, em uma viagem pelo fantástico
universo da leitura, vivenciando na prática o imaginário das histórias contidas nos livros. Também em
Mogi Guaçu o Instituto International Paper passa a
apoiar o Projeto Formare, da Fundação Iochpe, que
tem o objetivo de proporcionar qualificação e especialização de jovens de baixa renda para auxiliá-los
na obtenção do primeiro emprego e prepará-los para
o exercício da cidadania. A partir de 2010, o ForCASE STUDIES
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mare e o IIP irão capacitar 20 jovens
do município, durante um ano, por
meio de cursos técnicos, culturais
e comportamentais. Os estudantes terão aulas ministradas por
profissionais voluntários da
própria International Paper
e receberão, além da Bolsa de
Estudo, o direito a benefícios
oferecidos pela empresa. Para
participar do projeto, estudantes de Mogi Guaçu, com
17 anos e que estejam cursando a
3ª série do ensino médio em 2010.

REGIÃO DE LUIZ ANTÔNIO, SP
Na unidade de Luiz Antônio, também no interior
de São Paulo, a International Paper realizou o seu
Programa de Educação Ambiental, para cerca de
2.000 alunos e professores e, além disso, realizou
programas que mudaram a realidade da comunidade local. O primeiro deles é o Programa Coleta
Seletiva Solidária, que tem o objetivo de ampliar e
sistematizar a coleta seletiva do município de Luiz
Antônio. O trabalho desenvolvido pelos catadores de
materiais recicláveis teve como resultados a adesão
de novos cooperados; implantação de coleta seletiva
em 100% da cidade e redução de 40% dos resíduos
encaminhados ao aterro sanitário; além da melhoria
na qualidade dos materiais recolhidos, ampliando
em 20% o valor médio de comercialização. Além
disso, o projeto foi implantado nos municípios
de São Simão e Rincão, ambos próximos a Luiz
Antônio.
No Projeto Os Guardiões das Águas, o foco é a
conscientização sobre o uso racional dos recursos
hídricos. O projeto, destinado a estudantes da rede
pública municipal e gestoras do lar, educa por
meio de palestras e atividades sobre o consumo
consciente da água. Por meio desta ação, foi realizado pelos próprios estudantes o plantio de 1.760
mudas às margens da nascente do Rio da Onça,
além da economia de 200 mil litros de água, pelos
participantes. Já no Projeto Guardiões do Verde, o
objetivo é capacitar adolescentes, dos municípios
de São Simão, Altinópolis e Guatapará, próximos
a Luiz Antônio, para a atividade de viveirista. Durante o ano, foram capacitados 40 adolescentes e
produzidas 56 mil mudas de árvores nativas que
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serão destinadas a reflorestamento.
No município de Luiz Antônio, a International Paper também possui o Centro de Educação
Ambiental (CEA) oferece uma série de atividades
para os estudantes e comunidade – cerca de dois
mil estudantes frequentam anualmente o local. O
CEA oferece atividades de férias; biblioteca; salas
temáticas com animais (taxidermizados) da fauna
regional e flora, com coleção de sementes e frutos
da região; palestras educacionais; exposições sobre
a produção sustentável do papel.

REGIÃO DE TRÊS LAGOAS, MS
Na região de Três Lagoas, foram desenvolvidos
vários projetos, entre eles o Guardiões: Projeto Nascente, no distrito municipal de Garcias, cerca de
80 km de Três Lagoas. Em parceria com a Secretaria de Educação do município, o projeto busca
desenvolver a conscientização ambiental e a importância da conservação dos mananciais e suas
nascentes, trabalhando com um público de 430
crianças e 50 famílias da Zona Rural. Como resultado, o projeto conseguiu viabilizar a implantação
da coleta de lixo no distrito e recuperação de parte
da mata ciliar do Córrego Oriundiuva, que atravessa a região – cerca de 750 m2 foram reflorestados.
Outro projeto que gerou um grande impacto, foi
O Meu Coração é Voluntário, que visa criar um
mapeamento de instituições para ações de voluntariado em parceria com Ministério Público e Poder
Judiciário e Conselho da Comunidade na região
de Três Lagoas. Capacitando os voluntários por
meio de uma Cartilha do Voluntariado que orienta
o cidadão onde e como ele pode ajudar as cerca de
30 instituições assistenciais do município.

RESULTADOS
Em 2009, os projetos socioambientais da IP
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impactaram diretamente cerca de 40 mil pessoas,
em parcerias com ONGs, empresas, prefeituras,
escolas e outros órgãos governamentais, com um
investimento direto de mais US$ 500 mil. Indiretamente, os projetos beneficiaram cerca de 170
mil pessoas. O Instituto IP também incorporou os
projetos socioambientais que eram desenvolvidos
pela International Paper que totalizaram, desde
2003, um investimento global de aproximadamente
R$ 23 milhões.
Com relação aos próximos passos, estamos
planejamento o lançamento mundial de uma de
nossas mais importantes iniciativas, o Guardiões
da Biosfera. Nossa meta é que isso aconteça com o
quinto episódio, que terá como tema a Amazônia. A
International Paper é um grupo com presença em
mais de 100 países. E, no Brasil, produz seus papéis a
partir de florestas 100% plantadas e renováveis. É um
compromisso que fazemos questão de reafirmar.
Ainda com relação ao futuro, desde o início
refletimos sobre o que poderíamos fazer de diferente, qual poderia ser o nosso diferencial. Embora a
International Paper possua um importante legado
na área de Responsabilidade Social Corporativa, o
IIP estava nascendo quando já existiam instituições
consolidadas e reconhecidas neste setor, como Fundação Bradesco, Instituto Unibanco e Instituto C
& A, entre outros. E concluímos que será possível
nos apresentarmos como um agente integrador de
toda a cadeia do setor de papel e celulose. O agente
catalisador de todo um processo que envolva desde
o fornecedor de insumos até o consumidor final de
forma a potencializar os efeitos positivos de nossa
atuação.
Ainda em 2010 também estudaremos de que
forma aplicar nossos projetos de forma sistêmica
e de que forma eles podem se unir a iniciativas de
outras fundações e institutos.
Ricardo Zangirolami, diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da International Paper Brasil,
é presidente do Instituto International Paper.

Ricardo Zangirolami, diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da
International Paper Brasil, é presidente do Instituto International
Paper.
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Fátima Rocha

Atuando sob a cartilha
do Comércio Justo
Com o objetivo de tornar toda sua cadeia produtiva mais
sustentável, a rede de lanchonetes MegaMatte é a primeira
franquia a atuar dentro dos princípios do Comércio Justo no
Brasil. Por trazer esse conceito internacional para o País, a
empresa acaba de ganhar o Prêmio O Globo Faz a Diferença,
categoria Razão Social.

A

história da MegaMatte começou em 1994,
quando foi inaugurada a sua primeira loja
no Largo do Machado, Zona Sul do Rio de
Janeiro. Desde então, seu objetivo tem sido
oferecer uma alimentação rápida e saudável, com
um atendimento diferenciado, capaz de melhorar a
qualidade de vida de seus clientes.
Com uma proposta inovadora, a marca desenvolveu um modo de produção exclusivo para o
mate, preparada artesanalmente em cada unidade,
com uma fórmula livre de conservantes, xaropes
ou acidulantes, mantendo o sabor da erva-mate e
levando aos clientes um produto completamente
natural. Uma receita de sucesso no segmento. E
hoje o principal produto da empresa é preparado
com a erva-mate orgânica.
Assim como o mate, toda a linha segue esse
conceito. A rede também oferece suco de frutas,
guaraná natural, açaí, salgados ricos em fibras,
pão de queijo de soja, broinhas de milho, vitaminas, águas de coco, entre outros produtos – muitos
desenvolvidos pela própria rede.
Uma receita que deu certo. A rede iniciou sua
operação como franqueadora em 2005 e de lá pra
cá não para de crescer e já conta com 48 lojas disCASE STUDIES
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Quadro 1

Linha do tempo
1972
• Chegada do diretor-presidente da MegaMatte, Júlio Dias, ao Brasil.
1988
• Visita do diretor-presidente da MegaMatte, Júlio Dias, a Manaus.
1994
• Inauguração da unidade Largo do Machado.
• A rede chegou a inaugurar 22 lojas próprias e adquiriu experiência em seu segmento atendendo
em diversas regiões do Rio de Janeiro.
2005
• Há onze anos no mercado, em 2005, a MegaMatte inicia a sua formatação para aderir ao sistema
de Franquia.
• Contratação de empresa de Consultoria para formatação do sistema de franquia MegaMatte
• Contratação de empresa de arquitetura para desenvolvimento de novo layout para o ponto de
venda, com toda a formatação necessária para a abertura de unidades franqueadas.
• Em 17 de novembro de 2005, assina o primeiro contrato de franquia para a abertura da unidade
Miroku, no Downtown, Barra da Tijuca, RJ. Uma loja-teste que proporcionou o amadurecimento
do negócio.
2006
• Ano de estruturação do sistema de franquia com loja-teste do Downtown.
• Assinatura de 3 novos contratos de franquia, além da loja-teste Miroku: Norte Shopping (13/07),
Carioca Shopping (16/11) e Senador Dantas (05/12). As 3 unidades inauguraram no ano seguinte.
2007
• Janeiro: abertura da primeira unidade franqueada no Norte Shopping
• Contratação de prestadores de serviços
• Criação do departamento de RH
• Início dos trabalhos de consultoria de campo através do setor de Operações
• A rede fecha o ano com 21 unidades em funcionamento (8 próprias e 13 franqueadas)
2008
• Início da Expansão para outros estados (MG e SP)
• A marca é considerada a Melhor Franquia no Negócio Doces e Salgados e 4ª Melhor Franquia do Brasil
no Segmento Cafeteria e Confeitaria pela revista-guia Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
• Desenvolvimento do projeto Quiosque MegaMatte e teste na feira Rio Franchising Business
• Estruturação de departamentos internos

ATUANDO SOB A CARTILHA DO COMÉRCIO JUSTO
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Quadro 1

Linha do tempo (continuação)
• Criação do Departamento de Marketing e Comunicação (dezembro/2007)
• Criação do Departamento de Franquias (outubro/2008)
• Aumento da equipe de consultoria de campo
• Aumento da equipe de treinamento
• Contratação de responsável pela expansão da rede em São Paulo
• A rede encerra o ano com 40 unidades inauguradas (8 próprias e 32 franqueadas) e mais 12 contratos de franquia assinados para inaugurações em 2009.
2009
• A marca é considerada a Melhor Franquia do Brasil no Segmento Cafeteria e Confeitaria pela
revista-guia Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
• A marca recebe, no primeiro ano em que pode participar, o Selo de Excelência em Franchising da
ABF, com média global de 95,6.
• Inauguração da primeira unidade franqueada MegaMatte em São Paulo.
• A rede fez a sua primeira pesquisa de controle de qualidade com os franqueados.
• Estruturação de departamentos internos
• Contratação do diretor de desenvolvimento, Rogério Gama.
• Certificação da erva-mate – Selo de orgânico pela Fundação Mokiti-Okada.
tribuídas no eixo Rio - São Paulo.

INOVAÇÃO
Outra novidade da rede em 2009 foi o lançamento do modelo de quiosque para o sistema de
franquias. Com aproximadamente 12m², seguirá
os padrões de design da rede e terá equipamentos de
última geração. O custo inicial para o investidor é de
R$ 130 mil. O quiosque oferece quase toda a linha
da rede, incluindo produtos como o pão de queijo,
broinha de milho, cookies, megamisturas, além do
mate 100% natural – carro-chefe da casa.
E em dezembro, a MegaMatte inaugurou o
primeiro modelo de loja sustentável, no bairro do
Itaim Bibi, em São Paulo. A loja conta com madeira
certificada, telhas ecológicas de fibras vegetais, tinta
à base de água e com baixo nível de COV, torneiras
com sensores e temporizadores para controle de
vazão, aproveitamento de água da chuva e coleta
seletiva.
A loja do Itaim Bibi servirá como laboratório
e a conversão das demais lojas está nos planos da
rede. A MegaMatte tem por objetivo reforçar o seu
posicionamento na cabeça do consumidor, deixando
CASE STUDIES
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claro a sua missão e seus valores ligados a sustentabilidade, saúde e bem estar com o desenvolvimento
desse tipo de ação.

CHANCELA
No ano passado a rede ganhou o Selo de Excelência em Franchising 2009, promovido pela Associação Brasileira de Franchising. O prêmio reflete
o gradual crescimento e amadurecimento do setor
de franquia no Brasil e vem chancelar as empresas que têm comprometimento e responsabilidade
permanente com o aprimoramento dos métodos e
sistemas dentro dos padrões de franchising. Receber
este selo faz parte do crescimento da marca. Estamos
orgulhosos pelo reconhecimento do nosso trabalho.
Esse selo representa o reconhecimento da qualidade
e excelência da nossa marca.
No mesmo ano, a marca foi considerada a Melhor Franquia no Negócio de Doces e Salgados e
a 4ª Melhor Franquia do Brasil no Segmento de
Cafeteria pelo Guia Anual da Revista Pequenas
Empresas e Grandes Negócios e foi a ganhadora do
Prêmio Faz a Diferença 2009 do jornal O Globo na
categoria Razão Social pelo Projeto Comércio Justo.

ALIMENTAÇÃO

O prêmio é baseado no desempenho das redes de
franquia. Mede a qualidade dos franqueadores e o
nível de satisfação dos franqueados de 500 empresas
espalhadas por todo o país. Além disso, também
são avaliados critérios como número de unidades
e faturamento.

COMÉRCIO JUSTO
Entre todas as franquias de alimentos, a MegaMatte foi escolhida pelo Sebrae para ser a primeira rede do país a atuar dentro dos princípios
de Comércio Justo. Em 2009, 25% dos produtores
já foram rastreados, porcentagem considerada alta
pela Organização Mundial de Comércio Justo
(WFTO). A empresa tem o objetivo de certificar,
até o início de 2011, 70% dos produtores e produtos vendidos nas lojas, o que garantirá o selo
internacional de Comércio Justo e o pioneirismo
no Brasil.
Para isso, o Sebrae/RJ vai fazer um diagnóstico e
capacitar os fornecedores da rede, como produtores
de chá mate e de laticínios, para que passem a atuar
também de acordo com esse sistema.
O Comércio Justo surgiu na Europa na década
de 70, mas só agora se tornou tendência mundial. E
não tinha ainda encontrado no Brasil representação
empresarial. O objetivo é garantir padrões sociais
e ambientais equilibrados nas cadeiras produtivas.
Entre os princípios que caracterizam as relações
baseadas no comércio justo estão o contato direto
entre comprador e produtor, eliminando a figura
do mau intermediário, erradicação do trabalho infantil e escravo, a preservação da saúde e do meio
ambiente, a garantia de pagamento de preços justos
aos pequenos produtores, entre outros. Segundo a
ONG Fairtrade International, as vendas globais de
Quadro 2

Lojas Próprias
1 – Centro (Av. Rio Branco)
2 – Centro (Miguel Couto)
3 – Centro (Andradas)
4 – Caxias (Unigranrio)
5 – Barra da Tijuca (Downtown)
6 – Niterói (Centro)
7 – Niterói (Ingá)
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Quadro 3

Franquias Inauguradas
(RJ:43 | SP:3 | MG:1 | Total:47)

1 - Downtown 2
2 - Norte Shopping
3 - Senador Dantas
4 - Carioca Shopping
5 - Icaraí
6 – Shopping N. América
7 - Madureira Shopping
8 - Bangu Shopping
9 - Via Parque Shopping
10 – Leblon
11 - Barra Shopping
12 - Shopping Iguatemi
13 – Largo do Machado
14 – Barra Mall
15 - Botafogo Pr. Shopping
16 – Plaza Shopping
17 - Independência shop.
18 - Copacabana 1
19 – Méier
20 – Tijuca Rua
21 – Shopping Grande Rio
22 – Ipanema
23 – Nilo Peçanha
24 – Cittá América
25 – West Shopping
26 – Plaza Macaé
27 – Shopping Tijuca
28 – Caxias Shopping
29 – Botafogo Rua
30 – Vila Isabel
31 – Copacabana 2
32 – Arpoador
33 – Jardim Botânico
34 – Quitanda
35 - Millennium
36 - Glória
37 - Pinheiros – SP
38 – Taquara
39 – Rua México – Centro
40 – Madureira Rua
41 – Campo Grande
42 - Bay Market
43 – Riachuelo
44 – Bonsucesso
45 - Itaim - SP
46 – Graça Aranha - Centro
47 – Shopping Interlagos
ATUANDO SOB A CARTILHA DO COMÉRCIO JUSTO
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MEGAMATTE
produtos industrializados que seguem essas regras
chegam a 3,2 bilhões de dólares. Entre as empresas
mundiais que já adotaram o comércio justo estão a
Starbucks e a Unilever.
A ideia para a MegaMatte surgiu em uma
visita à Europa. Quando conheci o conceito quis
implantar aqui. Vi muitas semelhanças no que a
MegaMatte já desenvolvia e que bastava apenas
abraçar o processo.
No inicio muitas dúvidas surgiram já que era
necessário minimizar os impactos ambientais e o
trabalho infantil e escravo em toda a cadeia produtiva, mas convocamos todos os produtores e eles
aceitaram entrar no processo. Sabemos que, no
início, há uma redução dos lucros e que não é um
processo fácil, mas o reconhecimento pelo esforço
e os resultados fazem valer a pena.

EXPANSÃO
No ano 2009, a companhia implementou seu
plano de expansão para outros estados. O mercado
paulista é um dos focos do nosso crescimento. Três
lojas já foram inauguradas em diferentes áreas de
São Paulo, estamos captando o retorno de nossos
clientes e esperamos fechar mais vinte contratos
em 2010. O crescimento no Rio também continua.
Serão mais 12 novas lojas.
O faturamento da MegaMatte em 2009 foi de R$
34 milhões, 52 pontos de venda e 180 novos postos
de trabalho. A rede cresceu 50% em faturamento
em relação ao ano anterior e projeta aumentar esse
índice para 60% em 2010. A perspectiva para 2010
é chegar a 80 unidades, gerando mais 400 empregos
diretos.

Fátima Rocha é diretora-executiva da Megamatte
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O que significa ser
o maior banco de
crédito para a gente?

Ser ágil, experiente,
descomplicado e
transparente para
os nossos clientes.

Para o BMG, ser o maior banco de crédito significa muito mais
do que a melhor colocação em uma lista de grandes bancos.
Significa entender e entregar exatamente o que o cliente precisa.
Ser o maior é o reconhecimento de um trabalho que busca
satisfazer dois lados: o do cliente e o do banco.

0800 724 3100

www.bancobmg.com.br

Gente que entende você

Gente que entende você
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DEALERNET – AÇÃO INFORMÁTICA

Paulo Monteiro

Liderança no disputado
mercado de TI
A DealerNet – Ação Informática, fundada em 1990, é uma
empresa de soluções de gestão para a indústria automobilística,
especialmente concessionárias. Está localizada em Lauro de
Freitas (BA) e conta com mais de 130 colaboradores que atendem
a todo o território nacional. Atualmente é uma das companhias
líderes no mercado de DMS (Dealer Management System).

A

empresa tem mais de 1.200 clientes e acima de
36.000 usuários em todo o Brasil, das redes de
concessionárias Fiat, Ford, Iveco, Volkswagen,
VW Caminhões, Toyota, Renault, Peugeot,
Hyundai, Nissan, Honda, Audi, Suzuki, LandRover,
Chevrolet, Kia, Mercedes. Na linha de duas rodas
tem clientes como Dafra, Honda, Yamaha, Kasinski,
Trax, Sundown, Suzuki, entre outros.
A empresa oferece soluções customizadas,
funcionais e de qualidade que se encaixam perfeitamente às necessidades da concessionária e integradas com a fábrica, destacando-se as soluções de
ERP, BI, BANK, CRM, F&I, GATEWAY, TEF
e TORPEDO.

HISTÓRIA
A DealerNet – Ação Informática é uma empresa
visionária, com 18 anos de experiência no mercado
de soluções de TI, líder em prover soluções inovadoras para atender a todo o ecossistema da indústria
automobilística.
Oferece soluções que cobrem o processo de gestão
corporativa, ajudando as empresas a gerenciar seus
custos, atender a novas regulamentações e aumenCASE STUDIES
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tar a rentabilidade nos relacionamentos com seus
clientes.
Seu compromisso é prover soluções operacionais
e estratégicas de alta qualidade, para que as empresas tenham ganhos de competitividade por meio da
integração da cadeia de valor expandida do setor
automotivo.
O modelo de negócio da DealerNet – Ação Informática também é outro diferencial em seu mercado
de atuação. A empresa comercializa software as
a service (software como serviço), que possibilita
que o cliente pague pelo uso do software e não pela
licença.

LINHA DO TEMPO
1990

• Fundada em 1990 com o propósito de desenvolver sistemas comerciais para as indústrias têxtil
e imobiliária;

1991

• Sempre em busca de novos negócios, a empresa
amplia sua atuação para a indústria automobilística
e desenvolve o Viper, sistema para automação de
concessionária de veículos, na plataforma MSDOS;

1993

• Crise no governo Collor abate esses setores da
economia e a empresa concentra esforços para aprimorar a solução para a indústria automotiva;

1994

• A Ação Informática lança o Dealernet, uma
nova versão do Viper para a plataforma Windows
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baseado na arquitetura aberta do Client Server. O
resultado é uma solução mais robusta e ampla;
• Conquista seus primeiros clientes no setor e
começa uma fase de forte exploração do mercado;

1996

• A Fiat em parceria com a Associação Brasileira
dos Concessionários de Automóveis da Fiat (Abracaf) contrata a consultoria Arthur Andersen, atual
Accenture, para o projeto Vision a fim de mapear
todas as necessidades sistêmicas e de processos da
sua rede de concessionárias, buscando homogeneizar
a gestão;
• A IBM é contratada pela Fiat para selecionar
um DMS que melhor se adeque às necessidades do
projeto Vision, e a solução da Ação Informática foi
a selecionada entre todas as avaliadas do mercado,
como a que melhor atenderia às necessidades do
setor;
• A IBM fecha contrato com a Fiat e com a Ação
Informática para adequar a solução Dealernet para
toda a rede Fiat, seguindo especificações do Projeto
Vision;

1997

• Finalização das adequações do Dealernet;
• Fiat adota o produto como a solução oficial da
sua rede de concessionárias e se decide pela criação
de uma nova forma para a solução exclusiva da
montadora. Nascia assim o FiatNet;

1998

• Começa um forte processo de roll-out da solução
FiatNet na rede Fiat e a Ação Informática inicia uma
fase de expansão inédita em sua história;
• A Ação Informática é contratada pela Abracaf
Tabela 1

Dados da DealerNet – Ação Informática
• Fundada em 1990, a DealerNet – Ação Informática é uma das líderes no mercado DMS (Dealer Management System);
• Mais de 890 clientes e 35.600 usuários em todo o território nacional;
• Crescimento sustentável em média de 35% nos últimos cinco anos;
• Sede em Lauro de Freitas (BA) e escritório em São Paulo (SP);
• Dois Partner: um em Porto Alegre - RS e outro em Uberlândia - MG
• Parcerias estratégicas com Fiat, Microsoft, ABS Consultoria e com as principais associações de marcas ligadas ao setor de distribuição de veículos do País;
• Principais clientes: redes de concessionárias Fiat, Ford, Ford Caminhões, Iveco, Volkswagen, VW Caminhões, Toyota, Renault,
Peugeot, Hyundai, Nissan, Honda, Audi, Suzuki, LandRover, Chevrolet, Kia, Mercedes. Linha duas rodas: Dafra, Honda, Yamaha,
Kasinski, Trax, Sundown, Suzuki.
LIDERANÇA NO DISPUTADO MERCADO DE TI
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para a prestação de serviços de Help-Desk;

PMI nas implementações
de seus projetos;
• Aplica forte investimento em inovação
nos vários lançamentos
de produtos na versão

2002

• A Ação Informática
negocia a comercialização
da solução para outras
marcas e inicia sua expansão para todo o território nacional atendendo todo o
mercado;
• Define-se por atender a outras redes com a
solução DealerNet com a mesma robustez e funcionalidade da solução FiatNet, porém incorporando
as necessidades particulares das outras bandeiras
conquistadas;
• É o início de uma fase de forte investimento em
inovação e em pesquisa e desenvolvimento;

2003

• A solução FiatNet assume a liderança na rede
Fiat e a Ação Informática ultrapassa 200 sites
instalados;
• A empresa conquista o Prêmio Master de Ciência e Tecnologia e inicia uma fase de reconhecimento
com a conquista de vários prêmios;

2004

• A Ação Informática conquista novamente o
Prêmio Master de Ciência e Tecnologia;
• Conquista pela primeira vez o Prêmio Top of
Quality;
• Inicia forte expansão de seu portfólio de produtos
com desenvolvimento de novas soluções para seus
clientes, tais como o Portal Corporativo, que disponibiliza serviços e informações por meio da Web e da
solução de CRM para a melhor gestão das relações
comerciais com clientes;

2005

• As soluções DealerNet e FiatNet estão instaladas em mais de 300 clientes em todo o território
nacional;
• Firma-se como uma das principais empresas
provedoras de soluções de gestão para o setor;
• A empresa comemora seus 15 anos de atuação e
a consolidação de seu nome no mercado nacional;

2006

• A empresa conquista para sua fábrica de software a certificação CMMI nível 2 e passa a utilizar
programas de melhoria contínua como o Six Sigma e
CASE STUDIES
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piloto;
• A empresa, frente à franca expansão da indústria
automotiva, estabelece seu planejamento estratégico
para os próximos três anos; um calendário de fortes
investimentos em suas soluções e em novos produtos. Batiza a iniciativa de Projeto Apoena (aquele
que enxerga longe, em tupi-guarani) que passará a
ser o Ecossistema de Integração da Cadeia de Valor
Expandida do Setor Automotivo numa manobra
para estender sua atuação para além das concessionárias de veículos e criar um ambiente integrado de
serviços e de troca de informações que reúna todas
as empresas do setor;
• Lança seu programa de parcerias;
• É estabelecida parceria com a Microsoft e a
empresa é certificada como Microsoft Gold Certified Partner e credenciada como ISV. Passa a
comercializar os produtos Microsoft, entre os quais
aqueles que são pré-requisitos para a instalação de
suas soluções próprias, proporcionando ao cliente
facilidade na aquisição e na manutenção do seu
ambiente tecnológico;

2007

• A Ação Informática inicia fortes investimentos
em marketing, iniciativa prevista em seu planejamento estratégico, com contratação de pessoas e
organização de suas áreas de negócios;
• A marca Dealernet é revitalizada e todas as soluções da empresa passam a levar esse nome;
• A empresa assume também a identidade de suas
soluções e adota o nome DealerNet – Ação Informática, mantendo a tradição de prestar serviços personalizados aos clientes e seus valores institucionais;
• Alinha equipes e processos com foco nas necessidades dos mercados globais;
• Lança as primeiras soluções do Projeto Apoena,
a nova versão em linguagem .Net do Dealernet.Gateway e o Dealernet.BI, uma solução de gestão da
informação para tomada de decisões de negócios;
• Novos aplicativos da solução de gestão Dealernet.ERP, como o F&I, desenvolvido com o propósito
de potencializar receitas com a venda de produtos
agregados numa demonstração de alinhamento com
as prioridades e o interesse dos clientes e do setor;

TECNOLOGIA

• Parceria com a ABS Consultoria para a abertura e conquista
do mercado europeu e latinoamericano;
• São feitos investimentos em
programas de treinamento e é lançado o programa de treinamento
a distância, o E-learning;
• A empresa ultrapassa o número de 100 funcionários;
• O escritório de Salvador é
ampliado;
• É instalado um escritório
comercial em São Paulo;

2008

Desde sua fundação
em 1990, a DealerNet
– Ação Informática
tem buscado novos
parceiros de negócios
e se associado de
forma estratégica
com outras empresas
para complementar
e aprimorar
suas soluções e
serviços de forma
a se diferenciar no
mercado

• A Ação Informática se muda
para sua nova sede em Lauro
de Freitas, muito mais ampla e
moderna.
• Novas funcionalidades incorporadas ao ERP, fruto de
desenvolvimento in-house e de
associações com parceiros especializados, tais como
o Envio de Mensagens, Análise de Crédito On-line,
Automação de Operações Bancárias, entre outras;
• Lançamento das soluções DealerNet.TEF para
Transferência Eletrônica de Fundos de cartão de
débito e crédito, DealerNet.Torpedo para envio de
mensagens SMS e DealerNet.BANK para automação de operações bancárias totalmente integradas ao
Dealernet.ERP.
• Desenvolve a versão WEB do Balcão de Peças
e módulo de Segurança do Dealernet.ERP e novos
aplicativos como Mobile Receiver – Recebimento
de Peças on-line, Agiles, ente outros./

2009

• Estabelece parcerias com Lume Tecnologia,
Indiana Seguros, Credify, Solver agregando ao ERP
novas soluções para o mercado;
• Seguindo o seu projeto de inovação, lança,
juntamente com seus parceiros, novas soluções, tais
como: DealerNet.Monitor para gestão de indicadores
e desempenho, Integração Seguros, Intelligent Supply para automação e planejamento do estoque e
compras e Higienização de Dados para validação e
atualização da base de dados, totalmente integradas
ao DealerNet.ERP.
• Investimentos são realizados para prover, aos clientes, as soluções NF-E e SPED totalmente gratuitas;

Processos
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• Treinamentos são intensificados e realizados em todo o
território nacional. Mais de 310
usuários multiplicadores foram
capacitados para NF-e e SPED;
• Novas funcionalidades são
incorporadas ao ERP, como
a discagem gratuita via Voip
diretamente do DealerNet.ERP,
acompanhamento dos serviços
executados na oficina pelo cliente, através de painel, Padrão de
Pós-Venda Volks, Integração
Ford Fácil, H3S, entre outros.
• Promove o 1° Fórum com as
associações das montadoras para
analisar o mercado e os impactos
da NF-e.

SERVIÇOS
Serviços de
Implementação e

Com consultores especializados em TI e com alto
conhecimento dos negócios do setor automotivo, a
DealerNet - Ação Informática dispõe de serviços de
consultoria a seus clientes para otimizar processos
e adequar a empresa para a implementação de suas
soluções.
Além disso, os consultores são profissionais
preparados para realizar customizações conforme a
necessidade de cada concessionária, tornando a instalação da nova solução um processo ágil e o mais
transparente possível.
A DealerNet – Ação Informática mantém investimentos constantes na formação e especialização de
seu pessoal com o objetivo de mantê-los capacitados
nas novas tecnologias e de prestar serviços com
excelência.

Serviços de Treinamento

O compromisso da DealerNet - Ação Informática
na área de treinamento é prover o conhecimento
necessário para que o cliente possa usufruir da potencialidade das soluções adquiridas.
As classes podem ser ministrados nos escritórios
da DealerNet ou no site do cliente conforme maior
adequação e têm o objetivo de qualificar os usuários
nas soluções customizadas e torná-los aptos a utilizar
todas as funcionalidades da aplicação.
LIDERANÇA NO DISPUTADO MERCADO DE TI
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Por meio da tecnologia
streaming também está disponível para os clientes da
DealerNet – Ação Informática cursos de qualificação
na solução pela Internet.

Serviços de Suporte

A DealerNet - Ação Informática tem equipe
técnica altamente qualificada para oferecer aos seus
clientes serviços de suporte pós- implementação dos
sistemas, com atendimento de qualidade e constante
preocupação no melhor conhecimento de suas necessidades para manter suas soluções em contínua
evolução.
Disponibiliza um serviço diferenciado por meio
de acesso a uma linha 0800 (ligação gratuita), que
atende todos os clientes em todo o território nacional,
em horário comercial, podendo ser estendido para
os demais horários conforme a necessidade de cada
site.
Além do suporte em suas próprias soluções, o
cliente da DealerNet – Ação Informática conta com
a comodidade do atendimento técnico a toda a sua
plataforma tecnológica, o que reduz as constantes
transferências de responsabilidades num ambiente
composto por soluções de diferentes fornecedores, trazendo uma vantagem enorme para o cliente quando
ocorre um problema.
Ainda pensando na qualidade do atendimento
prestado ao cliente, a DealerNet – Ação Informática realiza mensalmente pesquisa de satisfação dos
clientes por amostragem. São avaliadas as áreas de
desenvolvimento de software, implantação de projetos
e suporte técnico, sendo que parte da remuneração
dessas equipes está atrelada às notas obtidas na
pesquisa. Isso faz da DealerNet – Ação Informática
uma empresa diferente e única no atendimento dos
seus clientes.

PARCEIROS
Desde sua fundação em 1990, a DealerNet –
Ação Informática tem buscado novos parceiros de
negócios e se associado de forma estratégica com
outras empresas para complementar e aprimorar
suas soluções e seus serviços de forma a se diferenciar
no mercado.
Em 2006, a empresa lançou oficialmente seu
programa de parcerias e se posicionou como uma
integradora de soluções para a cadeia de valor expanCASE STUDIES
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dida do setor automotivo. Várias parcerias
são desenvolvidas e/
ou articuladas. Como
principais parceiros de
negócios destacam-se:

Microsoft

Certificada como Microsoft Gold Certified Partner
e credenciada como ISV pode comercializar os produtos Microsoft, entre os quais aqueles que são prérequisitos para as soluções próprias da DealerNet,
proporcionando ao cliente facilidade na aquisição e
na manutenção do seu ambiente tecnológico;

Dell

Com a parceira firmada com a Dell, empresa
fornecedora de hardware, oferece ao setor automotivo
a aquisição de equipamentos tecnológicos de alta
qualidade e garantia, com menor custo;

ABS Consulting

Por meio da parceria, oferece aos clientes do setor
serviços de consultoria para análise do ambiente de
negócio da empresa, recomendações de melhores
práticas de gestão, otimização de processos, além da
prestação de serviço de consultoria para resolução
de desafios específicos de cada área de negócio da
empresa;

Proscore

Com a parceria a solução de ERP da DealerNet –
Ação Informática complementa a funcionalidade de
Análise de Crédito no ato da compra do veículo e em
diversas ocasiões durante o processo de atendimento e
interação com o cliente pelos mais diferentes canais
de comunicação;

Nexxera

A parceria permite disponibilizar na solução Dealernet.ERP as rotinas de Automação das Operações
Bancárias, tornando o processo de gestão de negócio
mais ágil e seguro;

Software Express

Aliado ao software Sitef, a parceria permite a
gestão e o controle das vendas de cartão de crédito e
débito, via TEF.

Lume Tecnologia

A parceria vem agregar o valor na automação
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do processo de compras de peças para o estoque e
análise de demanda.

Max Mobility

A parceria vem a flexibilizar o processo de vendas
na concessionária por meio da computação móvel.

SmartVox

Telefonia sobre IP (VOIP) permite que as concessionárias façam ligações interestaduais com custo
de ligação local. A ligação entre filiais e empresas
coligadas é gratuita.

Indiana Seguros

Integração para simulação e
cálculo de seguros. Na venda de
veículos, o DealerNet.ERP proporciona uma simulação online
para venda de seguros, propiciando
maior agilidade na venda de seguros
e agregando valor ao negócio.

Credify

Integração via Web Service para
simulação e cálculo de seguros. Na
venda de veículos novos, o DealerNet proporciona uma simulação
online para venda de seguros, facultando maior agilidade na venda
de seguros e agregando valor ao
negócio.

Protege SMS
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correu para atender à demanda de municípios de todo
o Brasil que precisam se adequar ao novo regime
de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
(NFS-e).
O funcionamento do novo sistema para emissão
de notas de serviço é similar ao da NF-e, porém a
regra de negócio é diferente porque as prefeituras
têm autonomia para adotar qualquer modelo, o
que tem dificultado o processo de implementação
por fornecedores de tecnologia, como é o caso da
DealerNet. “Algumas cidades não têm o apoio necessário para uma implementação desse porte, faltando
informações, manuais e suporte técnico adequado”,
diz Claudio Bellini, gerente de aplicações WEB da
DealerNet.
Apesar do cenário desfavorável,
a DealerNet implementou de imediato o novo sistema em 17 municípios: Ananindeua (PA), Barueri
(SP), Barra Mansa (RJ), Cuiabá
(MT), Indaiatuba (SP), Itabuna
(BA), Jequié (BA), Joinville (SC),
Manaus (AM), Marabá (PA),
Osasco (SP), Presidente Venceslau
(SP), Recife (PE), São Paulo (SP),
Tangará da Serra (MT), Tietê (SP)
e Várzea Grande (MT). Com isso
atendeu a cerca de 150 concessionárias.
Atualmente, a empresa está em
fase de teste da NFS-e em outros
três municípios, mas de acordo
com Bellini “a demanda é crescente e desordenada”. Segundo ele, nos últimos três
meses a DealerNet recebeu solicitações de mais 12
prefeituras e a cada semana novos pedidos chegam,
seja via revenda ou prefeitura.
A maior barreira encontrada hoje é a falta de
comunicação das prefeituras com as empresas.
Na maioria das vezes, o concessionário só passa a
conhecer a nova exigência quando solicita novos
formulários de serviços à Prefeitura e esta se nega a
disponibilizar, alegando que um novo regime será
ou já foi implantado.
Isso vem comprometendo tanto o fornecedor
de software, que tem prazo curto de implantação,
quanto o concessionário, que, muitas vezes, faz a
solicitação com o prazo de obrigatoriedade vencido.
Para atender ao volume de solicitações, a DealerNet planeja implementar o sistema de NFS-e em
outros 12 a 15 municípios nos próximos meses.

A empresa correu
para atender
a demanda de
municípios de
todo o Brasil
que precisam
se adequar ao
novo regime de
emissão de Nota
Fiscal Eletrônica de
Serviços (NFS-e)

Por meio desta parceria, oferece uma solução
para seus clientes de envio automático de mensagens SMS.
As parcerias estabelecidas até o momento têm o
objetivo de tornar a DealerNet – Ação Informática
uma empresa mais completa, mais competitiva e
mais qualificada para atender às necessidades de todos os seus clientes nacionais e no mercado exterior.
O que destaca a DealerNet entre seus concorrentes
é exatamente a sua capacidade de atendimento diferenciado.

REESTRUTURANDO PROCESSOS
Depois da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), cujo
prazo para implementação em concessionárias de
veículos expirou em setembro de 2009, a fornecedora
de software de gestão DealerNet – Ação Informática

LIDERANÇA NO DISPUTADO MERCADO DE TI
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Por conta disso, ampliou
sua equipe fiscal e estabeleceu um plano de
atuação, que envolve
desde a contratação de
novos desenvolvedores e
treinamentos até a comunicação direta com as
prefeituras que solicitam a adaptação das empresas
ao novo regime.
A nossa proposta é proporcionar ao cliente uma
implantação transparente, em que este possa acompanhar todas as fases sem grandes impactos. Nossa
central de relacionamento irá apoiar nossos clientes,
que passaram por mudanças fiscais recentemente
e estão sofrendo com o volume de modificações e
diversidade de processos necessários para o perfeito
funcionamento da aplicação.
Para Bellini, a falta de um modelo padrão para
implementação da NFS-e pode gerar ainda mais
problemas, caso muitas prefeituras escolham o
mesmo momento para adotar o sistema. “Estamos
reestruturando nosso desenvolvimento para tentar
evitar que nossos clientes sejam penalizados com
multas e complicações fiscais, já que as solicitações
são feitas de forma desordenada”, finaliza.

DESENVOLVIMENTO
DAS CONCESSIONÁRIAS
Depois de realizar em 2009 dezenas de consultorias para melhorar o uso do seu sistema de gestão
(ERP) para o setor automotivo, a DealerNet decidiu
estruturar um programa de desenvolvimento nas
concessionárias de veículos clientes com o objetivo
de elevar e qualificar o uso do sistema.
A empresa espera atender mais de 100 clientes este
ano com o programa Dealernet High Performance
(DHP), como foi batizado. Em dois anos, a expectativa é que 70% dos clientes estejam participando
do DHP.
A criação de um programa para melhorar o uso
do sistema foi determinada a partir da identificação de
um dado alarmante: segundo levantamento, apenas
40% das funcionalidades do ERP da empresa são
utilizados pelas concessionárias de veículos clientes.
Diante disso, a DealerNet decidiu, por meio de sua
equipe de consultoria empresarial, desenvolver o
DHP.
“O programa tem como característica principal
a praticidade, a agilidade e a entrega de resultados
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mensuráveis para o
distribuidor. As atividades são conduzidas
por consultores especializados em cada
área de atuação da concessionária, capacitados em metodologia de projetos de alto desempenho”, explica
Fabiano Mônaco, gerente de novos negócios da
DealerNet.
O programa está estruturado em três “eixos”,
como defini o executivo, sendo eles: Mapa de Performance, Pontos de Alavancagem e DealerNet
Training. A primeira etapa é a mais importante,
pois nela o consultor identifica qual o status atual
de utilização do sistema dentro da companhia, a
expectativa do cliente e os pontos de melhoria. Assim, o indicador de performance é estabelecido para
conduzir os trabalhos.
A segunda etapa do processo são os chamados
pontos de alavancagem, que nada mais são do que a
definição dos pontos sensíveis do sistema a partir do
mapa de performance realizado na primeira etapa. O
resultado do trabalho do consultor nesta fase, segundo
Mônaco, influi diretamente na “redução de custos,
aumento da produtividade e das vendas”.
Por último, acontece o DealerNet Training,
quando os novos processos, definidos durante todo o
período de consultoria, são maturados e introjetados
pela equipe por meio de uma abordagem pedagógica
de alto impacto, que utiliza estudos de caso, simulações e dinâmicas com exercícios práticos.
Além de melhorar a utilização do sistema, explorando ao máximo o potencial e funcionalidades da
ferramenta, a DealerNet espera, com o programa,
reduzir significativamente o índice de chamados no
suporte técnico e aumentar o nível de satisfação do
cliente.
“Para evitar a subutilização do sistema, a empresa
já adota medidas preventivas no momento da implantação, como treinamentos práticos com aferição
da absorção dos conhecimentos pelos usuários com
apoio e uso intensivo de um guia do estruturado de
acordo com os processos de cada área de uma concessionária”, esclarece Mônaco, acrescentando: “A
ideia do programa é adotar essas mesmas medidas
preventivas para clientes que já estão com nosso
ERP instalado, muitos deles há mais de uma década, mas, devido ao alto turnover do setor, acabam
subutilizando a ferramenta por não ter os processos
enraizados no DNA da empresa”.

TECNOLOGIA

PARCERIA
A Ação Investimentos e Serviços, companhia
do mesmo grupo empresarial da DealerNet – Ação
Informática, consolidou parceria com a Heurística
– distribuidora brasileira de soluções desenvolvedoras de aplicações multiplataformas – e se tornou
revendedora oficial GeneXus, ferramenta de desenvolvimento de software, no Nordeste
A Ação Investimentos foi escolhida como revendedora, pois mostrou sua credibilidade e penetração
no mercado da região, fator essencial para a Heurística, pois torna possível disseminar o GeneXus pelo
Nordeste. Já para a Ação, a parceria almeja ampliar
a oferta de serviços e permite a atuação em outros
segmentos.
“Tivemos a oportunidade de conhecer a Ação
durante o processo de venda do
GeneXus para a DealerNet, pois
são empresas do mesmo grupo.
Depois de conhecer os benefícios
que a empresa poderia oferecer a
nossa corporação concretizamos a
parceria. Houve uma convergência
de interesse entre nós”, conta Antonio José de Oliveira, diretor-geral da
Heurística.
Essa parceria gera uma grande
expectativa para 2010. “Acredito
que será um ano promissor, vamos
conquistar nosso espaço no Nordeste. Creio que a Ação Investimentos alcançará cerca
de 100 novos clientes para ilustrar o nosso portfólio”,
afirma Oliveira.
A DealerNet – Ação Informática já oferece o
GeneXus para atuar junto com o software ERP. A
DealerNet concilia as soluções com a intenção de
tornar esse software mais ágil, para adquirir maior
produtividade. Dessa forma, a empresa obtém uma
ferramenta mais evoluída para competir no mercado.
Para apresentar a nova solução, a Ação investimentos, em parceria com a DealerNet – Ação
Informática, realizou um evento voltado para empresários, diretores e gerentes das empresas de TI do
Nordeste, na Escola de Administração UFBA, em
Salvador (BA).
Cerca de 30 participantes compareceram ao
evento e tiveram a oportunidade de conhecer o
GeneXus. Foi realizada uma apresentação voltada
aos benefícios do software como serviço, associado à
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utilização do GeneXus. Já obtivemos bons resultados. Quatro propostas já estão em fechamento e, na
segunda semana de dezembro, tivemos a primeira
turma em treinamento.

RESULTADOS
DealerNet cresce 38% em 2009

A DealerNet – Ação Informática, empresa especializada em software e serviços de gestão para concessionárias de veículos, comemora um crescimento
de 38% em seu faturamento e 120 novos clientes, um
aumento de 16% comparado ao ano anterior.
Segundo a Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave), o setor registrou
um aumento de 26,8% na venda de automóveis no
último mês de novembro, comparado com igual período de 2008, quando foram vendidos 392,8 mil veículos.
Quando o assunto é 2010, a
expectativa é superar as vendas
deste ano, que em julho já haviam
superado o recorde registrado em
2008 pela indústria automotiva. O
setor está aquecido e os resultados
dos últimos meses demonstram isso.
O Brasil deve superar a Alemanha
em vendas de veículos, tornando-se o
quinto maior produtor do mundo.
Como reflexo desse crescimento, a DealerNet registrou aumento
de 13% no serviço de consultoria para atender às
demandas dos distribuidores de veículos. Ao todo,
a empresa formou mais de 1.200 usuários de suas
soluções em concessionárias de todas as regiões do
Brasil, totalizando mais de 50 turmas. O tradicional
sistema gestão (ERP) da DealerNet, o sistema de
relacionamento com clientes (CRM), e os sistemas
F&I e TEF, para vendas de peças e acessórios e
transações bancárias, respectivamente, foram os
mais requisitados.
“Nossos módulos são integrados, o que permite
economia de tempo, dinheiro e mão de obra. Oferecemos uma solução eficiente, que garante informações
consistentes e ganhos de vendas por meio das inúmeras ferramentas de apoio oferecidas pelo DealerNet
Ecosystem”, explica Regis Braga, sócio e diretor de
tecnologia da empresa.
Líder no mercado de Dealer Management System
(DMS), a DealerNet atende desde a pequenas empresas a até grandes grupos de distribuidores do setor

A companhia
teve, em 2005,
um crescimento
de 38% em seu
faturamento
e 120 novos
clientes
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DEALERNET – AÇÃO INFORMÁTICA
automotivo, que buscam soluções para gerenciar
e administrar seus recursos com maior eficiência.
“Como em toda crise, o mercado busca reduzir
custos, este nos vê como uma solução eficiente para
tanto, robusta, que garante informações consistentes
e ganhos de vendas por intermédio das inúmeras
ferramentas de apoio oferecidas pelo DealerNet
ecosystem”, complementa Braga.
A expectativa da DealerNet para 2010 é manter
a liderança e ampliar ainda mais sua atuação, uma
vez que o mercado automotivo tem uma previsão de
crescer entre 5% e 6%. A empresa, que é homologada
para a rede Fiat, está em processo de homologação
com outras seis montadoras.
“Já atendemos a quase todas as bandeiras com
atuação no Brasil porque os grandes grupos de concessionárias trabalham com várias marcas, mas a
homologação é essencial para aumentarmos nosso

market share”, ressalta Braga.
Os resultados positivos contabilizados pela DealerNet em 2005 e esperados, novamente, para 2010,
são, também, reflexo da política de apoio do governo
para a indústria automotiva. Este ano, várias medidas
foram tomadas, sendo as de maior impacto a redução
do IPI, o aumento das linhas de crédito e a redução
do IOF. Essas mudanças reativaram o mercado e
evitaram demissões e a paralisação do setor e de toda
a economia.
Ao contrário do que ocorreu nos países europeus,
onde os danos da crise global ainda são evidentes,
essas medidas foram essenciais para a instalação de
novas revendas e a consolidação de novos grupos,
gerando a necessidade de uma gestão baseada em
indicadores de performance, que permitam a condução de objetivos ousados e baseados em estratégias
futuras.

Paulo Monteiro é sócio-fundador e diretor comercial da DealerNet
– Ação Informática.
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CAIXA

E d s o n K i k u c h i / R i c a r d o H o ff m a n n

Para a sorte

todo mundo é igual
As Loterias da Caixa são amplamente conhecidas pela
população. A presença constante de comunicação, a vasta
cobertura das nove mil casas lotéricas em todo o território
nacional e as dez modalidades de jogos da Caixa consolidaram
a marca Loterias (e alguns dos seus principais produtos, como a
Mega-sena) na mente do consumidor.

A

Caixa Econômica Federal completou, em 12
de janeiro de 2009, 149 anos de existência.
Nessa mesma data, em 1861, Dom Pedro II
assinou o Decreto n° 2.723, criando a Caixa
Econômica e Monte de Socorro, instituição que ao
longo dos tempos manteve forte atuação social e
identificação com a classe trabalhadora. A história
registra que os primeiros produtos oferecidos à população foram a poupança e o penhor, sempre com o
objetivo de oferecer segurança e tranquilidade a quem
dispunha de economias para guardar ou necessitava
de empréstimo a juros acessíveis.
Ao longo dos anos, a Caixa acompanhou ativamente o desenvolvimento brasileiro, ampliando
a área de atuação e se tornando a instituição líder
no crédito imobiliário e agente de políticas públicas
dos principais programas sociais do governo federal,
como PIS, FGTS, Seguro-Desemprego e BolsaFamília.
Sem esquecer as origens históricas, a Caixa é
líder em Poupança, com 34% do mercado. O banco
que captava a economia dos escravos para compra
CASE STUDIES
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de alforria continua batendo recordes, conforme os
dados registrados em dezembro. A Caixa fechou 2009
com a maior captação da história: R$ 2,72 bilhões,
com um saldo total de R$ 108, 5 bilhões.
Presente em todos os municípios brasileiros, com
a colaboração de cerca de 81 mil empregados, a
Caixa comemora o aniversário com 2.083 agências
(dessas, 449 unidades de Penhor), 474 postos de
atendimento bancário, 1.181 postos de atendimento
eletrônico, 13.414 correspondentes não lotéricos (desses, 5.240 com equipamentos Caixa Aqui e 8.174
somente negociais), 10.204 casas lotéricas, 19.820
pontos de autoatendimento em 2.607 salas, além da
rede do Banco 24Horas com 4.278 pontos, à qual a
Caixa também é associada, e a rede externa de caixas
automáticos compartilhada com o Banco do Brasil
(acrescentando 6 mil terminais daquele Banco).
No entanto, a mesma estratégia que trouxe um
posicionamento forte e relevante para a marca e seus
produtos acabou, ao longo do tempo e da evolução do
mercado, distanciando o consumidor mais jovem. Esse consumidor,
acostumado com formas mais
práticas, convenientes e lúdicas de
jogos, buscando uma recompensa
mais clara e imediata, perdeu o interesse nos jogos da Caixa, restando
apenas o antigo apostador, de faixa
etária mais avançada, que tinha
tornado a aposta um hábito.
A marca das Loterias da Caixa
estava envelhecendo e se tornando
obsoleta para uma nova classe de
consumidores que estava prestes
a dominar a maior parte do mercado.
Dentro desse contexto, repensar a comunicação
tornou-se vital para conquistar mais apostadores e
rejuvenescer a marca. Isso parecia ainda mais claro
ao analisar os últimos esforços de comunicação de
Loterias, pautados sobre a personagem do Pepeu,
um senhor-boa-praça que, apesar da clara identificação com o apostador cativo mais velho, tinha
praticamente nenhuma relevância (em alguns casos
atraindo rejeição) para o público mais jovem.
Além disso, a antiga plataforma, representada
pelo Pepeu, não era mais suficiente para promover
o movimento de modernização da marca, já que
criava baixa relevância com outros públicos e pouca
motivação para novos apostadores.
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DIAGNÓSTICO
Em busca de um diagnóstico mais apurado, foram realizados bate-papos com lotéricos e jovens, 104
entrevistas de rua com apostadores e não apostadores
(SP, RJ, BH, POA e PR), dois grupos com jogadores
esporádicos da “nova classe média”. Diversos foram
os aprendizados e três os grandes direcionamentos
estratégicos:

Espírito de banco para vender
diversão e possibilidades

Com a ampliação dos serviços bancários prestados, as Loterias da Caixa começaram a emprestar dos
bancos um imaginário pesado e negativo de obrigação, estresse e seriedade, e se distanciar do universo
lúdico, divertido e otimista que jogo e casa lotérica
deveriam ter. Embora essa dicotomia banco x lotérica
fosse inerente ao próprio negócio, entendeu-se que
a comunicação poderia ajudar a resgatar essa alma
leve e positiva, tanto no conteúdo
quanto na forma, dentro e fora do
ponto de venda.

A Caixa avaliou
que repensar
a comunicação
tornou-se vital
para conquistar
mais apostadores
e rejuvenescer a
marca

Apostar é um recurso de
pessoas de mais idade que
colocam nos jogos todas as
suas fichas para um futuro
melhor

Percebeu-se entre potenciais
jogadores que, apesar de o mundo
dos jogos parecer positivo e oportuno, por associar-se à possibilidade
de consumo, sucesso e tranquilidade, o perfil do apostador e o ato
de apostar geravam certa rejeição por sinalizar uma
atitude de perdedor. Por muito tempo, os prêmios
lotéricos venderam-se como a oportunidade de quem
passa dificuldade, um caminho curto para vencer.
E a nova classe média, crente da sua capacidade e
determinação em conseguir tudo com o próprio suor,
não se identificava com essa visão. Ficou evidente
que era preciso abandonar a ideia de que as loterias
poderiam ser uma solução mágica para se dar bem
na vida.

Ganhar está longe da realidade,
parece inalcançável

Identificou-se que uma das principais barreiras
à efetivação da aposta era a falta de credibilidade na
possibilidade de ganhar (“ninguém ganha!”) ou a
PARA A SORTE TODO MUNDO É IGUAL
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descrença na sua própria sorte (“eu
jamais ganho!”). A ideia precisava
deixar a possibilidade de ganhar
próxima das pessoas, dando um
incentivo para que elas acreditassem mais na premiação e na sua
própria sorte.
Para gerar mobilização e incremento no volume de
apostas, era preciso criar relevância e identificação, resgatando a alma leve e o alto-astral das loterias, abandonando
o contexto de solução mágica para se dar bem e trazendo
a chance de ganhar de maneira mais crível e próxima.

PLANO
A nova campanha das Loterias da Caixa deveria
incrementar o volume de apostas criando maior
relevância e atratividade entre os diversos públicos,
dos mais cativos aos mais jovens. Deveria, também,
iniciar um movimento de revitalização da imagem
de Loterias da Caixa.
Após o diagnóstico estratégico, ficou evidente que
as Loterias da Caixa precisavam de um conceito
universal, atraente para uma gama grande de pessoas,
atrativo para o já apostador, o potencial apostador, a
imensa massa representante da nova classe média.
Algo que aumentasse a sua vontade de jogar e sua
crença na possibilidade de ganhar.
Com este desafio em mente, chegou-se ao conceito
‘Para Sorte Todo Mundo É Igual’, que se apresentava
de maneira lúdica, envolvente e otimista, norteando
toda a campanha. Ele suporta a ideia de que a sorte é
quem escolhe o ganhador, independentemente do seu
perfil, sexo, sua raça, idade, seu estilo, preferências.
Hoje, alguém vai ser escolhido pela sorte e esse alguém pode ser qualquer um de nós, pode ser você.
Portanto, quem acredita e aposta tem chances
reais de ganhar.

EXECUÇÃO
Em termos estratégicos, a campanha se desdobrou em três grandes momentos. O primeiro passo
da comunicação foi, antes de qualquer coisa, lançar com propriedade o novo conceito ‘Para Sorte
Todo Mundo É Igual’ das Loterias da Caixa. Esse
esforço institucional contemplou a apresentação do
manifesto do posicionamento, do novo conceito e
linguagem da marca e muitas atividades institucionais em paralelo.
O segundo passo se focou no desdobramento conCASE STUDIES
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ceitual para a comunicação
dos produtos lotéricos, que se
deu por meio da comunicação da Loteria Federal. Esse
momento tinha como objetivo
aumentar o conhecimento, a consideração e a mobilização para os vários jogos. É importante ressaltar
que todos os produtos foram apresentados de forma
visualmente integrada e com a mesma linguagem e
o mesmo apelo da campanha institucional.
O terceiro esforço da comunicação tinha um
cunho puramente promocional de produto e se deu
por meio da comunicação da Loteria Instantânea.
Após a construção da relevância e consideração pelos
jogos, a campanha passou a ser focada na mobilização efetiva e na criação de oportunidade para conversão completa dos atuais e potenciais apostadores
por meio do incremento do senso de urgência e do
incentivo do impulso para a aposta.
Em termos de mídia, o desafio era alcançar a nova
classe média brasileira, a classe C, e conquistar novos
apostadores, principalmente mulheres e jovens. Demograficamente, o público foi definido como ambos
os sexos, ABCDE, com mais de 18 anos.
A solução encontrada para a mídia de massa se
apoiava nos três pilares de atuação já citados: Institucional, Produto e Promocional. Nosso maior desafio
era ter sinergia entre esses três pilares, criando uma
estratégia homogênea de canais.

Televisão Aberta

Além de garantir cobertura e frequência, deveria
proporcionar brand awareness. Por meio do patrocínio do futebol da Rede Bandeirantes e da Série B na
RedeTV!, conseguimos alcançar maior frequência.
Os três momentos foram apoiados pelo reforço de
mídia avulsa – spots 30” – em programas de alta
penetração.

Televisão Paga

Optou-se por trabalhar apenas com o programa
‘Sem Barreiras’, exibido pelo canal SporTV, que
mostra os preparativos e as histórias dos atletas paraolímpicos brasileiros.

Rádio

Deveria garantir a frequência e a horizontalidade
de Loterias. Como 30% do seu portfolio são baseados
em prognósticos relacionados a futebol – Timemania, Loteca e Lotogol –, optou-se por patrocínios
das transmissões esportivas com a utilização de
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chamadas, vinhetas, spots e testemunhais.

Mídia Impressa

Houve veiculação em títulos (revistas) de interesse geral. As peças de jornal foram veiculadas no
Lance.

Mídia Exterior

Foi utilizada como reforço de programação, com
o objetivo de pôr Loterias no dia a dia das pessoas.

Internet

A presença na internet tinha como objetivo
o rejuvenescimento da marca e a visibilidade de
Loterias, por meio de apropriação de pontos com
grandes audiências, focando, principalmente, o
público jovem e as mulheres. Foi
desenvolvida uma nova área do site
(www.parasortetodomundoeigual.
com.br) com aplicações para reter
o visitante no ambiente, visando à
captação de novos apostadores e à
facilitação de apostas. Na mídia, a
escolha recaiu em canais de entretenimento, de notícias e em aplicativos, em que pudemos contar com
uma plataforma linear abrangente,
que cobriu todos os perfis.
O mix de meios de alta penetração e/ou alta afinidade aumentou
os pontos de contato do consumidor com a marca,
propiciando uma experiência diferente de todas as
ações realizadas no passado. Cada meio cumpriu
um papel na reaproximação do target com a marca
e, ao final da campanha, tivemos 98% de cobertura
geral, alcançando visibilidade, impacto e relevância
para as Loterias da Caixa.
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arrecadação foi quebrado, totalizando mais de R$
660 milhões, superando a meta em 21,71% ou R$
117,8 milhões. Em relação ao mesmo mês de 2008
a superação foi ainda maior, chegando a expressivos
43,6%, que correspondem a um incremento de R$
200,6 milhões na arrecadação.
O site www.parasortetodomundoeigual.com.br,
que tinha como objetivo principal aproximar novos
apostadores, foi visitado por 439 mil pessoas em quatro meses, com 1,7 milhão de páginas vistas. Nesse
período, constatou-se que 50% da sua audiência eram
potencialmente de pessoas que não tiveram contato
anterior com Loterias porque acessam diretamente
o endereço do site (22%) ou foram impactadas pela
mídia (28,68%) segundo o Google Analytics e o Ad
Server Veículos.
Segundo o estudo realizado pelo
Instituto CBPA Inteligência em
agosto de 2009:
• Os jovens de 18 a 25 anos apresentaram o maior índice de lembrança da campanha.
• Para 66% da amostra, após serem
impactados pela comunicação,
a imagem da marca Loterias da
Caixa melhorou e se modernizou.
• 91% da amostra entrevistada se
identificaram com a comunicação
e perceberam a mensagem passada
(‘Para Sorte Todo Mundo É Igual’)
como o ponto mais relevante e atrativo.
• 40% dos entrevistados se sentem motivados a jogar
porque acreditam no conceito apresentado.

No primeiro mês
da campanha o
incremento no
volume de apostas
em todos os jogos
foi de 18% em
média

RESULTADOS
A campanha alcançou resultados muito satisfatórios, atingindo seus objetivos, conforme apontam
os dados abaixo.
Segundo levantamento feito pela Caixa, em junho
de 2009, no primeiro mês de campanha (março/2009)
o incremento no volume de apostas em todos os jogos
foi em média de 18% (versus fevereiro/2009). No
mês de maio, o incremento chegou a 24% (versus
fevereiro/2009) e, em junho, no consolidado da
campanha, o incremento alcançou 41% (versus
fevereiro/2009). Nesse mesmo mês o recorde em

O CASE
As loterias da Caixa...
Caixa tem desempenho recorde no crédito
e lucra R$ 3 bilhões em 2009
Operações de crédito para empresas
foram o destaque, com expansão de 55,3%

A Caixa Econômica Federal (Caixa) registrou
lucro líquido de R$ 972 milhões no quarto trimestre
de 2009, alta de 57,4% se comparado a igual período de 2008. Com isso, a instituição fechou o ano
passado com resultado líquido de R$ 3,0 bilhões .
Em 2008, o lucro foi de R$ 3,9 bilhões. O retorno
sobre o Patrimônio Líquido atingiu 22,8%, índice
sete pontos percentuais superior ao esperado no
início do período.
PARA A SORTE TODO MUNDO É IGUAL
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Para a presidenta da Caixa,
Maria Fernanda Ramos Coelho, “o
resultado, sustentado pelo desempenho do crédito e pelas receitas
de prestação de serviços, alinha-se
à decisão estratégica da empresa
de atuar
com as menores taxas de juros do mercado, ampliar
sua base de clientes e, com isso, expandir de forma
sustentável suas operações de crédito, exercendo plenamente sua função de banco público”. Somente no
ano passado, a Caixa realizou R$ 154,5 bilhões em
operações de habitação, saneamento, infraestrutura
e de crédito comercial, o que possibilitou a milhões
de pessoas e empresas brasileiras a aquisição de bens
de consumo ou de investimento.
No final de 2009, a empresa possuía R$ 341,8
bilhões em ativos e um patrimônio líquido de R$ 13,1
bilhões, expansões de 15,5% e de 3,5%, respectivamente, quando comparados ao ano anterior. O índice
de Basiléia ao fim de dezembro foi de 17,5%, superior
ao mínimo de 11% exigido pelo Banco Central do
Brasil e que permite ao banco manter sua ação de
expansão da oferta de crédito.
Além dos recursos próprios, a Caixa é responsável
ainda pela administração de mais R$ 390,9 bilhões,
destacando-se R$ 235 bilhões relativos ao FGTS.
O saldo da carteira de crédito alcançou R$ 124,4
bilhões, um incremento de 55,3% em relação ao
registrado em 2008. No mesmo período o mercado
registrou um crescimento de 14,9% no estoque de
crédito. Assim, a Caixa encerrou o ano de 2009
sendo responsável por 8,8% do crédito ofertado pelo
Sistema Financeiro Nacional, frente aos 6,5% de
participação em 2008.
Em 2009, o banco reduziu sete vezes as taxas
de juros das linhas do crédito comercial para pessoa
física e jurídica. A instituição também reduziu os
juros nos empréstimos habitacionais com recursos
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE). Com isso, a Caixa permanece oferecendo as
menores taxas de juros entre os grandes bancos.
A expansão da carteira de crédito ocorreu com
a elevação em sua qualidade. Ampliou-se a participação dos créditos classificados de AA a B (baixo
risco de crédito) de 69,8%, em 2008, para 78,7%, em
2009. Em igual período, a inadimplência (atrasos
superiores a 90 dias) se reduziu de 2,4% para 2,2%
e o percentual de provisão com relação ao saldo da
carteira de crédito caiu 1,5 p.p., baixando de 8,6%
para 7,1%, indicando a melhoria da qualidade da
carteira.
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Em habitação, a Caixa
bateu recorde histórico de
contratações. Nos 12 meses,
os recursos concedidos chegaram a R$ 47,3 bilhões e a R$ 49,3
bilhões se considerado o R$ 1,4 bilhão em repasses e
os R$ 573 milhões realizados por meio de consórcio,
aumento de 105,2% frente a 2008. O saldo da carteira
habitacional registrou R$ 70,5 bilhões em 2009, valor
56,5% maior do que o ano anterior.
A Caixa foi escolhida pela Fundação Getulio
Vargas como o melhor conglomerado financeiro
e o melhor banco público brasileiro de 2008. As
premiações, entregues em junho de 2009, foram
o reconhecimento pelas ações desenvolvidas pela
instituição nos últimos anos.
Com o objetivo de ampliar os negócios e diversificar sua oferta de produtos e serviços, a Caixa criou,
em 31 de março de 2009, a Caixa Participações SA
– CaixaPar, subsidiária integral da Caixa. Em 1º de
dezembro de 2009 o Conselho de Administração da
CaixaPar aprovou a aquisição de participação societária no Banco PanAmericano SA. Foram adquiridos
49,0% do capital social votante e 20,69% das ações
preferenciais, totalizando 35,54% do capital social
total do Banco PanAmericano.

Crédito Comercial e Captações

O saldo da carteira comercial alcançou R$ 44,9
bilhões, um aumento de 55,7% frente a dezembro de
2008. O segmento de Pessoas Jurídicas obteve saldo
de R$ 23,5 bilhões e o de Pessoa Física, R$ 21,4
bilhões, crescimento de 55,8% e 55,7%, respectivamente, em relação a 2008.
Em 2009, o volume de contratações de operações
de crédito comercial cresceu 26,7% em relação ao ano
anterior, totalizando R$ 88,1 bilhões. Foram destaques as operações comerciais com pessoas jurídicas,
com R$ 46,8 bilhões de contratações e evolução de
23,8%. Os recursos concedidos às pessoas físicas
alcançaram R$ 41,3 bilhões durante o ano, valor
30,3% superior a 2008.
No mesmo período, a inadimplência (atraso superior a 90 dias) nas operações comerciais apresentou
queda de 4% para 3,4%, resultado do criterioso processo de concessão de crédito exercido pelo banco.
Do total dessa carteira, 81,6% estão classificados com
nível de risco entre AA e B, uma evolução de 3,4
p.p. em 12 meses.
Durante o ano de 2009, foi realizada reestruturação do modelo de cobrança da Caixa, com alteração
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das réguas de acionamento de contratos em atraso,
otimização do processo de telecobrança e da sistemática de credenciamento de empresas que prestam
serviço de cobrança especializada. Isso ajudou a
instituição a recuperar R$ 2,4 bilhões de créditos
inadimplidos das carteiras comercial e imobiliária,
por intermédio da liquidação ou renegociação de
dívidas, representando um incremento de 38% em
relação aos valores recuperados no ano de 2008.
A Caixa ampliou sua base de clientes, atingindo
49,4 milhões, entre correntistas e poupadores de todas as faixas de renda - um crescimento de 5,2% em
relação a dezembro de 2008. Até o final de 2009, o
banco somou 17,9 milhões de contas correntes ativas,
19,8% a mais do que o ano anterior.
Os depósitos totais alcançaram saldo de R$ 180,7
bilhões, um incremento de 8,8% em relação a 2008.
Destaque para R$ 108,7 bilhões referentes à poupança, que apresentou crescimento de 17,5% em relação
ao ano anterior, com captação líquida de R$ 9,8 bilhões no ano, o que
reafirma a Caixa como líder desse
segmento, alcançando participação
no mercado de 34,1%.
Os depósitos a prazo apresentaram saldo de R$ 43,8 bilhões, os
depósitos à vista, R$ 16,7 bilhões,
crescimento de 26,5% em relação a
2008, e os demais depósitos obtiveram saldo de R$ 11,5 bilhões.
O patrimônio líquido total dos fundos de investimentos administrados pela Caixa, considerando os
fundos de rede, exclusivos, carteiras, FI FGTS, FI
FAR, FI FDS e FI de FIC, apresentou aumento de
17,7%, passando de R$ 222,5 bilhões em dezembro
de 2008 para R$ 261,8 bilhões no mesmo período
de 2009.
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do FGTS tiveram contratos no valor de R$ 18,4
bilhões, incluindo os subsídios, o que representa um
crescimento de 61,8% em relação a 2008.
Também merecem destaque as contratações
realizadas dentro do Programa “Minha Casa, Minha Vida” lançado no dia 13 de abril de 2009, que
ultrapassaram a marca de 275 mil unidades habitacionais.
As operações de saneamento e infraestrutura
no ano aumentaram 51,9% em relação a 2008, alcançando saldo de R$ 8,3 bilhões. As contratações,
incluindo os recursos de saúde e os destinados ao
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Estados e Municípios – PNAFM
registraram o valor de R$ 17,1 bilhões, sendo R$
6,3 bilhões em financiamentos e R$ 10,8 bilhões
em repasses.
O Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC, um dos mais arrojados projetos de desenvolvimento da história do país, conta com
a participação da Caixa em todas
as medidas ao estímulo de crédito,
respondendo a 20% do total de investimentos programados.
Em 2009, foram contratados R$
41,8 bilhões dentro do PAC, dos
quais 83,9% foram direcionados
às obras de habitação. O restante,
16,1%, foi destinado às obras de
saneamento e infraestrutura, com contratações de
R$ 6,7 bilhões.

Em 2009 a Caixa
ampliou sua base
de clientes, que
chegou a
49,4 milhões

Habitação, Saneamento e Infraestrutura

Em 2009, foram concedidos R$ 47,3 bilhões em
recursos para habitação, chegando a R$ 49,3 bilhões
quando incluídos mais R$ 2 bilhões de repasses e
consórcios, aumento de 105,2% em relação ao ano
passado. O destaque foi para os financiamentos com
recursos da poupança (SBPE), os quais alcançaram
R$ 23,0 bilhões, uma evolução de 120,7%. A participação de mercado da instituição nas operações de
habitação aumentou de 69,3%, em 2008, para 77,3%,
com saldo de R$ 70,5 bilhões de saldo.
Uma das mais importantes fontes de financiamento habitacional, as linhas que utilizam recursos

Compromisso social

A Caixa, como agente operador do FGTS, registrou uma arrecadação total para o Fundo superior a
R$ 54 bilhões, 12,3% a mais do que em 2008. Mais
de 30 milhões de trabalhadores efetuaram saques no
valor de R$ 48,7 bilhões.
Na qualidade de agente operador dos programas de
transferências de renda do governo federal, a empresa
realizou 133,2 milhões de pagamentos de benefícios
em 2009. Os recursos distribuídos totalizaram R$
12,5 bilhões, representando um aumento de 17% em
relação ao ano anterior.
Por meio do Programa Bolsa Família, principal
programa social de transferência de renda do Governo
Federal, a CAIXA efetuou o pagamento de mais de
128 milhões de benefícios, desembolsando um valor
de R$ 11,5 bilhões.
Em 2009, foram pagos 117,8 milhões de benefícios a título de Previdência Social, Abono Salarial,
PARA A SORTE TODO MUNDO É IGUAL
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Seguro-Desemprego e PIS Quotas e Rendimentos,
representando R$ 65,8 bilhões.
Já as loterias Caixa arrecadaram R$ 7,4 bilhões
no ano. Do total arrecadado pelas loterias, R$ 2,7
bilhões foram destinados ao governo federal e demais
beneficiários legais para aplicação em programas
nas áreas de seguridade social, educação, cultura,
esporte, saúde e segurança e R$ 718,3 milhões foram
repassados a título de Imposto de Renda. Os prêmios de todas as modalidades das loterias somaram
R$ 2,5 bilhões.
Como patrocinadora oficial das Confederações
Brasileiras de Atletismo (CBAt), de Ginástica (CBG)
e de Lutas Associadas (CBLA) a Caixa destinou

cerca de R$ 18,2 milhões para o desenvolvimento
desses esportes e de seus atletas. Para o Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB foram destinados R$
6,8 milhões em 2009.
No ano, foram investidos cerca de R$ 54 milhões
em 894 eventos relacionados aos programas culturais
desenvolvidos pela empresa, tais como: Programa
Caixa de Adoção de Entidades Culturais; Programa
Caixa de Revitalização do Patrimônio Histórico e
Cultural Brasileiro; Programa Caixa de Apoio ao
Artesanato Brasileiro; Programa Caixa de Apoio a
Festivais de Teatro e Dança e Programa de Ocupação
dos Espaços da Caixa Cultural, realizados em espaços
próprios e de terceiros.

Edson Kikuchi é gerente nacional de Publicidade e Propaganda da
Caixa Econômica Federal;
Ricardo Hoffmann é diretor-geral – filial Brasília da Borghierh
Lowe.
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G er a l d o M e l o

O compromisso com a marca
potencializando negócios

Em 1993, o engenheiro eletricista Mauro Araújo e a bióloga Mary
Melo fundaram, em Belo Horizonte, a Port, pequena revenda
corporativa de informática. Inicialmente, a empresa contava
com outros dois funcionários e ocupava um espaço de 20 metros
quadrados no bairro Santo Agostinho. Naquela época, prestava
serviços de manutenção, trabalhava apenas com vendas casadas
e não possuía estoque. Todo o serviço, desde o contato com o
fornecedor até o atendimento ao cliente, era feito por eles.

N

o início dos anos 2000, a Port já havia vendido maiores quantidades de equipamento e
conquistado grandes projetos e clientes na
área de governo. No entanto, de acordo com
Mauro Araújo, o negócio de equipamentos começou
a se tornar muito comoditizado, o que motivou a
empresa a diversificar o leque de atuação. A partir
do início de 2000, a Port direcionou seu foco para
o suprimento de escritórios e começou a crescer
substancialmente.
Hoje, a Port se consolidou como uma das três
maiores distribuidoras de artigos de informática,
papelaria e material de escritório do Brasil. Além
de distribuidora (que atua com pequenas, médias e
grandes empresas, órgãos públicos e revendedores),
há a divisão de varejo, formada por quatro lojas (uma
em Betim e outras três em Belo Horizonte, nos bairros
Prado, Savassi e Centro). Tem 350 funcionários,
cerca de 14.000 itens no mix de produtos, um escritório central na capital mineira com 7.000 metros
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quadros, atuação em todo o território nacional e filiais
no Distrito Federal e no Espírito Santo.
Os clientes vão desde micronegócios até grandes
empresas de segmentos variados como automobilístico, siderúrgico, bancário, comércio em geral e
de prestação de serviços. A diversificação de ramos
a que atende torna o faturamento da empresa diluído, o que demonstra sua estabilidade em termos de
receita. Nenhum cliente representa mais que 5% do
faturamento.
O principal diferencial da Port é o compromisso
com o cliente, com os fornecedores e a qualidade dos
produtos. “Uma vez firmado o compromisso, levamos muito a sério. O mercado é carente de empresas
compromissadas”, afirma o diretor executivo da Port,
Mauro Araújo. Essa característica contribuiu para
que a empresa contornasse as dificuldades e entrasse
em outras praças.

VAREJO E DISTRIBUIÇÃO
Os dois grandes segmentos de atuação da Port são
o varejo e a distribuição.
As quatro lojas da Port, localizadas em Belo Horizonte e Betim, têm um atendimento especializado.
Nelas, profissionais liberais, home office e consumidores domésticos encontram, além de artigos de
papelaria e escritório, equipamentos e suprimentos
originais para impressão.
De acordo com Araújo, o segmento de autosserviço está em expansão, mas ainda é restrito no Brasil.
Isso porque as pequenas empresas ainda não têm o
hábito de ir até as lojas buscar o que precisam para
o escritório. Geralmente, a entrega dos produtos é
feita por parceiros.
Já nos Estados Unidos e em países da Europa a
situação é diferente. Existem inúmeras redes de lojas
em que os clientes se abastecem. Araújo acredita que
o aumento da procura por atendimento em lojas de
office supplying é uma tendência que ganha força
na medida que a mão de obra se torna onerosa. Por
isso, é um segmento com grande potencial e tratado
separadamente pela empresa.
Em termos de faturamento, o setor de varejo representa cerca de 10% dos negócios da Port, o que não
o torna menos importante. Isso porque o segmento
impulsiona a marca para o conhecimento do grande
público e conquista muitos clientes para a divisão de
distribuição. Para a empresa, o importante não é o
que o varejo representa na parcela de negócios, mas
que cresça em relação a ele próprio, o que ocorre
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anualmente.
Já o segmento de distribuição tem abrangência
nacional. É composto por diversos canais de atendimento, como os gerentes de contas — que vão até as
empresas para fazer o atendimento — e televendas,
que recebem ligações de consumidores empresariais
e corporativos. O setor de Licitação é responsável
por licitações e pregões de todo o país. Há também
a divisão de Atacado, ou seja, a venda de produtos
para outros vendedores. Essa divisão é a mais nacionalizada da Port.
Para clientes que compram para revender, como
lojas e papelarias, a Port oferece um mix variado
de produtos e consultoria para indicar os produtos
mais procurados no mercado. A revenda abarca
cerca de 35% do faturamento da empresa. Já para
órgãos públicos municipais, estaduais e federais, a
Port disponibiliza suporte técnico, grandes marcas e
garantia de procedência. Os clientes de governo são
responsáveis por 30% das vendas. Já as vendas diretas
representam cerca de 25% dos negócios.
Tradicionalmente, a empresa vende em todo o
território nacional e tem, pelo menos, um cliente
em cada estado. Para isso, conta com uma logística
eficiente para levar os produtos até o comprador,
muitas vezes, situado em regiões remotas.

PRODUTOS ORIGINAIS
A Port é a distribuidora oficial de marcas como
Faber-Castell, BIC, Fibria (produtora dos papéis
Copimax), 3M, Tilibra, Elgin/Canon, OKI, Lexmark, HP e Epson — esses cinco últimos são os
principais fabricantes de impressoras. Está entre as
Quadro 1

A Port
Área de atividade

Filiais

Varejo e distribuição de
produtos de informática,
papelaria e material de escritório

Distrito Federal e Espírito
Santo

Lojas
4 (Belo Horizonte e Betim)
Mix de produtos
14.000 itens

Perfil de clientes
De micronegócios até
grandes empresas de
segmentos variados
como automobilístico,
siderúrgico, bancário,
comércio em geral e de
prestação de serviços
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três maiores distribuidores de papel
Copimax do país e é a maior de
Minas Gerais.
Uma característica marcante da empresa é a originalidade dos produtos com os quais
trabalha. “É nossa opção e está em
nossa cultura o compromisso de fornecer produtos de qualidade aos consumidores e não vender artigos oriundos do mercado
paralelo”, afirma Araújo.
Isso porque o custo-benefício do produto original
para o usuário é melhor. Ele é reconhecido por testes
de institutos variados e possui menores índices de
falhas e atestado de eficiência. Artigos de qualidade
inferior podem oferecer preços mais vantajosos, mas
ocasionam o que Araújo chama de “custos intangíveis”. Um equipamento que falha acima do esperado
gera gastos para o consumidor. Preços muito baixos
também podem denunciar que o produto não se
equipara à qualidade do original. “Não adianta ter
um cartucho remanufaturado, por exemplo, se ele
não funciona perfeitamente o tempo todo. O tempo e
o valor despendidos para resolver o problema podem
ser mais caros do que a economia feita no momento
da compra.”
Sob a ótica do revendedor, o benefício de se vender
produtos originais é maior porque, quando o consumidor adquire um item que não o satisfaz, não só
o produto, mas também a própria loja fica atrelada
a uma imagem negativa. O consumidor associa a
qualidade do produto à empresa, e é a imagem da
empresa que o revendedor expõe e deteriora se trabalhar com produtos de baixa qualidade.

CAPILARIDADE NACIONAL
Mauro Araújo afirma que os desafios permanentes para uma empresa sobreviver à concorrência e
prosperar são conhecer o segmento e o mercado em
que se atua e ter estrutura de capital. Pontos aos quais
a Port se dedica para crescer de forma sólida — e
fundamentais para empresas que desejam expandir
sua atuação para outras praças.
O desejo de expansão para outros estados sempre
existiu na cultura da Port. O processo começou há
cerca de quatro anos, quando a empresa investiu
de maneira mais contundente em sua capilaridade
nacional.
A origem mineira da Port não foi um empecilho
para iniciar o trabalho em outros estados. O diretor
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executivo acredita que o
consumidor exige rapidez,
compromisso e qualidade
do serviço, do atendimento
e dos produtos e, cumprindo
esses requisitos, a origem não
importa. No entanto, é mais difícil vencer a cultura regional em alguns estados, como
Rio de Grande do Sul e até mesmo Minas Gerais.
“Grandes empresas são nacionais. O principal é
compreender as particularidades e diferenças culturais, adaptar-se e levar consigo algo que agregue”,
defende.
O primeiro passo fora de Minas se deu no Distrito
Federal, quando a empresa implantou, em 2003, a
Divisão Corporativa em Brasília, voltada para distribuição e contas do governo. O atendimento da divisão
da capital federal se estende para todo o país, mas
está especialmente voltada para o governo e clientes
locais das regiões Norte e Centro-Oeste.
No Espírito Santo, o Centro de Distribuição, inaugurado em 2004 em Cariacica, atende principalmente
o estado, uma parte do Rio de Janeiro e sul da Bahia.
O centro ganhou, pela segunda vez consecutiva, o
certificado de excelência em abastecimento do Prodfor, ação conjunta das principais empresas do Espírito Santo que visa a promover o desenvolvimento
e qualificação de seus fornecedores.
Para atender aos mercados de São Paulo e Rio de
Janeiro, a Port possui centros de atendimento avançados que direcionam os pedidos para a sede, em Belo
Horizonte, e facilitam a compra nesses estados.
Em 2010, a Port estuda a viabilidade de criar um
Centro de Distribuição em São Paulo. A principal
preocupação da empresa é planejar o novo negócio
de maneira sustentável, com condições e custos
competitivos. Araújo enfatiza que “as empresas mais
competitivas entregam o produto com qualidade,
possuem bom atendimento e controle de custos, que
não inviabilizem a operação. Por isso, a Port se preocupa com a sustentabilidade”. Hoje, as demandas
de São Paulo são atendidas pelos centros de Minas
Gerais, Distrito Federal e Espírito Santo.
Já em Minas Gerais, além das lojas, a Port possui
um Centro de Distribuição que abastece, basicamente, o próprio estado, que representa 30% das vendas
da empresa — considerando distribuição e varejo.
Para atender aos municípios do interior, a Port conta
com canais de telemarketing e representantes locais,
familiarizados à cultura regional, que visitam as revendas. Araújo considera Minas Gerais uma escola,
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por se tratar de um estado com características de um
país, extenso geograficamente, com cidades de todos
os tamanhos e diferenças regionais enormes. “Uma
empresa que consegue atuar bem em Minas Gerais
se adapta a qualquer outro lugar do Brasil.”
Para atender à demanda de outros locais, como
Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo, a empresa
possui representantes comerciais, que ficam responsáveis por alguns segmentos de clientes.

NOVA MARCA, NOVO POSICIONAMENTO
A atuação nacional da Port tornou necessária
uma mudança de posicionamento da empresa. Era
preciso se atualizar, rejuvenescer e se adequar ao
mercado. A marca demandava uma releitura e um
estilo mais moderno para ser compatível com o que a Port representa
hoje em seu segmento.
De maneira geral, a Port quer
contribuir, acrescentar ao mercado
e deseja ser percebida como uma
empresa líder, inserida na dinâmica
do tempo atual. A empresa não
vende somente produtos com bons
preços, mas um conjunto de facilidades. Nela, o cliente encontra todos
os artigos de informática, escritório e
papelaria de que necessita — desde a impressora do
fabricante, passando pela tinta original e o papel de
qualidade —, o que proporciona um resultado final
positivo no trabalho.
O departamento de marketing da Port, que existe
há cerca de dois anos em nível estratégico, comandou
o processo de mudança. A primeira preocupação
foi com o público interno da empresa, ou seja, seus
colaboradores. Para traçar o caminho a ser seguido,
questionários foram aplicados para os setores direcional e operacional e entrevistas foram feitas com os
líderes. Pesquisas de marketing também levantaram
os principais conceitos relacionados à essência da
marca: diferenciação, respeito, inovação e proximidade. A partir daí, as modificações necessárias
foram traçadas. Os conceitos foram traduzidos em
um só, hoje o mote da empresa: Port. Compromisso
Original.
O nome da empresa também mudou em razão
do novo posicionamento. Port Informática deu lugar
à Port, reforçando a ideia de que, além de artigos de
informática, a empresa também distribui materiais
para escritório e papelaria. A nova logomarca remete
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a esses segmentos de atuação e ganhou um design
mais moderno com o acréscimo da forma de um
clipe.
O setor de marketing teve papel essencial no
processo de reposicionamento. Os diretores optaram
por sua implantação quando perceberam que o
crescimento da Port necessitava não só de publicidade — adotada há mais tempo —, mas de todas as
áreas da comunicação. O resultado imediato foi o
aumento da visibilidade da empresa e de sua filosofia, da interação e proximidade com os fornecedores.
Hoje, é um instrumento estratégico em seu processo
de expansão. O marketing está no centro da Port,
lida com clientes, fornecedores e funcionários. Também possibilita que se façam estudos de viabilidade
no processo de expansão, verifique se é positivo ou
não, forneça justificativas e, ainda,
estabeleça previsões de lucro.
O novo posicionamento cria
condições de imagem equivalentes
ao crescimento vivido pela Port e
reflete seu potencial de desenvolvimento e relevância no mercado
nacional. O resultado positivo já é
sentido pela empresa. Clientes, fornecedores e funcionários aprovaram
as mudanças.
Outro ponto importante foi a
criação de um novo site (www.portinfo.com.br),
reformulado para fornecer mais rapidez e velocidade,
bem como estabelecer maior contato e proximidade
com os clientes. O endereço traz informações sobre
a empresa, os produtos que comercializa, os pontos
de venda, entre outros. Além disso, está prevista para
este ano a inauguração do e-commerce – outra forma
de vencer fronteiras e expandir a atuação.

A atuação
nacional da Port
tornou necessária
uma mudança de
posicionamento
da empresa

VOLTA ÀS AULAS:
NATAL PARA PAPELARIAS
O período que antecede a volta às aulas é considerado o “Natal” do setor de papelaria. Nos meses
de janeiro e fevereiro, a Port chega a mais que dobrar
o faturamento com as vendas de artigos escolares.
O crescimento começa já nos primeiros dias do ano
de maneira gradual, quando alguns consumidores
preferem antecipar as compras para poderem viajar
tranquilos. No entanto, as vendas atingem o pico
entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira
quinzena de fevereiro. Só neste ano, a empresa constatou um aumento de 30% em relação ao mesmo
O COMPROMISSO COM A MARCA POTENCIALIZANDO NEGÓCIOS
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período de 2009.
O resultado positivo está atrelado ao aumento da confiança
do consumidor após o fim da
crise econômica. “No ano passado, havia uma crise de confiança
e as pessoas estavam mais reticentes
a consumir. Neste ano, o problema
está superado e as vendas no período
de volta às aulas foram mais intensas”, constata
Mauro Araújo.
O aumento da procura, que acompanha a volta
às aulas, influencia outras áreas de atuação da Port.
Os artigos de informática e de escritório também
registram aumento nas vendas da empresa. Isso se
explica pelo comportamento dos consumidores que,
ao levarem os filhos para comprar materiais escolares, acabam se interessando e adquirindo produtos
de informática e de escritório.
Como o período registra o maior número de vendas no ano, é necessário buscar fornecedores para
compor o estoque e se programar com antecedência,
pois não há chance de reposição. Revendedores de
material escolar começam a preparação para a volta
às aulas já em setembro.
Para atravessar o período com tranquilidade e
atender bem o consumidor, é comum a contratação
de temporários no setor. A empresa começa a treinar
novos funcionários para a volta às aulas já em outubro. A média de contratação para o período na Port
gira em torno de 15 a 20 funcionários. Neste ano, o
número subiu para 60 trabalhadores temporários.
Isso se deve a contratações também no estoque da
distribuidora e de representantes autônomos da Port
no interior de Minas Gerais. Os temporários que demonstram conhecimento dos produtos e postura ética
costumam ser efetivados após o fim do período.

MODISMOS E TENDÊNCIAS DO SETOR
Em um mercado regido pela mente e pelos gostos do público infantil, é necessário dispor de uma
diversidade significativa de produtos para atender a
suas exigências específicas. Embora os pais efetuem
a compra, quem costuma dar as cartas e escolher
os materiais que as acompanharão ao longo do ano
são as crianças.
Para atender ao gosto de seu público — as crianças —, o setor de papelaria deve se atualizar frequentemente e adaptar-se aos modismos. Cadernos, estojos
e mochilas que trazem os personagens de desenhos,
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filmes e seriados em voga
são os que mais agradam e
compõem o carro-chefe das
vendas do segmento.
A Port percebe a preferência das crianças por objetos
relacionados a desenhos de canais abertos e fechados. A linha que traz personagens,
especialmente os voltados para o público infantil,
valoriza o produto e é uma tendência de compras
muito forte, que permaneceu entre 2008 e 2009,
mesmo com a alta do dólar, e deve se manter neste
ano.
Outra estratégia adotada pela Port é conservar
preços baixos em toda sua linha de produtos, mesmo
durante a volta às aulas. Além disso, a rede trabalha
com a ideia de que a compra de materiais escolares é
um investimento, uma forma de valorizar a educação
dos filhos e ressaltar a importância das aulas.
Os produtos destinados ao público feminino
costumam ser o principal destaque no mercado de
material escolar. Cerca de 80% a 90% dos artigos
presentes nos catálogos dos fornecedores são destinados às meninas. As mães escolhem os produtos para
suas filhas até determinada faixa etária e costumam
optar por personagens mais tradicionais, como as
princesas. A personagem japonesa Hello Kitty e as
princesas da Disney são exemplos de figuras que se
tornaram clássicos para o público feminino, mas
sempre vendem bem.

RISCOS E OPORTUNIDADES
A Port fechou 2009 com um balanço positivo,
registrando um crescimento de mais de 30%. A crise
financeira mundial beneficiou a empresa em razão
do perfil de seu negócio. Como os produtos são de
consumo amplo, o volume de vendas não foi afetado
de maneira expressiva. Além disso, a empresa tem
clientes de segmentos diversos e uma grande capilaridade em sua atuação, o que compensou as perdas.
O ano de 2009 também consolidou a estratégia da
Port praticada desde sua fundação: solidificar sua estrutura de capital para crescer. A segurança permitiu
que a empresa assumisse riscos que, posteriormente,
geraram resultados positivos.
A Port ocupou espaços de concorrentes que
importavam produtos e, no primeiro momento,
saíram do mercado devido à retração econômica.
Além disso, algumas empresas tiveram limitações
de crédito e diminuíram seus estoques, enquanto a

DISTRIBUIÇÃO E VAREJO

Port manteve sua oferta de produtos e foi capaz de
atender ao mercado, carente de fornecedores. Com
isso, otimizou sua visão de atacado.

EXPANSÃO EM 2010
A Port espera crescer cerca de 30% em 2010.
Mauro Araújo acredita que o ano será ainda mais
positivo para o país, e a empresa será beneficiada.
“Talvez não tenhamos as mesmas facilidades e fragilidades de concorrência de 2009, mas o mercado
estará maior.”
As perspectivas para este ano giram em torno da
expansão da Port para outros estados. Outro foco
é reforçar a presença da empresa nos mercado em
que já atua. “Trabalhamos com suprimentos de
escritórios, ou seja, toda cidade é nosso consumidor
em potencial”, assegura o diretor.
Em São Paulo, a implantação do centro de distribuição aumentaria ainda mais a capilaridade da empresa. Além de ter um grande mercado consumidor,
a cidade conta com uma logística nacional adequada
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e permite que se atinja, ao mesmo tempo, outros
estados, como Paraná e Mato Grosso — mercados
em que a Port tem potencial para crescer.
Outros planos são aprimorar as bases do Distrito
Federal e do Espírito Santo e abrir novas lojas em
Belo Horizonte e outros estados. Na capital mineira,
estão previstas quatro lojas. Para tal, a Port está desenvolvendo estudos de sustentabilidade para analisar
a viabilidade desses pontos — preocupação constante
da empresa.
Mauro Araújo afirma que o mercado em que a
Port atua ainda está em fase de consolidação e é extremamente pulverizado, com a participação de um
grande número de empresas pequenas. Ele tende a
crescer, mas, principalmente, consolidar-se. Processo
semelhante vive a Port, que busca aprofundar seu
trabalho nas praças e nos segmentos em que já atua,
e crescer para alcançar a liderança. “Estamos nos
reestruturando para obter esse resultado. Os planos
serão realizados gradualmente para que a empresa
atinja seu objetivo de maneira sustentável. É um
passo de cada vez.”

Geraldo Melo é gerente de Marketing da Port.
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BLAUSIEGEL

Marcelo Hahn

De importadora a grande player
da indústria farmacêutica

Em 1987, aos 19 anos de idade, resolvi investir US$ 20 mil para
abrir uma importadora de preservativos. Hoje posso considerar a
iniciativa um case de sucesso. A Blausiegel se transformou em uma
grande indústria farmacêutica que, além de ter uma forte presença
no mercado nacional, também exporta para diversos países.

N

a comemoração de seu aniversário de 20 anos,
em 2007, a Blausiegel modernizou a sua
marca e criou um novo slogan “Inovação e
tecnologia para a vida”, que mostra muito do
DNA da empresa e a sua pretensão para o futuro.
A trajetória da Blausiegel, indústria farmacêutica
100% nacional, começou com a comercialização de
preservativos da Linha Preserv, que hoje representam
5% do mix de faturamento da empresa, que é dividido
entre as áreas hospitalar, farmacêutica, vacinas e
biotecnologia.
O investimento constante em tecnologia e pesquisa fez com que a empresa ampliasse os seus
horizontes e se tornasse uma grande exportadora de
seus produtos com a marca Blausiegel, que atualmente chegam a mais de 20 países como: Uruguai,
Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Sudão, Malásia, Egito,
Paquistão e Índia, entre outros.
Além da qualidade de seus produtos, a certificação
dada à Blausiegel pela maior empresa de auditoria
do mundo, a Dun & Bradstreet – responsável por
agilizar as informações para crédito, clientes, fornecedores e instituições financeiras - permite que muitas
portas no mercado externo se abram.
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Afinal, mais de 50 países no mundo e também
as mais importantes organizações de padronagem e
associações de marcado internacional, além da União
Federal do Governo dos Estados Unidos, reconhecem,
recomendam e/ou requerem o número D-U-N-S em
suas transações.

“Proporcionar aos seus processos, procedimentos,
instalações e ambientes com as características acima
exigidas, nas mais rígidas normas, gerando, mesmo
nao sendo necessário, padrões de qualidade acima do
requerido, visando sempre à mais alta qualidade. A
Qualidade Total Blausiegel”.

ESTRUTURA

“Envolver e exigir de todos os funcionários, colaboradores, fornecedores e clientes em geral (internos e
externos), a necessidade da constante busca, denominada
Qualidade Total Blausiegel”.

Atualmente, a Blausiegel possui três fábricas,
cinco filiais e representantes em todo o país, mais de
600 funcionários, equipamentos de ponta, parcerias
com universidades para gerar produtos de alta complexidade, como oncológicos – todos com padrão de
produção e qualidade internacionais.
Todo o esforço da indústria visa ampliar a presença da sua marca nos mercados nacional e internacional, buscando nos próximos anos a abertura
de capital para poder investir mais em pesquisa e
desenvolvimento, diminuindo a carência do País em
novos produtos.
A empresa tem três áreas principais de atuação:
Horpitalar, Farmacêutica e Biotecnologia.

POLITICA DE QUALIDADE
“Sempre buscar, incentivar, renovar, inovar e
modificar, exigindo a mais alta qualidade e tecnologia
em todos os processos, produtos, ambientes e na vida,
prevalecendo a ética no aprimoramento”.

“Nunca oferecer produtos e serviços que não atinjam
a Qualidade Total Blausiegel pois a satisfação geral
sempre será o nosso objetivo”.

PATROCÍNIOS
Os patrocínios esportivos são outro foco de investimento da Blausiegel. Atualmente, a indústria
é responsável por patrocinar a equipe feminina de
vôlei São Caetano/Blausiegel, o piloto Allan Khodair na StockCar e GT3, e o piloto Valdeno Brito
na StockCar.

O MERCADO INTERNACIONAL
Em 2009 a Blausiegel recebeu a visita de auditores
do Ministério da Saúde do Iraque. Foram auditadas
as plantas de oncologia, biotecnologia e da ArisTabela 1

Produtos da área Hospitalar
Nome comercial
ALBUMINA HUMANA
IMUNOGLOBULIN®

Princípio Ativo
albumina humana
imunoglobulina humana pasteurizada – IV

B-PLATIN®

carboplatina

C-PLATIN®

cisplatina

CITARAX®

citarabina

TEFLUT®

flutamida

ONTRAX®

ondansetrona

EPÓSIDO®

etoposídeo

TAXOFEN®

tamoxifeno

PROFOLEN®

propofol

ENOXALOW

enoxaparina sódica

MESNA
HEPAMAX-S

mesna
heparina sódica
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Tabela 2

Produtos da área farmacêutica
Nome comercial

Princípio Ativo

REVIRAX®

zidovudina (AZT)

VUDIRAX

lamivudina

TEFLUT®

flutamida

LEVORIN®

leucovorina cálcica oral

METREXATO®

metotrexato

ANFUGINE®

nitrato de miconazol + tinidaz

ANFUGITARIN®

nitrato de miconazol

NOVASUTIN®

anfotericina B e tetraciclina

ANCLOMAX®

aciclovir

FANCLOMAX®

fanciclovir

GANVIRAX®

ganciclovir

RIBAVIRIN

ribavirina

PRESERV®

nonoxinol 9 - 2%

TAXOFEN®

tamoxifeno

Tabela 3

Produtos da área de biotecnologia
Nome comercial
BLAUFERON B®

alfainterferona 2B

ERITROMAX®

alfaepoetina humana

FILGRASTINE®

filgrastim humano recombinante

LEUCOCITIM®

molgramostim humano

ALFAINTERFERONA 2A
ALFAEPOETINA

ton – indústria parceira da Blausiegel desde 2005.
“Entramos na fase final do processo, ou seja, vamos
iniciar o registro dos medicamentos que serão comercializados. O Oriente Médio é um mercado potencial
e pretendemos conseguir o registro de outros produtos
para serem vendidos por lá”, afirma Roque Ocantos,
Diretor de Novos Negócios da Blausiegel.
A empresa também participou, da segunda edição
da CPhI South America – Feira Internacional de
Ingredientes Farmacêuticos. Foi uma participação
estratégica, visando a estreitar parcerias, prospectar
novos clientes e conhecer novos fornecedores. Vista
como uma fonte real de negócios, a feira foi realizada entre 26 e 28 de agosto, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo.
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Princípio Ativo

alfainterferona 2ª recombinante
alfaepoetina humana recombinante

“Em relação ao ano passado, a CPhI South America teve um crescimento de 35% e isso é importante
para continuarmos investindo nesse tipo de evento.
Com a nossa participação, fortalecemos o nosso
nome na América Latina ao expormos os nossos
produtos e nos preparamos para a CPhI Worldwide,
que acontecerá em Madri neste ano. Além disso, é
possível ampliarmos o nosso network e estreitarmos
relacionamentos importantes”, afirma Roque Ocantos, diretor de Novos Negócios da Blausiegel, indústria
que tem como core business a linha de biofármacos.
A Blausiegel também foi destaque no XVI Congresso Colombiano de Nefrologia e Hipertensão Arterial, realizado em Bogotá de 7 a 9 de maio de 2009,
ao apresentar um de seus produtos, o Eritromax.

FARMACÊUTICA

O Eritromax – alfaepoetina humana recombinante – teve destaque como um sistema de administração mais eficiente nas apresentações seringa
preenchida de 2.000 e 4.000 UI. O medicamento é
distribuído na Colômbia pelo Laboratório Sumimed
e teve excelente aceitação no Congresso, despertando
grande interesse dos participantes. Nefrologistas de
todo o país conheceram a Blausiegel como laboratório fabricante do Eritromax. Na Colômbia, a
indústria tem registrados Eritromax 2.000 e 4.000
UI em seringa preenchida, pó liófilo e solução. “Somente dois laboratórios distribuem eritropoetinas
em seringa preenchida na Colômbia: a Blausiegel
e Roche”, diz Roque Ocantos, Diretor de Novos
Negócios da Blausiegel. “Portanto, o destaque no
Congresso com o nosso produto é de relevância
considerável para a empresa.”
A Blausiegel é certificada por Invima (Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos da Colômbia) desde 2005, com inspeções em
2005, 2007 e 2008.

A CPHL WORLDWIDE
O ano de 2008 fechou com um aumento de 52%
nas exportações brasileiras de medicamentos. As
indústrias farmacêuticas, por venderem produtos
de primeira necessidade, sentiram menos o impacto
econômico da crise e confiam em uma perspectiva
de crescimento para 2009. Ao apostar nessa tendência, a Blausiegel participa mais uma vez da CPhI
Worldwide – maior evento de negócios e network
da comunidade farmacêutica mundial – para estreitar parcerias principalmente com países da Ásia
e do Oriente Médio, onde pretende conquistar mais
mercados.
“A nossa expectativa para este ano, em relação
à exportação, é alcançar o faturamento de US$ 5
milhões, ou seja, manter um crescimento constante
de 20% ao ano. E para mantermos o crescimento, temos participado de importantes feiras internacionais
– como a CPhI, Feira Internacional de Ingredientes
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para Indústria Farmacêutica, para conhecermos
novos players e conseguirmos iniciar bons negócios.
Ao aumentarmos os nosso negócios fora do país,
podemos ampliar a parcela da exportação no nosso faturamento, que hoje representa cerca de 4%”,
afirma Roque Ocantos, Diretor de Novos Negócios
da Blausiegel.
Em 2006, a Blausiegel iniciou uma negociação
com a Tailândia na CPhI, que aconteceu em Paris.
Após três anos de negociação, a indústria conseguiu
7 registros do medicamento Eritromax (diversas
apresentações) e passará a exportar para aquele país
já neste ano. Além disso, também foi fechado neste
semestre contrato com o Iêmen.
“Esses novos contratos são de grande valia para a
empresa por nos introduzir em mercados potenciais,
onde poderemos apresentar outros medicamentos. No
caso do Eritromax, além da sua importância e qualidade, ele representa cerca de 80% do faturamento da
exportação. Isso também se deve ao elevado padrão
de qualidade que o mercado brasileiro nos exige, o
que diferencia nos produtos em outros países quando são avaliados pelos órgãos de lá para obterem os
registros”, explica o Diretor de Novos Negócios da
Blausiegel.
Para a CPhI Worldwide, que acontece de 13 a
15 de outubro em Madri, são esperadas a presença
de indústrias farmacêuticas de 125 países.

BIOTECNOLOGIA
Para os próximos anos, a Blausiegel tem um
plano de inaugurar um novo parque fabril para
a produção através de cultivo celular de várias
proteínas e hormônios recombinantes. Todo esse
investimento faz parte da estratégia da indústria,
que tem como meta se tornar referência na área de
biotecnologia no Brasil. Hoje, os produtos biotecnológicos estão na segunda colocação do ranking
de faturamento da empresa, com cerca de 25% do
total. A linha de hemoderivados, carro-chefe, detém
em torno de 30%.

Marcelo Hahn é CEO da Blausiegel.
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BIOCORPORAÇÃO

Manuel C. Nuño

Aplicando a inovação
no mercado da beleza

A BioCorporação é uma importadora e distribuidora brasileira
de equipamentos e produtos para as áreas médica e de estética,
que iniciou suas atividades em maio de 2008. Como ex-diretor
para a América Latina da multinacional Guidant Corporation,
consolidei um importante conhecimento do mercado brasileiro.
Identifiquei uma elevada demanda por equipamentos médicos
importados. E resolvi apostar.

A

o longo do tempo, também percebi que
o segmento de estética está cada vez mais
aliado à medicina, ao bem-estar e à saúde.
Assim, atualmente a BioCorporação traz ao
Brasil conceituadas marcas dos Estados Unidos, da
Europa e outros países da América Latina. Sempre
prezando por qualidade e inovação em tratamentos
e procedimentos corporais e faciais.
Entre as marcas representadas pela corporação,
estão Dermocell, Fcare Systems, Bioliss, Applisonix,
New Medical Tech, Casmara, RVB e Curls, entre
outras.
Trata-se de um setor bastante promissor e atrativo
no mercado nacional. E, diante disso, além de apresentar um portfólio diferenciado, a BioCorporação
vem investindo em profissionais, treinamentos e
diversas ações de comunicação e promoção.

PRODUTOS
A tempo de tratar e preparar a pele para o verão,
a caminho da tão desejada aparência saudável, a
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ESTÉTICA

BioCorporação traz ao mercado nacional uma verdadeira inovação em beleza, a Casmara Express, um
tratamento facial completo realizado em 40 minutos
e resultado imediato.
São quatro etapas. A primeira é para limpeza
e preparação da pele com Green Tea (3 minutos),
composto por peptídeos da proteína da seda que
oferecem proteção e suavidade, além de favorecer a
retenção de água nas camadas superficiais, ter propriedade antioxidante e efeito calmante.
Na sequência é realizada a aplicação do Fluido
Facial (10 minutos) com princípios ativos que variam conforme o efeito desejado para a pele. São nove
opções: calmante; antirrugas, nutrição, incremento
de elasticidade, hidratação profunda, regenerador,
estimulante celular, além dos kits
indicados a pele oleosa e a pele sensível e delicada.
O próximo passo é espalhar
Creme Nutritivo e massagear a
pele (7 minutos). São três tipos de
produtos para diferentes finalidades.
Composições que incluem desde
Aqua Shuttle® – um novo conceito
em hidratação baseado em algas
microscópicas cheias de microcanais, capazes de proporcionar uma
hidratação progressiva e permanente
–, até substâncias lipídicas, como
derivados acetilados da lanolina, óleo
de abacate – que ativa a elasticidade
e o potencial de defesa da pele –,
entre outros.
Por fim é a vez da Máscara
Facial (20 minutos), que também
pode ser aplicada em toda região dos olhos e lábios,
e tem composições para nove diferentes efeitos para
a pele.
Sucesso em mais de 60 países, a Casmara é
uma marca de cosméticos espanhola que há mais
de 40 anos apresenta soluções faciais, resultados
de complexos estudos químicos e farmacêuticos.
No Brasil, é representada com exclusividade pela
BioCorporação.

de esmaltes do setor mundial, da Forsythe Cosmetic
Group (www.cosmeticgroup.com), companhia que
mais cresce nesse segmento nos Estados Unidos.
Pela Color Club, uma das coleções é a Flower
Power, que traz esmaltes nas cores verde, laranja e
rosa-shocking, por exemplo. Já na Femme Fatale,
os variados tipos de vermelho chamam a atenção
para o poder feminino de sedução, além dos brilhos
da Glitter Vixen, entre outros itens que compõem o
portfólio da marca.
E para completar a tendência das unhas coloridas
e, principalmente, criativas, com a cara do verão,
a marca Art Club apresenta esmaltes com pincéis
próprios para elaboração de desenhos. São sete linhas
de cores e brilhos para abusar da imaginação e obter
um resultado original.

A BioCorporação é
uma importadora
e distribuidora
brasileira de
equipamentos
e produtos às
áreas médica
e de estética,
que iniciou suas
atividades em
maio de 2008

Tendência mundial

A BioCorporação lançou no mercado nacional
o que há de mais moderno em esmaltes de unhas,
mania absoluta nos Estados Unidos e na Europa
e tendência mundial: Color Club e Art Club. São
marcas americanas com a maior variedade de cores
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Inovação

Em sua expansão no mercado
brasileiro, a BioCorporação apresenta o mais novo método de combate
às chamadas veias varicosas, rosáceas e pontos vermelhos, geralmente
localizadas em pernas, rostos e
regiões como cotovelos, joelhos e
tornozelos: o Termocoagulador TC
3000. É um equipamento que, por
meio do princípio da termocoagulação, ou seja, aquecimento da veia,
atinge de 40 a 80 cm de veias no
período de 10 a 15 minutos.
À medida que a ponta da agulha
fina é direcionada ao local, com elevada temperatura obtida pelo envio
de pulso de alta frequência, a veia
coagula e o efeito é imediato. Isso sem queimaduras,
necroses, cicatrizes ou pigmentação da pele, graças ao
constante e preciso controle de energia do aparelho,
bem como o contato isolado e limitado.
As vantagens do TC 3000 em relação aos demais
tratamentos disponíveis no mercado são os efeitos ao
paciente: dor moderada; dispensa o uso de meias elásticas ou curativos; resultado imediato; não necessita
de proteção contra o sol; não causa reações alérgicas;
é aplicável em qualquer tipo de pele, e ainda pode ser
usado como complemento à escleroterapia.
O Termocoagulador TC 3000 é um equipamento
da Fcare Systems, empresa belga representada no
Brasil exclusivamente pela brasileira BioCorporação, importadora e distribuidora de equipamentos e
produtos para as áreas de saúde e estética.
APLICANDO A INOVAÇÃO NO MERCADO DA BELEZA
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Tabela 1

Produtos da BioCorporação – Tratamentos faciais
TRATAMENTOS FACIAIS
PRODUTO

AÇÃO

INDICAÇÕES

Termocoagulação
(aquecimento e coagulação das veias)

• Veias varicosas e rosáceas (com até
0,9 mm de diâmetro
• Pontos vermelhos

Máscara facial (nove efeitos diferentes,
de acordo com o tipo de pele) feita
em 40 minutos

• Calmante
• Elasticidade
• Hidratação
• Nutrição
• Regeneração
• Pele sensível e delicada
• Pele oleosa
• Estimulante Celular
• Antirrugas

Rejuvenescimento através de lifting

• Para pele madura

Dermocell Microderm

Rejuvenescimento através de
esfoliação epidérmica

• Linhas de expressão, pregas
cutâneas, queratose e irregularidade
da superfície da pele
• Peles alípicas ou desidratadas
• Manchas
• Extração de comedões
• Sequelas de acne, cicatrizes ou estrias

Dermocell Tech Elegance

Limpeza, peeling, massagem e
revitalização da pele

• Peles que necessitam urgentemente
de limpeza profunda e revitalização
facial

Peeling com microcristrais vegetais e
lifting por pressomassagem – utilização
individual e em casa

Todo tipo de pele:
• Sensível
• Oleosa
• Seca
• Madura

TC 3000

Linha de cosméticos Casmara Express

Linha Oro de cosméticos (versões
Professional e Home Care)

Bioliss

Tabela 2

Produtos da BioCorporação – Tratamentos corporais
TRATAMENTOS FACIAIS
PRODUTO

AÇÃO

INDICAÇÕES

Dermocell Tech Vaccum

Remodelagem do corpo através de
drenagem linfática

• Gordura localizada
• Excesso de celulite nos glúteos

Dermocell ThermoLight

Redução de medidas e tratamento
contra celulite por termoterapia

• Gordura localizada
• Obesidade
• Contusões musculares, artrite,
osteoartrite, entorses e mialgias

Remoção definitiva de
pelos por ultrassom

• Todos os tipos de pele e pelos

Tratamentos diversos
à base de luz pulsada

• Fotoepilação
• Fotorrejuvenescimento
• Lesões pigmentares
• Lesões vasculares
• Acne não-inflamatória

SelectifPro

Little Revolution
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Tabela 3

Produtos da BioCorporação – Unhas e cabelos
TRATAMENTOS FACIAIS
PRODUTO

AÇÃO

INDICAÇÕES

Curls

Limpeza, condicionamento, hidratação
e modelagem de cabelos cacheados

• Cabelos cacheados
• Cabelos lisos – efeito cacheado

Kit Thuya

Elaboração de unhas artificiais (gel sem
lâmpada)

• Unhas

-

• Unhas

Com pincel fino, é ideal
para elaboração de desenhos e
detalhes nas unhas

• Unhas

Linha de esmaltes Color Club
Linha de esmaltes Art Club

Foi também por iniciativa da BioCorporação que
chegou ao Brasil o primeiro tratamento profissional
em estética baseado em pesquisas com células-tronco
adultas. O Oro Professional Lifting Kit é um tratamento de beleza da pele com altíssima tecnologia
agregada, o primeiro em estética profissional desenvolvido a partir de pesquisas com células-tronco
adultas, descobertas na camada mais profunda da
pele e capazes de multiplicação constante.
Trata-se de um lifting imediato com renovação
da pele em 28 dias. Uma fórmula da italiana RVB
– da AGGF Cosmetc Group, que chega ao mercado
nacional, também com a linha para home care, por
meio da BioCorporação, importadora e distribuidora
brasileira de produtos e equipamentos para as áreas
médica e de estética-.
No tratamento profissional, a composição inclui princípios ativos como: extrato purificado de
levedura, que fortalece a capa da membrana basal;
tripeptídeos (extraído do veneno da serpente), capaz
de relaxar a musculatura facial e atenuar visivelmente as rugas; proteína de soja para regenerar e
afinar a pele, além de estimular a elasticidade; ácido
hialurônico, com a finalidade de preservar a integridade da barreira cutânea e garantir o efeito imediato
de maciez, entre outros potentes reagentes.
O kit profissional rende 10 sessões, atendendo
dois clientes, e o preço de cada aplicação varia entre
R$ 300 e R$ 500. Já a linha home care, com três
produtos para serem usados pelo próprio cliente em
casa, inclusive como complemento do tratamento
e/ou manutenção, chega a R$ 1500, com duração
de 45 a 60 dias.
A RVB é uma conceituada marca italiana de cosméticos com mais de 40 anos de mercado, reconhecida em toda a Europa e outros países do mundo.

O primeiro tratamento estético baseado em pesquisas com células-tronco adultas e formulação com
pedra preciosa em pó, a hematita, também estreou no
mercado brasileiro trazido pela BioCorporação.

CÉLULAS-TRONCO
Em italiano, Oro... em português, Ouro. Esse
é o nome da linha de tratamento de beleza facial
indicado para pele “madura”, ou seja, a partir de
35 anos. Tem efeito lifting e altíssima tecnologia
agregada – o primeiro em estética profissional desenvolvido a partir de pesquisas com células-tronco
adultas, descobertas na camada mais profunda da
pele e capazes de multiplicação constante. Um trio
cosmético para o cuidado em casa e “manutenção”
após o tratamento profissional.
Desenvolvida pela italiana RVB – da AGGF
Cosmetic Group –, a novidade chega ao mercado
nacional pela BioCorporação – importadora e distribuidora brasileira de produtos e equipamentos para
as áreas médica e de estética.
A linha Oro home care apresenta três produtos:
• Oro Nero Supreme Cream é um creme facial
composto por óleo de mekabu, princípio ativo que
protege a célula-mãe, que vai gerar novas células;
pó de hematita – pedra preciosa conhecida como
Ouro Negro – e pentaneptídeos, que induzem à formação de colágeno e mantêm as camadas da pele
mais compactas; ácido hialurônico para preservar
a integridade da barreira cutânea e garantir o efeito
imediato de maciez, além do extrato purificado de
levedura, que restaura o equilíbrio e preserva a integridade da membrana basal.
• Oro Face Lift Cream alia o lifting à intensa nutrição da pele. Um exclusivo efeito tensor estica as
APLICANDO A INOVAÇÃO NO MERCADO DA BELEZA
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linhas do rosto e minimiza pequenas rugas e sinais
de cansaço. Graças à sua formulação, com tipeptideos – extraído do veneno da serpente –, que tem a
capacidade de relaxamento da musculatura da face,
atenuando as rugas.
• Oro Eye Lift Contour Cream é uma fórmula
concentrada para tratar as zonas mais delicadas do
rosto. Minimiza a visibilidade das rugas e das olheiras, dando ao contorno dos olhos um aspecto mais
compacto e suave. Exerce uma ação de relaxamento
na pele. Em sua composição, apresenta o complexo
antifadiga que age na área dos olhos promovendo
uma drenagem linfática; atua na microcirculação,
melhorando o aporte sanguineo; diminui o inchaço
da área dos olhos.

NOVO EQUIPAMENTO
A BioCorporação também trouxe, com exclusividade, o Bioliss, um equipamento francês de microdermoabrasão 100% natural, para peeling com
microcristais vegetais e lifiting por pressomassagem,
projetado para uso individual e em casa, com efeito
instantâneo.
O aparelho utiliza um refil de microcristais de
material orgânico derivado do trigo, o Végéclat (natural e biodegradável), que esfolia a pele, aspirando e
retirando as células mortas, melhorando o aspecto de
pele envelhecida que apresenta rugas, finas linhas de
expressão e imperfeições. Além disso, o trigo é composto por diversas vitaminas, capazes de promovar
hidratação, maciez e clareamento da pele.
Já o efeito de lifiting é obtido por meio da pressomassagem: a sucção cria uma microdrenagem e
melhora a circulação, permitindo regeneração celular, elasticidade e maciez da pele.
“É uma revolução em tratamentos estéticos, já

que pode ser utilizado em casa e se adequa a cada
tipo de pele”, explica Thais Andreotti, fisioterapeuta
e responsável pelo centro técnico e de treinamento
da BioCorporação.
O Bioliss é dermatologicamente testado e aprovado
por estudos clínicos no laboratório de pesquisa farmacêutica e toxicológica BIO HC, em Bordeaux, na
França, e é indicado a tipos de pele como: madura
e cansada; seca; sensível; oleosa e jovem. Conforme
avaliação profissional, pode ser usado até duas vezes
por semana, com a utilização de, aproximadamente,
um refil por tratamento.

PARCERIA
Vislumbrando a crescente demanda do mercado
de produtos e equipamentos para as áreas de medicina estética e cosméticos em 2010, a BioCorporação
passa a contar com Drika Saad Wellness Consult no
comando das ações de marketing e comunicação.
A proposta é dar visibilidade às marcas trazidas
ao mercado nacional pela empresa, através de ações
pontuais que contemplem desde a classe médica até
o consumidor final. Temos um portfólio com itens
e marcas reconhecidos no exterior, que precisam ganhar força aqui diante daqueles que os desconhecem.
Com o know-how e a influência da Drika Saad nos
segmentos de saúde e beleza no Brasil, acredito que
possamos desenhar ações mais focadas e, portanto,
mais eficientes.
Desde sua concepção, a BioCorporação vem
numa escala otimista e de crescimento. De acordo
com o executivo, esse setor no mercado nacional
é bastante promissor e atrativo. Para isso, além de
apresentar um portfólio diferenciado, a empresa vem
investindo em profissionais, treinamentos e diversas
ações de comunicação e promoção.

Manuel C. Nuño, biólogo, é presidente da Biocorporação.
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Elias Silva

Em expansão mesmo

durante a crise global
A NCR é uma empresa de tecnologia global que lidera a
maneira pela qual o mundo se conecta, interage e conduz os
negócios. As soluções assistidas e de autoatendimento da NCR,
bem como seus abrangentes serviços de suporte, atendem às
necessidades de setores como varejo, finanças, turismo, saúde,
hotelaria, entretenimento, jogos e organizações públicas em
mais de 100 países.

A

s soluções da NCR auxiliam as empresas a
serem mais competitivas e a oferecerem a
seus clientes novas e vantajosas formas de
interação. Em 2009 a NCR, que está sediada
em Duluth, Geórgia, nos Estados Unidos, completou
125 anos. No Brasil, está presente há 73 anos.
A história da NCR começa em 1884. Desde então, a trajetória da companhia é mercada por foco
permanente na inovação.

HISTÓRICO DA NCR
1884

John H. Patterson funda a National Cash Register
Company, fabricante da primeira caixa registradora
mecânica.

1894

NCR abre uma das primeiras escolas de treinamento de vendas.

1906

Charles F. Kettering desenha a primeira caixa
registradora movida a motor elétrico.
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1914

1995

1926

1996

NCR desenvolve um dos primeiros sistemas automatizados de crédito.
NCR torna-se uma empresa de capital aberto.

1952

A NCR adquire a Computer Research Corporation (CRC), de Hawthorne, Califórnia.

1953

NCR estabelece a divisão de eletrônicos para
continuar ampliar suas aplicações eletrônicas para
máquinas de negócios.

1957

NCR anuncia o primeiro computador totalmente transistorizado,
o NCR 304.

1968

John L. Janning inventa os
displays de cristal líquido (LCD).

AT&T anuncia o spin-off da AT&T GIS finalizado no final de 1996.
O nome volta a ser NCR Corporation e há a
cisão com os acionistas da AT&T em janeiro de
1997, o que a torna uma empresa de capital aberto
independente.

1997

A NCR adquire a Compris Technologies, um provedor de software automação e gerenciamento para a
indústria de alimentos, e a Dataworks, empresa que
desenvolve software para processamento de cheques.

A operação
no Brasil vem
registrando uma
forte expansão
nos últimos anos

1974

A empresa altera seu nome para NCR Corporation.

1974

NCR comercializa o primeiro scanner de código
de barras.

1982

O primeiro sistema de supermicrocomputer
da NCR é lançado, posicionando a companhia
como pioneira ao trazer padrões da indústria e da
arquitetura de sistemas abertos para o mercado de
computadores.

1991

A NCR é adquirida pela AT&T.

NCR finalizou a transferência e
venda dos seus activos de produção de
hardware de computador a Solectron,
confirmando o compromisso da NCR
para concentrar-se no mercado de
software e serviços diferenciados componentes de sua carteira de soluções.

A NCR adquire a 4Front Technologies, o que
fortalece seus recursos globais voltados ao mercado
de customer services.

2003

NCR obtém a concessão de patente para captura
de assinatura.

2005

Após a bem-sucedida aquisição da Kinetics,
provedora de tecnologias corporativas, de internet
e autoatendimento para o segmento de turismo,
em 2004, a NCR fortalece ainda mais seu portfólio
de soluções de autoatendimento com a compra da
Galvanon, líder no fornecimento de soluções para o
segmento da saúde.

2007

1994

2009

O nome da NCR é alterado para AT&T Global
Information Solutions (GIS).

1998

2000

1991

A NCR adquire a Teradata que se torna a mais poderosa base de dados para datawarehousing do mundo.
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A NCR conclui a cisão com seu segmento de
datawarehousing da Teradata.
NCR estabelece sua nova sede mundial em Duluth, na Geórgia (EUA).
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A NCR BRASIL
A operação no Brasil vem registrando uma forte
expansão nos últimos anos. E em dezembro de 2009
a empresa anunciou que o país irá abrigar o primeiro
polo de Pesquisa e Desenvolvimento do grupo na
América Latina
Mesmo diante do cenário de instabilidade econômica mundial, a NCR realizou grandes investimentos em 2009. Com o fortalecimento da economia
aliado à necessidade dos bancos por modernos e sofisticados sistemas de autoatendimento, a companhia
escolheu o Brasil para sediar seu primeiro centro de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para atender
às necessidades dos clientes da região, especialmente
bancos e varejo, que exigem soluções customizadas
para sua realidade.
Essa é uma peculiaridade do Brasil e de alguns
outros países da região latino-americana. Durante

muitos anos as instituições financeiras mantiveram
a fabricação de caixas eletrônicos dentro de casa,
aliás, muitos players desse mercado nasceram dessa
forma. O fato é que essa ‘cultura’ ajudou a gerar
uma demanda por ATMs customizados, e o que a
NCR pretende é atender a essa característica, por isso
a decisão de investir em pesquisa e desenvolvimento
e fabricação local.
A escolha do Brasil para abrigar seu novo polo de
inovação foi motivada, de acordo com o executivo,
pelo fato de o País ser o terceiro maior mercado de
ATMs do mundo. “Com a fabricação local, além do
desenvolvimento de soluções sob medida para cada
cliente, vamos reduzir o tempo de colocação de nossas
soluções no mercado e o custo operacional, o que nos
tornará mais competitivos”, aposta Silva.
O primeiro centro de manufatura, pesquisa e
desenvolvimento da NCR no Brasil consumiu um
investimento da ordem de R$ 73 milhões. Mais de 20
Tabela 1

Visão Geral da NCR
2008 Receita

US$ 5.32 bilhões

2008 Lucro Líquido

US$ 231 milhões

2008 Ganhos Por Ação (diluído)

US$ 1.38

2008 Média Ponderada de Ações no Mercado *

US$ 167.9 milhões

Caixa e Liquidez de Caixa *

US$ 711 milhões

Passivo Exigível a Longo Prazo *

US$ 308 milhões

Símbolo e Listagem na Bolsa de Valores

NYSE: NCR

Número de Funcionários *

22,400

* A partir de 31/12/2008

Tabela 2

Market Share Global
1º lugar em ATM’s para bancos - 22 anos consecutivos
1º lugar em self-checkout para o varejo – 5 anos consecutivos
1º lugar em self-check-in para aeroportos – 9 anos consecutivos
1º lugar em self-check-in para o mercado de Saúde – 3 anos consecutivos
2º lugar em soluções de ponto de venda para o Varejo

Tabela 3

Mercados de Atuação
• Financeiro
• Varejo
• Food Service
• Saúde
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• Viagem/Turismo
• Entretenimento
• Gaming
• Setor Público

TECNOLOGIA

engenheiros estão sendo contratados especialmente
para desenhar soluções que atendam às exigências
e particularidades de cada cliente da NCR. A equipe
estará dividida entre a fábrica, localizada em Manaus,
e a sede da empresa em São Paulo. Esta última estará
mais focada no levantamento das necessidades dos
clientes em campo.

METAS PARA O BRASIL
A partir das suas ações em solo brasileiro, a
meta da NCR é alcançar a mesma representatividade que tem no mercado mundial, como líder
no segmento de autoatendimento. Isso porque, no
cenário macroeconômico, o País ganha a cada dia
mais representatividade como uma das principais
economias em ascensão - projeções que indicam,
ainda, que irá pertencer ao seleto grupo das cinco
mais fortes economias do planeta. No contexto do
setor financeiro, o Brasil é a terceira maior base instalada de ATMs
do mundo: são mais de 170 mil
máquinas contabilizando apenas o
segmento de bancos, um dos mais
modernos, sofisticados e exigentes
do mundo.
Para alcançar a almejada posição
de liderança no Brasil, a NCR não
poupa esforços. Em uma retrospectiva que reflete o investimento no
País, a companhia construiu sua
planta de manufatura, em Manaus,
em apenas seis meses, desde a decisão de abrir a nova fábrica até a sua
concretização. Em menos tempo
ainda, três meses, conquistou as certificações de segurança mais importantes para iniciar a produção
na sua unidade fabril.
A responsabilidade da subsidiária brasileira é
grande. A nova fábrica abastecerá o mercado local de
forma customizada, respeitando as peculiaridades da
cultura local, onde as instituições financeiras exigem
alto nível de personalização.
A expectativa é que 75% das soluções produzidas
na planta de Manaus atendam à demanda local. Os
25% restantes serão destinados à exportação para os
demais países latino-americanos e, também, para o
Caribe.
Para gerir tudo isso, a NCR investe em capital
humano. Entre as novas contratações destacam-se
a chegada de um executivo de mercado para gerir a
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operação de Manaus, a formação de uma diretoria
de varejo, a admissão de um diretor de negócios para
atuar especificamente na área pública e um novo
diretor para conduzir a área de serviços.
Além disso, a companhia se orgulha de destacar
a geração de mais de 250 empregos em Manaus até
maio de 2010, sendo que até o momento mais de
100 vagas foram preenchidas. Para o ano que vem,
além das novas contratações e uma atuação reforçada no segmento financeiro, de varejo e governo, a
empresa agrega ao seu modelo de comercialização
as negociações por meio das revendas parceiras em
todo o Brasil; antes a NCR atuava exclusivamente
de forma direta.

GESTÃO EXPERIENTE EM MANAUS
Para gerir a operação em Manaus, a NCR contratou o executivo Roberto Murayama, que tem
largo conhecimento na região. Com
um vasto conhecimento no Polo
Industrial de Manaus, o executivo
acumula nove anos de experiência
como diretor e gerente-geral de operações de manufatura. À frente da
nova unidade fabril da NCR, Murayama tem a missão de estruturar
todos os processos produtivos.
Sob a tutela do executivo, a
planta tem seis gerências e um time
operacional de 100 profissionais.
Antes de compor a equipe da NCR,
o executivo atuou como diretor
operacional e gerente de infraestrutura para o Grupo Flextronics em
Manaus e Sorocaba (SP).

A NCR construiu
sua planta de
manufatura, em
Manaus (AM),
em apenas seis
meses, desde a
decisão de abrir a
nova fábrica até a
sua concretização

REFORÇO NA ÁREA DE
SERVIÇOS DO BRASIL
O executivo Luiz Sanches é o novo diretor da
unidade de Serviços da NCR Brasil. Sua contratação dá prosseguimento às mudanças anunciadas
recentemente pela NCR no País, que incluem a
abertura de uma fábrica em Manaus para atender
às demandas por soluções customizadas de autoatendimento no Brasil e, também, a exportação de
equipamentos para os demais países da América
Latina e do Caribe.
O principal desafio de Sanches, que acumula
20 anos de experiência no mercado de tecnologia,
EM EXPANSÃO MESMO DURANTE A CRISE GLOBAL
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é oferecer serviços que
atendam às exigências e às
peculiaridades do mercado
brasileiro. “Em uma empresa de TI, normalmente,
o serviço está associado ao produto e, por conta disso,
a oferta é restrita a instalação, reparo e suporte. O
que a NCR quer é atingir o próximo patamar da
área de serviços, entregando soluções para atender
as demandas, necessidades e expectativas de seus
clientes”, explica Sanches.
Para atender à demanda das empresas no Brasil
por soluções customizadas de autoatendimento,
acompanhando o dinamismo do mercado de alta
tecnologia, a NCR prevê a oferta de serviços de
engenharia, serviços profissionais, operações e manutenção. “A visão da companhia é manter o foco
no cliente e esta é a base do nosso trabalho”, complementa Sanches.
Para isso, o executivo terá sob o seu comando
um time de colaboradores espalhados por todo o
território nacional, distribuídos entre as áreas de
Customer Services - que engloba um departamento
independente de finanças e contabilidade - suporte,
operações, manutenção, desenvolvimento de soluções
e logística.
Antes de ingressar na NCR, Sanches atuou
por seis anos na British Telecom Global Services.
Lá, foi responsável pelo start up e pelas operações
da companhia na América Latina, atendendo ao
mercado corporativo de soluções de conectividade
e TI.
Por 13 anos, trabalhou na Lucent-LWS, onde
exerceu o cargo de vice-presidente de operações com
foco no mercado corporativo e de telecomunicações.
Sua trajetória ainda inclui atuação em empresas
como Nortel, Sid Telecom e Elebra, em cargos
executivos.
Atualmente, é vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Reino Unido, onde permanecerá em
paralelo ao novo desafio que assume na NCR.
Luiz Carlos Sanches é formado em engenharia
elétrica pela Universidade Mackenzie.

VAREJO
Outro destaque da NCR é a ampliação da atuação
para outras verticais de negócios que registram fortes
índices de crescimento. As soluções produzidas na
nova planta fabril de Manaus atenderão não só ao setor financeiro, mas também o segmento de varejo.
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Para reforçar os negócios
com os varejistas, a NCR contratou recentemente a executiva
Silaine Benzobas, que assumiu
a gerência de vendas da companhia nesse mercado.
Com 12 anos de experiência como gerente de
vendas diretas e indiretas, sempre com foco em
clientes corporativos no Brasil, na América Latina
e nos Estados Unidos, a executiva tem o desafio de
fomentar novos negócios com as renomadas soluções
da companhia para o varejo, com negociações diretas
e por meio das revendas parceiras em todo o Brasil.

SETOR PÚBLICO
O segmento de governo também ganhou reforço.
No mesmo mês, a NCR contratou o executivo Alexandre Dias para assumir a gerência de negócios na
área pública, unidade que fica sediada em Brasília
(DF).
O executivo reúne 12 anos de experiência em
vendas para o setor público, sete dos quais dedicados ao mercado de bancos públicos. Na capital do
País, atuando como gerente, Dias tem a missão de
comandar as negociações e fomentar novos negócios
envolvendo as soluções de autoatendimento da NCR
para todo o governo e suas diversas áreas.

SOBRE A NOVA FÁBRICA
Apenas 90 dias após anunciar os planos de construção da fábrica no Brasil, a NCR conseguiu inaugurar as instalações e iniciar a produção de ATMs
para seus clientes na América Latina e no Caribe.
O novo polo de inovação permitirá que a NCR
traga soluções de classe mundial, fortalecendo sua
posição de competitividade no Brasil, considerado
um mercado-chave para a estratégia de expansão
da empresa.
Em novembro, a organização global de qualidade da NCR junto com a Associação Canadense de
Normas (CSA International) e o Underwriters Laboratories (UL) conduziram e concluíram os testes
e a certificação nas instalações de 10.000 m².
A decisão da NCR de internalizar no Brasil a
fabricação de caixas eletrônicos foi gerada pela convicção da empresa de que, à medida que a tecnologia
de caixas eletrônicos de autoatendimento se torna
mais inovadora e estratégica para as instituições
financeiras, a capacidade de controlar a fabricação

TECNOLOGIA

em mercados importantes como o Brasil passa a ser
uma vantagem competitiva essencial para qualquer
estratégia de crescimento.
Conforme destacou Bill Nuti, presidente do
Conselho e CEO da NCR, “a nossa decisão estratégica de desenvolver um centro de inovação e
manufatura para a tecnologia de autoatendimento
no Brasil é mais um passo no nosso compromisso
com esse importante mercado. Esse investimento
nos colocará mais próximos de nossa meta de nos
tornarmos o maior provedor de soluções de autoa-
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tendimento no Brasil. Com essa nova capacidade,
estaremos em melhor posição para aumentar nossa
participação de mercado, fornecendo soluções de
hardware, software e serviços, desenvolvidas especificamente para satisfazer as necessidades de nossos
clientes e alcançando nossas metas de crescimento,
enquanto reduzimos nossos custos operacionais.
Sempre que investimos e criamos empregos high
tech, continuarmos a olhar as nossas opções para
investimentos futuros nesse mercado emergente
estratégico para a NCR”.

Elias Silva é presidente da NCR Brasil.
EM EXPANSÃO MESMO DURANTE A CRISE GLOBAL
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KLÜBER LUBRICATION

Enrique Pablo Garcia

Desenvolvimento tecnológico
a serviço da indústria

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg, de origem
alemã, completou 80 anos de atividade em 2009, com foco no
desenvolvimento, na fabricação e comercialização de soluções
em lubrificação para clientes finais e fabricantes de máquinas e
equipamentos. A empresa, fundada em 1929, mantém sede em
Munique, na Alemanha, e está presente em 29 países, com 13
unidades fabris.

N

o Brasil, onde é líder no mercado de lubrificantes especiais e atua com ampla cobertura em todo o território nacional, a Klüber
Lubrication está presente desde 1971, com
fábrica instalada em Alphaville, em Barueri, na
região metropolitana de São Paulo (SP).
Entre seus principais patrimônios, a empresa
destaca ainda a diversa gama de soluções e o portfólio que dispõe ao mercado e, sobretudo, a equipe de
especialistas e uma importante carteira com mais de
três mil clientes ativos espalhados por todo o País.

O GRUPO FREUDENBERG
Desde 1966 a Klüber Lubrication faz parte do
Grupo Freudenberg, um conglomerado de empresas
que atuam nos segmentos de tecnologia de vedação,
controle de vibrações, não tecidos, lubrificantes especiais, agentes desmoldantes, filtração, entre outros.
O grupo nasceu de um curtume na Alemanha,
em 1849, criado por Carl Johann Freudenberg. Com
CASE STUDIES
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a I Guerra Mundial, inflação crescente e a crise de
1929, as exportações de couro ficaram mais difíceis
e a diversificação dos negócios se fez necessária. Os
produtos de couro foram sendo substituídos por
novas tecnologias, até se chegar à produção dos não
tecidos, em meados dos anos 1950.
De capital fechado, trata-se de uma empresa
familiar, pertencente a cerca de 300 herdeiros do
fundador, Carl Johann Freudenberg.
Tendo completado 160 anos de história em 2009,
o grupo está presente em 53 países, emprega mais de
32 mil pessoas em 170 fábricas e tem faturamento
anual acima de € 5 bilhões.
No Brasil o Grupo Freudenberg está presente
com seis empresas: Freudenberg-NOK, Freudenberg
Não Tecidos, Klüber Lubrication, EagleBurgmann,
Chem-Trend e Vibracoustic (esta, uma joint venture).

A PRESENÇA NO BRASIL
Presente no mercado brasileiro há mais de 30
anos, o Grupo Freudenberg está representado por
seis empresas de diferentes setores: Chem-Trend,
EagleBurgmann, Freudenberg Não Tecidos, Freudenberg NOK, Vibracoustic (esta, uma joint venture)
e Klüber Lubrication.
São companhias que atuam como fornecedoras
para diferentes tipos de indústrias como automotiva,
têxtil, oil&gás, bens de capital, vestuário, higiene,
entre outras.
As seis empresas em atuação no mercado brasileiro representam três das quatro divisões em que se
organiza o Grupo Freudenberg.

AS EMPRESAS
Chem-Trend

É uma organização global, com foco no desenvolvimento, produção e comercialização de agentes
desmoldantes para uso nas indústrias de borracha,
pneus, poliuretano, compósitos, termoplásticos e
fundição sob alta pressão. No Brasil desde 1986, a
empresa mantém, em sua planta instalada em Valinhos (SP), a produção, a venda, a administração,
atendimento e todo o suporte técnico aos seus clientes
de todo o território nacional, de países da América do
Sul e da África do Sul.

EagleBurgmann

Fundada em 1884, a EagleBurgmann é uma
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empresa de origem alemã com subsidiárias em todo
o mundo. Reconhecida pela inovação tecnológica
e produção de selos mecânicos e acessórios, junta
de expansão de tecido e metálica, gaxetas e juntas
estáticas, a empresa oferece soluções de vedação para
equipamentos rotativos em segmentos como óleo
e gás, petroquímico e químico, refinaria, energia,
papel e celulose, farmacêutico, tratamento de água
e mineração. No Brasil desde 1978, a companhia
fabrica, comercializa e oferece serviços e assistência
técnica, atendendo em todo o território do Mercosul
(inclusive com subsidiária na Argentina e 7 Centros
de Serviços espalhados pelo Brasil). Possui certificações em ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 e SA
8000. Com fábrica em Campinas (SP), a empresa
conta com 170 colaboradores.

Freudenberg Não Tecidos

A empresa atua no desenvolvimento e fabricação de entretelas, material para calçados, material
higiênico para uso em fraldas e absorventes femininos e também em material para filtração. Os
principais setores de atuação da empresa são as indústrias de confecção, calçadista, fraldas descartáveis,
absorventes femininos e panos de limpeza, além do
mercado de filtração de gases e líquidos. A empresa,
que atua no Brasil desde 1986, tem sua unidade fabril em Jacareí (SP) e escritórios comerciais em São
Paulo (SP) e Novo Hamburgo (RS). A companhia
conta com cerca de 280 funcionários e atende mais
de 3 mil clientes ativos.

Freudenberg-NOK

Joint venture formada pela união da alemã Freudenberg com a japonesa NOK. Atuando com as
unidades de negócios Simrit, Corteco e Dichtomatik,
a companhia é especializada no desenvolvimento e
na produção de retentores, o-rings, vedações hidráulicas e pneumáticas. A Freudenberg-NOK é parte
da Unidade de Negócios de Tecnologia em Controle
de Vibração e Vedação. Conta com mais de 22.100
colaboradores e, em 2007, obteve um faturamento
Tabela 1

Grupo Freudenberg em Números
• Faturamento: € 5,05 bilhões
• Número de funcionários: 31 mil pessoas
• Presença no mundo: 53 países
• Número de fábricas: 170 unidades
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO A SERVIÇO DA INDÚSTRIA

61

KLÜBER LUBRICATION
global acima dos € 3 bilhões. Presente no Brasil desde 1973, a Freudenberg-NOK possui uma unidade
fabril em Diadema (SP), onde emprega cerca de 600
pessoas. Além de atender a todas as montadoras e
principais indústrias do país, exporta para a América
Latina, Estados Unidos e a Europa.

Vibracoustic do Brasil

É um fornecedor mundial de tecnologia em controle de vibração e amortecimento para veículos de
passeio e comerciais. Em 1998, dois anos depois de
sua fundação, a Vibracoustic se transformou em
uma joint venture do Grupo Freudenberg e do Grupo Anvis, ambos alemães. A empresa mantém 115
funcionários em sua fábrica na cidade de Taubaté
(SP), que é responsável pela engenharia, o desenvolvimento, as vendas, a vulcanização e montagem de
artefatos de borracha com tecnologia de ponta.

Klüber Lubrication

A empresa, presente em mais de 60 países, fornece
soluções em lubrificação para atividades industriais,
como correntes, engrenagens, barramentos, contatos
elétricos, rolamentos, válvulas, sistemas pneumáticos
e hidráulicos. As graxas e os óleos especiais (sintéticos
e minerais) que produz atendem a uma ampla gama
de indústrias: automotiva, têxtil, siderúrgica, alimentícia, mineração e cimento. No Brasil, está presente
há 36 anos, onde é líder de mercado, e conta com
uma equipe de 92 funcionários dispostos na unidade
fabril, em Alphaville (Barueri, SP), e em centros de
serviços em diversas regiões; na América do Sul, está
presente também na Argentina e no Chile.

ÁREAS DE ATUAÇÃO DA
KLÜBER LUBRICATION
A gama de soluções em lubrificação da Klüber
Lubrication está disponível em âmbito global a empresas de uma série de atividades industriais. Entre
as áreas atendidas, por exemplo, estão importantes
setores, como:
Tabela 2

Grupo Freudenberg no Brasil
Faturamento: R$ 460 milhões
Número de funcionários: 1.279 pessoas
Presença no Brasil: 6 cidades
Número de fábricas: 6 unidades
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• Automotivo;
• Alimentício;
• Farmacêutico;
• Bioenergia;
• Madeira, papel e celulose;
• Têxtil;
• Aço;
• Cimento e mineração;
• OEMs (fabricantes de equipamentos);
• Rolamentos.

PORTFÓLIO
As soluções da Klüber são desenvolvidas para
ampliar os limites da lubrificação. Para isso, apresenta ao mercado produtos de alto desempenho. Entre
os mais de dois mil lubrificantes especiais disponíveis
no mercado mundial, destaque para:
• Óleos lubrificantes;
• Graxas;
• Pastas;
• Materiais de tribossistema;
• Proteção contra corrosão;
• Ceras.

CLIENTES
Entre os três mil clientes ativos da Klüber estão
empresas de diversos setores, como:
• Arauco;
• ArcelorMittal;
• Brasil Foods;
• Electrolux;
• GKN Automotive;
• Hocim;
Tabela 3

As marcas no mercado brasileiro
• Chem-Trend

• Vibracoustic

• Corteco

• Vildona

• Dichtomatik

• Vileda

• Evolon

• Viledon

• Fit

• Vilene

• Klüber

• Vilmed

• micronAir

• EagleBurgmann

• OKS

• KE-Burgmann

• Simrit

• DiamondFaces
• Cobaseal

LUBRIFICANTES
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• Masisa;
• Nestlé;
• Schaeffler;
• Sigdopack;
• Vale

gestores e funcionários a participarem de forma vigorosa do processo de melhoria contínua e, alinhado ao
princípio de “Responsabilidade”, reduzir o número
de acidentes de trabalho e/ou ambientais.

VALORES: DESENVOLVIMENTO,
QUALIDADE E ATENDIMENTO

O programa Tanner (Travel And Navigate New
Exciting Roads – “Viajar e Navegar por Novos e
Emocionantes Caminhos”) foi criado pelo Grupo
Freudenberg em 1999 como um incentivo para
que os adolescentes de famílias dos funcionários
conheçam e explorem novos países e culturas. Nesse
sentido, o programa está aberto a filhos e netos de
funcionários, homens e mulheres, com idade entre 14
e 20 anos. Tudo isso com apoio (inclusive financeiro)
do Grupo Freudenberg.

Tanner

A Klüber Lubrication, desde o início de suas atividades, investe no desenvolvimento tecnológico para
incrementar os resultados das indústrias clientes por
meio de soluções em lubrificação. Para isso, conta
com uma equipe técnica capacitada.
Para comprovar a qualidade de seus produtos na
prática, a Klüber mantém mais de
110 bancadas de testes no mundo.
Os resultados comprovam o alto
nível de qualidade e oferecem embasamento sólido para seleção do
lubrificante certo para cada necessidade ou situação, disponível aos
clientes com atendimento completo
por meio de consultoria e suporte
técnico, elaboração de tabelas de
lubrificação para uso nas fábricas,
análise dos lubrificantes e componentes utilizados, auditoria das instalações e treinamento customizado
aos colaboradores.
A empresa reconhece que um mercado competitivo requer soluções que contribuam para a otimização dos processos e aumento da produtividade,
além do cumprimento de exigências legais e normas
de qualidade. Além disso, há ainda questões como
a redução do tempo de manutenção e do custo com
consertos, aumento da vida útil dos equipamentos e
redução do consumo de energia.

Para comprovar
a qualidade de
seus produtos na
prática, a Klüber
mantém mais de
110 bancadas de
testes no mundo

KLÜBER SOCIAL
A Klüber Lubrication participa de diversos programas sociais. Alguns deles são para benefício da
comunidade interna, ou seja, para colaboradores e
seus familiares.

We All Take Care!

Esse programa tem como meta zelar pelo meio
ambiente, pela saúde e a segurança dos colaboradores
das empresas do Grupo Freudenberg. Para alcançar
esse objetivo, estimula iniciativas para motivar os

PRÊMIOS

Os princípios de inovação das
atividades da Klüber contribuíram
para a conquista de importantes
prêmios de desempenho ao longo dos
anos, tais como:
• 1998 – Prêmio Q1 World Class
(Ford Motors);
• 2006 – Melhor Fornecedor
(Dura);
• 2006 – Melhor Fornecedor
(Black&Decker);
• 2007 – Melhor Fornecedor Chassi Gravataí (Delphi);
• 2007 – Fornecedor Destaque (Sila Brasil).

CERTIFICAÇÕES
A seguir, algumas das principais certificações da
Klüber Lubrication:
• ISO 9001;
• QS 9000;
• ISO 14001;
• ISO TS 16949;
• OHSAS 18001.

KLSAM – MERCADO INTEGRADO
NA AMÉRICA DO SUL
A Klüber integrou as unidades do Brasil, do Chile
e da Argentina em uma só gestão, em um processo
de regionalização que começou em dezembro de
1997. Desde então, a empresa passou a se designar
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO A SERVIÇO DA INDÚSTRIA
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Klüber Lubrication South America, ou KLSAM,
com foco na troca de experiência, no trabalho em
equipe e respeito às peculiaridades de cada mercado.
Entre os desafios desse processo, destaque para as
diferenças culturais e mudança de perspectiva, além
da gestão das pessoas.
A decisão de unificar as subsidiárias sul-americanas foi tomada em razão da globalização e do crescimento do mercado no Mercosul. Nesse processo, as
três unidades desenvolveram uma equipe gerencial
para discutir ações comuns e integrar objetivos e
responsabilidades, culminando com a absorção das
atividades em todos os países da América do Sul pela
KLSAM, que passou a observar de perto a cultura,
a mentalidade e as necessidades de cada cliente, em
cada país, adaptando propostas de valores para cada
consumidor e mantendo um suporte e alinhamento
global.
Entre os benefícios da atuação regional, a empresa cita a proximidade com os clientes em todo o
continente, a possibilidade de melhor aproveitamento
e gerenciamento dos estoques e cooperação nos procedimentos entre as unidades.

EXPANSÃO NO SETOR DE
ENERGIA EÓLICA
Ao investir em novos produtos e mercados, a
Klüber Lubrication, desenvolveu uma linha completa de soluções de alto desempenho em lubrificação
para o setor eólico, cujos sistemas geram energia
sustentável. A equipe técnica da companhia frisa se
tratar de uma linha composta por lubrificantes de
reconhecimento internacional, que contribuem para
maior eficiência dos elementos e maior confiabilidade
operacional.
Entre os diferenciais dos produtos da Klüber para

atender às necessidades industriais do setor de energia
eólica, está o fato de esses lubrificantes suportarem
longos períodos de utilização, o que possibilita o aumento do tempo entre os intervalos de lubrificação.
Outro ponto alto é que as indústrias clientes podem
contar com um portfólio internacional, com suporte
técnico local.
As turbinas eólicas funcionam como moinhos
acionados pelo vento e, dessa forma, produzem
energia elétrica por meio de um gerador, sendo este
um processo que necessita de lubrificação constante.
Para isso, a Klüber desenvolveu lubrificantes especiais de alto desempenho e vida útil muito longa.
“As turbinas não podem parar, e o lubrificante da
Klüber proporciona a confiabilidade necessária e
longos períodos de relubrificação”, explica Francesco
Lanzillotta, gerente de mercado Indústria Pesada.
A Klüber, inclusive, que já atua há alguns anos
neste setor nos Estados Unidos e em países da Europa, estruturou o GATE (Global Action Team),
um grupo de especialistas que se dedicam exclusivamente a esse mercado. No Brasil, para atender de
forma eficiente, a empresa desde o ano passado vem
investindo na capacitação dos profissionais ligados ao
desenvolvimento de soluções para esse mercado. Em
todos os mercados de que participamos, grande parte
dos investimentos se dá justamente na capacitação
dos profissionais, pois já temos excelente capacidade
produtiva. Então, podemos continuar investindo e
teremos um retorno de médio a longo prazo.
No Brasil, Francesco Lanzillotta lembra como
o parque eólico, embora ainda seja pequeno, tem
grande potencial de crescimento. “Já estamos trabalhando com os principais fabricantes de turbinas
eólicas. Com isso, a previsão é de crescimentos muito
superiores à média de outros mercados”, esclarece
Francesco.

Enrique Pablo Garcia é diretor-geral da Klüber para a América do Sul.
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M A R K E T I N G

Décio Clemente *

Em 1983 fui trabalhar no Citibank. E logo que cheguei fiquei sabendo que estaria
visitando nossa sede brasileira um tal de Alan Weber, que era o chefe-geral do banco
para o mundo. Eu notava que o desespero de meus chefes era imenso porque, para
tentar enrolar o gringo, precisavam fazer uma apresentação monstruosa sobre tudo o
que eles tinham realizado até ali e também sobre tudo o que iriam fazer a partir dali.
Eu estava bem sossegado, me divertindo muito com o sofrimento de meus superiores e dos superiores dos
meus superiores, à medida que a data da apresentação se aproximava. Até que me disseram, dois dias antes da
maldita apresentação, que eu é que iria preparar todos os slides.
É bom lembrar que, naquele tempo, as apresentações eram feitas com uns terríveis carretéis. Ainda não existiam,
no Brasil, os computadores utilizados hoje. Eram outros tempos...
O gringo chegaria em uma segunda-feira cedo, e na sexta-feira à tarde me deram todas as apresentações em
papel para que eu procurasse uma tradutora, uma gráfica para fazer a composição das letras e também uma
produtora de slides para que pudessem fotografar tudo, para depois colocarmos dentro dos seus respectivos
carretéis. Um trabalho de cão.
Milagrosamente consegui fazer tudo no sábado, e no domingo pela manhã comecei a revisão dos slides com
o presidente do banco e com todos os diretores que iriam fazer as apresentações. Modéstia à parte, estava
razoavelmente bem feito. A não ser, é claro, alguns terríveis erros de inglês, que tiveram que ser corrigidos
imediatamente naquele mesmo dia. Ou seja, não havia tempo para mais nada.
Na segunda-feira, às seis da manhã, eu estava lá firme com a apresentação pronta para quem quisesse ver
alguma coisa antes. O mais nervoso de todos era um gringo que trabalhava no Brasil, o Steve Battaglia. Ele não
se aguentava em pé, quando revisava a sua parte percebeu que um slide estava colocado de cabeça para baixo
e quis saber como fazer para posicioná-lo da maneira correta. Eu mostrei que era só desatarraxar o carretel,
mexer no slide e colocá-lo novamente no lugar na posição correta.
E no meio da manhã finalmente chegou a hora da apresentação do Steve. Mas ele resolveu me chamar porque
queria mudar a ordem de um dos slides. Saiu da sala da apresentação e apareceu correndo na minha frente para
que eu trocasse alguns slides de lugar, porque a única coisa que ele sabia era desatarraxar o carretel, e o fez com
maestria. Só que, sem, querer virou o carretel para baixo e todos os slides que estavam dentro do carretel se
espalharam pelo chão.
O Steve ficou desesperado e começou a dizer palavrões em inglês, enquanto eu tentava colocar os slides no
lugar. Mas não daria tempo porque eles não estavam numerados. O coitado do Steve quase teve um enfarte,
mas por sorte o gringo chefão mundial nem quis ver essa apresentação – tinha pressa para pegar seu jato de
volta. E o Steve foi para um bar encher a cara...

*Décio Clemente, que atua na área de marketing há mais de 30 anos, é colunista da Rádio Jovem Pan de São Paulo.
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Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente
prática, está orientada para veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais
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multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias
organizações ou por elas expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um
diagnóstico ou explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu
desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados
alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não estar finalizado. Sugere-se também que, se
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que visa a manter um nível elevado dos textos.
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• Os arquivos deverão ser enviados à Case Studies – Revista Brasileira de Management, Rua Sete de Setembro, 71, 14º andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005.
• Cada autor receberá, gratuitamente, 20 exemplares da edição que contiver seu respectivo artigo publicado.
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