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s limitações do setor público no Brasil no que diz respeito a ferramentas de gestão 
são mais do que conhecidas.  Raro, porém, é ter conhecimento de trajetórias  
bem-sucedidas de gestores no chamado Primeiro Setor, e muito menos que essas 
práticas sejam executadas também com sucesso em uma empresa ou entidade do 
setor privado.

Um desses exemplos é o gaúcho Francisco Turra, cujo depoimento é o Personal 
Case desta edição de Case Studies. Sua trajetória sempre foi trilhada superando 
desafios nos poderes Executivo e Legislativo.  Aplicou um choque de eficiência e 
produtividade ao dirigir a Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério 
da Agricultura. E há dois anos estreou no setor privado, estando à frente hoje da 
União Brasileira de Avicultura (Ubabef), a principal entidade de classe da avicultura 
brasileira, novamente com grandes conquistas.

Os cases desta edição da Revista Brasileira de Management começam pela 
experiência da Itaipu Binacional no treinamento de seu corpo técnico em sistemas 
digitais de controle.

O trabalho da ArcelorMittal Tubarão mostra como a área de manutenção 
contribuiu para o recente ciclo de expansão da siderúrgica, uma das maiores do 
mundo.

A norte-americana Infor, líder mundial no fornecimento de softwares de gestão 
para médias empresas, iniciou suas operações no Brasil em 2006 e exibe uma 
trajetória de crescimento, como pode ser visto nesta edição.

O Grupo Germana começou suas atividades fabricando a cachaça de mesmo nome 
e ampliou sua atuação, como pode ser visto nestas páginas de Case Studies.

Na Copel o case study detalha a implementação de um Sistema de Gestão Integrado 
(SGI) nas usinas da companhia, uma das principais empresas do setor público na 
atividade de energia.

Outro case que mostra também a expansão, no mercado brasileiro, de um player 
global, é o da Indra. A companhia desenvolve, por exemplo, soluções de alta 
tecnologia para gestão e controle de tráfego.

O case da Natura, a maior produtora de cosméticos do Brasil, apresenta a  
bem-sucedida experiência de redução do consumo de energia elétrica na fábrica  
de Cajamar (SP).

Sobre a Ourofino Agronegócio, o leitor verá  a expansão de uma empresa 100% 
nacional e que caminha para se destacar como a grande fornecedora de soluções 
tecnológicas para os negócios na agricultura e na pecuária.

O case da Serasa Experian mostra como a empresa formatou uma nova solução 
para o mercado, com foco na sustentabilidade e tendo a proposta de auxiliar a 
formação de uma consciência ambiental. 

E fechando a edição, os Cases & Causos de Marketing, de nosso craque Décio 
Clemente, conta a saborosa história de um grande conquistador...

A

Sérgio CoSta
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FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
“Quando jovem, eu tinha um fascínio pela atividade 

jurídica. Frequentava o Tribunal do Júri e foi ali, antes 
mesmo de me formar advogado, que comecei a traba-
lhar. Depois constituí um escritório de advocacia com 
um sócio e, certo dia, nos deparamos com o desafio 
de dirigir uma emissora de rádio, a Alvorada, de Ma-
rau. E decidi que também seria necessário me formar 

em Comunicação Social. Essa dupla formação na área 
jurídica e em comunicação foi fundamental quando 
decidi, logo depois, ingressar na carreira política. Me 
elegi vice-prefeito da cidade em 1976.”

GESTÃO PÚBLICA
“Foi um importante desafio. Nossa gestão na pre-

feitura contemplou o estímulo à agroindustrialização. 

Foi na vida pública que, a partir dos anos 1970, o gaúcho Francisco Turra 
forjou sua carreira profissional.  Foi prefeito, deputado estadual, deputado 
federal e ministro de Estado.  Até que, em 2008, assumiu como Presidente 
Executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de 
Frangos (ABEF). Agora, dois anos depois, uma união com a outra entidade 
do setor avícola resultou na criação da União Brasileira de Avicultura 
(Ubabef), para cuja presidência Turra foi eleito por unanimidade.
Nesse período no setor privado, Turra utilizou com maestria os 
conhecimentos acumulados na vida pública. Graças ao excelente 
relacionamento com o governo federal e seus ministérios, por exemplo, 
participou decisivamente de conquistas como a abertura do mercado 
da China para o frango brasileiro. Nesse dia a dia da gestão, Turra vê 
o diálogo como uma ferramenta essencial. “É preciso ter sempre como 
objetivo uma atuação construtiva, de negociação em busca de um 
benefício comum. E para isto é necessária a disposição para o diálogo. 
É uma pré-condição para o sucesso não apenas na vida pública, mas 
também no setor privado”, assegura.

O diálOgO cOmO 
ferramenta de gestãO

F r a n c i s c o  T u r r a
Presidente Executivo da União Brasileira de Avicultura (Ubabef)
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Foi nessa época que Marau recebeu um frigorífico da 
Perdigão, iniciando um processo que levou o município 
a se tornar um dos principais polos da avicultura na-
cional. Também implementamos um programa até hoje 
consagrado no Brasil, o das microbacias hidrográficas 
de preservação do solo, que garantiam sua umidade e 
resultavam em uma produtividade agrícola 40% a 50% 
superior à de outras regiões. Fomos pioneiros nessa 
iniciativa no Rio Grande do Sul.”

NO LEGISLATIVO
“Em 1983 me elegi prefeito de Marau. No Rio Gran-

de do Sul temos associações de municípios formadas 
defendendo os interesses de cada região. E durante 
três anos presidi a Associação 
de Municípios da Encosta 
Superior do Nordeste. Além 
de mobilizar pela atração de 
investimentos, também me 
preocupei em organizar poli-
ticamente a região. E fui esco-
lhido para ser o representante 
regional para concorrer a uma 
cadeira de deputado estadual. 
Com muita relutância, porque 
gostava muito de minha ativi-
dade no Executivo, concorri. 
E elegi-me com a maior votação dentro de meu partido 
e fui deputado constituinte na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. Na eleição seguinte, me reelegi.” 

DESAFIOS NA CONAB
“Em 1996, quando me preparava para disputar 

minha terceira eleição para deputado estadual, recebi 
um convite do então presidente Fernando Henrique 
Cardoso para assumir a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). Era um dos órgãos mais importantes 
do governo federal e estava envolvido em escândalos 
como desvio de recursos. O presidente Fernando Hen-
rique dissera ao então senador Espiridião Amin que 
estava à procura de alguém com coragem para assumir 
o caso e sanear a Conab. O senador indicou meu nome, 
fui convidado mas inicialmente recusei. Fui convencido 
pelo governador de meu estado, Antonio Britto, e assu-
mi o desafio. Adotamos uma rígida fiscalização sobre os 
estoques públicos de alimentos, trabalhos em parceria 
com Ministério Público e Polícia Federal e recupera-

mos quase R$ 700 milhões. Os desvios, que eram de 
12% quando começamos nosso trabalho, caíram para 
menos de 1%. Também criamos instrumentos novos, 
como o Contrato com Opção de Venda, e medidas de 
estímulo à eficiência, como o Prêmio de Escoamento 
da Produção. Em pouco tempo ganhamos o Prêmio da 
Qualidade e Gestão.  O  vice-presidente Marco Maciel 
visitou a Conab, representando o presidente, e home-
nageou a gestão e a performance. Foi uma experiência 
extremamente gratificante.”

NO MINISTÉRIO
“Passados pouco mais de dois anos, pedi ao presi-

dente para deixar a Conab porque estava disposto a 
disputar as eleições para depu-
tado federal. Ele disse que me 
liberaria, mas apenas no último 
dia, e mesmo assim para que 
eu voltasse a trabalhar com ele 
no governo federal. Dito e feito. 
No último dia ele me liberou, 
embarquei de Brasília para Porto 
Alegre e à noite, quando estava 
reunido com minha família, rece-
bo do presidente o convite para 
assumir o Ministério da Agricul-
tura. Ele disse: ‘quero que você 

implemente, no ministério, o trabalho executado na 
Conab’. Acrescentou, também, que D. Ruth Cardoso, 
com quem eu trabalhara no Comunidade Solidária, já 
que a Conab era a gestora do programa e cuidava da 
distribuição de 3 milhões de cestas básicas, também 
elogiara muito meu trabalho. Aceitei o novo desafio, 
assumi a pasta em 1998 e exerci o cargo por mais de 
dois anos.  Adotamos importantes iniciativas, como a 
implementação do Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (Pronaf), do Programa de 
Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, Imple-
mentos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), da 
Lei de Proteção de Cultivares. Também promovemos 
o zoneamento agroclimático, com a Embrapa. E apos-
tamos muito na diversificação, dando apoio não só à 
produção de grandes culturas,  como soja e milho, mas 
também a pequenas atividades. Em 1998 conseguimos 
que a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
aceitasse a divisão do Brasil em circuitos pecuários, 
liberando a exportação de carne bovina originária de 

“Depois de aprimorar 

a gestão na CONAB, 

fui nomeado ministro 

de Agricultura” 
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estados que não tinham casos de febre aftosa. Foi o 
primeiro passo para Brasil se tornar o maior exportador 
de carnes do mundo. E graças a programas como do 
Moderfrota ampliamos progressivamente a safra de 
grãos, que passou de 75 milhões para 86 milhões, 97 
milhões e a seguir passou dos 100 milhões.”

ATUANDO NO CONGRESSO
“Com o sentimento do 

dever cumprido, deixei o 
ministério e, nos anos seguin-
tes, dediquei-me a atividades 
no meu estado. Fui Supe-
rintendente Executivo do 
Sebrae-RS em 2000 e 2001 
e posteriormente respondi 
pela Diretoria Institucional 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (Fiergs). A seguir, atendi 
a um novo chamado da vida 
política e concorri a deputado 
federal. Fui eleito e exerci 
meu mandato entre 2003 e 
2006.  Por conta de ser muito 
ligado ao setor, ter presidido 
a Conab e sido ministro da 
Agricultura, pude contribuir 
muito como integrante da 
Comissão de Agricultura da 
Câmara. Fui vice-presidente 
da Comissão durante metade 
do meu mandato, onde tinha 
um excelente relacionamento tanto com integrantes 
do governo federal quanto do agronegócio.  Por outro 
lado, a experiência como deputado federal seria de 
enorme importância em minha atividade profissional 
poucos anos mais tarde. Quando encerrei meu manda-
do, aceitei um convite da governadora do Rio Grande 
do Sul, Yeda Crusius, e assimi uma vice-presidência 
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul, o BRDE.” 

ASSUMINDO A ABEF
 “Eu estava há um ano de volta ao meu estado 

natal quando líderes do setor avícola me convidaram 
a assumir a Presidência Executiva da Associação 

Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos 
(ABEF). Assumi o cargo em abril de 2008, para minha 
felicidade em uma cerimônia muito concorrida em 
Brasília. O Brasil é o maior exportador mundial desde 
2004. E em nossa gestão, em apenas dois anos, ainda 
tivemos conquistas importantes como a abertura de 
importantes mercados como a China, a mudança na 

administração das cotas de 
exportação para a União 
Europeia, a inclusão do se-
tor avícola entre os setores 
beneficiados pela isenção 
do Pis/Cofins em insumos 
destinados a produtos ex-
por tados .  Par t ic ipamos , 
também, de dezenas de 
importantes missões ao ex-
terior, inclusive integrando 
a comitiva do presidente 
Lula. Desenvolvemos um 
excelente relacionamento 
com todos os ministérios 
ligados à nossa área. E am-
pliamos consideravelmente 
o número de empresas as-
sociadas. Ou seja, um perí-
odo extremamente positivo 
para a atuação da entidade.”

UNINDO O SETOR
“Antes mesmo de mi-

nha entrada na ABEF já se 
falava da importância de 

uma união a outra entidade do setor, a União Brasilei-
ra de Avicultura (UBA). Em 2010, finalmente, essa 
proposta foi levada adiante, de forma amplamente 
democrática, com a consulta aos associados das duas 
entidades. Em assembleia conjunta em abril de 2010, 
foi aprovada a união na Ubabef (União Brasileira 
de Avicultura), que se transformou na entidade 
máxima da avicultura brasileira. Para minha imensa 
satisfação, fui eleito, por unanimidade, Presidente 
Executivo. Além dos frigoríficos exportadores, a 
entidade passa a representar produtores de frangos 
e de ovos, fornecedores de insumos, prestadores de 
serviços. Enfim, os inúmeros segmentos de um setor 
que responde por 4,5 milhões de empregos diretos 

“Além de cumprir os 

futuros desafios nessa 

nova posição no setor 

privado, não tenho 

perspectivas de voltar 

à vida pública em um 

cargo legislativo. O que 

não descarto é regressar 

ao Poder Executivo”
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e indiretos e movimentou, em 2009, o equivalente 
a quase R$ 32,4 bilhões. Como meta, eu e minha 
equipe temos explorar as sinergias e aprimorar as 
medidas de estímulo à produção avícola, com quali-
dade e sanidade, e de ampliação de nossa carne de 
frango no comércio internacional.”

O FUTURO
“Além de cumprir os futuros desafios nessa nova 

posição no setor privado, não tenho perspectivas de 
voltar à vida pública em um cargo legislativo. O que não 
descarto é regressar ao Poder Executivo, o que realmente 
me desperta o interesse. Mas isto é um horizonte futuro.”
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Transportar crianças de 4 a 7 anos e meio no assento de 
elevação é lei. Elas precisam da sua proteção no trânsito.
A vida de uma criança é o que existe de mais importante. Por isso, use os equipamentos 
de segurança adequados. Eles diminuem em 71% os riscos de morte nos acidentes. 
O uso desses equipamentos é lei e haverá fi scalização a partir de junho. Evite multas, perda 
de pontos na carteira e o principal: proteja a vida da criança da forma certa.

www.eusoulegalnotransito.com.br

DA MATERNIDADE
ATÉ 1 ANO

Bebê-conforto no banco de trás,
no sentido contrário do motorista

DE 1 A 4 ANOS
Cadeirinha no
banco de trás

DE 4 A 7 ANOS E MEIO
Assento de elevação no

banco de trás

DE 7 ANOS E MEIO
A 10 ANOS

Cinto de segurança 
e no banco de trás
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ITAIPU BINACIONAL

Com esse simulador, a equipe pode ser trei-
nada e familiarizada, realmente realizando 
intervenções e parametrizações, atuando 
sem o receio de estar cometendo algum erro 

ou inserindo um erro oculto que prejudique o bom 
funcionamento do sistema em questão, o qual está 
diretamente associado ao funcionamento da unidade 
geradora.

Os grandes ganhos encontrados com esse simula-
dor foram: a) possibilidade de treinamento no sistema 
em questão, sem a dependência do tempo de máqui-
na parada para manutenção preventiva; b) facilidade 
de visualização e entendimento do sistema, qual o 
seu comportamento quando em funcionamento e 
quais os impactos na produção da Unidade Geradora, 
auxiliando o treinamento dos novos admitidos que 
estão integrando o quadro, contribuindo, assim, para 
o processo de Gestão do Conhecimento na Itaipu 
Binacional; c) possibilidade de efetuar validação de 
alterações no software embarcado do CLP no simu-
lador antes de implementação no campo, reduzindo, 
dessa maneira, o tempo de máquina parada para 
uma intervenção.

Este trabalho apresenta a experiência da Itaipu no treinamento 
do corpo técnico de manutenção, com formação convencional, 
em sistemas digitais de controle. A fim de minimizar os 
impactos desta transição, familiarizando as equipes com 
os novos equipamentos, foi desenvolvido um simulador que 
contempla o sistema automatizado para controle e supervisão 
do sistema de água pura. 

treinandO O cOrpO técnicO
cOm tecnOlOgia digital

M a r c o  a u r é l i o  s i q u e i r a  M a u r o  /  a r M a n d o  l u i z  o r T i z  T o r r e s

n i l T o n  s e r g i o  r a M o s  q u o i r i n  /  J u a n  c a r l o s  o b e l a r  b e n i T e z
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ENERGIA

TREINANDO O CORPO TÉCNICO COM TECNOLOGIA DIGITAL

ITAIPU

A Usina Hidrelétrica de ITAIPU é atualmente 
responsável por 19% da energia consumida no 
Brasil e 91% da consumida no Paraguai. Para as-
segurar este fornecimento, dispõe de vinte unidades 
geradoras de 700 MW, totalizando uma potência 
instalada de 14000 MW (1), cujos equipamentos 
devem garantir alta disponibilidade. Suas unida-
des geradoras foram instaladas em duas fases bem 
distintas: a primeira, na década de 1980, que con-
templou dezoito unidades; e a segunda, na década 
de 2000 com mais duas unidades.

Os sistemas da Usina Hidrelétrica da ITAIPU, 
projetados na década de 1970, encontram-se em 
funcionamento com indicadores de desempenho ple-
namente satisfatórios, porém começam a apresentar 
dificuldades de manutenção e reposição de compo-
nentes, muitas vezes por desativação da produção. 
Em virtude desse fato iniciaram-
-se, há algum tempo, estudos de 
modernização da usina visando 
à conservação da confiabilidade 
dos sistemas.

Com a implantação das duas 
novas unidades geradoras pode-
-se ter uma boa experiência de 
como as equipes de manutenção 
se comportariam na transição 
da tecnologia convencional, 
utilização de controle analógico 
baseado na lógica de relés apli-
cada na primeira etapa, para a 
tecnologia digital, baseada em 
controlador lógico programável (CLP) aplicada na 
segunda etapa.

Apesar das equipes receberem diversos treinamen-
tos prático/teórico na área de automação e sistemas 
digitais, não haviam ainda experimentado no campo 
tal tecnologia. Pode-se observar que para a efetiva 
familiarização e utilização dos sistemas digitais utili-
zados para os controles dos equipamentos das novas 
unidades, recém-inauguradas, ter-se-ía que quebrar 
alguns paradigmas, tais como: “Eu não tenho mais 
cabeça para esta nova tecnologia”, “Vai ser difícil de 
solucionar problemas emergenciais, pois o sistema 
é uma caixa-preta”, “Como vamos implementar 
melhorias nesse sistema?”, “Esta linguagem de pro-
gramação é muito complicada” etc. Esses fatos se 
devem à formação dos profissionais de manutenção 
elétrica, os quais têm idade média de 40 anos, e que 

na grande maioria foram treinados e possuem larga 
experiência em diagrama de relés.

A fim de minimizar os impactos dessa transição, 
familiarizando as equipes com os novos equipamen-
tos, foi desenvolvido um simulador que contempla o 
sistema automatizado para controle e supervisão do 
sistema de água pura, com o qual a equipe pode ser 
treinada e familiarizada, realmente realizando interven-
ções e parametrizações, atuando sem o receio de estar 
cometendo algum erro ou inserindo um erro oculto 
que prejudique o bom funcionamento do sistema em 
questão, o qual é essencial para o desempenho das 
unidades geradoras. Caso os geradores não possuíssem 
esse sistema, a potência gerada por cada unidade seria 
aproximadamente igual a apenas 170 MW. (2)

O SISTEMA DE ÁGUA PURA

Para se obter um controle efetivo da temperatura 
no enrolamento estatórico das 
Unidades Geradoras de ITAIPU 
durante sua operação, foi pro-
jetado e instalado um sistema 
auxiliar, conhecido por sistema 
de água pura, que consiste da 
circulação forçada de fluido re-
frigerante pelas barras estatóricas. 
Esse fluido consiste em água 
desmineralizada, com maior grau 
de pureza possível, pH básico e 
baixos valores de condutividade. 
A finalidade do sistema de água 
pura é aumentar a eficiência 
do gerador retirando o calor do 

enrolamento estatórico, para isso efetua a regulação 
pela variação da vazão de água bruta nos trocadores 
de calor. Nas unidades de 1 a 18, os valores de tempe-
ratura da água pura na saída do estator e de corrente 
no enrolamento estatórico são utilizados para regular 
a abertura ou fechamento da válvula na entrada do 
circuito de água bruta (20WI), enquanto que nas duas 
novas unidades (9A e 18A) utilizam-se a temperatura 
de água pura na entrada do estator e a corrente no en-
rolamento estatórico para regular a válvula na entrada 
do circuito de água bruta (20RWI). Essa regulação 
aumenta ou diminui a vazão de água bruta, variando 
consequentemente a eficiência da transferência de 
calor dos trocadores de calor. 

Circuito Elétrico 
O enrolamento estatórico das unidades geradoras 

A Usina Hidrelétrica 
de ITAIPU é 
atualmente 

responsável por 19% 
da energia consumida 

no Brasil e 91% da 
energia consumida no 

Paraguai
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de Itaipu é do tipo ondu-
lado, composto de 1008 
barras dispostas em 504 
ranhuras. Essas barras, 
por sua vez, são constitu-
ídas internamente por 30 
condutores elementares 
isolados entre si, sendo seis 
desses condutores ocos, permitindo a circulação de 
água pura. 

As barras têm formato especial que facilita a 
construção do enrolamento. Nos terminais de cada 
barra pode-se distinguir as conexões elétricas e hi-
dráulicas.

Circuito Hidráulico 
Como visto anteriormente, o enrolamento estató-

rico é composto de 1008 barras, e para possibilitar 
a circulação de água pura nos condutores ocos de 
cada barra foi necessária a montagem de circuitos 
hidráulicos distintos. São ao todo 168 circuitos, 
composto pela interligação de seis barras. Dentro 
do gerador os circuitos hidráulicos assumem várias 
configurações, entre elas a mais utilizada está repre-
sentada na Figura 1.

A alimentação desses circuitos é realizada pelo anel 
distribuidor, que fica disposto sobre o estator e fornece 
água pura com temperatura de aproximadamente 
40º C. Em paralelo está instalado o anel coletor, que 

por sua vez interliga 
todas as saídas dos 
circuitos hidráulicos. 
Esse anel recolhe a 
água aquecida que 
circulou ao longo das 
barras de cada circuito 
hidráulico.

Para que o objetivo do sistema de água pura seja 
atendido existem duas bombas centrífugas conec-
tadas em paralelo, das quais apenas uma opera de 
cada vez. A bomba em funcionamento é respon-
sável por manter o fluxo de água pura no circuito 
hidráulico principal. Caso ocorra alguma falha na 
bomba 5 principal a outra é ligada imediatamente 
para manter a configuração do sistema. Toda a água 
pressurizada pela bomba é dividida entre dois troca-
dores de calor, dos quais sai resfriada e entra no anel 
distribuidor alimentando os 168 circuitos hidráulicos 
do enrolamento estatórico, efetuando, dessa maneira, 
o resfriamento dos condutores. Em cada circuito 
hidráulico a água completa seu caminho passando 
por seis barras estatóricas, e chegando ao anel coletor. 

Nesse ponto, a água pura tem sua temperatura 
elevada devido à troca de calor efetuada no enrola-
mento estatórico. Ela volta ao circuito hidráulico 
principal passando pela bomba, pelos trocadores 
de calor, pelo filtro mecânico e retorna ao estator, 
formando um circuito fechado. 

ITAIPU BINACIONAL

Circuito hidráulico mais utilizado

Figura 1
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Existe uma derivação após os trocadores de calor, 
pela qual circula uma pequena proporção de água 
para efetuar o controle de condutividade e manter as 
condições químicas da água.

O TREINAMENTO DO CORPO  
TÉCNICO EM SISTEMAS DIGITAIS

Durante a implantação das duas novas unidades, 
na fase de comissionamento, o corpo técnico teve 
os primeiros contatos com a nova tecnologia digital 
para supervisão e controle de sistemas industriais. 
Apesar de a equipe já ter passado 
por treinamentos específicos de 
sistemas digitais e controladores 
lógicos programáveis (CLPs), 
ainda não tinha vivenciado em 
campo tal tecnologia, e quando 
se deparou com a mesma durante 
o comissionamento, pré-operação 
e manutenções programadas as 
duvidas e indagações começaram 
a aparecer, tais como, “Vai ser 
difícil de solucionar problemas 
emergênciais pois o sistema é 
uma caixa-preta”, “Como vamos 
implementar melhorias nesse 
sistema?”, etc. 

Com o propósito de minimizar 
as dúvidas e indagações do corpo 
técnico, iniciou-se de imediato 
uma política de treinamento es-
pecífico para o sistema de controle digitalizado em-
pregado no sistema de água pura das novas unidades 
geradoras que contemplava duas etapas: 

Primeira Etapa 
treinamento em sala de aula, com exposição 

teórica do sistema, mostrando as diversidades e parti-
cularidades, efetuado pelo profissional que teve maior 
contato com o sistema durante o comissionamento.

Segunda Etapa 
treinamento prático, com visita a instalação, 

verificação de funcionamento e interação entre os 
participantes e equipamento durante paradas pre-
ventivas nas unidades 9A ou 18A. Como as paradas 
preventivas para manutenção das unidades gera-
doras possuem períodos extremamente otimizados 
(anual – 9 dias, bienal – 11 dias, quadrienal – 13 
dias), percebeu-se que o tempo para a realização da 

ENERGIA
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segunda etapa do treinamento era insuficiente, e que 
tanto os participantes quanto o instrutor ficavam 
receosos em realmente pôr a mão na massa devido 
à preocupação de inserir problemas ocultos ou da-
nificar a programação existente no CLP.

Para tentar flexibilizar os treinamentos e torná-los 
mais eficientes, surge a ideia da confecção de um 
simulador, no qual poder-se-ia efetuar a segunda 
etapa do treinamento sem depender de a unidade 
geradora estar parada para manutenção preventiva. 
Ou seja, a realização do treinamento poderia ser feita 
em uma melhor oportunidade, quando as equipes en-

volvidas estariam disponíveis em 
tempo integral ao treinamento, de 
preferência em períodos onde não 
se tenha manutenção preventiva 
em unidades geradoras.

O Simulador
Com a confecção do equi-

pamento pretende-se reduzir a 
“distância tecnológica” entre as 
novas e as antigas unidades ge-
radoras facilitando o trabalho dos 
técnicos de manutenção.

Para o projeto do simulador 
pensou-se em:

• reproduzir fielmente as ins-
talações de campo, ou seja, o 
software instalado no CLP do 
simulador deveria ser o mesmo 
do instalado no campo;

• aproveitar as sobras de materiais disponíveis na 
central hidrelétrica;

• utilizar o CLP do simulador como sobressalente 
em caso de emergências;

• portatibilidade, ou seja, o simulador poderia ser 
transportado facilmente para qualquer sala ou ofici-
na de campo para se efetuarsimulações e treinamen-
to. Para o controle e supervisão do sistema de água 
pura instalado nas unidades 9A e 18A foi utilizado 
o CLP de fabricação Siemens, família S7-300.

A fim de atender a lógica de controle exigida 
pelo sistema de água pura, foi necessário distribuir 
as entradas e saídas disponíveis no CLP da seguinte 
maneira:

Para que se pudesse reproduzir fielmente as situ-
ações de campo, dever-se-ia disponibilizar atuadores 
para as referidas entradas digitais e analógicas, e indi-
cadores para as saídas analógicas e digitais utilizadas 

Com a implantação 
do Simulador no 
treinamento em 
sistemas digitais 

de controle do 
corpo técnico 

de manutenção 
com formação 

convencional, pode-
se observar grandes 

ganhos
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no sistema. Logo utilizaram-se chaves de alavanca 
para simular as entradas digitais e potenciômetros 
para as analógicas, enquanto que para a saídas 
utilizou-se leds e display de sete segmentos. 

No intuito de tornar o simulador o mais versátil 
e de fácil utilização, definiu-se um layout que con-
templasse todos os dispositivos de campo em um 
esquema sinóptico da instalação física do sistema 
de água pura.

Após montagem do simulador, contemplando 
todos os apontamentos listados acima, obteve-se o 
produto final. Todos os componentes internos uti-
lizados na construção do simulador são facilmente 
encontrados no mercado. Para acomodar os compo-
nentes utilizou-se um quadro de comando que havia 
sobrado da montagem das primeiras unidades gera-
doras de Itaipu e que iria ser vendido como sucata.

Ao final do projeto, teve-se os seguintes custos 
associados:

• 52% com materiais, dos quais 95% são refe-
rentes ao CLP, ou seja o CLP custou 49,5% do 
investimento.

• 48% com mão de obra.

Esse custo, comparado com a importância e rele-
vância do sistema de água pura para a unidade gerado-
ra, com potência de 700 MW, é extremamente baixo. 
Com a utilização do simulador para treinamento ou 
teste de novas implementações, antes de efetuá-las no 
campo, espera-se reduzir o tempo de indisponibilidade 
operativa para intervenções no sistema. E ainda, ao 
economizar-se apenas de 1 a 2 horas de máquina pa-
rada durante uma intervenção no sistema, já se paga o 
sistema devido aos faturamentos de geração envolvidos.

O Treinamento Prático das Equipes
Em Campo – In Loco - Durante a execução deste 

tipo de treinamento, observou-se um baixo aprovei-
tamento das equipes treinadas, pois o ambiente em 
que se realiza a instrução prática está sujeito ao ruido 
proveniente das unidades adjacentes e dependendo da 
época do ano com temperaturas elevadas, causando 
assim um desconforto à equipe.

Ressaltam-se ainda a dependência de unidade 
parada para manutenção preventiva e, associado a 
isso, o curto espaço de tempo para a execução das 
atividades de manutenção programadas no sistema 
e o referido treinamento.

Em todas as oportunidades em que se realizou 
esse tipo de treinamento observou-se o receio da 
equipe em colocar a mão na massa e causar danos 
ao equipamento, principalmente quando se falava 
na programação do CLP.

No Simulador – Durante essa fase de treinamento, 
a equipe efetua uma visita à instalação física para 
conhecer o equipamento, independentemente se a 
unidade geradora está em funcionamento ou para-
da, e, após, se dirige para o simulador, onde pode se 
familiarizar com o sistema propriamente dito. 

Após apresentação do sistema, inicia-se a simu-
lação de diversas situações de seu funcionamento do 
sistema para que a equipe possa efetuar a navegação 
online pelo software do CLP, entendendo o funcio-
namento do mesmo.

Com a familiarização foi possivel simular situa-
ções de falhas as mais diversas possíveis, para que a 
equipe verificasse e a solucionasse em um ambiente 
climatizado, calmo e com tranquilidade (Figura 13). 
Essas situações são extremamente vantajosas pois 
a equipe pode treinar, até de maneira exaustiva, as 
possíveis situações do dia a dia da manutenção, e 
quando de uma solicitação real estará com suficiente 
habilidade para lidar com a situação na prática, resta-
belecendo a unidade geradora em um menor tempo.

ITAIPU BINACIONAL

DATA PARTICIPANTES
DURAÇÃO

SIMULADOR
TEÓRICO PRÁTICO

2007 Outubro 14 2 DIAS 1 DIA NÃO

2008 Maio 14 2 DIAS 1 DIA NÃO

2008 Novembro 17 1 DIA 2 DIAS SIM

2009 Março 17 1 DIA 2 DIAS SIM

2009 Setembro 20 1 DIA 2 DIAS SIM

Estrutura dos treinamentos

Tabela
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Marco Aurélio Siqueira Mauro, Armando Luiz Ortiz Torres, Nilton 
Sergio Ramos Quoirin e Juan Carlos Obelar Benitez são da Divisão 
de Engenharia de Manutenção Elétrica (Setor de Geradores) de 
Itaipu Binacional

Balanço dos Treinamentos
A divisão responsável pela manutenção elé-

trica possui um total de 83 colaboradores (en-
genheiros, técnicos e eletricistas) divididos em 3 
setores, dos quais o setor responsável pelo sistema 
tem 42 colaboradores. Os treinamentos foram 
extruturados da seguinte maneira: (ver tabela na 
página anterior). 

CONCLUSÕES

As instalações da Usina Hidrelétrica de Itaipu 
devem possuir uma responsabilidade altíssima dos 
equipamentos, pois ela é responsável por aproxi-
madamente 19% da energia consumida no Brasil 
e 91% da energia consumida no Paraguai, fato que 
delega uma responsabilidade muito alta. Por isso a 
preocupação em desenvolver metodologias de trei-
namento para a equipe técnica de forma a acompa-
nhar o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
principalmente os sistemas de controle e supervisão 
de equipamentos essenciais ao funcionamento das 
unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Com a implantação do Simulador no treinamento 

em sistemas digitais de controle do corpo técnico de 
manutenção com formação convencional, pode-se 
observar grandes ganhos, tais como:

• Possibilidade de treinamento no sistema em 
questão, sem a dependência do tempo de máquina 
parada para manutenção, o que hoje é muito restrito 
devido aos compromissos da empresa para com o 
sistema elétrico brasileiro e paraguaio;

• Treinamento do corpo técnico em local apro-
priado, com conforto térmico e acústico;

• Facilidade de visualização e entendimento do 
sistema, qual o seu comportamento quando em 
funcionamento e quais os impactos na produção 
da Unidade Geradora, auxiliando o treinamento 
dos novos admitidos que estão integrando o quadro, 
contribuindo para o processo de Gestão do Conhe-
cimento que já vem sendo desenvolvido, há algum 
tempo, na Itaipu Binacional.

• Possibilidade de efetuar validação de alterações 
no software embarcado do CLP no simulador an-
tes de implementação no campo, fato que reduz o 
tempo de máquina parada para uma intervenção 
pois a maioria dos testes após a alteração já estariam 
contemplados no simulador.

Este case foi apresentado no 24º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de 
Manutenção (Abraman), em 2009.
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ARCELORMITTAL TUBARÃO

O papel da manutenção na indústria é conhecidamente um dos 
fatores diretamente relacionados aos índices de disponibilidade 
e confiabilidade de equipamentos e sistemas em qualquer tipo 
de processo industrial, sendo cada vez mais considerada como 
um dos grandes diferenciais competitivos para qualquer empresa 
produtora.

supOrte da manutençãO 
a nOvO ciclO de expansãO

F á b i o  d e  b o r b a  s a n c h o T e n e  /  a n d r é  l u i z  b i c a l h o  b a r b o s a

e l i a s  V a l e n T i M  a r d i s s o n

Este artigo tem como objetivo demonstrar a 
importância de considerar o foco na manu-
tenção como um dos fatores imprescindíveis 
para a competitividade e sustentabilidade de 

um projeto de expansão de uma usina siderúrgica, 
demonstrando alguns dos recursos, concepções e 
práticas de engenharia considerados para os sistemas 
elétricos e de automação das novas unidades do pro-
jeto de expansão de produção de 5 milhões para 7,5 
milhões de toneladas/ano da ArcelorMittal Tubarão.

A USINA

A usina siderúrgica da ArcelorMittal Tubarão 
está localizada na cidade da Serra, no estado do 
Espírito Santo, e teve o início de sua operação em 
novembro de 1983, cuja produção atual é composta 
basicamente de placas de aço, bobinas laminadas 
a quente e a frio (unidade produtiva em SC). Em 
19/07/2007 foi iniciada a produção da última planta 
compreendida no projeto de expansão de produção, 
das anteriores 5 milhões de toneladas/ano para uma 
capacidade de 7,5 milhões de toneladas/ano.
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SIDERURGIA

SUPORTE DA MANUTENÇÃO A NOVO CICLO DE EXPANSÃO

Desde o princípio de suas atividades, a Arcelor-
Mittal Tubarão sempre passou por diversos pro-
cessos de expansão de produção, vivenciando então 
diferentes ciclos operacionais e praticando em cada 
um deles a identificação de novas tecnologias nos 
mais diversos sites siderúrgicos no mundo, possibi-
litando assim a concepção e implementação de um 
novo projeto dotado das melhores praticas e recursos 
de tecnologias disponíveis na atualidade. 

Este artigo tem como objetivo mostrar uma parte 
de todos os recursos, tecnologias e equipamentos dis-
ponibilizados na automação das novas plantas para 
as equipes de operação, engenharia e em especial a 
manutenção, que vêm a proporcionar facilidade e 
agilidade na detecção de anomalias no processo ou 
nos equipamentos, possibili-
tando a obtenção da máxima 
otimização do processo e man-
ter sua alta competitividade no 
mercado. 

Serão apresentados recur-
sos referentes às novas unida-
des instaladas:

• Convertedor 03 e respecti-
vo Tratamento de água;

• Despoeiramento 1º e 2º;
• Matérias-Primas;
• Lingotamento Continuo 03

ESPECIFICAÇÃO E  
CONCEPÇÃO DO SISTEMA

A premissa inicial definida para o projeto de 
expansão foi a de atender as condições de projeto 
e a implantação das novas unidades com o menor 
custo e menor interferência com o site já em operação 
possíveis. Para tanto, além da tecnologia consolidada 
e aplicada em outras diversas usinas no mundo, 
tornouse necessário identificar e desenvolver, com 
fornecedores, recursos e aplicações que viabilizassem 
o atendimento dos objetivos envolvidos.

No que diz respeito à implementação futura de 
novas tecnologias, conhecidamente um fator rele-
vante e necessário para qualquer empresa, deve-se 
prover atenção especial para os detalhes de interface 
e identificação de incompatibilidades e desvios de 
projeto de forma a reduzir problemas com a automa-
ção existente e permitir implementações/melhorias 
que se fizerem necessárias ao longo da vida útil dos 
novos equipamentos, não se limitando apenas à 
análise de continuidade de linhas de equipamentos 

no mercado. Por meio da comprovação de estudos 
de engenharia e o atendimento às normas internas de 
fornecimento e internacionais, foi permitido inovar 
conceitos e implementar ferramentas de controle e 
supervisão que disponibilizam recursos de integração 
e monitoração de todas as condições e situações ope-
racionais em tempo real, facilitando o rastreamento 
de falhas pela equipe de manutenção e permitindo 
disponibilizar um elevado índice de disponibilidade, 
eficiência e segurança de todos os equipamentos e 
conjuntos da nova planta.

Na etapa de definições de engenharia, como 
consequência das premissas e condições definidas 
acima, foram consideradas importantes as definições 
iniciais abaixo:

• Utilização de Equipamen-
tos/ instrumentos em rede e 
com recursos de diagnóstico;

• Telas de diagnósticos 
específicas para cada tipo de 
aplicação;

• Sistema SCADA com in-
formações de várias grandezas 
elétricas (tensão, corrente, I2t, 
temperatura, vibração etc.);

• Gerenciamento de ativos;
• Uso de sistemas stand-by;

• Estruturação do software aplicativo com uso do 
conceito de objetos e atributos;

• Sistema de monitoração – on-line- de tempera-
tura e obstrução nos tubos das coifas;

• Sistema de controle de vazão de água industrial e 
de lavagem de gás – uso de motores de grande poten-
cia (até 800 kW) alimentado em tensão de 460 Vca;

• Carros de gusa e aço acionados por motor AC;
• Eliminação de condições de risco humano e 

operacional remanescentes;

Nos próximos itens a seguir serão demonstrados 
alguns exemplos dos recursos e tecnologias mencio-
nados acima e disponibilizados para a automação das 
novas plantas do projeto de expansão.

Sistema elétrico e proteção
O fator certamente mais relevante em uma 

usina siderúrgica é prover a segurança do homem 
no processo produtivo e nas atividades de manu-
tenção. A segurança total foi inquestionavelmente 
o objetivo maior da definição de instalações e equi-
pamentos no projeto, estabelecendo os critérios da 
NR-10(3) como imperativos para todos os equi-

Desde o princípio de 
suas atividades, a 

ArcelorMittal Tubarão 
sempre passou por 

diversos processos de 
expansão de produção
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pamentos e funcionalidades 
envolvidos. 

Quanto à segurança ope-
racional, foram desenvolvidos 
estudos e simulações para 
manter a condição de alimen-
tações alternativas e solucio-
nar problemas verificados em 
projetos anteriores após o próprio aprendizado. As 
seguintes características formaram a fundamentação 
do sistema de alimentação elétrica da planta:

• Redundância e flexibilidade nas alimentações 
elétricas de potência e controle;

• Estudo e realocação de cargas da planta atual – 
Ex: motores de média tensão da planta anterior para 
os alimentadores da planta dos 7,5 MT/ano com o 
objetivo de compatibilizar e adequar os limites dos 
alimentadores da planta atual;

• Facilidade de parametrização: módulos indepen-
dentes para configuração de grupos relés eletrônicos 
similares, reduzindo tempo de comissionamento;

• Implementação de sistemas SCADA / Supervi-
sório dedicados ao sistema elétrico da planta.

A utilização de sistema de supervisão próprio para 
sistema elétrico da planta possibilitou acesso rápido 
a diagnósticos, análises de falhas e seletividade da 
proteção em caso de sua ocorrência.

Acionamentos
Com o objetivo de obter maior disponibilidade 

operacional das plantas, redução dos custos de 
manutenção dos custos com ativos imobilizados, 
foram avaliadas as características técnicas e identi-
ficados os grupos intercambiáveis entre os motores 
da empresa (prioritariamente para grandes máqui-
nas - >150 kw), possibilitando a redução de custos 
de aquisição e otimizando o uso de sobressalentes.

Para o acionamento de cargas das novas unidades 
em baixa tensão, foram instalados novos centros 
de controle de motores (CCM’s) inteligentes com 
comunicação em rede, possibilitando:

• disponibilizar acessos e ajustes diretos à proteção 
individual e coletiva das cargas;

• possibilitar diagnósticos individualizados, por 
acionamento;

• possibilitar acompanhamento de temperatura 
e vibração de motores através de sensores instalados 
individualmente nos enrolamentos;

• realização de diagnósticos diferenciados por 
aplicação / importância;

Para a aplicação 
de inversores, foram 
especificados modelos 
de motores adequa-
dos para operação em 
frequência variável. 
A informatização e 
aumento de recursos 

de diagnósticos pela aplicação de CCMs inteligentes 
e drives possibilitou a estruturação para comando 
e feedback de acionamentos, visando a total com-
patibilidade, redução de tempo de implementação/
comissionamento, bem como a redução do tempo de 
análise na ocorrência de qualquer problema.

A figura 1 exemplifica a estruturação concebida 
para o acionamento e supervisão do dispositivo. 
À esquerda é apresentada estrutura de comando e  
feedback para drives, à direita a estrutura de comu-
nicação para todo acionamento via CCM até super-
visório operacional e elétrico (SCADA).

Destacam-se também para acionamentos:
• Adoção de Link DC em algumas plantas, pos-

sibilitando utilização de fonte regenerativa e redun-
dante (ex: área comum e segmentos do Lingotamento 
Contínuo);

• Sistema de Basculamento de carga líquida em 
Link DC – fonte não regenerativa e redundante 
(Aciaria);

• Uso de inversores de frequência para bombas 
nas estações de tratamento de água (facilidade de 
controle e redução de consumo de energia);

Sistemas de controle, redes e supervisório
Certamente um dos fatores mais importantes 

para o sucesso de uma nova instalação e obtenção 
do estado da arte em manutenção é a concepção 
correta do sistema de controle, buscando a maximi-
zação de recursos para obtenção de todas as infor-
mações necessárias para manutenção preventiva e 
possibilitando rápida atuação em caso de eventual 
atividade corretiva, além da já esperada continuidade 
e estabilidade operacional, com baixa variabilidade 
na operação.

A programação de software de nível 0/1 e sistema 
supervisório foi realizada utilizando conceitos de 
orientação ao objeto(4), padronizando a programação 
de equipamentos similares e unificando estruturas 
de programação do elemento de campo ao sistema 
supervisório. Essa definição possibilitou a redução no 
tempo de implantação e facilidade na compreensão 
do software (incluindo treinamento de novos profis-



Mai.Jun/2010

19

SIDERURGIA

SUPORTE DA MANUTENÇÃO A NOVO CICLO DE EXPANSÃO

sionais), com estruturas similares para equipamentos 
de diferentes partes da planta.

A figura 2 mostra um exemplo de bloco estrutu-
rado, referente ao monitoramento de instrumento em 
rede Profibus PA. Cada instrumento da planta possui 
definições de alarme, variável medida, status interno 
e indicadores de falhas similares e padronizados. 

O sistema de supervisão concebido possibilita 

obter informações completas para diagnósticos e 
detecção de falhas de equipamento, processo ou de 
comunicação no sistema de controle de forma visual, 
além de disponibilizadas telas exclusivas para alar-
mes críticos e permissivas de processo diretamente re-
lacionados com a segurança humana e operacional.

Outras definições importantes para o sistema de 
controle de processos:

Exemplo de estruturação para comando e diagnóstico de acionamentos

Figura 1

Send Data PLC to Drive

Drive Parameter Casting Area Application

Data Value Platform Strand Tables WTP

PZD1 CTW1 – Control Word 1 Used Used Used Used

PZD2 Speed Set point Used Used Used Used

PZD3 Free Spare Spare Spare Spare

PZD4 CTW2 – Control Word 2 Used Used Used Used

PZD5 Additional Set point Spare Used Spare Spare

PZD6 Free Spare Used Spare Spare

Send Data to Drive to PLC

Drive Parameter Casting Area Application

Data Value Platform Strand Tables WTP

PZD1 CTW1 – Control Word 1 Used Used Used Used

PZD2 Speed Set point Used Used Used Used

PZD3 Free Spare Used Spare Spare

PZD4 CTW2 – Control Word 2 Used Used Used Used

PZD5 Additional Set point Spare Spare Spare Spare

PZD6 Free Used Used Used Used
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• Priorização para utilização de redes em anel e 
determinísticas para sinais relevantes;

• Divisão de PLC’s por critérios exclusivamente 
operacionais;

• Uso de Fibras Óticas para comunicação entre 
remotas e distribuidores em campo, eliminando in-
terferências elétricas nos ramos principais;

• Definição de alarmes e prioridades em conjunto 
com equipes de operação e manutenção;

• Sistema supervisório com servidores redundantes 
por área operacional e banco de dados exclusivo, 
proporcionando confiabilidade operacional e flexi-
bilidade de manutenção;

• Instrumentação toda interligada em rede, faci-
litando diagnósticos e ajustes de parâmetros on-line;

• Asset Management: obrigatoriedade de forneci-
mento de instrumentação inteligente e diagnósticos 
individualizados, possibilitando integração total com 
o sistema de Nível 1;

Outras facilidades
Para alcançar o objetivo da excelência em manu-

tenção e operacional, é necessário o estudo e contínua 
evolução da concepção e montagem de sistemas, 
utilizando da tecnologia disponível no mercado. 

Um item implementado relevante foi a dispo-
nibilização de modos de operação específicos para 
simulação operacional, em que o funcionamento 

integrado da planta (ex.: Lingotamento Contínuo 
de placas) pode ser efetuado na totalidade sem a 
matéria-prima e geração de produto em seu interior, 
normalmente premissas de funcionamento. Como 
vantagens da simulação operacional destacam-se:

• Simulação de condições adversas para verifi-
cação do comportamento do processo, sem risco de 
danos;

• Auxílio de teste físico integrado no retorno de 
paradas programadas – evitando a descoberta tardia 
de problemas nas intervenções realizadas;

• Testes globais para realização de modificações 
parciais na planta;

Destaca-se ainda:
• Sistema de adição baseado em tecnologia de 

CCM inteligente – gavetas removíveis, redes e reles 
inteligentes, permitindo flexibilidade operacional e 
redundância de acionamento;

RESULTADOS

A disponibilização de todos os recursos apresenta-
dos neste artigo auxiliando a prática de manutenção de 
classe mundial(5) possibilitaram à ArcelorMital Tu-
barão o aproveitamento máximo dos equipamentos 
para alcançar a meta agressiva de atingir a capacidade 
nominal de produção das novas unidades em 4 messes. 

Exemplo de estruturação para comando e diagnóstico de acionamentos

Figura 2
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Fábio de Borba Sanchotene, André Luiz Bicalho Barbosa e Elias 
Valentim Ardisson são engenheiros eletricistas da Divisão de 
Engenharia Elétrica e Eletrônica da ArcelorMittal Tubarão

Apesar das novas plantas contarem com novas 
tecnologias em siderurgia e consequentemente com 
equipamentos e sistemas novos para as equipes de 
manutenção elétrica e mecânica, os índices de dis-
ponibilidade (6) de equipamentos das novas plantas 
aproximam-se após o primeiro ano de operação dos 
valores obtidos para as unidades já em operação, 
estando todas com valores superiores a 94%5 de 
disponibilidade em 2008.

CONCLUSÃO

A eficiência nas etapas de engenharia, a siner-
gia entre as equipes envolvidas no projeto, sua 
experiência anterior e a correta especificação dos 
equipamentos permitiu a minimização do tempo 
de comissionamento, start up e rating up das novas 
plantas operacionais. A base instalada foi concebida 
e dotada de sistemas digitais de controle e supervisão 

que permitem a rápida identificação de desvios e 
permitindo também efetuar com sucesso quaisquer 
intervenções ou melhorias nos equipamentos. A 
maior facilidade no rastreamento de falhas permite 
também alcançar um elevado índice de disponibi-
lidade e eficiência para os novos equipamentos do 
projeto de expansão executado. 

Na prática, é conhecido que o gerenciamento dos 
custos envolvidos nas atividades de manutenção 
podem significar o diferencial econômico ou pro-
funda redução de margem de lucro de uma empresa 
(7), especialmente em um ambiente de mercado 
que configura uma crescente e constante demanda 
por produtividade, preço, qualidade, segurança e 
meio ambiente. O foco na manutenção durante 
a concepção e execução das etapas de engenharia 
deve, portanto, ser considerado item de extrema 
importância para as definições de qualquer projeto 
de implantação ou expansão de produção industrial.

Este case foi apresentado no 24º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de 
Manutenção (Abraman), em 2009.
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A 
Infor também conta com 3.500 especialistas 
de produtos e 1.400 parceiros em serviços 
profissionais e em vendas localizados em todo 
o mundo, oferecendo suporte e treinamento 

em 20 idiomas, além de um canal de comunicação 
disponível, a qual conecta todos os seus clientes.

Em 2003, um ano após a sua fundação, a receita 
da Infor era de US$ 110 milhões. Mas em poucos 
anos a empresa se transformou em uma das maiores 
fornecedoras de software para negócios, com um 
rendimento de aproximadamente US$ 2 bilhões. 
Essa expansão foi marcada também pela aquisição 
de empresas: foram mais de 30 negócios.

SERVIÇOS GLOBAIS

As principais ferramentas oferecidas pela Infor 
são:

Infor CRM (Gestão de 
Relacionamento com os Clientes) 

Ajuda às empresas na otimização de seus rela-
cionamentos com os clientes integrando marketing, 
vendas e serviços. Ao fornecer uma visão de 360 
graus dos clientes, o sistema permite um diálogo 

Fundada em 2002, a Infor é líder no fornecimento de software 
de gestão para médias empresas. A empresa, que tem sede 
em Alpharetta, nos Estados Unidos, opera em mais de 125 
países, tem mais de 70 mil clientes e oito mil funcionários entre 
Américas, Europa, Oriente Médio, África, Austrália e Pacífico. 
Está no Brasil desde 2006.

O crescimentO nO 
Brasil de um player glOBal



Mai.Jun/2010

23

TECNOLOGIA

O CRESCIMENTO NO BRASIL DE UM PLAYER GLOBAL

consistente e contínuo baseado em informações em 
tempo real. Com este conjunto avançado de soluções, 
você pode aproveitar o máximo de cada interação 
com cliente em todo canal ou ponto de vendas. 

Infor EAM (Gestão de 
Ativos Corporativos) 

Possibilita que fabricantes, distribuidores e orga-
nizações de serviços economizem tempo e dinheiro, 
otimizando recursos de manutenção, melhorando 
produtividade de equipamento e pessoal, aumentan-
do a eficiência do estoque e reforçando sua capacidade 
de cobrar reivindicações relacionadas a garantias. 
As ferramentas de relatório da 
Infor EAM proporcionam uma 
melhor tomada de decisão para 
ajudar a melhorar o gerencia-
mento futuro do desempenho 
de ativos e sua rentabilidade.

Infor ERP 
(Planejamento 
de Recursos 
Corporativos) 

Como um fornecedor de 
software ERP, a Infor oferece 
uma variedade de soluções 
ERP que ajudam as empresas 
em um grande espectro de 
subsetores a se automatiza-
rem, planejarem, colaborarem 
e executarem conforme suas 
necessidades comerciais úni-
cas. Construído sobre uma 
arquitetura aberta, flexível, 
orientada para serviços (SOA) 
com interfaces de usuários 
modernas, baseadas na Inter-
net, as soluções escalonáveis ERP da Infor nunca 
prendem o cliente a um modo de operação apenas. 
Em vez disso, elas oferecem uma gama de fun-
cionalidade que permite que o cliente automatize 
processos-chave de manufatura e  financeiros, 
atenda a demandas flutuantes e exigências de 
conformidade, e ainda colabora internamente as-
sim como externamente em toda a sua cadeia de 
suprimentos por um custo total de titularidade. 
Recursos enxutos de fabricação são construídos 
para minimizar perdas e aumentar a qualidade e 
a produtividade, recursos sólidos pós-mercado e 
gerenciamento de expedição de serviços.

Infor FMS (Sistema de Gestão Financeira) 
Suporte responsabilidades estendidas. O Infor 

FMS combina todas as capacidades que os CFOs 
(Chief Financial Officers) precisam para atender a 
demandas crescentes – desde gestão de finanças até 
interface de funcionários, gestão de desempenho e 
iniciativas estratégicas. 

Infor HCM (Gestão de Capital Humano) 
Ajuda as empresas empreendedoras a otimizar 

todo o processo de recrutamento até aposentadoria. 
Com este sistema de gerenciamento de recursos hu-
manos, o cliente poderá atrair e reter uma força de 

trabalho qualificada, acessar e 
compartilhar de informações vi-
tais sobre forças de trabalho com 
segurança e em sigilo, adaptar 
processos da força de trabalho 
à medida que sua empresa for 
crescendo e mudando, fornecer 
recursos de autosserviço aos 
funcionários e gerentes e permi-
tir tomadas de decisões eficazes 
com referência à sua força de 
trabalho.

Infor PLM (Gestão de 
Ciclo de Vida de Produto) 

Ajuda sua empresa a maxi-
mizar lucros através da otimi-
zação de cada uma das etapas 
da vida do seu produto, desde 
gerenciamento de portfólio até 
desenvolvimento de produto e 
desenvolvimento de manutenção 
contínua e aposentadoria. Ela 
integra informações sobre o pro-

duto desde sua concepção e engenharia com sourcing, 
conformidade, fornecedores e cadeias de suprimentos, 
até acelerar o desenvolvimento dos produtos, garantir 
qualidade e aliviar riscos normativos.

Infor PM (Gestão de Desempenho) 
Liga estratégia corporativa a planos operacionais, 

gerando percepção acionável de negócios para au-
mentar a produtividade do usuário, controlando cus-
tos e melhorando o desempenho geral dos negócios.

Infor SRM (Gerenciamento de 
Relacionamento com os Fornecedores) 

Cria um ambiente de comunicação colaborativa 

Em 2003, um ano 
após a sua fundação, 
a receita da Infor era 
de US$ 110 milhões. 

Mas em poucos 
anos a empresa se 

transformou em 
uma das maiores 
fornecedoras de 
software para 

negócios, com um 
rendimento de 

aproximadamente 
US$ 2 bilhões
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em tempo real entre a empresa e seus fornecedores. 
Esse intercâmbio avançado de dados eletrônicos 
(EDI) e solução habilitada pela internet proporcio-
nam um insight mais rápido, mais exato, em sua 
cadeia de suprimentos – insight que permite que você 
economize milhões de dólares substituindo aparelho 
de fax e comunicações em rede de valor agregado 
(VAN), minimizando taxas extras com carga, me-
lhorando o desempenho do fornecedor, e reduzindo 
as despesas administrativas.

Infor SCM (Gestão de 
Cadeia de Suprimento) 

Atende ao desafio com funcionalidade especializada 
levando em consideração as diferentes perspectivas 
das cadeias de suprimentos e os desafios comerciais 
ímpares dos fabricantes, varejistas e provedores de 
transporte e serviços de logística. Ao se associar com 
a Infor, a empresa tem a garantia de possuir soluções 
SCM abrangentes entregues por um único fornecedor,  
com melhores práticas e custo total baixo embutido 
de titularidade, que combinem com todas as suas 
prioridades comerciais desde projeto de rede / esboço 
de pedidos até a entrega – do conceito-ao-cliente.

FOCO GLOBAL NO CLIENTE

Além desses serviços, a Infor oferece orientação no 
sentido de adicionar soluções no ritmo do cliente – no 

ritmo em que seus negócios forem crescendo, por 
meio, da tecnologia de última geração: Arquitetura 
Orientada para Serviços (SOA), agora denominada 
ION. Com o aplicativo, os clientes podem reagir mais 
rapidamente a exigências de negócios em constante 
transformação sem ter que interromper as operações 
para adaptar novos recursos. 

A Infor também oferece uma variedade de opções 
de compra para que o cliente possa selecionar o 
software que se adapte às suas necessidades opera-
cionais. As opções são desde licenças tradicionais de 
software, aplicações hospedadas ou software como 
serviço (SaaS). 

ESTRATÉGIA DE PRODUTOS

Infor está comprometida a entregar as melhores 
soluções específicas para atender às diversas neces-
sidades de seus negócios. Esse comprometimento é 
melhor refletido na estratégia da empresa dos 3 Es: 

Enriquecer
investimento contínuo nos produtos adquiridos 

pelos clientes.

Estender
portfólio de soluções complementares constante-

mente atualizado que proporciona lucro ao cliente.

Envolver
Comprometimento com sucesso constante de 

seus clientes, através da disponibilização de novas e 
inovadoras soluções.

PROGRAMA DE PARCERIA  
DE NEGÓCIOS INFOR

O objetivo das parcerias é aumentar o valor das so-
luções da empresa – valor em forma de alavancagem 
de tecnologia complementar, proteção de investimento 
a longo prazo, fornecimento eficiente que alcança cada 
canto do globo, e apoio para ajudar seus clientes a 
encontrarem desafios regionais e locais únicos. 

Os Serviços Profissionais Infor ajudam empresas a:
• Reduzir o custo de manutenção para as suas 

soluções de negócios 
• Focar nas iniciativas estratégicas de IT 
• Maximizar a disponibilidade de sistemas 
• Reduzir risco 
• Experimentar rapidez de valor para novos 

projetos 

Operação global – receita por região

Gráfico

50%
Américas

42%
Europa e
Oriente 
Médio

8%
Ásia e 
Pací�co
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• Manter-se atualizado com as prioridades envol-
vidas no negócio

Os Serviços Profissionais Infor compreendem 
cinco linhas de serviços, cada uma apoiada por 
consultores profissionais com bastante experiência 
e conectados a recursos ricos de desenvolvimento e 
apoio Infor. Estas linhas de serviços incluem: 

Serviços de Aplicações Gerenciadas 
Dia a dia e longo prazo, solução de proteção de 

ponto único de contato, incluindo personalizações. 

Consultoria 
Metodologia disciplinada especializada para uma gama 

de serviços de implementação, otimização e migração. 

Educação 
Desenvolvimento do conhecimento de força de 

trabalho na forma de educação e treinamento for-
necido por profissionais dedicados. 

Metodologia de Implementação 
O quadro de trabalho para implementações 

fáceis, rápidas e precisas: abordagem comprovada, 
disciplinada, baseada em conhecimento, pessoal 
especializado e ferramentas e processos práticos. 

Desenvolvimento de Solução 
Melhoramento do quadro de trabalho de aplicação 

incluindo desenvolvimento de arquitetura, persona-
lização, integração e migração. 

Hospedagem de Solução 
Suas aplicações Infor utilizadas em qualquer lu-

gar, hospedadas em nosso equipamento, gerenciada 
por nossa equipe, para fornecer a menor taxa possível 
de custo total de manutenção. 

 
SEGMENTOS DE MERCADO

A Infor foi escolhida por inúmeras empresas 
empreendedoras em vários segmentos pelo mundo. 
Entre elas estão:

• As 10 maiores empresas aeroespaciais
• Mais de 450 importantes empresas de calçados 

e vestuário
• 14 entre os 25 maiores fornecedores automotivos
• 9 entre as 10 maiores empresas de alta tecnologia 

e eletrônicos
• Mais de 4.500 fabricantes de máquinas

• 21 entre as 35 maiores empresas de ciências 
biológicas

• Quase metade dos 100 maiores distribuidores 
elétricos

• 1.000 empresas de serviços financeiros
• 90% das maiores empresas de entretenimento
• 2.000 municipalidades e agências governa-

mentais
• 22 entre os 50 maiores varejistas do mundo

A OPERAÇÃO NO BRASIL

A Infor chegou ao Brasil no final de 2006, com 

1. Microsoft 

2. IBM 

3. Oracle Corp.

4. Hewlett Packard 

5. SAP

6. Dell Inc.

7. Cisco Systems

8. Salesforce.com

9. Google 

10. EMC

11. Sun Microsystems

12. Apple

13. Infor 

14. Sage

15. Siemens

16. RIM

17. Adobe

18. AT&T

19. Intel

20. Lenovo

21. Accenture

22. TATA Consultancy

23. Lawson

24. Motorola

25. ADP

Os 25 mais influentes 
fornecedores de tecnologia em 2009

Tabela
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a aquisição de SSA Global, Systems Union, Da-
tastream e Extensity, empresas que já tinham uma 
importante presença no País. Atualmente a Infor 
Brasil é a matriz da America Latina, e Robert Faricy 
é o Sênior Vice Presidente para a região, baseado no 
escritório de São Paulo. 

No ano fiscal de 2009 a Infor apresentou os me-
lhores resultados na América Latina desde o surgi-
mento da empresa, cuja receita oriunda de licenças 
obteve um incremento de 100% em comparação ao 
ano anterior na região. 

No Brasil a operação teve um crescimento de 30% 
nas vendas através de canais de revendas e parceiros.

“À medida que as exigências de grandes cor-
porações da AL aumentam e as necessidades das 
empresas de médio porte por aqui evoluem, estas 
companhias realizam investimentos em tecnologia 
em busca de operações mais eficientes, melhoria no 
atendimento ao cliente e maior competitividade no 
mercado global”, analisa Faricy.  “Este crescimento 
recorde que obtivemos na AL é resultado da habi-
lidade da Infor em prover tecnologia com rápida 
implementação, custos operacionais reduzidos e 
menor quebra no fluxo operacional das empresas”, 
completa.

Entre os aplicativos oferecidos pela Infor as em-
presas baseadas na América Latina estão o de plane-
jamento de recursos (ERP), gestão de relacionamento 

com clientes (CRM), gestão de ativos (EAM), gestão 
financeira, gestão de performance e gestão de cadeia 
de suprimentos (SCM).

Entre os principais clientes Infor na AL estão 
nomes como Bradesco (usuário do Infor CRM para 
gerenciar Marketing e operações de vendas), Casas 
Bahia (usuária do Infor ERP LN e do Infor SCM 
Warehouse Management para melhorar suas ope-
rações nas mais de 500 lojas no Brasil), Exologística 
(prestador de serviços de Logística presente na Ar-
gentina, Brasil e Uruguai e usuário de SCM), filial 
México do HSBC (usuário de CRM), VTR (empresa 
chilena de telecomunicações e usuária de EAM), 
BCP (Banco de Crédito do Peru e usuário de CRM).

Atualmente a Infor conta com quatro escritórios 
na América Latina (Argentina, Brasil, Chile e Mé-
xico), com mais de 200 funcionários, além de uma 
vasta rede de canais de revendas e parceiros que vem 
contribuindo para o crescimento da empresa (60% no 
Cone Sul e 30% no Brasil), já sendo responsáveis por 
24% das vendas mundiais de licenças de softwares.

Nossa rede de canais de vendas estende o alcance 
da marca Infor em todo o Brasil, oferecendo soluções 
localizadas às empresas nacionais, com recursos e 
expertise locais. Vamos continuar nossos investimen-
tos em busca de aumentar ainda mais a presença de 
nossas revendas, prezando sempre pela qualidade do 
serviço aos nossos clientes.

Celso Tomé Rosa é Vice-Presidente da Infor Brasil.
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Minas Gerais é um dos mais importantes estados da Federação 
brasileira dos pontos de vista econômico, cultural, político e 
histórico. A partir de meados do século XVIII, a descoberta de 
ouro e diamantes levou a pequena localidade chamada Vila 
Rica de Ouro Preto a se transformar por décadas em uma das 
mais importantes metrópoles do mundo, com mais de 100 mil 
habitantes, enquanto Buenos Aires e Nova York tinham apenas 
10 mil moradores.

de minas gerais
para O mundO

Acorrida do ouro de Minas Gerais, segundo o 
escritor austríaco Stefan Zweig, foi a maior do 
mundo de todos os tempos, superando a da 
Califórnia e a da Sibéria. Entretanto, o ouro 

era de aluvião em sua maior parte (ouro de superfí-
cie, misturado ao cascalho dos rios) e se esgotou em 
meio século, provocando a dispersão de dezenas de 
milhares de pessoas, fenômeno que explica a enorme 
quantidade de cidades (826 municípios), povoados 
(cerca de 3 mil) e a impressionante diversidade e 
riqueza cultural de Minas Gerais. Assim nasceu a 
cidade de Nova União. 

Na região de Caeté e arredores, em Minas Gerais, 
registra-se o uso da palavra germana como designati-
vo de cachaça. O nome Germana significa algo sem 
mistura, puro, genuíno. Ele também tem origem no 
fenômeno cultural-religioso ocorrido no princípio do 
século XIX, quando uma freira chamada Germana, 
que vivia próxima a um famoso santuário (Igreja de 
Nossa Senhora da Piedade), é acometida por transes e 
revelações de natureza mística, atraindo milhares de 

g r a z i e l l e  P i n T o

GRUPO GERMANA
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pessoas em romarias devido aos remédios preparados 
por ela com cachaça e ervas. Por esses motivos a 
cachaça produzida pela família Caetano recebeu o 
nome de Germana.

A família Caetano, radicada na região de Caeté 
há mais de um século, ao iniciar a produção de 
cachaça resolveu homenagear o costume da região 
e a tradição religiosa, registrando a bebida com o 
nome da mística germana, personagem marcante no 
imaginário popular e que consolidou o santuário de 
Nossa Senhora da Piedade como local de peregrina-
ção até os dias de hoje. A memória 
de Irmã Germana está eternizada 
como marca de uma bebida de 
alta qualidade, com aroma, sabor 
e embalagens originais, que soma 
a tradição secular nos alambiques 
de Minas Gerais às mais novas 
tecnologias de produção e ocupa 
lugar de destaque na preferência 
dos consumidores de todo o país, 
atendendo aos mais exigentes 
paladares.

Além da Cachaça Germana, o 
Grupo Germana hoje é formado 
pelas empresas Chopp Germana, 
o Alambique Cachaçaria (casa 
de shows em Belo Horizonte), o 
Butiquim Mineiro (bar em Belo 
Horizonte) e a Supper Eventos (produção e promo-
ção de eventos e de artistas).  Empresas familiares, 
elas têm 220 funcionários no total. 

CACHAÇA GERMANA

O Grupo Germana teve início com a Cachaça 
Germana, fabricada na Fazenda Vista Alegre, locali-
zada no município de Nova União, a 60 quilômetros 
de Belo Horizonte. A fabricação da cachaça na fazen-
da soma quase 100 anos, sendo que há 25 a marca 
recebeu o nome de Germana.  A Família Caetano, 
proprietária da fazenda há mais de um século, produz 
as cachaças da marca de forma artesanal. 

O fundador da Cachaça Germana repassou os 
conhecimentos sobre a produção de cachaça ao filho 
Sérgio Caetano, que deu continuação ao negócio. 
Inclusive, no rótulo da Cachaça Germana, consta 
a tarja Sérgio Caetano & Filhos. A produção de ca-
chaça no pequeno alambique da fazenda, no início, 
era apenas para consumo próprio e da vizinhança.

Algum tempo depois, Sérgio passou a viajar como 

tropeiro pelo interior de Minas Gerais, levando em 
sua tropa cachaça, rapadura, fubá e açúcar mascavo 
para trocar por sabão e querosene vindos da Inglater-
ra. Essas viagens eram realizadas a cavalo e faziam 
com que muitas garrafas de cachaça quebrassem 
no caminho. Por isso, Sérgio teve a ideia inovadora 
de revesti-las com folha de bananeira, fruta típica 
da região, que além de personalizá-las e evitar a 
quebra, também as protegia dos efeitos que os raios 
solares causavam na bebida. Essa embalagem se 
tornou uma tradição.  A embalagem da garrafa da 

Germana, que é toda revestida 
com folhas secas de bananeira em 
um processo artesanal, garantiu 
o Cícero 2009 para a marca na 
5ª edição do Prêmio Mineiro de 
Excelência Gráfica, que premiou 
a linha Eduardo Costa Premium.

Sérgio Caetano e Dona Amélia 
tiveram dez filhos. Em 1975, a 
família Caetano se mudou para 
Caeté. O objetivo da mudança 
foi proporcionar estudo aos filhos, 
uma vez que em Nova União 
não existia o Ginásio. Devido à 
mudança para Caeté, a família 
arrendou a fazenda para um fa-
zendeiro do Sul do Brasil. Após 
cinco anos, Sérgio desejava reno-

var o contrato, mas Dona Amélia, com a ajuda dos 
filhos, conseguiu evitar. 

Walter, um dos filhos de Sérgio, por meio de uma 
carta, convidou todos os irmãos para uma assembleia 
na casa da irmã Dirlene, onde decidiram arrendar 
a fazenda do próprio pai. Cada um iria investir de 
acordo com sua renda. Com a fazenda nas mãos 
dos filhos, a questão era: o que fazer com aquele 
lugar enorme? Então, nessa mesma reunião, Walter 
sugeriu que deveriam continuar com a produção da 
cachaça. A família Caetano, ao promover o Festival 
da Cachaça em Sabará, batizou sua cachaça de 
‘Germana’. 

Juntando alguns empréstimos com o capital 
próprio de cada irmão, eles montaram um novo 
alambique na fazenda e começaram a produzir 
cachaça, investindo na qualidade e aperfeiçoando 
a tradição de ser embalada na palha de bananeira. 
Nessa época, Sérgio e a esposa, Amélia, juntamente 
com o caçula da família, Henrique, voltaram para 
a fazenda e os outros irmãos foram estudar em Belo 
Horizonte. 

O Grupo Germana 
teve início com a 

Cachaça Germana, 
fabricada na 

Fazenda Vista 
Alegre, localizada 
no município de 
Nova União, 60 

quilômetros de Belo 
Horizonte
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Com o tempo, a Ger-
mana cresceu e os irmãos 
perceberam que era im-
portante expandir o mer-
cado. Walter, criador da 
Associação Mineira dos 
Produtores de Aguardente 
de Qualidade (AMPAQ), junto com os irmãos mais 
velhos, teve a ideia de colocar a cachaça no merca-
do belo-horizontino.  Foi então que um amigo da 
família, Maxwell Rabelo Trindade, cedeu, em 1989, 
uma área de 32 m² em um lote na Avenida Raja 
Gabaglia, na época praticamente deserta. Por não 
terem capital suficiente para expandir, esse espaço 
era um pequeno chalé, onde eles levavam alguns 
amigos, dono de bares e restaurantes, formadores de 
opinião e gerentes de bancos para degustarem a ca-
chaça e acompanhar o desenvolvimento do trabalho.

Essas reuniões acabaram se tornando semanais, 
às segundas-feiras. Os convidados levavam o seu 
próprio tira-gosto e a casa fornecia a Germana. Mas, 
como levar o seu aperitivo nem sempre era fácil, os 
convidados sugeriram que os irmãos fizessem o tira-
-gosto e eles pagariam para consumi-los. A sugestão 
foi aceita, então, surgiu um fluxo de caixa. O espaço, 
onde só cabiam 12 pessoas, foi crescendo e as reuniões 
tiveram que passar para as segundas e quintas-feiras. 

Os encontros foram ficando conhecidos e cada 
vez mais cheios. Uma dupla de violeiros passou a 
tocar suas músicas sertanejas no pequeno chalé onde 
a Germana era degustada, e os irmãos precisaram 
contratar o primeiro funcionário. Foi quando per-
ceberam que o local já estava tomando outro rumo, 
que eles não imaginavam que iria tomar. Um local 
para divulgação e comercialização da Germana era 
o objetivo principal, mas, devido ao crescimento, os 
irmãos ficaram com dúvidas se continuavam apenas 
com a divulgação ou expandiam o negócio para 
outro ramo. Detectaram, naquele pequeno chalé, 
uma boa oportunidade de negócio e atenderam o 
apelo do mercado.

Abrir uma cachaçaria, algo ainda não conhecido 
em Belo Horizonte, era um risco muito grande. Os 
irmãos não sabiam como seria a aceitação do público 
belo-horizontino, mas como as coisas estavam dando 
certo e o local onde era degustada a Germana estava 
sempre cheio, decidiram investir e arriscar naquele 
novo negócio.

Os irmãos decidiram, então, abrir a cachaçaria. 
Para isso contaram com a ajuda de funcionários 
da Fazenda Vista Alegre, em Nova União, que 

vieram de lá para 
serem garçons e co-
zinheiros do novo 
empreendimento, o 
Alambique Cacha-

çaria e Armazém. 

ALAMBIQUE CACHAÇARIA

O que antes era apenas 32m² de área com apenas 
três mesas no porão de um chalé de madeira em cons-
trução, hoje se transformou em uma casa de shows 
com capacidade para 1.500 pessoas e estrutura com 
cinco bares, dois camarotes, vista panorâmica de Belo 
Horizonte e oito banheiros temáticos. A média men-
sal de público no Alambique é de 22 mil pessoas. 
O Alambique é a única casa da capital mineira que 
realiza shows de música sertaneja de segunda-feira a 
sábado. Por meio da Supper Produções, o Alambique 
também é responsável por revelar artistas de Minas e 
outros estados. Responsável por todas as produções 
da casa, a Supper já realizou grandes shows como 
Chitãozinho e Xororó e César Menotti e Fabiano. 

Nos últimos anos, o estilo sertanejo, que antes 
era considerado brega entre os jovens das capitais 
brasileiras, virou tendência até mesmo entre os uni-
versitários. No próprio Alambique os universitários 
têm uma noite dedicada especialmente a eles, com 
descontos e promoções, dando espaço também para 
lançamentos mundiais da música eletrônica. 

Só em 2008, 272 mil pessoas passaram pelo 
Alambique Cachaçaria. O Grupo prevê a abertura de 
novas casas de shows em outras capitais brasileiras. 

BUTIQUIM MINEIRO

O Butiquim pretende resgatar a proposta do 
Alambique Cachaçaria quando foi inaugurado há 
20 anos. “Em 1990, quando o Alambique surgiu, 
a proposta era um lugar para reunir os amigos em 
volta do fogão a lenha e apreciar uma boa comida 
mineira. Hoje, o Alambique se tornou uma casa de 
shows e o Butiquim surge com a ideia de um bar 
que mais se parece uma cozinha de fazenda. Afinal, 
a sala de todo mineiro é na cozinha!”, conta Dirlene 
Pinto, uma das irmãs proprietárias da casa. Foram 
investidos aproximadamente 750 mil reais na casa, 
que é referência na difusão da cultura de Minas 
Gerais no Brasil. Com capacidade para 150 pessoas 
e 360 m2 de área, o Butiquim foi inaugurado no dia 
30 de abril de 2009.  
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O Butiquim Mineiro é a primeira casa de um 
grande projeto que está sendo idealizado pela famí-
lia.  Até o fim de 2013, o Grupo Germana pretende 
abrir mais 12 butiquins em todas as regiões de Belo 
Horizonte. A casa tem 32 funcionários, sendo que 
um dos gerentes, Antônio Figueiredo, já trabalha no 
grupo há 13 anos. “Comecei na fazenda da família 
como cortador de cana e fui crescendo aos poucos. 
É uma grande oportunidade”, comenta o gerente.

A dupla Márcia Menezes e Tiago Márques são 
os arquitetos responsáveis pelo projeto, que traba-
lha com o conceito de uma arquitetura mineira de 
fazenda. Decorado com madeiras de demolição, o 
Butiquim Mineiro possui um alambique em fun-
cionamento dentro do bar, um moinho, e uma ven-
dinha para a comercialização 
de produtos da roça. 

“Para as pessoas se sentirem 
em uma cozinha de fazenda 
e participarem da finalização 
de alguns pratos, um fogão a 
lenha foi colocado no salão. O 
ambiente ainda tem cimento 
queimado, conhecido como 
vermelhão, revestindo os obje-
tos típicos”, comenta Márcia. 

O telhado do local é com-
posto por telhas artesanais e 
no bar principal há quadros 
com miniaturas de ambientes 
de fazendas e cachaças. As 
mesas têm tampa de madeira e se sustentam por 
máquinas de costura antigas, de até mais de 30 
anos. Nos banheiros, as bancadas são de madeira, e 
tachos de cobre servem como pia. Os materiais dos 
acabamentos vieram da fazenda da família Caetano, 
localizada no município de Nova União. 

Em meio ao ambiente rústico, televisões de LCD 
para atender ao público. Resgatando a atmosfera do 
interior de Minas, os garçons se vestem com chapéu 
e avental. 

CHOPP GERMANA

Logo após a inauguração do Butiquim Mineiro, o 
Grupo lançou o Chopp Germana, resultado de um 
investimento de mais de 700 mil reais. A bebida tem 
produção artesanal, sabor  leve e suave e não 
passa por processo de pasteurização, o que lhe con-
fere maior leveza e menor teor alcoólico. O Chopp 
Germana também possui serviço delivery, disponível 

BEBIDAS

DE MINAS GERAIS PARA O MUNDO

em choperia elétrica de 10, 30 e 50 litros que agiliza 
a resfriação da bebida e diminui os custos em até 
50% em relação às demais marcas. 

A meta para o chope é expandir o mercado para 
São Paulo, depois da total implantação no mercado 
mineiro. A base do chopp em São Paulo, a principio, 
será em Campinas.

A PRODUÇÃO DA CACHAÇA GERMANA

Em 2009 foram produzidos aproximadamente 
150 mil litros de Cachaça Germana. Depois de 
passar por um meticuloso processo de produção, a 
Cachaça Germana garante o prazer e o mais puro 
paladar extraídos da cana-de-açúcar. São mais de 

3 mil  hectares de cana-de-
-açúcar plantados com varie-
dades selecionadas e técnicas 
de cultivo modernas, o que 
proporciona elevados índices 
de produtividade por hectare. 
Por isso a Cachaça Germana 
é autossuficiente em matéria-
-prima, além de ser uma das 
únicas empresas produtoras de 
cachaça no Brasil que utiliza 
apenas a cachaça extraída de 
sua própria produção, assegu-
rando características de sabor, 
pureza e qualidade.  

Pronta para a colheita, a 
cana-de-açúcar é cortada manualmente, o que pos-
sibilita a limpeza da matéria-prima que vai para a 
destilaria, além disso, o corte manual da cana tem 
um grande valor social, pois possibilita a geração de 
mais emprego no campo.

Após a moagem, o caldo da cana é depositado em 
tanques de aço inox que garantem a higiene no pro-
cesso da fermentação, quando ocorre a transformação 
do caldo da cana em vinho de cana. Os tanques e um 
sistema de controle de temperatura da fermentação 
garantem o controle de qualidade da cachaça.

Incolor e cristalina, a cachaça sai do alambique 
e segue para tonéis de carvalho e bálsamo. Nessa 
fase, o tempo de contato da bebida com a madeira 
provoca reações no aroma e no sabor, o chamado 
envelhecimento, conferindo a qualidade característica 
da Cachaça Germana, reconhecida por gerações de 
consumidores.

Após suavizado, o já delicioso sabor da Cachaça 
Colonial, o processo produtivo continua a ser rigoro-

Desde o ano 2000, a 
Cachaça Germana é 

exportada para aquele 
país, bem como para 
o México, os Estados 

Unidos, Portugal e para 
o Reino Unido, de onde 

é reexportada para 
toda a Escandinávia
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samente conferido em laboratório, onde são também 
verificados os padrões de identidade e qualidade final 
da cachaça.

EXPORTAÇÕES

No início de 2010, o Grupo Germana exportou 
aproximadamente 11 mil garrafas de 1 litro da Ca-
chaça Germana 2 anos, que é envelhecida em tonéis 
de carvalho e bálsamo antes de ser engarrafada. As 
cerca de 900 caixas saíram do Porto de Santos rumo 
à cidade do Cabo, capital da África do Sul, sede da 
Copa do Mundo de 2010.

Desde o ano 2000, a Cachaça Germana é expor-
tada para aquele país, bem como para o México, os 
Estados Unidos, Portugal e para o Reino Unido, de 
onde é reexportada para toda a Escandinávia, che-

gando a Dubai. Em 2008 foram exportados 40 mil 
litros da Germana, gerando cerca de US$ 400 mil 
em volume exportado. 

A empresa prevê quadruplicar as exportações, 
sobretudo no continente africano, onde a cachaça é 
utilizada como base para drinques gelados. Atual-
mente a Germana exporta mais de 20% de produção 
da cachaça, sendo que a maior parte vai para a 
Inglaterra. 

NOVOS PRODUTOS

O Grupo Germana acaba de lançar quatro novos 
produtos: a Germana Soul, a Germana Brasil, a 
Germana Pracaip e a Germana Caetano’s. A marca 
também reformulou a identidade visual das outras 
bebidas da linha e pretende modernizar o maqui-

GRUPO GERMANA

Germana Soul Voltada para atender às exigências dos mercados europeu e norte-americano, a Germana 
Soul é uma cachaça branca que não passa por envelhecimento. A bebida é descansada em 
dornas de inox e não é filtrada em carvão ativado, mantendo todas as características de 
uma cachaça nobre. A Soul é indicada para ser consumida gelada. O preço sugerido para a 
venda da Germana Soul 700 ml é de R$ 48.

Germana Brasil A Brasil é destinada ao mercado inglês. Como o próprio nome diz, é derivada de barris únicos 
e selecionados criteriosamente pelo master blender da Germana. A cachaça é envelhecida 
nos mais nobres tonéis da adega e que melhor transferem as suas características para o 
produto.  A garrafa de 700 ml da Single Barrel deverá ser vendida a R$ 78,30

Germana Caetano´s A Caetano’s faz uma homenagem à família que criou a marca e as bebidas Germana. Essa 
versão é voltada para o mercado nacional e para o consumidor inglês. Apresenta como 
grande diferencial o cheiro frutado garantido pelo envelhecimento de 2 anos da bebida em 
cerejeira. O preço sugerido é de R$ 8, a garrafa de 600 ml.

Germana Pracaip Para quem prefere degustar caipirinhas e outros drinques com cachaça, a Germana criou a 
Pracaip, que será distribuída no Brasil e exportada para os Estado Unidos. Trata-se de uma 
cachaça branca sem envelhecimento e, por não ser filtrada, é indicada para combinação 
com frutas e outros ingredientes. A versão também é indicada para ser consumida pura por 
quem gosta de cachaça sem aroma e sabor amadeirado. A Germana Pracaip será vendida 
por R$ 15 (700ml) e R$ 21,50 (1 litro).

Conheça os novos produtos

Tabela 1

Germana Heritage Envelhecida 10 anos, sendo 2 anos em bálsamo e 8 anos em carvalho. A fermentação é natural 
com fubá, produzido na própria fazenda. Criada em 1981, seu processo culminou na sua 1ª 
destilação em 1984. Protegida da luz pelo seu empalhamento, conserva as características de 
origem da adega. Preço sugerido: R$ 200. 

Germana 2 anos A mais tradicional da marca. Ela é uma cachaça suave, envelhecida 2 anos em tonéis de 
bálsamo e carvalho.

Cachaças tradicionais do Grupo Germana

Tabela 2
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nário. O investimento inicial para esse projeto é de 
aproximadamente R$ 500 mil e os novos produtos 
passarão a ser exportados ainda em 2010 para In-
glaterra e Estados Unidos. 

Todas as versões têm graduação alcoólica de 40% 
por volume. 

DIFERENCIAL DO GRUPO

A união da família em prol dos mesmos objetivos, 
a visão empreendedora, acreditar em desafios e a pro-
fissionalização contínua são os grandes diferenciais 
do Grupo Germana. O atendimento personalizado, 
desde a época de inauguração do Alambique há 20 
anos, é uma preocupação dos proprietários. Muitos 
dos clientes são amigos dos donos. Os donos até 
brincam e falam que a filosofia de atendimento deles 
é o método “tapinha nas costas”. 
É inegável que o investimento 
em marketing, em um mercado 
cada vez mais competitivo, é ex-
tremamente necessário. Porém, o 
Alambique Cachaçaria e a Ca-
chaça Germana se consolidaram 
muito por causa da relação direta 
dono-cliente. Os clientes se sentem 
importantes. 

Outro diferencial do grupo está 
na capacidade de sobressair den-
tro de mercados de commodities.  
O grupo tem grande visão em 
oferecer diferencias que levem seus empreendimen-
tos a serem percebidos pela clientela como únicos, 
destacando-os do grande mercado predatório. Esses 
diferenciais se baseiam basicamente na atenção a 
detalhes e na obstinação pelo encantamento do 
cliente. 

DESTAQUE NA NATIONAL GEOGRAPHIC

Em setembro de 2009, a Cachaça Germana 
foi destaque na National Geographic, na atração 
“O Guia”, um programa de viagens com enfoque 
gastronômico. Trata-se de uma maneira diferente 
de revelar lugares e pessoas mostrando sua cultura 
através de culinária, vinhos, temperos e histórias. 
O repórter passou pelo Mercado Central, em Belo 
Horizonte,  onde comprou queijos de minas. Depois, 
ele foi a um tradicional restaurante de comida mi-
neira experimentar frango ao molho pardo. Lá, ele 
pediu uma cachaça e o dono do restaurante indicou 

a Germana. Ele saiu do restaurante e já partiu para 
conhecer o local de fabricação da Germana. Lá na 
fazenda ele conheceu todos os processos de fabrica-
ção, o dia a dia dos trabalhadores e fez a refeição com 
os cortadores de cana. 

RESPONSABILIDADE  
SOCIAL E AMBIENTAL

O Grupo Germana está em processo de criação 
do Instituto Dona Amélia, cujo nome é uma home-
nagem à mãe dos irmãos da família Caetano. Esse 
projeto está sendo configurado, pois Dona Amélia, 
falecida em outubro de 2008, sempre procurou aju-
dar as pessoas carentes de Nova União (MG), sua 
cidade natal. As pessoas sempre “batiam na porta” 
de sua casa pedindo auxílio e ela não media esforços 

para ajudar. Era uma vontade 
dela que os filhos continuassem 
fazendo esse trabalho.

A inserção da mão de obra 
local na produção da cachaça em 
Nova União bem como o fomen-
to à atividade do artesanato com 
palha de banana caracterizam 
alguns pontos das atividades in-
tegradas à responsabilidade social 
do Grupo. 

Além disso, a maior responsa-
bilidade social é aquela praticada 
dentro de casa. O grupo se preocu-

pa em garantir o bem-estar de sua equipe oferecendo 
um ambiente de trabalho saudável e participativo. 
Tanto os colaboradores internos quanto os terceiriza-
dos têm a garantia de trabalharem em um ambiente 
de profundo respeito aos direitos legais.

O Grupo também promove anualmente a 
Cavalgada do Alambique, que reúne aproximada-
mente 600 pessoas e tem a renda destinada à Apae 
de Sabará.

Toda a produção da Germana obedece a um 
rigoroso controle de qualidade e de respeito ao meio 
ambiente. Na produção das cachaças, por exemplo, a 
preocupação ecológica está presente desde o plantio. 
As cachaças industriais costumam queimar a cana, 
o que não ocorre com a produção da Germana. Toda 
a cana é cortada, o que diminui a emissão de gases. 
A fermentação é realizada com substratos naturais 
reaproveitados da fazenda, como o farelo de arroz e 
o de fubá, dispensando aditivos químicos. O bagaço 
da cana moído é reaproveitado como combustível na 

O grupo tem como 
meta neutralizar 

100% de suas 
emissões de carbono 
até o final de 2010 e 
buscar a ISO 14000 

até 2013



CASE STUDIES

34

fornalha do alambique. A embalagem da cachaça 
utiliza a palha da fazenda. O processo visa a gerar o 
mínimo de resíduos e de poluição do meio ambiente.

O grupo tem como meta neutralizar 100% de suas 
emissões de carbono até o final de 2010 e buscar a 
ISO 14000 até 2013.  

PRÊMIO

A 10ª edição da San Francisco World Spirits 
Competition 2010, competição anual de bebidas 
destiladas realizada em São Francisco (EUA) reuniu 
1.024 selos de bebidas alcoólicas de 57 países. Come-
morando seu 10º ano, o concurso foi o maior de sua 
história. A Germana recebeu três dos 18 prêmios da 
categoria Cachaça. 

As premiadas foram a Germana 2 anos, ganha-
dora da dupla medalha de ouro; a  Germana Soul, 
que também recebeu medalha de Ouro, e a Ger-
mana Heritage, que ficou com a medalha de prata. 

O painel 2010 do San Francisco World Spirits 
Competition foi relizado entre os dias 13 e 14 de 
março, conduzido por 30 juízes que aplicaram testes 
cegos, concedendo medalhas baseadas no sabor e 
qualidade de cada bebida. 

A Germana também conquistou o 4º lugar no 
“Ranking das 20 melhores cachaças brasileiras”, 
divulgado na edição de agosto da revista “Play-
boy”. O concurso anual promovido pela revista 
avaliou a Germana 2 anos, que é envelhecida em 
tonéis de carvalho e bálsamo antes de ser engar-
rafada. 

Segundo a publicação, “para os degustadores, o 
envelhecimento em carvalho e bálsamo confere maior 
riqueza à bebida, ao unir o melhor de cada madeira”. 
Outros aspectos ressaltados na avaliação do concurso 
são: a originalidade da embalagem, a cor de palha e o 
gosto marcante apontados como os pontos principais 
que consagram a fama da Germana e responsáveis 
por manter os consumidores fiéis à marca. 

GRUPO GERMANA

Grazielle Pinto é diretora executiva do Grupo Germana.
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Entretanto, muitas vezes nos perguntamos como 
os gestores podem comprometer os diversos 
níveis e setores da empresa na busca das es-
tratégias empresariais. Como alinhar as ações 

dos empregados de manutenção e operação com os 
objetivos empresariais, assegurando assim o atingi-
mento da visão e da missão? Como os empregados 
podem perceber de que forma contribuem para o 
sucesso empresarial? 

O objetivo deste trabalho é mostrar a experiência 
da Copel Geração e Transmissão na implementação 
de um Sistema de Gestão Integrado - SGI (Qualidade, 
Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional) 
em todo o processo de Operação e Manutenção 
(O&M) de todas as Usinas da companhia, visando 
não somente a promover a melhoria contínua do 
seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), como 
também se adequar às mudanças organizacionais 
decorrentes de imposições legais, ambientais e regula-
tórias. Dessa forma, a existência do SGI, cuja imple-
mentação estará em curso em 2009, vem assegurar 
a participação e o comprometimento das áreas e dos 
empregados das Usinas da Copel na busca da sus-
tentabilidade empresarial. Todos os empregados das 
áreas de O&M das usinas da Copel, comprometidos 
com o SGI, estarão contribuindo de forma signifi-

Podemos dizer que sustentabilidade é a forma de assegurar o 
sucesso do negócio para as gerações futuras, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico, social e ambiental do planeta. 
Inúmeras empresas já têm incorporado esses valores, demonstrados 
por meio de seus processos e de suas práticas gerenciais.

a implementaçãO de 
um sistema de gestãO

F a i s a l  a l i  K a s s e M
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cativa com os objetivos estratégicos da companhia, 
independentemente de seu cargo ou função.

A Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel 
GeT) opera e mantém 23 usinas, com 61 unidades 
geradoras e 5.260,13 MW de potência instalada, 
distribuídos em todo o território do Estado do Paraná.

Sua força própria de trabalho gira em torno de 500 
empregados, distribuídos em diversas funções, como 
administrativas, técnicas, engenharia e operacionais.

A SOM, (Superintendência de Operação e Manu-
tenção da Geração), localizada na cidade de Curitiba-
-PR, é a superintendência responsável pela gestão 
dos ativos dessas usinas, suportando e apoiando os 
departamentos que operam e mantêm diretamente 
as instalações. 

Também se localizam em Curitiba as áreas de 
engenharia de manutenção e operação, subordina-
das à SOM, que coordenam os trabalhos especializa-
dos de engenharia de manutenção e operação, bem 
como a operação centralizada de todas as usinas da 
Copel, por intermédio do Centro de Operação da 
Geração (COG).

Na figura I, apresenta-se o organograma reduzido 
dessa superintendência. Embora a Copel GeT pos-
sua outras áreas de suporte a apoio às usinas – tais 
como planejamento energético, estudos hidrológicos 
e gestão –, esse trabalho focaliza o tema nas usinas 
da Copel GeT e em usinas em que a companhia 
presta serviços de Operação e Manutenção (O&M). 
Além das atividades principais de O&M, a SOM 
realiza também atividades acessórias à sua atividade 
principal (que é de operar e manter essas Usinas), tais 
como treinamento, recursos humanos, aquisições, 
logística, financeiro etc.

ENERGIA

A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO

ORGANOGRAMA

Vale lembrar também que essas Usinas estão 
inseridas em localidades isoladas, e que as mesmas 
afetam de forma positiva muitas comunidades em 
torno de seus reservatórios. 

Desde novembro de 2005, todo o processo de 
O&M está certificado pela norma ISO 9001-2000.

Em 2009 estará em curso o processo de imple-
mentação do Sistema de Gestão Integrado – SGI 
(Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde 
Ocupacional) em todo o processo de (O&M) de todas 
as Usinas da companhia, visando não somente pro-
mover a melhoria contínua do seu Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ), como também se adequar às 
mudanças organizacionais decorrentes de imposi-
ções legais, ambientais e regulatórias. Dessa forma, 
a existência do SGI vem assegurar a participação 
e o comprometimento das áreas e dos empregados 
das Usinas da Copel na busca da sustentabilidade 
empresarial. A previsão para a certificação do SGI 
é de 18 meses, a contar de julho de 2009.

A Copel GeT, por ser uma empresa socialmente 
responsável cujos negócios são conduzidos de forma 
sustentável, e tendo em vista o referencial estratégico 
da Companhia seu modelo de “Gestão Empresarial 
para a Sustentabilidade Copel”, tem em seu corpo de 
empregados os principais agentes para a realização 
de sua estratégia.

O presente artigo descreve o histórico da implan-
tação do Sistema de Gestão da Qualidade na SOM, 
a necessidade da adequação das práticas gerenciais 
da SOM ao novo modelo de Gestão Empresarial 
para a Sustentabilidade da Copel, as relações entre 

Organograma da Superintendência de Operação e Manutenção da Geração da Copel

Figura 1
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os sistemas de gestão (qualidade, meio 
ambiente, saúde e segurança) com 
esse novo modelo de Gestão Empre-
sarial para a Sustentabilidade e os 
resultados conquistados e esperados.

SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE

A Copel é uma das poucas em-
presas do setor público de atividade 
de energia que tem todos os seus 
processos na área de geração de energia certificados 
pela norma ISO 9001:2000. Quando afirmamos que 
todos os processos estão certificados, significa dizer 
que todas as usinas de geração de energia da Copel 
e aquelas em que a companhia mantém contratos 
de prestação de serviços de O&M, bem como os 
processos principais e de apoio já mencionados, 
estão em conformidade com os requisitos da norma 
ISO 9001:2000.

A implantação dessa norma se iniciou em 2001, 
e em 2005 foi conquistada a certificação. Pode-se 
pensar que o tempo de implantação e implemen-
tação da norma ISO 9001:2000 tenha sido de certa 
forma extenso, porém não se pode esquecer diversos 
fatores que implicaram desafios nesse processo, 
quais foram: 

• Caráter estatal da Copel, dificultando contrata-
ção de consultoria;

• Forte mudança cultural resultante da implan-
tação desse processo;

• Diversidade de funções na SOM (operacionais, 
técnicas, administrativas e de nível superior);

• Elevado número de locais para implementação 
da norma;

• Grande distribuição geográfica desses locais;
• Elevado número de processos a serem certifi-

cados;
• Diversidade de processos a serem certificados.

Além desses desafios, e alinhado a todo o processo 
de mudança – pois afinal a adequação aos requi-
sitos da norma exigiu diversos ajustes na forma de 
controle e registro dos processos –, houve também a 
resistência das pessoas, fator este que se não venci-
do, acarretaria sem dúvida no fracasso do processo. 
Perceberam-se manifestações diversas como: sempre 
fizemos nossa manutenção dessa forma, e agora, 
por que mudar? Por que devemos escrever como 
fazemos as coisas se sabemos como fazê-las? Nesse 

sentido, a SOM estrategica-
mente estruturou o processo 
de implementação da norma 
em grupos de trabalho (GTs) 
– GTauditoria, GTtreinamen-
to, GTmetrologia etc. –, criou 
workshops de disseminação da 
norma, promoveu treinamentos 

e palestras de conscientização, implantou 
diversos recursos de comunicação (cartões, agendas, 
banners, cartazes etc). 

Com essas ações, foi possível promover a mu-
dança cultural necessária para dar andamento à 
implementação da norma ISO 9001:2000. No item 
5, são apresentados os ganhos e os resultados obtidos 
com essa norma.

GESTÃO EMPRESARIAL COPEL  
PARA A SUSTENTABILIDADE

Embora o termo sustentabilidade pareça ser novo, 
o assunto em si não é. Pode ser até que passemos a 
utilizar num futuro próximo outro termo, mas sem 
dúvida o conceito e as ações decorrentes do tema 
serão difundidos e utilizados pelas empresas.

E assim como nas áreas de operação e manu-
tenção da Copel, diversas outras empresas e setores 
da manutenção não poderão deixar de ter em sua 
estratégia e no seu operacional ações voltadas à 
sustentabilidade.

A origem de tudo foi na década de 60. Foi no 
Clube de Roma (organização formada em 1968) que 
as primeiras discussões sobre ecodesenvolvimento 
surgiram, com o objetivo de examinar a pobreza em 
meio à riqueza, a degradação do meio ambiente, a 
perda de confiança nas instituições, o crescimento 
urbano descontrolado, a insegurança no emprego, 
a alienação da juventude, a rejeição de valores tra-
dicionais, a inflação e outras rupturas econômicas 
e monetárias. 

O resultado foi um relatório publicado pela pri-
meira vez em 1972, The limits to growth (“Os limites 
do crescimento”), que defendia a necessidade de se 
conquistar um equilíbrio global baseado em limites 
ao crescimento da população, no desenvolvimento 
econômico dos países menos desenvolvidos e em 
uma atenção aos problemas ambientais.

As palavras sublinhas acima já apontam para o 
tripé da sustentabilidade: meio ambiente, economia 
e social. Mas a definição sobre sustentabilidade foi 
estabelecida pela Comissão Mundial sobre Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento – Relatório Brun-
dtland (1987): “Desenvolvimento Sustentável é 
aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de gerações futuras em 
atender suas próprias necessidades, requerendo a 
integração de três componentes – desenvolvimen-
to econômico, desenvolvimento social e proteção 
ambiental – como pilares independentes e que se 
reforçam mutuamente.”

Posteriormente, a conferência Eco 92 ou Rio 92, 
que foi um evento mundial sobre Gestão Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável, representou um 
marco global das discussões com representantes 
governamentais de todo o mundo, gerando como 
principais documentos: A Carta da Terra (rebatizada 
de Declaração do Rio) e a Agenda 21.

A Agenda 21 trata de documento contendo uma 
série de compromissos acordados pelos 170 países 
presentes, que assumiram o desafio de incorporar, 
em suas políticas públicas, princípios do desen-
volvimento sustentável. Já em 2002, aconteceu o 
Rio+10, a maior conferência mundial sobre o tema 
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 
em Johanesburgo, na África do Sul. 

Assim, o Desenvolvimento Sustentável passa a 
ter uma base formada por três pilares – o econômico, 
o social e o ambiental (triple-bottom line) – e um 
objetivo fundamental que é a erradicação da pobreza 
(ver Figura 2). 

A Copel e muitas tantas outras empresas não po-
deriam deixar de buscar a sustentabilidade como fator 
determinante de seus negócios. Assim, o modelo de 
Gestão Empresarial para a Sustentabilidade adotado 
pela Copel integra o planejamento empresarial e a 
gestão da sustentabilidade, buscando o alinhamento 
dos esforços para atingir e garantir, com base nos 
valores da Copel e na gestão otimizada dos proces-
sos, o atendimento dos resultados econômico, social 
e ambiental de forma balanceada para as partes 
interessadas, bem como o desenvolvimento e o cres-
cimento sustentável da Companhia.

A Figura 3 representa de forma esquemática, o 
Modelo de Gestão Empresarial para a Sustentabili-
dade da Copel, em que a base das ações da compa-
nhia está alicerçada nos valores ambientais, sociais 
e econômicos de todas as suas partes interessadas.

Dessa forma a Copel tem procurado dirigir suas 
ações de forma a garantir o atingimento de seus ob-
jetivos e estratégias corporativas, e assim cumprir e 
atingir sua missão e visão, respectivamente. A relação 
abaixo resume algumas ações, alguns programas e 
projetos da companhia voltados à sustentabilidade:

• Adesão ao Global Compact;
• Instituição de um código de conduta dos em-

pregados;
• Práticas de Governança Corporativa;
• Programa de Gestão Integrada de Riscos Cor-

porativos;

Organograma da Superintendência de Operação e Manutenção da Geração da Copel

Figura 2
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• Criação de uma Diretoria de Meio Ambiente;
• Destinação de vagas para deficientes físicos e 

afrodescendentes nos concursos públicos;

Os itens acima representam apenas uma parcela 
dos programas, dos projetos e das ações desenvolvidas 
para a sustentabilidade, sendo, na sua maioria, de 
cunho corporativo, ou seja, desenvolvido em toda 
a companhia, mas de gestão em nível estratégico.

Ora, mas mesmo que sejam ações estratégicas, 
não haveria como as áreas da Copel não participa-
rem, mesmo de forma isolada. Foi assim que a SOM 
verificou dentro de seu processo principal – operar e 
manter as usinas –, como poderia contribuir para a 
Copel no atingimento de seus objetivos e na busca 
da sustentabilidade empresarial.

Foi entendido que não bastava ter apenas a cer-
tificação ISO 9001:2000. Embora essa certificação 
garanta que o produto da SOM – que é “serviços 
de operação e manutenção de usinas geradoras de 
energia” – atenda a todos os requisitos da norma 
(garantia da qualidade dos serviços, satisfação dos 
clientes e melhoria contínua), não havia o perfeito 
alinhamento às questões ambientais e sociais.

Isso não significa que não havia ações, programas 
e projetos voltados às questões sociais e de segurança 
e saúde (como pode ser verificado no item 5), porém 
era necessário integrar esses processos, de forma a 
melhorar a eficácia dos mesmos e evidenciar de uma 
forma mais clara o que os empregados da SOM 
efetivamente estariam contribuindo com a susten-
tabilidade empresarial.

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Modelo de Gestão Empresarial para a Sustentabilidade Copel

Figura 3
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Então foi estabelecido pela SOM que a imple-
mentação de um Sistema de Gestão Integrado (meio-
-ambiente, saúde e segurança e qualidade) – vide 
Figura 4 – seria a ferramenta adequada para garantir 
que as atividades de operação e manutenção de usi-
nas contribuiriam para a Copel no atingimento da 
sustentabilidade empresarial.

PROCESSOS DE  
CERTIFICAÇÃO X SUSTENTABILIDADE

Devem-se inicialmente estabelecer quais as rela-
ções existentes entre os sistemas de gestão (qualidade, 
meio ambiente, saúde e segurança) com esse modelo 
de Gestão Empresarial para a Sustentabilidade deter-
minado pela Copel. Na figura 5 é apresentada uma 
síntese do que cada norma ISO busca assegurar 
dentro do trabalho de operação e manutenção das 
usinas da Copel.

Fica claro que cada norma, aplicada de forma 
adequada e objetivamente dentro da realidade das 
usinas da Copel, onde atualmente atende à dimen-
são qualidade, e atenderá especificamente aos três 
pilares da sustentabilidade. Portanto, uma vez que 
os processos de operação e manutenção das usinas 
estarão certificados pelas normas ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001, com o alinhamento de cada 
qual a cada pilar da sustentabilidade (vide figura 6), 
a SOM estará contribuindo significativamente para 
a busca e a conquista da missão e da visão da Copel.

Isso significa dizer que as atividades de operação 
e manutenção serão realizadas objetivando a ma-
ximização da disponibilidade e confiabilidade das 
unidades geradoras das usinas e seus equipamentos 
auxiliares, de forma a assegurar que os processos 
que conduzem a essa maximização estarão todos 
adequados às normas ISO 9001, ISO 14001 e OH-
SAS 18001. 

Entende-se assim que, uma vez atendidos os 
requisitos das normas supracitadas, os empregados 
da manutenção e operação das usinas da Copel 
estarão de forma significativa contribuindo para a 
Sustentabilidade Empresarial.

Na prática isso significa que todos os métodos de 
estudo, projeto, planejamento e execução das tarefas 
de operação e manutenção das usinas estarão aten-
dendo aos aspectos econômicos, sociais e ambientais, 
ou seja:

• Aspectos econômicos: redução/eliminação de 
perdas na manutenção, redução de horas de indis-
ponibilidade de unidades geradoras, otimização da 
mão de obra, racionalização do consumo, planeja-

ENERGIA

A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO

Concepção de um sistema de gestão integrado baseado nas normas ISO

Figura 4
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Relação das normas ISO em relação a cada pilar da sustentabilidade

As normas ISO e seus objetivos no escopo e abrangência das usinas da Copel

Figura 6

Figura 5

mento plurianual de atividades, adoção de métodos 
de gestão de manutenção modernos, otimização de 
projetos etc.

• Aspectos sociais: implantação de projetos nas 
comunidades afetadas pelas usinas, programas e 
projetos voltados à saúde e à segurança do trabalha-
dor, readequação funcional de empregados, adoção 
de métodos e equipamentos mais seguros e mais 
ergonômicos etc.

• Aspectos ambientais: redução/eliminação de 
perdas na manutenção, racionalização do consumo, 
utilização de materiais ambientalmente corretos, 
adoção de monitoramentos mais eficazes quanto às 
emissões, disposição adequada de rejeitos etc.

RESULTADOS

Os ganhos e resultados obtidos até o momento são 
aqueles decorrentes do processo de certificação pela 
ISO 9001:2000. Isso não significa que a dimensão 
ambiental e social – do ponto de vista de segurança 
e saúde – tenha sido esquecido. 

Pelo contrário. A própria norma ISO 9001 aponta 
para essas duas questões.

Além disso, é impossível dissociar segurança e 
saúde de qualquer trabalho que seja de qualidade. 

Sendo assim, são apontados os ganhos e resultados 
atuais (em itálico), bem como aqueles que se deseja 
com o Sistema de Gestão Integrado:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001)
• Promover a melhoria contínua
• Assegurar a satisfação do cliente
• Assegurar a qualidade do produto

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (ISO 14001)

• Objetiva reduzir ou controlar a geração, missão ou descarga de 
  qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos 
   ambientais adversos.
• Identificação de Aspectos Ambientais
• Requisitos Legais
• Controle Operacional
• Preparação e Resposta a Emergências

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE (OHSAS 18001)

• Condições e fatores que afetam o bem-estar de empregados, 
  trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitantes ou 
  qualquer outra pessoa no ambiente de trabalho.
• Identificação de Perigos e Riscos
• Requisitos Legais
• Controle Operacional
• Preparação e Resposta a Emergências

CERTIFICAÇÕES

ISO 9001

ISO 14001

Dimensão Econômica

Dimensão Ambiental

Dimensão Social
OHSAS 18001
(Segurança e Saúde)

(Meio Ambiente)

(Qualidade)

SUSTENTABILIDADE
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• Programa Luz na Escola (busca levar às escolas 
dos entornos dos reservatórios das usinas palestras 
sobre meio ambiente, segurança e conceitos de 5S);

• Estabelecimento de Convênios com as escolas 
das vilas residenciais das usinas, promovendo a me-
lhoria da qualidade de ensino;

• Programa “vazamento zero”, buscando a redu-
ção de perdas de água nas usinas e vazamentos de 
equipamentos;

• Substituição de lubrificantes e desengraxantes 
não nocivos ao meio ambiente;

• Elaboração de Programas de Ações Emergen-
ciais, visando à mitigação dos riscos de acidentes e 
danos ambientais;

• Eliminação de equipamentos com isolante 
ascarel;

• Programa permanente de coleta seletiva de resí-
duos industriais e sua correta destinação;

• Reavaliação dos planos e guias de manutenção, 
inserindo atividades voltadas ao atendimento dos 
requisitos de segurança, ambientais e ergonômicos;

• Elaboração de um manual de segurança para 
contratados, visando a adequar as empresas pres-
tadoras de serviços aos corretos aspectos legais, de 
segurança do trabalho e ambientais;

• Elaboração de manuais de procedimentos de 
operação e manutenção de usinas, buscando garantir 
a memória, o conhecimento e os padrões de execução 
dessas atividades;

• Auditorias internas e periódicas das atividades 
de operação e manutenção, visando à garantia dos 
requisitos de qualidade e segurança;

• Maior controle no atendimento aos requisitos 

legais e ambientais;
• Orientação dos processos através de uma Política 

de Gestão Integrada (objetivos e diretrizes);
• Conhecimento do conteúdo e da forma de aplica-

ção das normas relacionadas (ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001);

• Aumento do conhecimento e desenvolvimento 
dos empregados da manutenção;

• Obtenção de sistemas documentados adequados 
às normas aplicáveis;

• Elaboração de planilhas de Levantamento de 
Perigos e Riscos;

• Elaboração de planilhas de Levantamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais;

• Obtenção de Sistemas de Gestão da Segurança 
e Saúde Ocupacional adequados;

• Obtenção de um Sistema de Gestão Ambiental 
adequado;

• Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade 
à nova versão da norma ISO 9001:2008;

• Maior sensibilização e comprometimento da 
força de trabalho relativo aos aspectos ambientais e 
de segurança e saúde;

• Obtenção de processos e procedimentos padrões 
sendo cumpridos em todas as usinas;

• Melhoria da imagem da Copel frente às comu-
nidades localizadas no entorno das Vilas Residenciais 
das Usinas, através de uma ação concreta de Res-
ponsabilidade Social e Ambiental;

• Aumento da melhoria do Clima Organizacional 
nas áreas envolvidas;

• Busca no atingimento das estratégias empresa-
riais (sustentabilidade).

Faisal Ali Kassem é gerente assistente da Superintendência de 
Operação e Manutenção da Geração.

A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO

ENERGIA

Este case foi apresentado no 24º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de 
Manutenção (Abraman), em 2009.
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Essas experiências não são parte de um filme 
de ficção científica, mas alguns exemplos do 
que já é realidade em muitos países do mundo. 

Atualmente a Indra é responsável pelo siste-
ma de controle de tráfego aéreo de mais de 90 países, 
administrando o deslocamento diário de milhões de 
passageiros. Além disso, é uma das principais com-
panhias em nível internacional no desenvolvimento e 
implantação de soluções  integrais de alta tecnologia 
para gestão e controle de tráfego, sistemas de controle 
de túneis e de pedágio.

Em segurança, a Indra desenvolveu uma tec-
nologia que permitiu processar e emitir mais de 20 
milhões de documentos de identidade nos últimos 
18 meses, desenhou os mais inovadores simula-
dores para aperfeiçoar o treinamento de diferentes 
condutores, desde pilotos de aviões de combate até 
motoristas de ônibus , metrôs, automóveis de policía 

Imagine viver em um país onde sua cédula de identidade possui 
um chip que permite obter certificados eletrônicos e assinar 
documentos digitalmente; seu passaporte contenha elementos 
de identificação biométrica; os semáforos das ruas funcionem 
de maneira inteligente e integrada; um engenheiro tetraplégico 
trabalhe em projetos avançados usando um computador com 
um simples movimento da cabeça; a energía elétrica chegue às 
casas sem perdas e sem desperdício; e os habitantes de pequenas 
cidades podem ser diagnosticados a distância pelos melhores 
médicos do país.

a inOvaçãO para 
rOmper Barreiras

J o a q u i n  d í a z  g a r c í a
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e de bombeiros. Neste sentido, o seu último desen-
volvimento foi para o treinamento de soldados que 
atuam em missões internacionais de paz. A Indra 
trabalha também em inibidores de frequência usados, 
por exemplo, para garantir a segurança em centros 
penitenciários.

INOVAR PARA ROMPER BARREIRAS

No campo da responsabilidade social empresa-
rial, a Indra é uma das empresas que mais investe 
em P&D, segundo a União Europeia. A inovação é 
a base do negócio da Indra e a sua estratégia nesse 
aspecto está direcionada a tornar acessível as Tec-
nologias da Informação para 
toda sociedade, melhorando a 
qualidade de vida das pessoas. 
Entre outras atividades,  a Indra 
criou as Cátedras das Tecnolo-
gias Acessíveis, iniciativa que 
desenvolve em conjunto com 
a Fundação Adeco e diversas 
Universidades.

O objetivo da companhia 
é desenvolver soluções que 
permitam oferecer maior grau 
de autonomia às pessoas com 
algum tipo de deficiencia física, 
além de acesso à educação e ao 
emprego, entre outros benefí-
cios. Dentro destas Cátedras, 
foram desenvolvidas 6 soluções 
que respondem a estes desafios: 
HeadMouse, Teclado Virtual, 
GANAS, IdenSound, Virtual 
Coach e Emplea-T.

O Headmouse e o Teclado Virtual permitem às 
pessoas com mobilidade reduzida utilizar o compu-
tador com grande autonomia, mediante movimentos 
da cabeça captados através de uma webcam con-
vencional. Mundialmente já se registraram mais de 
300 mil downloads e os relatos dos novos usuários 
sobre o impacto das tecnologias em suas vidas são 
comoventes.

Todos estes projetos são o resultado direto dos in-
vestimentos em P&D, peças essenciais dos procesos 
de inovação corporativa que a Indra mantém. Nos 
últimos três anos a companhia já investiu mais de US$ 
800 milhões em P&D, o que revela o esforço de 22%, 
cifra muito superior á média das grandes companhias 
do segmento de TI, que estão no nível de 12%. 

TECNOLOGIA

A INOVAÇÃO PARA ROMPER BARREIRAS

A INDRA NA AMÉRICA LATINA

A Indra está presente na maioria dos países latino-
-americanos. Tem mais de 6500 profissionais em 
toda a região, 8 Laboratórios de Software e 6 Centros 
de Excelência que atuam como centros de pesquisa 
e desenvolvimento avançados.

Em 2009, as vendas da Indra na América La-
tina alcançaram US$ 380 milhões, representando 
11% das vendas totais da empresa. De acordo com 
analistas, a Indra está posicionada na região entre 
as 10 empresas mais importantes – por volume  de 
faturamento – na prestação de serviços de TI e é a 
única empresa europeia incluida neste ranking.

A Indra possui na América 
Latina uma sólida oferta de 
soluções próprias e de terceiros 
para responder às necessidades 
dos mercados de Serviços Fi-
nanceiros; Utilities e Energia; 
Segurança e Defesa; Transpor-
tes e Tráfego; Administração 
Pública e Saúde; Indústria e 
Consumo; e Telecomunicações, 
e uma posição de liderança em 
serviços prestados em regime 
outsourcing,  gestão de aplica-
ções e terceirização de processos 
(BPO).

A INDRA NO BRASIL

A Indra está presente no Bra-
sil desde 1996 e ao longo desses 
anos conquistou uma forte po-

sição nos mercados onde atua, graças a uma oferta 
de alto valor agregado, que inclui o fornecimento de 
soluções (próprias e de terceiros) e de serviços.

No país, conta com escritórios em São Paulo, 
Minas Gerais e um Software Lab em Campinas. A 
empresa alcançou sólida posição nos mercados de 
Transporte e Tráfego – com importantes projetos 
de desenvolvimento de infraestruturas inteligentes 
–, Administração Pública, Telecomunicações, In-
dústria e Consumo; e Energia e Utilities.

Em energia, a Indra se posiciona como referência 
no mercado, com ampla cobertura em todo o terri-
tório nacional, somando mais de 40 clientes, além 
de contar com projetos em outros países da América 
Latina.

A Indra é um dos parceiros tecnológicos de maior 

A Indra está presente 
na maioria dos países 

latino-americanos. 
Tem mais de 6.500 

profissionais em toda a 
região, 8 Laboratórios 

de Software e 6 
Centros de Excelência 

que atuam como 
centros de pesquisa 
e desenvolvimento 

avançados
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destaque da operadora de 
telefonia Vivo. Também 
é reconhecida no mercado 
brasileiro como uma das 
empresas com maior ex-
periência na implementa-
ção de soluções SAP, com projetos em companhias 
como Coca-Cola FEMSA, General Motors, Gas 
Brasiliano, Claro e Santander. Também são clientes, 
as companhias aéreas TAM e GOL, o Ministério da 
Defesa e a operadora global de satélites Hispasat.

Comprometida com o mercado brasileiro e com 
um alto portencial de crescimento em varias áreas 
de atuação, a Indra tem como objetivo aumentar sua 
presença efetiva nos segmentos de finanças, seguros, 
governo e também no mercado de saúde.

REFERÊNCIAS RECENTES NO BRASIL

AES Eletropaulo: desenvolvimento e implemen-
tação de um sistema integrado de mapeamento de 
perdas de energia. Esse contrato, avaliado em R$ 1,1 
milhão, é parte de um amplo projeto que a AES está 
realizando para reduzir perdas na rede elétrica, assim 
como no sistema de cobrança aos consumidores.

Elektro: que atende 228 municípios brasileiros, 
será a primeira empresa do Brasil a utilizar o Zeus, 
sistema de distribuição de energia desenvolvido pela 
Indra e considerado o mais completo do mercado 
mundial. A solução permite às companhias do 
setor de energia administrarem de maneira eficaz e 
ambientalmente sustentável a operação e manuten-
ção de suas redes de distribuição, integrando áreas 
operacionais, de planejamento, projetos e engenharia. 

CEMAR: implementação de um novo sistema de 
relações  com clientes, com base no conceito Costu-
mer Relationship Management (CRM).

CPFL Energia: implementação de um sistema de 
apoio à gestão da rede de arrecadação de pagamentos. 
A companhia atua por meio de 8 distribuidoras de 
energia elétrica, atendendo 6,3 milhões de clientes, 
em 568 municípios em todo o país.

CEMIG: implementação de uma solução de 
Business Intelligence (BI), baseada no software Bu-
siness Objective e Xcelsius, ferramentas analíticas e 
interativas que permitem aos usuários transformar 
folhas de cálculo em informações estratégicas para 
apoio à tomada de decisões.

A Indra é também um dos grandes provedores 
das Forças Armadas Brasileiras. Com a Marinha 
fechou um contrato para a implementação de um 

sofisticado sistema de comu-
nicação, via satélite, para o 
porta-aviões São Paulo. O 
Ministério da Defesa con-

tratou a Indra para prover terminais terrestres de 
operação de sua rede de comunicações por satélite 
militar (SISCOMIS).

No mercado de transportes, em colaboração com 
a empresa brasileira de engenharia Esteio, a Indra 
está implementando os sistemas de pedágio em três 
importantes malhas viárias do Sul do país, além da 
gestão de tráfego inteligente em uma delas. Por meio 
da joint venture IESSA, Indra e Esteio equiparão com 
o sistema de pedágio o trecho de 382 km da rodovia 
do Litoral Sul, que une Curitiba a Florianópolis, e 
412 km da rodovia Planalto Sul, que vai desde a 
mesma cidade até Lages. Os trechos são em duas das 
principais vias brasileiras de locomoção. A rodovia 
do Litoral Sul une as populações costeiras do Brasil 
e a do Planalto Sul atravessa o país de Norte a Sul 
e forma parte da Rodovia Panamericana. Além 
disso, as empresa projetaram e irão implementar 
conjuntamente o novo sistema de gestão de tráfego 
metropolitano de Curitiba, capital paranaense.

Por meio da sua filial CEICOM, a Indra foi 
contratada para implementar um novo serviço de 
Administração de Receitas (Revenue Accounting) 
para a GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a compa-
nhia que em apenas 10 anos de existência atingiu a 
marca anual de 20 milhões de passageiros transpor-
tados no Brasil. O posicionamento como empresa 
aérea de baixo custo inclui a operação de canais de 
distribuição  com complexidade importante na hora 
de realizar a administração da receita, demandando 
por sistemas específicos.   

Na FEMSA Cerveja Brasil a Indra implementou 
o sistema de gestão da SAP para os processos de 
Back Office e Front Office. O trabalho envolveu 
processos das áreas de Finanças, Tesouraria, Ativos, 
Fixos, Contas a Pagar e a Receber, Fiscal, Controla-
doria, Custeio, Almoxarifado e Inventário, Produção, 
Manutenção e Recursos Humanos. Cerca de 2.100 
funcionários foram beneficiados pelo projeto e 300 
processos foram cobertos pelo sistema com o novo 
modelo.

A Indra foi contratada também, pela operadora 
global de satélites Hispasat para desenvolver e im-
plementar os sistemas de controle em terra do satélite 
de comunicações Amazonas-2, o maior em operação 
com cobertura pan-americana, posicionado na órbita 
à 61 graus a oeste do Brasil.
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CLIENTES GLOBAIS NO  
BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

A Indra é parceira tecnológica mundial do Grupo 
Prisa, líder em comunicação nos mercados de língua 
portuguesa. A empresa é responsável pela gestão e 
operação da área de Tecnologia da Informação  na 
Espanha, Portugal e em mais de vinte países da 
América Latina, onde o Grupo Prisa está presente.

Durante 2009, a Indra assinou um contrato de 
mais de US$ 100 milhões com a companhia energéti-
ca espanhola Endesa para o desenvolvimento de seus 
sistemas corporativos e de gestão de energia na Espa-
nha e na América Latina. Com 
este contrato e a implantação de 
um novo modelo unificado de 
gestão de aplicações, a Indra se 
converteu em um parceiro tec-
nológico mundial da empresa 
espanhola de energia.

A Indra é responsável pela 
manutenção global das apli-
cações da Telefônica, um dos 
três maiores conglomerados de 
telecomunicações do mundo, 
na Espanha e na América 
Latina. É provedora global de 
serviços e soluções de Tecno-
logia da Informação para os 
bancos internacionais BBVA 
e Santander.

A empresa foi escolhida 
também para prestar consul-
toria na implementação do modelo de negócios SAP 
para a Terra Networks – companhia global de conte-
údos na internet, que faz parte do Grupo Telefônica 
–, no Brasil, Chile, Peru, Estados Unidos, México, 
Argentina, Colômbia e Venezuela. Vale ressaltar que 
o portal Terra é um dos mais populares da América 
Latina e da Espanha, com mais de 45 milhões de 
usuários mensais.

UMA COMPANHIA QUE  
DESENVOLVE E RETÉM TALENTOS

A Indra é uma companhia que capta, desenvolve 
e retém talentos. Consciente do ambiente de crescente 
competitividade em que as necessidades de negócio 
demandam soluções e serviços inovadores e de qua-
lidade, a Indra desenvolve processos para aflorar o 
talento e o potencial, além de promover o crescimento 

de seus profissionais.  
Para a Indra são as pessoas que têm a capacidade 

de criar novas soluções e serviços, aprender, ensinar 
e promover novas formas de fazer e pensar. Por esse 
motivo, a captação, desenvolvimento e retenção do 
talento interno se configuram como aspectos fun-
damentais para a companhia. Desenvolver o talento 
interno significa para a Indra fomentar uma cultura 
de desenvolvimento e crescimento na organização 
que permita aos profissionais se sentirem compro-
metidos com o projeto da companhia.

ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA 
NO BRASIL

A Indra mantém uma po-
lítica consistente de Respon-
sabilidade Social Corporativa 
nos países em que atua. No 
Brasil, em novembro de 2009, 
lançou o HeadMouse e o Te-
clado Virtual, ambas soluções 
desenvolvidas no marco das 
Cátedras de Tecnologias Aces-
síveis. O Headmouse permite 
que pessoas com mobilidade 
reduzida controlem o cursor do 
mouse através de movimentos 
da cabeça realizando a função 
de “arrastar” e com gestos 
faciais, a função “clique”. 
Complementando essa apli-

cação, o Teclado Virtual possibilita aos portadores 
de deficiência motora escrever textos em qualquer 
dispositivo capaz de controlar o cursor na tela, como 
um joystick ou um touchpad.

O lançamento das soluções foi realizado em con-
junto com a Associação de Assistência de Crianças 
Deficientes (AACD). Apenas seis dias após, foram 
feitos 7.337 downloads do software do HeadMouse 
e 1.007 do Teclado Virtual. O acordo firmado entre 
a Indra e a instituição, em caráter de colaboração 
técnica, propiciou a montagem de uma sala equi-
pada com computadores e mobiliário adaptado para 
que os profissionais de saúde da AACD utilizem o 
Headmouse e Teclado Virtual nos tratamentos de 
reabilitação dos pacientes. 

Posteriormente, em março de 2010, a Indra es-
tabeleceu um novo acordo de cooperação técnica e 
difusão das tecnologias de acessibilidade em todo o 

A Indra está presente 
no Brasil desde 1996 e 
ao longo destes anos 
conquistou uma forte 
posição nos mercados 
onde atua, graças a 
uma oferta de alto 

valor agregado, que 
inclui o fornecimento de 
soluções (próprias e de 
terceiros) e de serviços
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país, desta vez com o Ministério das Comunicações e 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  Com 
esse acordo, o site do Ministério das Comunicações 
e dos Correios passou a disponibilizar o link para 
download gratuito dos programas do Teclado Virtual 
e do HeadMouse. 

As iniciativas no Brasil em conjunto com a 

AACD, Ministério das Comunicações e Correios, 
assim como as demais levadas a curso nos outros 
países em que a Indra atua, visam a massificar o 
uso das aplicações a fim de proporcionar maior au-
tonomia às pessoas com deficiências em termos de 
vida independente, acesso a educação e reintegração 
ao mercado de trabalho. 

Joaquin Díaz García é diretor-geral da Indra no Brasil.
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NATURA

Entre o mês de julho do ano de 2008 e o mês de abril de 
2009, impulsionada pela sua missão e por uma melhora da sua 
eficiência energética, a Natura tinha o grande desafio de reduzir 
o consumo de energia elétrica do site de Cajamar (SP). Isso sem 
alterar o bem-estar bem dos colaboradores e a estrutura civil 
existente, tendo inclusive um aumento de 15% das unidades 
produzidas em relação ao mesmo período do ano anterior. 

vencendO desafiOs na
cOnservaçãO energética

F e r n a n d o  a n T o n i o  c u n h a  J ú n i o r  /  c l a y T o n  P e d r o 
M a r i a n a  F r e i T a s  /  d o u g l a s  z a n o T T o

Com isso foi desenvolvido um grande projeto o 
qual buscou uma redução no consumo elétrico 
do sistema de iluminação, no sistema de ar con-
dicionado, no sistema de ar-comprimido e nos 

processos fabris. O resultado mais significativo ocorreu 
na fábrica de shampoos a qual atingiu uma redução 
energética de 25% em relação ao mesmo período do 
ano anterior..

Fundada em 1969, a Natura é a maior produtora de 
cosméticos do país. Situada em uma área de 678 mil 
metros quadrados, sua unidade fabril de Cajamar conta 
com quatro mil funcionários, cujo trabalho exige um 
ambiente estimulante, bem iluminado e que ofereça a 
sensação de bem-estar. O prédio, concebido para alinhar 
tecnologia e produtividade, tem o ideal de sustentabili-
dade como o norteador de seu negócio.

A empresa quer que os consumidores, consulto-
res, colaboradores, fornecedores, acionistas, parceiros 
diversos, e todos aqueles que de diferentes formas se 
relacionam com a empresa, vejam a marca como sinô-
nimo de oportunidade de desenvolvimento, brasilidade, 
qualidade, confiança, inovação, amizade e preço justo 
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e se sintam parte de uma comunidade de gente com-
prometida com a construção de um mundo melhor.

Com esses valores, reforçando essa missão e visando 
ao aumento da confiabilidade do sistema energético, a 
área da Engenharia montou em 2008 um Comitê de 
Energia para a criação de projetos e ideias que trariam 
melhorias tecnológicas ou comportamentais a fim de 
se ter um consumo energético menor.

Sendo assim, já em 2008, mesmo tendo um cresci-
mento de 15% na produção, a Natura teve redução no 
consumo de energia elétrica de quase 10%.

Para o final de 2009, mesmo com a produção 
crescendo novamente em 15%, a estimativa será uma 
redução de mais de 8% no consumo de energia elétrica. 
Para a fábrica de shampoos, esse ganho foi e está sendo 
o mais significativo devido ser uma fábrica que teve a 
possibilidade de aplicar todos os projetos estudados por 
este comitê de energia. O ganho médio chegou a 25% 
em relação ao consumo energético , mesmo com o 
aumento de 15% na produção.

Embora a fábrica de shampoos represente somente 
13% do consumo elétrico e 8% da área total cons-
truída do site, vide figura abaixo, ela é que possuía 
a melhor localização para a aplicação de todos os 
conceitos estudados, principalmente aqueles relacio-
nados com a melhoria do sistema de ar condicionado.

MELHORIA DA ILUMINAÇÃO  
DA FÁBRICA DE SHAMPOOS

Em abril, a empresa concluiu o projeto de substitui-

ção das antigas lâmpadas de vapor metálico com tecnolo-
gia tradicional pelas de vapor metálico de potências mais 
baixas e mais eficientes. A troca já reflete uma melhoria 
de 30% na visibilidade do local e uma economia mensal 
no consumo de energia. 

O principal objetivo era aumentar o nível de ilumi-
nância, de forma a adequá-lo às necessidades de operação 
das unidades fabris, e reduzir o consumo de energia.

Foram trocadas 70 lâmpadas de vapor metáli-
co de 400W e com eficiência de 90 lúmens/W, que 
usavam a tecnologia tradicional, por lâmpadas de 
vapor metálico de 350W e eficiência de 105 lúmens/ 
W com tecnologia Uniform Pulse Start, proporcionando 
uma luminosidade próxima da luz do dia, dando maior 
produtividade ao ambiente de trabalho.

Além de produzir mais lúmens por watt e ter um 
índice de reprodução de cor da ordem de 70%, essa 
tecnologia apresenta baixa depreciação luminotécnica. 
Isso se deve à utilização de um sistema tecnológico re-
volucionário, caracterizado por ter um tubo de arco em 
formato elíptico e capaz de proporcionar alta eficiência 
com melhor uniformidade de cor. Essas características 
tornam a Pulse Start um produto diferenciado e único 
disponível no mercado brasileiro.

Ao lado da melhor visibilidade, a economia de energia 
é outra vantagem proporcionada pela lâmpada Pulse 
Start. Com vida mediana entre 15.000 e 20.000 horas, 
essa metálica permite que a Natura deixe de gastar R$ 
14,40/mês por ponto de luz que permaneça aceso 24 
horas por dia.

Além da melhoria proporcionada pelas lâmpadas, o 

Consumo de energia elétrica MWh/ano
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Entre o mês de julho 
do ano de 2008 e o 

mês de abril de 2009, 
impulsionada pela 

sua missão e por 
uma melhora da sua 

eficiência energética, a 
Natura tinha o grande 

desafio de reduzir o 
consumo de energia 

elétrica do site de 
Cajamar (SP)

projeto contemplou a utilização de um sistema auxiliar 
de baixíssima perda. Foram usadas as luminárias High 
Bay com lente de vidro temperado para locais com pé-
-direito de até 12 metros e Low Bay com lente difusora 
prismática para operar em locais com até 6 metros.

O projeto que levou oito meses para ser desenvolvido, 
demandou um investimento de R$ 40 mil e já vem 
trazendo resultados positivos com ganhos de quase 
R$ 2 mil por mês. Do ponto de vista dos usuários, ele 
destaca ainda que o aumento no nível de luminosida-
de das fábricas já está sendo percebido pelos próprios 
colaboradores, que se sentem mais estimulados no 
ambiente de trabalho.

O projeto de iluminação desenvolvido para a Natura 
é considerado uma referência no segmento industrial.

REDUÇÃO DO CONSUMO DO  
AR CONDICIONADO DA FÁBRICA  
DE SHAMPOOS

A fábrica de shampoos é refrigerada por uma central 
de água gelada a ar com capacidade total de 300 TR a 
qual envia água potável por tubulações a 6ºC com a 
finalidade de essa água passar pela serpentina dos di-
versos fans coils, fazendo com que eles insuflem um ar 
com temperatura inferior no ambiente. O ar é insuflado 
pelas torres de 3 metros de altura e retornam pelos dutos 
laterais inferiores. Essa forma construtiva faz com que 
tenhamos ar climatizado somente até a cabeceira da torre, 
fazendo com que mais da metade do volume da seção 
esteja com um bolsão de ar quente acima e um bolsão 
de ar climatizado frio em baixo. 

Essa ação que fez parte do projeto de implantação 
da fábrica há 9 anos evita perdas de ar climatizadas em 
áreas onde não temos colaboradores com frequência.

Embora o sistema de climatização da fábrica seja efi-
ciente, no final de 2008 por meio de três parceiros, foram 
desenvolvidos três grandes projetos, os quais buscaram 
uma grande redução do consumo de energia da fábrica, 
e que atingiram uma redução de 20% para o consumo 
de energia elétrica desta área. Estes dois projetos estão 
comentados a seguir:

SISTEMA ENTÁLPICO

Por uma simulação meteorológica com dados com-
pilados no IAC, foi primeiramente levantado o perfil 
climático da região para a condição de cooling, carga tér-
mica de refrigeração de maneira a garantir uma redução 
no consumo de energia.

Com esse estudo concluiu-se que a redução da carga 

em razão da menor entalpia do ar externo ocorre em 
algumas horas dos meses de maio, junho, julho e agosto, 
alcançando uma redução no sistema de ar condicionado 
na ordem de 4% ao mês, este sistema também é conhe-
cido como sistema economizador e foi instalado na casa 
de máquinas

Em paralelo para otimizar o ganho, por meio de 
um parceiro, foi realizado um projeto inovador, o qual 
criou recuperadores 
compostos por duas 
rodas entálpicas. 
Essas rodas agem 
em situações de au-
mento de umidade 
externa e temperatu-
ra de bulbo seco alta, 
aproveitando toda a 
energia fria do ar de 
retorno da fábrica. 
Essa modificação 
deu um ganho de 
26% no sistema de 
climatização da área.

No exemplo ex-
posto acima, nota-se 
que o sistema da 
roda entálpica está 
funcionando, pois, 
embora a temperatura do ar externo esteja menor que a 
temperatura de retorno (20,6 contra 21,3º), a entalpia do 
ambiente está menor (30,2 contra 31,6 BTU/lb), com 
isso toda a energia fria é aproveitada e a temperatura de 
insuflamento da fábrica fica dentro dos padrões (21,8ºC). 

CRIAÇÃO DE UMA INSTRUÇÃO TÉCNICA

A falta de padronização de regras em uma área com 
climatização central era um grande incômodo para a 
Manutenção a qual recebia mais de 10 ordens de ser-
viço por semana referente a esse item. Então foi criada 
uma instrução técnica baseada em normas da ABNT 
e divulgada a todos os impactados, conseguindo com 
isso redução em 70% no número de chamados e 2% do 
consumo de energia do setor.

OPERAÇÃO CAÇA-VAZAMENTOS

Em parceria com a empresa mantenedora dos com-
pressores, a Natura também conseguiu nesse período 
de análise descobrir que 19% do ar-comprimido eram 
desperdiçados na linha de distribuição e na entrada do 
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processo final.
Com a correção de 40 pontos chegou-se aos seguintes 

resultados:

MONITORAMENTO E AUTOMATIZAÇÃO  
DAS UTILIDADES 

Com um sistema inteligente, a equipe de Manuten-
ção não necessita mais ligar os equipamentos manual-
mente, e os 6 Chillers em funcionamento só entrarão se 
realmente a carga térmica exigir.

QUALIDADE DE ENERGIA

Nessa fábrica a Natura instalou também 10 filtros 
harmônicos por fornecimentos de elétrons, os quais 
garantiram melhor desempenho e aumento da vida útil 
dos equipamentos, principalmente frente a distúrbios 
elétricos. A redução de consumo percebida foi quase 1% 
devido ao fornecimento de uma energia mais limpa, ou 
seja, mais próxima aos 60 Hz.

A atuação do filtro ocorreu principalmente por este 
ser fornecedor de elétrons, assegurando que as modifica-
ções senoidais seriam satisfeitas o mais rápido possível, 
sem que afetassem os equipamentos.

A instalação de filtros na baixa tensão direcionou 
para os condutores terra ou neutro os surtos e transientes 
(raios ou manobras inadequadas na rede), responsáveis 
pela queima de equipamentos.

Outros ganhos com a instalação na rede de transmis-
são consistiram na absorção das frequências presentes 
na rede elétrica diferentes da fundamental (60Hz). Essas 
frequências foram absorvidas por estarem presentes no 
meio ambiente, entre elas destacamos ondas de celula-
res, rádios, entre outras interferências eletromagnéticas. 
Mesmo drenando pouco valor de corrente, os ganhos 
foram evidentes. A atuação do filtro ocorreu por este ser 
fornecedor de elétrons, assegurando que as modificações 
senoidais pela presença de frequências parasitas tivessem 
sido satisfeitas, sem que fossem multiplicadas ou que 
afetassem os equipamentos.

Compressores GA30 GA45 Total do sistema

T. Carga (h) 152 116 267

T. Alívio 0,12 3 3,12

T. Parada 35 44 79

E. Carga (kWh) 3.400 6.500 14.900

E. Alívio 2 38 40

Total E (kWh) 3.402 6.500 14.902

Compressores GA30 GA45 Total do sistema

T. Carga (h) 121 95 216

T. Alívio 1 15 16

T. Parada 36 45 81

E. Carga (kWh) 7.950 5.230 13.160

E. Alívio 2 38 40

Total E (kWh) 7.952 5.268 13.220

ANTES

DEPOIS

Redução de consumo de energia em Cajamar

Tabela 1

NATURA

Mês de 
referência

Unidades 
produzidas 

2008

Unidades 
produzidas 

2009

Unidades 
produzidas 

2010

Consumo 2008, 
em MWh

Consumo 2009, 
em MWh

Consumo 2010, 
em MWh

jan 16.248.134 23.361.958 24.590.000 2.014.663 1.861.628 1.916.691

fev 17.355.543 19.061.631 18.650.874 2.061.103 1.904.540 1.795.585

mar 19.675.609 25.479.548 26.136.861 2.281.635 2.108.320 1.998.872

abr 20.387.972 23.171.417 20.098.417 2.014.983 1.861.924 1.740.675

mai 17.671.910 23.929.810 19.898.000 1.884.359 1.741.222 1.692.295

jun 18.242.384 25.174.604 - 1.751.981 1.618.899

jul 19.545.348 27.432.646 - 1.952.454 1.804.144

ago 18.192.955 28.014.006 - 2.010.921 1.858.170

set 21.562.214 28.586.562 - 2.115.322 1.954.641

out 26.989.711 25.861.330 - 2.118.397 1.957.482

nov 23.886.835 25.377.000 - 2.236.074 2.066.220

dez 19.246.400 22.142.422 - 2.176.144 2.010.843

Total 239.005.015 297.592.934 109.374.152 24.618.037 22.748.034 9.144.118
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Investimento total e retorno

Tabela 2

Redução energética na fábrica de shampoos

R$ mil Ano 0 2010 2011 2012 2013

Investimento Bruto (352)

Investimento líquido (352)

    Despesas de implantação (-I.R) (24)

Redução Despesas 276 276 276 276

Depreciação (35) (35) (35) (35)

Impacto no Res. Operacional 241 241 241 241

Base Cálculo I.R 241 241 241 241

IR (34%) (82) (82) (82) (82)

Impacto no Lucro Líquido (24) 159 159 159 159

Depreciação 35 35 35 35

RESULTADO Fluxo de Caixa Anual (376) 194 194 194 194

RESULTADO Fluxo de Caixa acumulado (376) (182) 12 206 401

        Análises Financeiras

Custo do Capital – Real (a.a)to 12,5%

VPL (10 
anos)

TIR Pay Back Descontado

Indicadores Financeiros 639 50,3% 1,94 anos

Fernando Antonio Cunha Júnior, Clayton Pedro e Mariana Freitas 
são da área de Engenharia de Infraestrutura da Natura; Douglas 
Zanotto é da área de Engenharia de Projetos.

RESULTADOS 

Houve uma redução de mais de 700.000 kWh/ano 
no consumo de energia. 

O somatório de todos os investimentos realizados 
nessa fábrica em 2009, voltados para a eficiência ener-
gética, foi de R$ 376.000,00, sendo que o retorno baseado 

no Valor Presente Líquido (VPL) resultou em um valor 
menor do que dois anos, mostrando que a eficiência 
energética é algo lucrativo também. 

Temos em mente que conservar energia não significa 
racionalizar, ou seja, necessariamente deixar de fazer 
coisas, muito menos de usufruir de confortos, mas sim 
usar melhor, de modo mais eficiente e racional.

Este case foi apresentado no 24º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de 
Manutenção (Abraman).
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OUROFINO AGRONEGÓCIO

A 
Ourofino Saúde Animal fabrica produtos desti-
nados a bovinos, equinos, caprinos, ovinos, aves, 
suínos, e atende também animais de estimação. 
A empresa vende para todo o território brasileiro 

e exporta para cerca de 30 países, além de terceirizar a 
produção para outras empresas do segmento.

Em outras áreas do agronegócio, a empresa atua 
na seleção e no melhoramento do gado gir leiteiro e 
do nelore e também do cavalo crioulo; produz se-
mentes forrageiras para pastagens, proporcionando 
melhor pasto para o gado; e, este ano, inaugurou 
uma nova fábrica, em Uberaba-MG, voltada a 
defensivos agrícolas, com a produção de fungicidas, 
inseticidas, herbicidas e óleo mineral. Nesse novo 
complexo industrial, o investimento é de cerca de  
R$ 200 milhões e a capacidade de produção estimada 
é de 100 milhões de litros por ano.

A empresa, que teve origem há 23 anos, em Ri-
beirão Preto, partiu do empreendedorismo de seus 
fundadores, Jardel Massari e Norival Bonamichi. Em 
2004, a Ourofino se tornou a primeira empresa do 
agronegócio brasileiro a conquistar o prêmio Master 
of Business de Empreendedor do Ano, da Ernst & 
Young. No ano seguinte, representou o Brasil na 
etapa mundial, em Monte Carlo. 

A construção da história da Ourofino Agronegócio é alicerçada em 
inovação, tecnologia e recursos humanos. Focada inicialmente no 
setor de medicamentos veterinários, a empresa, 100% nacional, 
tem ampliado constantemente seu portfólio de produtos e de 
soluções agropecuárias. 

sOluções tecnOlógicas 
para O campO

M a r í l i a  s a V e r i  /  r e n a T a  c a n a l e s
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Atualmente, a empresa prepara o lançamento da 
vacina contra a febre aftosa. O investimento nessa 
fábrica foi de R$ 50 milhões e atende às normas 
rígidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e do Centro Panamericano 
de Febre Aftosa (Panaftosa). A capacidade de pro-
dução é de 60 milhões de doses de vacinas ao ano.   

HISTÓRICO

Quem caminha hoje pelas instalações modernas da 
Ourofino Agronegócio, em uma área de 180.000m², em 
Cravinhos, não imagina que a empresa começou suas ati-
vidades numa pequena casa alugada, com apenas 500 m².

Norival Bonamichi, o mais velho 
de nove irmãos, cresceu num pequeno 
sítio em Inconfidentes-MG. Lá, co-
meçou a trabalhar cedo e a conhecer 
as tarefas do campo. Tempos mais 
tarde, atuou como vendedor de ração 
para animais de grande porte e, iden-
tificando necessidades até então não 
atendidas no mercado de saúde ani-
mal, decidiu abrir um negócio próprio. 

Bonamichi utilizou o valor do seguro-
-desemprego, o equivalente hoje a R$ 50 
mil, e convidou o amigo Jardel Massari 
para ser sócio do negócio. Nas salas 
pequenas e com apenas quatro funcio-
nários, Jardel e Norival controlavam fór-
mulas e procuravam as cooperativas para 
vender os medicamentos.  O primeiro produto registrado 
foi o Trissulfin, antibiótico injetável para aves e suínos. 
Hoje são 100 produtos fabricados com alta tecnologia.

Assim como a variedade dos produtos, a Ourofino 
foi crescendo e aos poucos se transformou numa 
empresa que caminha para ser a maior no forneci-
mento de soluções tecnológicas para o agronegócio 
brasileiro. Com a consolidação da marca no cená-
rio mundial, a empresa compete com as grandes 
multinacionais do mercado e conseguiu afastar o 
preconceito de que produto bom precisa exibir a 
chancela de um laboratório estrangeiro. A empresa, 
100% brasileira, é reconhecida pela qualidade dos 
produtos, a seriedade do trabalho e pela credibilidade. 

ALGUNS EXEMPLOS DE PRODUTOS DA 
OUROFINO

Master LP 
A partir de pesquisas e adoção de alta tecnologia, a 

AGROPECUÁRIA

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O CAMPO

Ourofino desenvolveu um sistema misto de veículos 
complexos responsáveis por promoverem um efeito 
único: a Liberação Programada (LP). Master LP, 
ivermectina 4%, combate vermes gastrintestinais e 
pulmonares. É bernicida e controla o carrapato dos 
bovinos. Pode ser utilizado em todas as idades, pro-
porciona ação prolongada, melhor custo-benefício e 
maior período de proteção.

Colosso 
Para ser carrapaticida, mosquicida, bernicida, 

piolhicida e repelente tem que ser Colosso. Com alta 
eficácia e segurança no combate e controle dos para-
sitos externos, a Ourofino apresenta os produtos da 

família Colosso, que são encontrados 
nas apresentações Pour on e Pulve-
rização. Colosso Pour on apresenta 
um frasco moderno e exclusivo, que 
facilita sua administração. Colosso 
Pulverização é bastante versátil, po-
dendo ser utilizado também nos ba-
nheiros de imersão. Colosso é sucesso 
garantido no combate e controle dos 
parasitos externos dos bovinos e lucro 
para o produtor!

Ourotetra Plus LA 
A Ourofino disponibiliza para o 

tratamento de infecções o Ourotetra 
Plus L.A., o antimicrobiano de ação 
prolongada associado ao Diclofenaco, 

um potente antinflamatório com ação rápida e eficaz. 
Versátil, pode ser aplicado em dose única por via 
subcutânea ou em doses diárias por via intravenosa. 
Produzido com alta tecnologia, em condições con-
troladas, por meio do envase em atmosfera especial 
de argônio, tem ainda quelantes, responsáveis pela 
aparência límpida e por impedir o processo de oxida-
ção e consequentemente o escurecimento do produto. 
A formulação proporciona o tratamento sem dor ou 
inchaço no local da aplicação. Ourotetra Plus LA é 
indicado principalmente no tratamento de afecções 
de casco, tristeza parasitária bovina e anaplasmose.

Cortiflan 
O Cortiflan, anti-inflamatório à base de dexa-

metazona de alta potência, é indicado para bovinos, 
equinos, suínos e ovinos em caso de artrites e cetose 
e auxilia nos tratamentos de pneumonias, processos 
alérgicos, reumáticos, picadas de cobra e dermatites 
em geral. O medicamento tem aplicação fácil, por 

A Ourofino 
caminha para 
ser a maior no 
fornecimento 
de soluções 
tecnológicas 

para o 
agronegócio 

brasileiro
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via intramuscular ou intrave-
nosa, e garante rápida absor-
ção. Outro atrativo é a rápida 
recuperação do animal.  

Ractosuin 
É um aditivo alimentar que, adicionado às ra-

ções de suínos em terminação, direciona nutrientes 
para aumentar a eficiência produtiva e deposição 
muscular. Incluído na ração nos últimos 28 dias 
que antecedem o abate, Ractosuin auxilia animais 
adultos a converter nutrientes em músculo mais 
eficientemente, enquanto promove redução no teor 
de gordura da carcaça. Dessa forma, suínos ali-
mentados com Ractosuin depositam mais proteína 
rapidamente, proporcionando animais mais pesados 
e com mais carne no momento do abate.

Maxicam Gel 
Maxicam Gel é um anti-inflamatório oral não 

esteroide com vitamina E para equinos. Seguro e 
de uso oral, o anti-inflatamatório não causa e não 
aumenta lesões gástricas, tem ação rápida, auxilia 
na cicatrização de feridas, permite tratamento pro-
longado e não interfere na imunidade. É indicado 
em todas as patologias do aparelho locomotor de 
equinos, como laminites, tendinites, miosites, artrites 
e síndrome do navicular. 

Top Dog 
É um vermífugo palatável, indicado para o com-

bate e controle de parasitas internos (helmintos) de 
cães com atuação em vermes redondos (nematódeos) 
e vermes chatos (cestódeos). Top Dog é também 
indicado para o tratamento da Giardíase. Comer-
cializado em três versões diferentes, Top Dog pro-
porciona tratamento ideal para as diversas faixas de 
peso dos cães. Seu sabor e aroma exclusivos tornam 
sua administração rápida e divertida, tendo grande 
aceitabilidade por cães de todas as raças e portes.

Cortiflan 
O Cortiflan, antinflamatório à base de dexame-

tazona de alta potência, é indicado para bovinos, 
equinos, suínos e ovinos em caso de artrites e cetose 
e auxilia nos tratamentos de pneumonias, processos 
alérgicos, reumáticos, picadas de cobra e dermatites 
em geral. O medicamento tem aplicação fácil, por 
via intramuscular ou intravenosa, e garante rápida 
absorção. Outro atrativo é a rápida recuperação do 
animal.  

Cálcio Reforçado 
Ourofino Injetável 

É um reconstituinte à 
base de cálcio, fósforo, mag-
nésio e dextroese com ação 

antitóxica e hepatoprotetora. Apresenta relação cálcio 
x fósforo de 2:1, respeitando a inter-relação dessas 
substâncias no organismo do animal. Corrige os de-
sequilíbrios que normalmente ocorrem em situações 
de estresse. É indicado para bovinos, equinos, suínos 
e ovinos nos casos de colapso puerperal hipocalcê-
mico, durante e após o parto e durante a lactação 
(febre vitular e eclampsia), tetania das pastagens, 
cãimbras, intoxicações, osteoporose, osteofibrose, 
raquitismo, cara inchada e nos casos de carência de 
cálcio, fósforo e magnésio.

Fortemil 
Fortemil é um hidratante hipertônico indicado 

para bovinos, equinos, ovinos e suínos no tratamento 
do esgotamento físico por excesso de trabalho ou 
de produção, em estado de intoxicação, anorexia, 
caquexia e desidratação. Também atua como adju-
vante no tratamento das verminoses, doenças infec-
ciosas, neuropáticas e acetonemias. Fortemil vem 
com uma ampola separada de Vitamina B12, essa 
vitamina participa do metabolismo de carboidratos, 
gorduras e proteínas. Contém metionina, um ami-
noácido essencial para o crescimento dos animais, 
em concentração suficiente para uma excelente 
ação hepatoprotetora e antitóxica. Tem em sua 
formulação a dextrose, que é uma fonte energética, 
totalmente disponível, também com ação antitóxica 
e hepatoprotetora. Fortemil é completo. É energético, 
hidratante e desintoxicante.

Auritop 
É indicado para cães e gatos e tem formulação 

única no segmento. Foi desenvolvido à base de ci-
profloxacina, cetoconazol, fluocinolona e lidocaína, 
ativos considerados mundialmente como mais segu-
ros, modernos e eficazes. Comercializado em frasco 
plástico de 30g, a solução é eficaz nas síndromes 
otológicas externas, corrigindo ao mesmo tempo a 
inflamação e a infecção. Com isso, elimina sintomas 
das otites, como prurido, dor e edema.

INVESTIMENTO EM PESSOAS

O constante desenvolvimento da empresa tem 
sido fundamentado na valorização de seus maiores 

OUROFINO AGRONEGÓCIO
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incentivadores, os 800 funcionários da Ourofino e 
mais os 300 profissionais da equipe comercial. 

A companhia é reconhecida como uma das me-
lhores empresas para se trabalhar no país, segundo 
avaliação do Instituto Great Place to Work em 
parceria com a revista Época. A empresa também 
figura entre as melhores para a mulher trabalhar e 
entre as melhores 25 indústrias. Também está no 
ranking das 150 Melhores Empresas para Você 
Trabalhar do Guia Você S/A Exame, entre as dez 
melhores do interior paulista e entre as melhores onde 
a identificação do funcionário é maior e na qual eles 
mais aprendem. 

Todo esse reconhecimento se deve a atitudes 
inovadoras. As práticas de recursos humanos da 
Ourofino incluem planos de carreira, aprimoramento 
profissional por meio de bolsas de estudo, convênio 
médico e odontológico, transporte fretado e refeições 
servidas no próprio local sem nenhum custo para 
o funcionário. 

O acesso direto à presidência é outro fator funda-
mental para que o clima na empresa seja bastante 
favorável. O alinhamento da 
equipe é feito por meio de mo-
dernas técnicas de comunicação 
interna, que incluem portal na 
internet, e-mail corporativo e 
revistas impressas. E tudo isso, 
sem se esquecer, é claro, do ca-
lor humano. A empresa oferece 
local e professores especializados 
para a prática de esportes, espaço 
de lazer e realiza várias ações de 
integração durante o ano. 

EFICIÊNCIA NA SUSTENTABILIDADE

Canários, beija-flores, tico-ticos e sabiás. Os pássa-
ros se dividem entre 80 árvores frutíferas localizadas 
próximas a um lago repleto de peixes e patos. Há 
alguns passos desse local tranqüilo, profissionais 
trabalham em uma empresa 100% brasileira de 
produtos veterinários: a Ourofino. Máquinas de úl-
tima tecnologia fabricam um portfolio amplo de alta 
qualidade ao lado desse cenário natural que ainda 
inclui uma horta de 56 mil m² com extensa variedade 
de alimentos que são distribuídos gratuitamente aos 
funcionários e a entidades assistenciais. 

Dessa forma, quem caminha pela Ourofino 
esquece que está em uma indústria. O que se vê é 
um espaço marcado pelo constante investimento 

em paisagismo e responsabilidade socioambiental. 
Não basta seguir os rígidos critérios de preservação 
ambiental. A empresa empenha esforços para pro-
mover a autêntica sustentabilidade.

De acordo com a gerente de projetos sociais da 
Ourofino, Daniela Achite, o conceito de sustentabi-
lidade se tornou uma ambição comum das organiza-
ções, mas pôr em prática o que se chama de política 
ecologicamente correta, economicamente viável e 
socialmente justa, não é das tarefas mais fáceis.  

“É preciso buscar o envolvimento de funcio-
nários, clientes e fornecedores. Todos devem estar 
comprometidos em transformar a realidade por meio 
de projetos que contribuam para o desenvolvimento 
da sociedade. A Ourofino acredita nisso“, diz Daniela. 

PROJETOS SOCIAIS

Um exemplo muito bem sucedido na empresa é 
o projeto “Jovens de Ouro” que atende 180 alunos 
de uma escola municipal de Cravinhos, cidade onde 
fica a sede da Ourofino.  A empresa oferece toda uma 

infraestrutura pedagógica para 
que os alunos tenham aulas de 
teatro, música, esportes e desen-
volvam atividades na horta co-
munitária. Nas aulas, os educa-
dores também se preocupam em 
trabalhar conceitos de pedagogia 
e autoestima, enquanto na horta 
os alunos aprendem os valores 
nutricionais e são incentivados 
a desenvolver uma alimentação 
saudável e de qualidade.  

Outro projeto de bastante destaque na área social 
é a “Oficina do Futuro”. Desde 1999, a companhia 
prepara alunos com necessidades especiais do Centro 
de Educação Especial e Ensino Fundamental Egydio 
Pedreschi, de Ribeirão Preto-SP, para o mercado de 
trabalho. Os participantes aprendem a realizar traba-
lhos relativos ao acabamento dos produtos Ourofino, 
como dobrar bulas, colar etiquetas, selos e ganham 
mensalmente para isso. Vários já foram contratados 
pela empresa como funcionários. 

CANECAS E SACOLAS ECOLÓGICAS

A preocupação com o meio ambiente também é 
uma constante na Ourofino. A companhia mantém 
o projeto “Amigos da Natureza”, com a plantação de 
árvores para atrair pássaros e melhorar a qualidade de 

AGROPECUÁRIA

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O CAMPO

A empresa realiza 
um constante 

investimento em 
paisagismo e 

responsabilidade 
sócio-ambiental



CASE STUDIES

58

vida no ambiente de trabalho. Outra iniciativa em evi-
dência são as canecas ecológicas para os funcionários, 
que evitam o uso diário de 2.400 copos descartáveis. 
E para levar para a casa verduras, legumes e frutas, 
oferecidos semanalmente pelo projeto “Nossa Horta”, 
os colaboradores também têm uma sacola de pano.

RESÍDUOS

Na Ourofino, todo o resíduo sanitário, de refeitó-
rio, de varrição e de construção civil é enviado para 
um aterro privado, certificado pela CETESB, com 
a qual a empresa possui contratos de prestação de 
serviços. Já os resíduos industriais são incinerados ou 
coprocessados em empresas certificadas pelo órgão. 

Papéis, papelões e plásticos, considerados limpos 
por serem gerados fora das áreas produtivas, são en-
viados para reciclagem. Todas as lâmpadas fluores-
centes da fábrica, bem como as pilhas e baterias, são 
enviadas a uma empresa que faz a descontaminação 
e destinação final dos objetos. 

Só nos quatro primeiros meses de 2010, a empresa 
arrecadou R$ 18.887,85 com o lixo que vende. Em 
2007, o valor foi de R$ 77.864,00 e em 2009 de R$ 
54.637,75. Essa queda é justificada pela troca de 
alguns materiais por outros ecologicamente mais 
corretos, como os cartuchos das impressoras subs-
tituídos por uma máquina a toner; e também pela 
maior utilização de tambores vazios de produtos no 
sistema de tratamento de efluentes. 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO  
DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

Por sinal, a Ourofino possui uma estação de 
tratamento de efluentes industriais própria, onde 
toda a água residuária da limpeza de reatores e áreas, 
práticas laboratoriais, entre outros, é tratada de forma 
a reduzir a concentração de contaminantes antes de 
ser lançada na rede de tratamento e esgoto. 

A empresa também acaba de inaugurar a primei-
ra etapa da nova estação de tratamento, que tratará 
também os efluentes da fábrica de vacinas, além de 
todo o efluente sanitário da indústria. A nova estação 
reunirá os tratamentos dos níveis primário, secundário, 
terciário e de descontaminação, visando à obtenção de 
um efluente tratado com padrões de reuso. 

FÁBRICA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Das dez primeiras empresas em faturamento de 
defensivos no país, todas são multinacionais. Uma 
perda grande para os brasileiros, considerando que 
o mercado movimenta mais de R$ 12 bilhões por 
ano com defensivos. 

Pensando nisso, a Ourofino acaba de inaugurar 
uma fábrica para a produção de herbicidas, fungici-
das, inseticidas, espalhantes adesivos e óleo mineral. A 
nova unidade foi construída em uma área de 250 mil 
m² no cinturão químico de Uberaba-MG.  De acordo 
com o diretor de operações industriais da unidade, Jair 
Súnega, além das responsabilidades ambientais, a 
unidade também se preocupa com o desenvolvimento 
da comunidade onde está inserida. Um exemplo são os 
programas de educação ambiental para estudantes que 
serão implantados em breve. “A indústria foi desen-
volvida com base em uma gestão de sustentabilidade, 
e nossos projetos vão além dos portões”, diz. A fábrica 
tem capacidade para produzir 100 milhões de litros/ano.

DIVERSIFICAÇÃO

A empresa também investe no setor de genética. 
Recentemente, o talento do criatório da Ourofino foi 
provado no martelo. Durante o Leilão Elo de Raça 
2010, 50% da vaca nelore Jupiá III foi vendida por R$ 
1.490.000,00. A matriz Jupiá III, de 27 meses, vem 
de uma linhagem de grandes campeões. Ela também 
atrai a atenção pela beleza racial, funcionalidade e 
estrutura da carcaça, que são características bastante 
valorizadas no mercado.  

“É satisfatório confirmar a alta qualidade dos 
animais de nosso criatório. Esse reconhecimento 
representa para nós a concretização de um grande 
trabalho envolvendo genética, sanidade e profissio-
nalismo na produção de animais”, diz o diretor da 
Ourofino Genética Animal, Flavio Canavaci.

EXPANSÃO

A Ourofino faturou R$ 221 milhões, em 2009, 
crescimento de 25% em relação a 2008. A meta é tri-
plicar esse valor nos próximos cinco anos. A empresa 
investe 5% do faturamento bruto em pesquisa e tem 
parceria com 18 universidades e centros tecnológicos. 

OUROFINO AGRONEGÓCIO

Marília Saveri é assistente de produção de comunicação da  
Ourofino Agronegócio; 
Renata Canales é gerente de comunicação da Ourofino Agronegócio.
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SERASA EXPERIAN

A 
Serasa Experian é líder na América Latina 
em serviços de informações para apoio na 
tomada de decisões das empresas. No Brasil, 
é sinônimo de solução para todas as etapas do 

ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, 
oferecendo às organizações as melhores ferramentas. 
Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, 
conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a 
liderança mundial da Experian. 

Criada em 1968, uniu-se à Experian Company 
em 2007. Responde on-line/real-time a 4 milhões de 
consultas por dia, auxiliando 400 mil clientes diretos 
e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer 
etapa de negócio. É a maior Autoridade Certificado-
ra do Brasil, provendo todos os tipos de certificados 
digitais e soluções customizadas para utilização da 
tecnologia de certificação digital e de Notas Fiscais 
Eletrônicas (NF-e), tornando os negócios mais se-
guros, ágeis e rentáveis.

Constantemente orientada para soluções ino-

O aumento da consciência socioambiental tem influenciado na 
mudança de postura de todos os agentes econômicos, que passam 
a incorporar os objetivos sociais, ambientais e de governança 
corporativa aos econômicos-financeiros. Alinhada a esses conceitos, 
a Serasa Experian passou a oferecer ao mercado, de forma pioneira 
e inovadora, instrumentos de alto valor agregado, adequados para 
analisar a capacidade de gestão das empresas nas três dimensões 
que fundamentam o conceito da sustentabilidade: a econômica, a 
social e a ambiental. 

uma sOluçãO vOltada
para a sustentaBilidade

F r a n K l i n  M e n d e s  T h a M e
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vadoras em informações para crédito, marketing 
e negócios, a Serasa Experian vem contribuindo 
para a transformação do mercado de soluções de 
informação, com a incorporação contínua dos mais 
avançados recursos de inteligência e tecnologia.

WWW.SERASAEXPERIAN.COM.BR

A Serasa Experian é parte do grupo Experian, 
líder mundial em serviços de informação, fornecendo 
dados e ferramentas de análise a clientes em mais de 
90 países. A empresa auxilia os clientes no geren-
ciamento do risco de crédito, prevenção a fraudes, 
direcionamento de campanhas de marketing e na 
automatização do processo de tomada de decisão. 
A Experian plc também apoia pessoas físicas no 
gerenciamento de seus relatórios e scores de crédito 
e na proteção a fraudes de identidade.

A Experian plc está registrada na Bolsa de Valores 
de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100, 
que é o principal indicador do desempenho médio 
das cotações da Bolsa de Londres. A receita total para 
o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2010 foi 
de US$ 3,9 bilhões. A empresa emprega cerca de 
15.000 pessoas em 40 países e possui sede corpora-
tiva em Dublin, na Irlanda, e sedes operacionais em 
Nottingham, no Reino Unido; em Costa Mesa, na 
Califórnia; e em São Paulo, Brasil.

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

A empresa possui os Relatórios Econômico-
-Financeiros, o Relatório de Responsabilidade Am-
biental, o Relatório de Responsabilidade Social e o 
produto Conformidade Ambiental, que consolidam 
a Solução Serasa Experian para a Gestão da Sus-
tentabilidade. 

O Relatório de Responsabilidade Ambiental e 
o Relatório de Responsabilidade Social oferecem 
ampla visão da empresa, por meio de informações 
relevantes, tanto qualitativas como quantitativas, e 
permitem, além de mensurar o grau de responsa-
bilidade ambiental e social, apresentar as práticas 
ambientais e sociais com relação às políticas, à gestão, 
aos indicadores de desempenho e ao cumprimento 
das disposições legais e regulamentares.

Para a construção dos Relatórios Ambientais e 
Sociais, foi considerado o que preceituam a legislação, 
os regulamentos, as normas e os acordos nacionais e 
internacionais, combinando com o que há de mais 
avançado em tecnologia de informação e em tecno-

SERVIÇOS

UMA SOLUÇÃO VOLTADA PARA A SUSTENTABILIDADE

logia de crédito.
A avaliação da empresa nos Relatórios é decor-

rente do grau de aderência aos fatores que compõem 
os critérios definidos como fundamentais. Quanto 
maiores forem os graus 
de aderência obtidos em 
relação a esses critérios, 
melhor será a classifica-
ção da empresa quanto 
à sua responsabilidade 
ambiental e social. 

Os relatórios ambien-
tais e sociais apresentam:

• análise por critério: 
representada pelo per-
centual de atendimen-
to/aderência da empre-
sa aos parâmetros que 
compõem cada critério. 
Dessa forma, possibilitam o conhecimento das vul-
nerabilidades por critério;

• análise final: apresenta todos os percentuais de 
atendimento/aderência da empresa obtidos nos vários 
critérios, com a emissão do grau de responsabilidade 
ambiental e/ou de responsabilidade social que corres-
ponde à classificação de responsabilidade/conscienti-
zação. Quanto maior o percentual de atendimento/
aderência obtido pela empresa em relação aos critérios, 
isto é, o atendimento aos parâmetros contidos nos 
critérios, melhor a classificação final da empresa em 
relação à responsabilidade ambiental e social. 

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS QUE 
COMPÕEM O RELATÓRIO DE 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Política e Gestão Ambiental
Identifica ações coordenadas da empresa as quais 

potencializam a responsabilidade ambiental;

Consumo Racional de Recursos Naturais
Identifica a preocupação da empresa com a ra-

cionalização no uso dos recursos naturais;

Aspectos e Impactos Ambientais
Identifica a potencialidade dos riscos ambientais 

decorrentes das atividades da empresa e as medidas 
adotadas para prevenir sua ocorrência;

Conformidade Legal
Diagnostica a situação da empresa em relação ao 

A Serasa Experian 
é líder na 

América Latina 
em serviços de 

informações para 
apoio na tomada 

de decisões das 
empresas
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cumprimento das disposições 
legais atinentes à matéria.

Os parâmetros seleciona-
dos que captam os diferentes 
aspectos da responsabilidade 
ambiental nos referidos crité-
rios ambientais são:

Política e Gestão Ambiental
Política ambiental; SGA - Sistema de Gestão 

Ambiental; Princípios e compromissos globais; 
Programas de educação ambiental; Melhoria am-
biental contínua; Pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias; Comprometimento com as 
partes interessadas; Programas e procedimentos de 
auditoria; Documentação e registro do sistema de 
gestão ambiental; Certificação ISO; Selos ambien-
tais; Saúde ocupacional e segurança no trabalho; 
Seguros ambientais; Cadeia de negócios; e Prêmios 
e reconhecimentos de mérito;

Consumo Racional de Recursos Naturais
Consumo de água; Consumo de energia; Consu-

mo de materiais não renováveis; Consumo de ma-
teriais renováveis; Energias renováveis e tecnologias 
limpas; e Metas de redução e economias previstas;

Aspectos e Impactos Ambientais
Classificação da empresa conforme a legislação 

ambiental aplicável; Identificação e cadastro dos 
aspectos e impactos ambientais; Geração de resíduos 
sólidos; Gestão dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reci-
clar); Geração de emissões atmosféricas; Geração de 
efluentes líquidos; Outros aspectos e impactos signi-
ficativos; Meio receptor; Proteção da biodiversidade; 
Análise do ciclo de vida e transporte; 

Conformidade Legal
Cadastro da legislação aplicável; Licenciamento 

ambiental; Outros cumprimentos legais; Sanções 
administrativas; Acordos conciliatórios; Gestão de 
passivos ambientais e TCF – Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental.

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS QUE 
COMPÕEM O RELATÓRIO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os critérios fundamentais considerados para a 
análise da responsabilidade social são:

Política e Gestão 
Social

Identifica as ações 
coordenadas que po-
tencializam o reconhe-
cimento da empresa 

em razão da sua dimensão social, do comprome-
timento com a ética, a transparência, os direitos 
humanos e os direitos trabalhistas;

Relacionamento com a Sociedade
Identifica o alinhamento dos valores da empresa 

aos valores da sociedade mediante a adoção de prin-
cípios ligados à construção de uma sociedade ética, 
com respeito à dignidade humana, com o desejo de 
um futuro melhor para as pessoas e com respeito às 
comunidades vizinhas;

Direitos Humanos
Identifica como a empresa reconhece os direitos 

fundamentais das pessoas e como leva em conta a 
questão da não discriminação, da inclusão, da abo-
lição do trabalho infantil, da prevenção do trabalho 
forçado, da liberdade de associação, da negociação 
coletiva e da justiça em todos os aspectos de seus 
negócios;

Práticas de Emprego e Trabalho
Identifica o respeito aos direitos das relações de 

trabalho e às práticas de trabalho decente, à promo-
ção de uma ocupação adequadamente remunerada, 
atenta à saúde ocupacional, e à segurança no traba-
lho, exercida em condições de liberdade e equidade;

Relacionamento com os Fornecedores
Identifica a qualidade do vínculo formado entre a 

empresa e seus fornecedores/parceiros e dos critérios 
ambientais, sociais e econômicos (preço, qualidade e 
prazo) estabelecidos na seleção dessa parceria, além 
de identificar a qualidade do critério e da exigência 
quanto ao cumprimento de legislações trabalhista, 
previdenciária, fiscal e ambiental;

Responsabilidade pelo Produto
Identifica os cuidados da empresa na concepção 

de seus produtos ou serviços quanto à qualidade, à 
saúde e à segurança, para a adoção de uma postura 
responsável no que se refere à comunicação comer-
cial, de maneira que o direito dos consumidores não 
seja atingido por mensagens enganosas e que agridam 
os padrões culturais e morais da sociedade;
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DEMONSTRAÇÕES: RELATÓRIO 
ANUAL, BALANÇO SOCIAL E 
DVA (DEMONSTRAÇÃO DO VALOR 
ADICIONADO)

Importantes instrumentos que reúnem os resul-
tados econômicos, sociais e ambientais da empresa, 
possibilitando a transparência, a prestação de contas 
e a comunicação da organização com a sociedade.

Os parâmetros selecionados que captam os 
diferentes aspectos da responsabilidade social nos 
referidos critérios ambientais são:

Política Social
Comprometimento com as partes interessadas; 

Indicadores de desempenho social e metas; Código 
de conduta e princípios; Certificações; Auditoria; 
Voluntariado; Projetos socioculturais; Parcerias 
com ONGs, fundações e institutos; Contribuições 
filantrópicas; Princípios e com-
promissos globais; e Prêmios e 
reconhecimento de mérito;

Relacionamento 
com a Sociedade

Relações com a esfera pú-
blica; Respeito à privacidade; 
Comunidades do entorno; Base 
da pirâmide; e Cumprimento das 
obrigações tributárias;

Direitos Humanos
Políticas de não discriminação, 

de empregabilidade e de criação 
de oportunidades; Programa de 
incentivo à contratação de pessoas com deficiência; 
Abolição do trabalho infantil e adolescente; Abolição 
do trabalho forçado e compulsório; Liberdade de 
associação e negociação coletiva; Responsabilidade 
comportamental (prevenção de assédios moral e 
sexual); Práticas disciplinares (diálogo com o pú-
blico interno, práticas de segurança e atendimento 
preferencial);

Práticas de Emprego e Trabalho Decentes
Obrigações trabalhistas e previdenciárias; Remu-

neração justa; Ambiente de trabalho produtivo e sau-
dável; Ambiente físico do local de trabalho; Criação 
de empregos e rotatividade; Treinamento, educação 
e desenvolvimento profissional; Benefícios concedi-
dos além dos previstos por lei; Seleção, contratação 

e promoção; Integração; Práticas de negociação 
com trabalhadores e/ou representantes no caso de 
mudanças organizacionais e operacionais; Progra-
mas de saúde do trabalhador, prevenção de doenças 
ocupacionais e de acidentes do trabalho; Estatísticas 
de acidentes de trabalho; Planos de emergência e de 
contingência; e Processos e autuações;

Relacionamento com Fornecedores
Vínculos de qualidade na cadeia produtiva;

Responsabilidade pelo Produto
Comunicação comercial responsável; Publicidade 

infantil; Produtos e serviços seguros; Rotulagem do 
produto; Concorrência livre e leal; e Cumprimento 
legal das exigências estabelecidas por lei;   

Demonstrações
Relatório Anual; Balanço Social e DVA (De-

monstração do Valor Acionado).
A captação de dados das em-

presas, para a elaboração dos 
Relatórios, é feita por meio dos 
questionários (formulários de 
informações para cadastros): FI-
CAD Ambiental e FICAD Social, 
disponíveis, de forma analítica ou 
sintética, no site: www.serasaex-
perian.com.br.

Para as organizações, incluir 
questões sociais e ambientais nas 
decisões estratégicas tornou-se um 
fator-chave para ter uma posição 
de destaque no mercado. Dessa 
forma, os gestores consideram 

proveitoso disponibilizar, de forma sistemática e 
transparente, as informações sobre o comprometi-
mento socioambiental da empresa. 

A Serasa Experian, além das informações reco-
lhidas por meio desses questionários, complementa 
a captação de dados nas visitas feitas às empresas, 
nas consultas (via internet) aos relatórios das mes-
mas e nos órgãos ambientais administrativos, entre 
outras fontes.

O inovador produto Conformidade Ambiental 
vem complementar o conjunto de instrumentos 
direcionados para a gestão de sustentabilidade nos 
negócios. Oferece aos clientes uma base de dados 
com informações sobre as empresas causadoras de 
impactos ambientais registrados pelos órgãos oficiais 
controladores do meio ambiente. 

A grande 
contribuição da 
Solução Serasa 
Experian para 
a Gestão da 

Sustentabilidade é 
auxiliar a formação 
de uma consciência 

ambiental
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As informações ambientais, captadas automa-
ticamente, são apresentadas de forma estruturada 
e padronizada, facilitando a consulta por parte dos 
clientes da Serasa Experian.

O Conformidade Ambiental identifica empresas 
com atividades causadoras de impactos no meio am-
biente, conforme a legislação vigentes e disponibiliza 
informações sobre:

• Licenciamentos, outorgas e atendimento ao 
Código Florestal.

• Infrações, sanções administrativas e acordos 
conciliatórios.

• Certificados de regularidade.
• Áreas contaminadas.
• Áreas embargadas.
• Inclusão na lista referente ao trabalho escravo. 

A grande contribuição da Solução Serasa Expe-
rian para a Gestão da Sustentabilidade é auxiliar a 
formação de uma consciência ambiental. 

A solução atende a uma crescente demanda por 
parte de diversas organizações, além das instituições 
financeiras que adotaram o conceito de finanças 
sustentáveis, dos fundos de pensão que alinham suas 
aplicações com os interesses da sociedade, dos fundos 
de investimentos que se adequaram aos conceitos de 
Investimento Socialmente Responsável (ISR), das 

seguradoras que estipulam o valor do prêmio consi-
derando também aspectos sociais e ambientais e, por 
fim, as empresas que querem implantar os conceitos 
de sustentabilidade em toda a sua cadeia produtiva e, 
para isso, introduzem variáveis ambientais e sociais 
na gestão de fornecedores. 

Assim, o Relatório de Responsabilidade Social, o 
Relatório de Responsabilidade Ambiental e o Con-
formidade Ambiental removem a principal dificul-
dade enfrentada pelas empresas e pelas instituições 
financeiras: a ausência de informações essenciais e 
consistentes relacionadas à dimensão social e à di-
mensão ambiental das organizações e clientes  com 
os quais se relacionam.

Para a Serasa Experian, essa solução é muito mais 
que uma oportunidade mercadológica, é um compro-
misso com a sociedade. Ao estabelecermos diretrizes 
e critérios de sustentabilidade nas análises, estamos 
contribuindo para a disseminação de responsabili-
dade corporativa em nosso país e, assim, oferecendo 
substancial contribuição para que o setor produtivo 
nacional avance no rumo da sustentabilidade.

A Serasa Experian compartilha essa responsabilidade 
com o governo, com a sociedade civil, com as institui-
ções financeiras, com as seguradoras e com as melhores 
empresas, formando uma rede de valor que contribui 
consistentemente para construir um futuro melhor.

Franklin Mendes Thame, engenheiro agrônomo e administrador 
de empresas, é gerente de Produtos de Riscos Socioambientais da 
Serasa Experian.
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Ele era um conhecido e grande jornalista de São Paulo, sujeito de fino trato, 
meia-idade, respeitado no meio, pai de família, elegante, um bigodinho branco 
de fazer inveja ao Barão de Mauá. Mas também era um “galinha” de fazer inveja. 
Muito bem, não quero criticá-lo por isso, mas o cara exagerava. Como fez muito 
sucesso por anos a fio e tinha muito charme, paquerou todas as moças da redação 
que passavam à sua frente e geralmente se dava bem. A conversa dele era sempre a mesma: infeliz no 
casamento e prestes a se separar. O que, aliás, era uma grande mentira, porque ele vive com a santa esposa 
até hoje e nunca cogitou sair de casa. 

Mas certa vez ele exagerou. “Ficou” cinco anos com uma moça do interior que começou como estagiária 
da redação, mas que pelas mãos do “mestre” foi ganhando espaço e começava a ter destaque na área do 
jornalismo social.  Para essa ele prometeu tudo, inclusive casamento para breve, mesmo porque o caso já 
estava durando demais. Tanto que a moça, inclusive, já conhecia a esposa do nosso herói – ninguém sabia 
como, mas ele já havia apresentado a menina à sua mulher. 

É que, de vez em quando, a esposa ligava para a redação e era atendida pela moça, que, sempre, antes de 
passar o telefone, falava brevemente sobre sua frustrada relação amorosa com um homem casado. A esposa 
do nosso jornalista de vez em quando aconselhava a moça a insistir no caso. Porque, segundo ela, o tal 
namorado devia ser muito infeliz no casamento, porque do contrário o caso não duraria tanto tempo assim. 

Mas certa vez, na véspera de um Natal, tocaram a campainha na casa do jornalista.  A esposa atende, e era 
a moça da redação dizendo que estava passando por lá apenas para desejar uma feliz festa e deixar uma 
lembrancinha. Nosso herói estava no andar de cima e não viu que sua amante de mais de cinco anos estava 
lá em sua casa. Quando ele desceu, deparou-se com a seguinte cena: no sofá da sala de visitas estava a 
esposa fiel e a amante, em um animado bate-papo entre amigas. E o assunto principal era o amante casado 
que a moça tinha. 

Ao ver o nosso amigo na sala, as duas o convidaram para sentar e acompanhar a conversa. A esposa 
explicou que o papo era sobre o namorado casado da moça que não conseguia se livrar da mulher. E que 
estava aconselhando a jovem a insistir no caso, porque que um dia teria sucesso: o amante deixaria a 
esposa, se casaria com a moça e eles seriam felizes para sempre. 

O jornalista, impávido, fingindo que estava entendendo a história, segurou o bigodinho branco com dois 
dedos, olhou fixamente para sua estagiária e sentenciou: “minha filha, largue esse homem, porque se trata de 
um grande cafajeste”. Consta a história que a moça desapareceu do jornal sem pedir demissão.

Por Décio clemente *

*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 
desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar como fórum editorial permanente para a 
troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, através de estudos e ensaios 
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 
possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.

Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação e 
que visa a manter um nível elevado dos textos.

• Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone, fax e, se 
for ao caso, o e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.

• O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, tota-
lizando cerca de 21.000 caracteres excluindo gráficos e tabelas.

• Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o 
editor podem ser feitos através dos telefones (0xx21) 2509-5399.

• Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha IBM-
PC, como Power-Point, Microsoft Graph, Corel Draw, Paintbrush, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as 
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.

• Todas as tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.

• 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.

ORIENTAÇÃO BÁSICA

AOS AUTORES E COLABORADORES
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