EDITORIAL

E

sta nova edição de Case Studies abre suas páginas, com a seção Personal
Case, tratando de um tema crucial, principalmente, para quem responde pelo
management de grandes organizações: liderança. O depoimento é de Maércio
Rezende, que foi CEO da Syngenta no Brasil e na América Latina e ainda dirigiu
as operações da multinacional de defensivos agrícolas na Europa, na África
e no Oriente Médio. Para ele, muitos executivos se perdem pelo caminho ou
deixam de explorar todo o potencial ao não praticarem o princípio moderno de
liderança.
Os cases começam pelo Grupo Multi, multinacional brasileira que é a número
1 no ranking internacional do mercado de ensino de idiomas, informática
e profissionalizante. E que nos últimos anos destacou-se por uma série de
aquisições.
Também detalhamos o trabalho desenvolvido por Furnas Centrais Elétricas na
substituição de sua central telefônica, uma das maiores do mercado brasileiro
e, naturalmente, estratégica para a operação de uma companhia de atuação
nacional.
O case da Amanco Brasil detalha como a empresa, maior fabricante de tubos e
conexões do país, fez da crise financeira de 2009 uma oportunidade e fechou o
período com crescimento, na contramão do mercado de construção civil.
Sobre o Grupo Meta, uma das principais corporações brasileiras de TI com foco
em consultoria, outsourcing, tecnologia e SAP, o leitor verá como a companhia
superou o desafio de crescer em um mercado de alta competitividade.
Na Vale, uma das maiores companhias do mundo, o trabalho de excelência
desenvolvido foi na manutenção da frota de veículos de carga na mina de
ferro de Carajás.
Já com relação à Vagas Tecnologia, esta edição de Case Studies mostra a
trajetória de uma empresa que é pioneira e líder em soluções de e-recruitment
no Brasil.
E nos Causes & Causos de Marketing, de nosso colunista premiado Décio
Clemente, está um relato bem-humorado sobre o que acontece quando um
apresentador de televisão se mete a atuar como piloto de corridas.
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Maércio Rezende

Consultor e ex-CEO da Syngenta

Praticar a liderança,

o desafio do executivo
Maércio Rezende era um jovem com menos de 30 anos quando se deparou,
pela primeira vez, com os desafios da liderança. Recém-contratado por
uma multinacional de produtos veterinários, foi nomeado de surpresa para
substituir aquele que seria seu futuro chefe, transferido para a matriz.
Sem grande conhecimento de mercado, passou a chefiar, também, uma
equipe com atuação nacional em uma área que nem conhecia. Os dois anos
seguintes, recorda, “foram talvez os mais difíceis de toda a minha carreira”.
A lição foi muito bem aprendida, pelo que se viu na trajetória desse
administrador de empresas, que chegou a CEO no Brasil e na América
Latina da Syngenta e ainda dirigiu as operações da multinacional de
defensivos agrícolas na Europa, na África e no Oriente Médio – na prática,
mais de 100 países com mercados e culturas inteiramente diversos.
“A prática da liderança continua a ser um dos maiores desafios para o
sucesso profissional de jovens executivos”, analisa Maércio. “Muitos acabam
se perdendo no caminho ou deixam de explorar todo o seu potencial por
falta de praticar os princípios modernos de liderança”, completa.
Influência paterna
“Quando estava me preparando, aos 17 anos, para
fazer o exame vestibular, meu pai, executivo da São Paulo
Alpargatas, recomendou que se eu optasse por Administração de Empresas deveria prestar um único vestibular:
o da EAESP. A FGV já tinha uma reputação excelente e,
na época, a formação em administração representava um
grande diferencial para o mercado. Enquanto boa parte
dos jovens escolhia carreiras como advocacia e medicina,
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eu, com meus 15 anos, já pensava em negócios. Minha
primeira iniciativa foi juntar revistas e livros velhos que
tínhamos em casa e montar um sebo...”
A primeira lição do mercado
“Formei-me em 1972, quando o Brasil estava no chamado. “milagre econômico”. Muitos da minha geração foram
trabalhar no mercado financeiro e ficaram ricos com menos
de 25 anos de idade. Enquanto isso, eu, recém-formado,
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recebia um salário de trainee... Mas eu tinha uma visão
de longo prazo, e decidi que seria executivo profissional.
Quando me formei, meu sonho era entrar em uma companhia de marketing e consumo, e na época a Gessy Lever
era a mais atrativa. Fui fazer uma entrevista e, como era
bom aluno na FGV, apostava que ia passar. Mas não fui
aprovado justamente porque dissera que só aceitaria cargo
ou estágio na área de marketing. E ouvi da empresa: ‘Você
foi muito inflexível e optamos por não chamá-lo’. Foi minha
primeira lição de humildade.”
Reportando-se ao dono
“Meu primeiro emprego foi na Tekno, e representou
uma oportunidade melhor do que se tivesse ingressado
em uma companhia multinacional. Isso porque, aos 21
anos, recebi um cargo de assistente da diretoria, o que na
verdade significava assessorar o próprio dono do negócio,
José Lyra Madeira, já que se tratava de uma empresa
de controle e gestão familiares. Com essa experiência
comecei a entender como é que o empresário pensa no
dia a dia. Participei de um projeto importante, que era a
instalação da primeira fábrica de aço e alumínio pré-pintado
do Brasil. No total, fiquei cinco anos na empresa, primeiro
como assistente de diretoria, depois como gerente de
marketing e vendas.”
Mudança
“Passados esses cinco anos, já estava claro para mim
quais eram as vantagens e desvantagens de trabalhar
em uma empresa familiar. Entre as vantagens estava a
possibilidade de ter uma ampla visão do negócio; e nas
desvantagens, a limitação ao crescimento na empresa, já
que, por não pertencer à família, meu horizonte era limitado
e não incluiria cargos de alta direção. Na época, quase final
dos anos 1970, era comum que as empresas procurassem
executivos publicando anúncios em grandes jornais. Respondi a um deles, que era de uma empresa norte-americana
procurando um gerente de marketing. E fui chamado para
a entrevista. Era a EliLilly, divisão Elanco.”
Desenvolvendo a liderança
“Eu não acreditava que, por ter experiência no mercado de aço e de coberturas metálicas, seria chamado
para trabalhar no marketing de uma empresa de produtos
veterinários. Mas fui escolhido, e começaram os dois
anos que considero os mais difíceis de minha carreira
profissional. Além da mudança de empresa familiar para
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uma companhia multinacional, e de chegar sem conhecer
o ramo, terminei sucedendo a um executivo brilhante,
que tinha sido promovido para a matriz. Para completar,
não era previsto que eu assumisse seu lugar, e ele seria,
na verdade, o meu chefe, mas recebera uma promoção.
Foi minha primeira posição de liderança, chefiando uma
equipe com presença em todo o país. Em meio a tanta
pressão, comecei a ter alguns tipos de comportamento
não muito adequados, com excessiva agressividade e falta
de empatia com colegas. Em uma reunião de imersão de
funcionários da empresa, no interior de São Paulo, isso
foi dito abertamente. Refleti e comecei um trabalho de
autodesenvolvimento para mudar meu comportamento.
Essa ocasião foi um marco na minha vida pessoal e profissional, o início de meu processo de desenvolvimento como
líder. Desde então passei a dedicar-me continuamente para
entender como liderar de forma efetiva.”
Princípios
“Depois da Lilly fui
trabalhar numa empresa
americana, a Velsicol,
após ter sido contatado
por um headhunter e
convencido a assumir
a posição de gerente comercial da empresa no
Brasil. Aceitei o desafio,
pois via a possibilidade
de assumir uma posição
de diretor em curto espaço de tempo. Porém,
fui a campo e, conversando com representantes do mercado, após
meses verifiquei que
as projeções otimistas
não tinham fundamento.
Esta era uma situação
difícil, pois a constatação
daquela realidade significava o fim do projeto e o enxugamento da empresa, o que
gerou uma série de resistências ao meu diagnóstico.Mas ao
final prevaleceu a decisão de enviar as más notícias para a
matriz.Era uma questão de princípios. Foi um choque. A
matriz enviou uma equipe, e no final concordaram que eu
estava certo. Foi decidida, então, uma revisão da operação
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e seu enxugamento no Brasil. No total, fiquei um ano e dois
meses na companhia.”
Um período mágico
“A seguir, fui trabalhar na Sandoz, como gerente de
vendas e marketing para o Brasil na divisão agrícola. Eu
tinha 33 anos e me identifiquei muito com a empresa e
sua cultura, mal sabendo que o futuro me reservaria a
experiência de duas fusões, primeiro da Sandoz com a Ciba
formando a Novartis, e depois da Novartis com a Zeneca,
formando a Syngenta. Os primeiros anos na Sandoz foram
um dos períodos mais felizes da minha vida. A Sandoz
era uma empresa que tinha um conceito de liberdade
com responsabilidade, e a divisão agrícola era onde as
coisas estavam por fazer. Meu chefe na época, Newton
Washington Júnior, vislumbrava grandes possibilidades. E
seguiram-se cinco anos fantásticos, quando conseguimos
introduzir novos modelos de gestão, ampliar as vendas e
conquistar uma fatia preponderante do mercado.”
Desafio latino-americano
“Eu estava imensamente satisfeito. Mas comecei
a ficar preocupado com a
minha carreira. Próximo de
completar 40 anos de idade,
era gerente de marketing e
vendas com um chefe ainda
jovem e competente. Conversei com ele e expressei
essa angústia. Newton falou
com a matriz e recebi uma
oferta que não esperava: ser
o diretor, na América Latina,
para os mercados dos países
de língua espanhola. Foi um
verdadeiro turning point em
minha carreira, um trabalho
extremamente desafiador, já
que a Sandoz tinha tomado a decisão de focar no mercado
agrícola. A América Latina era a última área que precisava
de organização, e onde até então as operações eram simplesmente delegadas a agentes e distribuidores locais sem uma
organização de marketing efetiva que os liderasse. Fiquei no
cargo durante quatro anos, viajando praticamente sessenta
por cento de meu tempo. Um episódio interessante foi
que, após minha chegada, o telefone de minha sala, em São
Paulo, sequer tocava. Fui então saber detalhes da estrutura

“O executivo
precisa ir ao

mercado, não

pode ficar apenas
recebendo
relatórios”
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de preços nos países da região e descobri muitas inconsistências. Determinei de imediato uma lista, com reajustes,
e avisei que nenhuma venda seria faturada com preços
inferiores sem a minha autorização. Horas depois, meu
telefone não parava de tocar... Resultado: em seis meses
consegui aumentar os preços médios desses países em 12%
em dólar. Foi uma forma diferente de ser introduzido na
organização, mas funcionou. Na época, claro, não existiam
os recursos de Tecnologia da Informação que temos hoje.”
Mudanças na fusão
“Depois de quatro anos, reuni-me com meu superior e
perguntei-lhe se ele considerava que eu havia cumprido a
minha missão. Ele disse que sim e, diante de minha solicitação de uma nova posição, pediu-me que esperasse. Três
meses depois, convocou-me e disse: ‘Vamos fazer uma
reestruturação completa, criando uma operação América
Latina que agora vai incluir mercado brasileiro. E você vai
ser o CEO para o Brasil.’ Foi ao mesmo tempo um enorme
alívio e uma grande alegria. Pensei que era o que faltava
em minha carreira, ser o country manager de uma grande
organização multinacional. Depois de dois anos no cargo,
veio o anúncio da fusão da Sandoz com a Ciba, em 1996,
que resultou na Novartis. No mercado agrícola a Sandoz
era uma empresa de nichos de mercado, e a Ciba era
líder. Então eu era o diretor do Brasil de uma empresa que
estava formalizando uma fusão com uma empresa muito
maior. Seis meses depois do negócio eu ainda não havia
recebido a oferta de um novo cargo. Foi um período muito
difícil. Já estava olhando o mercado quando meu chefe na
Sandoz me procurou, disse que fora nomeado diretor da
divisão agrícola da Novartis no Brasi e me convidou para
assumir a diretoria de marketing e vendas. Aceitei uma
posição hierárquica inferior, mas respondendo agora por
um business com outra dimensão.”
Comando em dobro
“Um ano depois, meu chefe assumiu a operação da América Latina e fui nomeado CEO da Novartis no Brasil. Mas
em 2000 veio o anúncio de uma nova fusão, da Novartis
com a Zeneca, dando origem à Syngenta. Eu me considerava
um bom candidato para assumir o cargo de CEO no Brasil.
Até que um dia o diretor mundial da Syngenta, John Atkin,
telefonou–me e disse: ‘Fizemos uma reunião e você foi nomeado CEO da Syngenta no Brasil e diretor-geral do grupo
para a América Latina’. Lembro-me que minha reação foi
perguntar: ‘John, não dá para ser apenas CEO no Brasil?’ E
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rimos, mas ele deixou claro: ‘Queremos que você faça os
dois’. Eu estava com quase 50 anos de idade, e diante de
um enorme desafio. Além de cuidar da operação da maior
empresa de defensivos agrícolas do Brasil, também passei a
responder pela sorte da fusão na América Latina. Os primeiros meses foram ainda mais difíceis do que aqueles em que
fiquei sem definição de posição após a fusão da Sandoz com
a Ciba. A pressão emocional ao tocar um processo pós-fusão
é muito grande, diante do nível de desconfiança que passa a
existir entre as pessoas. Para completar, no caso da operação
brasileira estávamos às voltas com prejuízos vindos da crise
cambial de 1998 e da desvalorização do real, em 1999. Mas
depois de três anos tínhamos uma empresa com estratégia
clara, crescendo e com uma equipe unida. E a fusão estava
consolidada. Antes de esses resultados surgirem, aliás, o CEO
global visitou o Brasil pela primeira vez. E ao se despedir me
cumprimentou e disse: ‘Se o que vocês estão fazendo aqui
no Brasil não der certo, eu não sei o que dá certo.’ E o Brasil
passou a ser referência na operação global da Syngenta.”
Desembarcando na Europa
“Depois desses resultados, fui convidado a assumir a
operação da Syngenta na Europa, na África e no Oriente
Médio. Com os dois filhos mais velhos já crescidos e
cursando a faculdade, eu e minha mulher fomos morar
em Basileia, levando nossa filha mais nova. Foi uma situação bem diferente: eu já era ‘macaco velho’, com forte
reputação na empresa e convicto de que estava à altura
desse enorme desafio. Mas confesso ter me surpreendido
ao constatar que todo o processo de consolidação da fusão,
que eu tinha liderado na América Latina, ainda estava a
meio caminho na Europa. Incluindo a África e o Oriente
médio, além da Europa, eu era responsável por mais de
100 países, sendo que 27 deles tinham faturamento entre
US$ 50 milhões e US$ 700 milhões. E para chefiar tantos
CEOs tive rapidamente que fazer ajustes no meu estilo
de gestão para poder respeitar as diferenças e a estrutura.
A Europa, por exemplo, é algo muito complexo. Estudei
muito a história do continente e de seus diversos países,
para entender profundamente também suas diferenças e
culturas. Sem isso haveria muita dificuldade para liderar. O
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mesmo problema abordado por um francês vai ser abordado
de forma diferente por um alemão.”
Oportunidade no Leste
“Quando assumi essa posição, o Leste da Europa não estava entre as prioridades da indústria de agroquímicos. Em
Janeiro de 2004, em uma das primeiras reuniões, perguntei
quanto estávamos vendendo na Rússia. ‘Quarenta milhões
de dólares’, responderam. Eu disse que esse era o volume
de vendas para o Chile, e que para a Rússia, um celeiro do
mundo, tínhamos de vender muito mais. E apliquei uma
de minhas regras: o executivo precisa ir ao mercado, não
pode ficar apenas recebendo relatórios. Peguei um avião
e fui passar uns dias na Ucrânia e na Rússia. E constatei
que se estava iniciando uma verdadeira revolução agrícola
naquela região. Voltando à Basileia, defendi com meu chefe
uma reestruturação de nossa operação para aproveitar essa
oportunidade. Os resultados foram simplesmente absurdos.
Em apenas três anos triplicamos o faturamento no Leste da
Europa, que passou a ser a maior operação no continente,
superando até a França.”
O consultor-escritor
“Fiquei no cargo até dezembro de 2008, quando
regressei ao Brasil, determinado a mudar o meu estilo de
vida, o que significava aposentar-me como executivo.
Quando comecei a chegar perto dos 60 anosde idade,
passei a fiolosofar um pouco sobre a vida. O dia a dia do
executivo nada tem de glamouroso. Com o passar dos
anos a experiência permite administrar bem a pressão
psicológica, porém a pressão física pesa mais. Nesta
nova fase da minha vida o objetivo agora é trabalhar
como consultor ou conselheiro de executivos de forma
seletiva, e também me dedicar a projetos pessoais. Como,
por exemplo, escrever um livro (“Juntando as peças –
liderança na prática”, editora Saint Paul), o que comecei
a fazer nos meus últimos meses na Syngenta, na Europa.
Eu tinha muitos CEOs na minha equipe, muitos deles
precisavam desse livro. A liderança e a gerência-geral,
como práticas, ainda são um grande desafio na formação
e no desenvolvimento dos executivos.”
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1º- lugar em
“excellence in quality”
no mundo.

lançamento 2011 / superior em design - escultura fluida.

câmbio multimarchas
(multi-division de 6
velocidades).
piloto automático.
controle hill start
que facilita a saÍda
do carro em subidas.

www.hyundai-motor.com.br
CASE
STUDIES

motor 2.0 com a maior
potência do mercado
vvt-i theta ii. mais suave,
silencioso,
potente e econômico.
controles no volante.
direção elétrica mdps.

rodas de liga leve aro 18”.
freio abs com ebd, bas
e roadtronic.
freio de declive. auxilia
o controle em terreno
sem aderência.

distribuidores em todo o paÍs: 0800 77 02 011

teto solar panorâmico
partida sem chave.
com abertura total sobre sistema de ignição
as duas fileiras de bancos. com botão start/stop.
ar-condicionado
digital bi-zone
com sensor de umidade.

câmera de ré
com monitor lcd
no retrovisor
interno para manobras.
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chegou ix35.

câmbio multimarchas
(multi-division de 6 velocidades).
motor 2.0 com a maior potência
do mercado vvt-i theta ii.
rodas de liga leve aro 18’’.

rodas aro 18”

superior em desempenho. superior em inovação. superior em tudo.

sistema de som
com disqueteira
no painel com mp3.
controle para ipod,
entrada auxiliar
e entrada usb.
rack integrado no teto.

controle de estabilidade
eletrônico.
amortecedores
que corrigem as
irregularidades do piso.

design escultura fluida,
a nova filosofia de design
da hyundai que privilegia
as formas contÍnuas,
modernas e harmoniosas.

10 air bags: frontais,
laterais e de cortina.
pontuação máxima
em segurança no nhtsa.

5 anos de garantia
sem limite
de quilometragem.

bancos de couro legÍtimo
com ajuste elétrico
multidirecional.

os equipamentos descritos nas fotos e textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis nas versões apresentadas neste anúncio. imagens somente para fins ilustrativos.
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Grupo Multi

Carlos Wizard Martins

Multinacional brasileira
em ritmo de expansão

O Grupo Multi é uma multinacional brasileira, líder mundial no
mercado de ensino de idiomas, informática e profissionalizante.
Desde a sua fundação, a empresa oferece serviços de implantação
das escolas, material didático altamente qualificado e treinamentos
específicos para os departamentos Pedagógico, Marketing,
Administrativo e Comercial. Com isso, mantém a padronização dos
trabalhos em todas as unidades, no Brasil e no exterior.

A

companhia tem gerado receitas recorrentes,
por conta do alto nível de retenção e de satisfação de seus clientes, bem como margem
operacional entre as mais competitivas do
mercado de Educação.
Com crescimento consistente e modelo único de
negócios, o qual privilegia o empreendedorismo, o
Grupo Multi se consolida no mercado como uma
empresa forte e que garante estabilidade aos seus
investidores.

História
A empresa teve seu início em 1987, com a fundação da rede Wizard. No início da década de 90,
houve a aprovação da lei de franquias que vigora até
hoje no país. Com essa lei, a Wizard teve um grande
crescimento em número de unidades nesse período.
A força da empresa está em sua metodologia,
que é revolucionária. Utiliza a neurolinguística para
incentivar o aluno a falar o idioma desde o primeiro
dia de aula. Essa metodologia de ensino possibilita a
CASE STUDIES
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prática da conversação, leitura, escrita e compreensão
auditiva em um curto período de tempo.
Em 2001, com o boom da economia brasileira, o
grupo lançou a marca Alps, que veio para atender
um público que necessita falar inglês rapidamente,
de uma forma urgente. É o caso de empresários que
precisam fazer negócios em outro idioma, estudantes
que estão com viagem marcada para o exterior, entre
outros diversos casos.
Em agosto de 2007, o grupo adquiriu a Skill, uma
das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil.
Atualmente, a Skill é a segunda maior rede do Grupo
Multi, com cerca de 300 escolas no Brasil. A Skill
tem como princípio básico a excelência educacional
no ensino de idiomas e a formação cultural, social
e profissional do seu aluno. De lá para cá, com o
trabalho de expansão, mais de 40 escolas já foram
comercializadas para novos franqueados.
Em janeiro de 2008, houve a aquisição da People, rede de informática de grande credibilidade no
mercado. O Sistema de Ensino People é pioneiro
na Educação Profissional e Tecnológica. Integra
tecnologias e métodos inovadores no processo ensino-aprendizagem profissional e tecnológica.
Em 2009 o Grupo Multi formalizou a compra
das escolas de idiomas do Instituto Cultura Brasileiro
Norte-Americano, do Rio Grande do Sul.
E em 2010 houve a aquisição da SOS Educação
Profissional, da Microlins, a maior rede de escolas
de ensino profissionalizante do Brasil, e da Quatrum
English Schools, rede que atua na Região Sul do
Brasil e tem foco no ensino de idiomas para crianças
e jovens, com cerca de 20 escolas nos estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina.
O conjunto formado por todas essas marcas torna
o Grupo Multi a maior empresa de cursos livres do
Brasil.

Algumas marcas
Wizard

A Wizard Idiomas é a maior rede de franquias no
segmento de ensino de idiomas do Brasil. Os dados
são da Associação Brasileira de Franchising e do
Instituto Franchising. A empresa é a primeira no
ramo educacional e a terceira no geral em número
de franquias.

Skill

A partir de agosto de 2007, a Skill renovou suas
forças publicitárias e se apresenta ao mercado de
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franquias com expectativas de crescimento em todo
o território nacional.

Alps

A Alps foi lançada em maio de 2001 e é, atualmente, a rede de franquias de idiomas que mais cresce
no Brasil. Está no mercado de idiomas desde 2001
e já são 130 unidades espalhadas por todo o país.

People Comunicação

Fundada em janeiro de 1979, em Campinas (SP), a
missão da People é prestar serviços de qualidade na área
de educação profissional e tecnológica. Nossa política
de qualidade, esforços e competência visam à formação
de profissionais qualificados e preparados para interagir
com eficácia em qualquer grupo de trabalho.

SOS Educação Profissional

Em 1983, quando saber usar uma máquina de
escrever ainda era essencial para conquistar uma boa
colocação no mercado de trabalho, a SOS iniciava
suas atividades ao constatar a crescente carência do
mercado de informática. Naquela época, eram raros
os profissionais capacitados a desenvolver programas
para computadores e poucos os cursos específicos
na área.

SOS Educação Profissional,
primeira aquisição de 2010
A aquisição da SOS Educação Profissional, uma
das maiores franqueadoras de escolas de educação
profissionalizante do país, com sede em São Paulo,
foi anunciada no início de janeiro. Fundada em
1983 como uma escola de cursos de informática, a
SOS conta atualmente com cerca de 150 unidades
franqueadas em 17 estados do Brasil, com mais de
100 mil alunos matriculados. A rede oferece ampla
gama de cursos profissionalizantes e técnicos, com
foco nas áreas de tecnologia e gestão. Juntas, as
unidades da SOS faturaram em 2009 perto de R$
60 milhões. Além disso, a SOS também controla
uma rede de ensino de idiomas, a Real Time, que
atualmente conta com 25 unidades.
A compra da SOS Educação Profissional foi a
quarta aquisição do Grupo Multi nos últimos três
anos, estratégia de crescimento posta em prática
pela empresa em paralelo com a abertura de novas
unidades de suas marcas no Brasil e no exterior.
A primeira aquisição foi realizada em agosto de
2007, quando a Multi assumiu a rede de ensino de
Multinacional brasileira em ritmo de expansão
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Grupo multi
Quadro

Grupo Multi
Idiomas
Wizard
Criada em 1987 em Campinas. Conta com aproximadamente 1.200 unidades.
Skill
Adquirida em 2007. Conta com 300 unidades.
Alps
criada em 2001. Conta com aproximadamente 150 unidades.
Quatrum
Adquirida em 2010. Possui 20 escolas.
Ensino Profissionalizante
People
Adquirida em 2008. Conta com 120 unidades.
SOS Educação Profissional
Adquirida em 2010. Conta com 300 unidades.
Microlins
Adquirida em 2010. Possui 800 unidades.
Números consolidados (antes da Microlins)
• Número de unidades franqueadas: 2 mil
• Funcionários: 20 mil em todo o Brasil
• Presença em todos os estados
• Faturamento total de R$ 1,2 bilhão
• 500 mil alunos por ano
Gestão
• Carlos Wizard Martins, presidente do grupo
• Charles Martins, presidente do Conselho de Administração (filho)
• Lincoln Martins, CEO (filho)
Aquisições
• 2006: compra a rede de escolas de inglês Yeski, de Campinas
• 2007: compra a rede Skill, de São Paulo
• 2008: compra da rede People de ensino profissionalizante
• 2009: compra das escolas de idiomas do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (RS)
• 2010: compra da SOS Educação Profissional e da Microlins
Internacionalização
• 2002: primeira unidade nos EUA
• 2009: abertura de unidades no México e na Colômbia
• 2010: primeira unidade na China
Hoje o grupo tem 50 escolas no exterior (EUA, Inglaterra, Irlanda, Colômbia, México, Guatemala, Japão e China)
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idiomas Skill, de São Paulo. Já em janeiro de 2008
a empresa comprou a marca de escolas de ensino
profissionalizante e de informática People, de Campinas. Em janeiro de 2009, assumiu a operação das
escolas de idiomas do Instituto Cultural Brasileiro
Norte-Americano, em Porto Alegre (RS).
A aquisição da SOS Educação Profissional reforça
ainda mais o portfólio de marcas do grupo, cada uma
com públicos-alvos distintos. A SOS é uma marca
de grande sucesso nas classes C e D, além de ter
forte presença em vários estados, e essa capilaridade é
fundamental para a estratégia da Multi. Pretendemos
conquistar, nos próximos cinco anos, a liderança
também no segmento de ensino profissionalizante e
de informática. A partir de agora temos duas marcas
nesse mercado, a SOS e a People, com mercados e
posicionamento distintos, somando 300 unidades.
Para atingir o objetivo de reproduzir no segmento
de educação profissionalizante e de informática a
mesma liderança que tem em ensino de idiomas, apostamos na abertura de novas unidades nos principais
mercados do país, na aquisição de outras redes e em
diferenciais como a inclusão de cursos de idiomas na
oferta da SOS, assim como a Multi fez recentemente
com a People. Incluímos cursos de idiomas na grade
da People em 2009 e os resultados foram excelentes.

Aquisição da Microlins
leva à liderança
O negócio com a Microlins foi anunciado em 14
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de junho de 2010. Maior rede de escolas de ensino
profissionalizante do Brasil, a empresa era controlada pelo empresário José Carlos Semenzato (70%)
e pela Anhanguera Educacional (30%). O valor da
transação não foi revelado.
A aquisição da Microlins foi a segunda realizada
pelo grupo Multi em 2010 e a terceira no setor da
educação profissional nos últimos dois anos. Em
2008 o grupo, que até então contava com a rede de
franquias Worktek, adquiriu a rede People, e, em
janeiro deste ano, anunciou a compra da rede SOS
Educação Profissionalizante. Além disso, a Multi
também adquiriu nos últimos anos redes de ensino
de idiomas, como a Skill, em 2007.
A Microlins foi fundada em 1991 na cidade paulista da Lins e conta atualmente com cerca de 800
unidades franqueadas em 23 estados e 500 cidades
do Brasil, com mais de 500 mil alunos matriculados.
A rede oferece cursos profissionalizantes e técnicos
nas áreas de administração, operações, informática
e internet, entre outras.
A empresa, que faturou aproximadamente R$
400 milhões em 2009, também controla o Instituto de Costura (formação profissional na área
de costura) e a Ideal, de cursos profissionalizantes
interativos.
Com a aquisição da Microlins o grupo Multi,
que hoje é o líder absoluto em ensino de idiomas no
Brasil com as marcas Wizard, Skill e Alps (somando
1.700 unidades), também assumiu a liderança no
segmento de educação profissional, com as marcas
Multinacional brasileira em ritmo de expansão
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Microlins, SOS e People e cerca de 1.300 unidades.
No total são três mil unidades franqueadas e mais
de um milhão de alunos.
O Grupo Multi está comprometido com o setor
de educação e com a qualificação e o treinamento
em nosso país. Sentimos que cumprimos uma
missão importante ao gerar novas oportunidades de
emprego e ascensão profissional e social aos nossos
alunos. A receita total da empresa deve atingir R$
1,6 bilhão em 2010.

A trajetória do grupo alia crescimento orgânico –
ampliação no número de unidades das marcas e no
número de alunos – com crescimento por meio de
aquisições. Somos o grande consolidador do mercado
de ensino de idiomas e ensino profissionalizante do
Brasil.
Com o portfólio de marcas e ofertas que temos,
conseguimos atender a todos os segmentos desses
mercados. Ainda temos muito para fazer e vamos
continuar crescendo, no Brasil e no exterior.

Carlos Wizard Martins é fundador e presidente do Grupo Multi.
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Furnas centrais elétricas

Equipe

de

Furnas

Superando desafio

na área de telefonia
A confiabilidade da Função Telefonia é fundamental para
a produtividade das empresas, tanto em seus aspectos
administrativos quanto àqueles mais relacionados com as
atividades principais. No caso de grandes organizações, o colapso
telefônico pode resultar em grandes prejuízos de forma que os
equipamentos envolvidos usualmente são cuidados por equipes
especializadas a partir de planos de operação e manutenção
minuciosamente elaborados.

U

ma vez percebida a redução da confiabilidade da Função Telefonia, ações devem ser
tomadas pela Empresa. No caso limite tem-se a substituição completa do equipamento,
evento incomum que deve ser tratado com cuidados
especiais tanto pela equipe de projeto quanto pela de
operação e manutenção, especialmente no caso de
equipamento de grande porte. Recentemente Furnas
se viu diante desse cenário e executou a substituição
da Central Telefônica (PABX) de sua sede, no Rio
de Janeiro.
Além de apresentar um empreendimento de
atualização tecnológica, esse trabalho demonstra as
vantagens obtidas devido à participação da Engenharia de Manutenção em todas as etapas de um projeto,
desde o levantamento de necessidade até a entrada
em operação. Furnas Centrais Elétricas S.A. é uma
empresa estatal federal brasileira cujo negócio é a
geração, a transmissão e a comercialização de energia
elétrica. Sua matriz energética é fundamentalmente
hídrica, possuindo usinas em funcionamento no Rio
CASE STUDIES
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de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e
Tocantins, além de diversas obras em andamento1.
A interligação das suas plantas de geração com
o Sistema Interligado Nacional é feita por linhas de
transmissão em alta-tensão que percorrem cerca de
vinte mil quilômetros em todas as regiões brasileiras.
Apesar dessa diversidade geográfica, a empresa
possui uma configuração administrativa radial,
com centro em sua sede no Rio de Janeiro, local
onde trabalha a maior parte dos empregados. Essa
característica da distribuição da força de trabalho se
reflete nas topologias dos sistemas de informação e
telecomunicações de forma que, na sede da empresa,
há equipamentos de grande porte que, em caso de
falha, podem impactar severamente várias atividades.
Destaca-se nesse cenário o PABX corporativo,
um dos maiores do Brasil, com
cerca de 5.000 portas de conexão,
entre ramais e troncos e que, além
de estar conectado a várias operadoras de Telefonia, interliga com
todas as áreas da empresa através
de sistemas próprios de Telecomunicações e enlaces contratados.
Em seus últimos anos em operação esse equipamento (figura I)
vinha apresentando falhas graves
que por vezes afetavam toda a capacidade telefônica da sede. Diante
do agravamento da situação a
Engenharia de Telecomunicações e a Engenharia
de Manutenção estabeleceram um projeto e um
plano de substituição que resultaram no aumento
da capacidade telefônica da empresa com grande
ganho de confiabilidade e aumento dos recursos de
comunicação e sem transtornos para os usuários,
como será descrito a seguir.
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dos equipamentos. Caso ocorra algum evento que
modifique o contexto inerente do sistema, já não se
pode afirmar que não haverá degradação nem que
as falhas serão puramente aleatórias.
Tem-se então que o foco da Engenharia de Manutenção para os sistemas eletroeletrônicos deve ser
direcionado para o ambiente onde o sistema está inserido de forma a garantir as condições de contorno que
manterão imutáveis suas características intrínsecas,
perdurando o regime de falhas no modo aleatório.
Para uma efetiva circunscrição dos itens eletrônicos dentro dos limiares de ausência de interferências
externas, as atividades de construção, embalagem,
transporte, montagem, ativação, operação, manutenção, testes e manuseio devem ser bastante controladas. Além disso os projetos devem contemplar
fortemente as características ambientais que atuarão sobre o sistema de forma a garantir a ausência
de interferências.
Sendo o equipamento de qualidade reconhecida, i.e., tendo sido
projetado, fabricado e embalado
dentro de critérios rígidos de qualidade e uma vez que seu transporte,
armazenagem, montagem e ativação tenham sido feitos também de
forma criteriosa, espera-se que as
falhas que vierem a ocorrer devam-se às características construtivas
intrínsecas dos componentes, situação ideal do ponto
de vista da Manutenção.
A partir da entrada em operação, qualquer intervenção externa deve ser considerada como fonte
potencial de inserção de problemas. Tem-se então
que os eventuais manuseios devem ser feitos com
rigor (especialmente quanto às precauções contra
descargas eletrostáticas [5]) e somente quando forem
imprescindíveis.
Portanto, em sistemas mais complexos, para que
a necessidade de intervenção seja clara, deve existir
monitoração que indique conclusivamente o diagnóstico de falha, caso contrário poderão ocorrer desligamentos e manuseios indevidos e potencialmente
danosos. Sabe-se porém que sistemas de monitoração
inerentes encarecem o produto e só existirão em
projetos que estejam alinhados com a Manutenção.
Como as falhas serão aleatórias, uma estratégia de
aumento de confiabilidade, quando economicamente
viável, é a adoção de topologia redundante e que
permita intervenções sem perda das funções e com

O negócio de
Furnas é a
geração, a
transmissão e a
comercialização
de energia
elétrica

PROJETO ORIENTADO PARA MANUTENÇÃO
A linha conceitual adotada pela Engenharia de
Manutenção em FURNAS considera que os equipamentos eletroeletrônicos não sofrem desgastes que
possam ser acompanhados com precisão suficiente2.
É considerado então que esses sistemas não degradam
com o tempo e que toda falha é aleatória, impondo
uma abordagem metodológica e matemática específica [1,2,3,4].
Porém, para que esse cenário seja verdadeiro,
nenhum fator externo deve poder causar interferências que modifiquem as características intrínsecas
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facilidades para realização de inspeções e indicação
de problemas. Exemplos de características desejadas
em projetos de sistemas eletroeletrônicos podem ser
vistos na tabela 1.
Para se alcançar todos os atributos acima relacionados, fica claro que tais projetos devem ser
concebidos com forte contribuição da Engenharia de
Manutenção. Dessa forma as influências externas

e as intervenções humanas serão mínimas, fazendo
a confiabilidade tender aos valores intrínsecos dos
equipamentos que, espera-se, sejam ótimos.
Infelizmente é usual observar-se um desalinhamento entre os desejos da Manutenção e o que
efetivamente é projetado. Além disso, quando se
procura analisar o custo a longo prazo, nota-se que
nem sempre o menor investimento inicial é a melhor
Tabela 1

Algumas características desejadas em sistemas eletroeletrônicos
Bastidores
Partes visíveis e com livre acesso e com iluminação interna adequada.
Portas e tampas com alta densidade de perfuração (quando em ambientes controlados).
Ventilação por convecção (ausência de ventiladores).
Ausência de partes isolantes (acrílico, por exemplo) potenciais geradoras de carga elétrica.
Proteção
Facilidade para inserção de itens de proteção contra descargas eletrostáticas [5].
Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas [6].
Monitoração
Alarmes com indicações visuais e sonoras e com saída em formato texto.
Envio de alarmes por e-mail.
Sistema de alarmes com autoverificação de integridade.
Monitoração de fatores naturais (geofísicos e meteorológicos) [7,8].
Monitoração de fatores locais (temperatura, umidade, vibração).
Utilização de termometria/termografia [9].
Pontos especiais predefinidos para uso de termometria/termografia.
Alimentação
Chaves, disjuntores e fusíveis em locais com acesso sem risco elétrico.
Disjuntores com indicação de sobrecarga (trip).
Dupla alimentação para equipamentos essenciais [10].
Descentralização da alimentação [10].
Ventilação por convecção (ausência de ventiladores).
Acesso fácil às baterias com possibilidade de troca com equipamento energizado [10].
Utilização de técnicas modernas para medição de baterias [11].
Bancos de baterias com polos frontais (facilidade de medição).
Corrosão
Pintura e vedação compatíveis com a agressividade do meio.
Utilização de inibidores de corrosão.
Conexões
Pinos de cabos com propriedades mecânicas duráveis.
Porcas, parafusos e arruelas com metais adequados (evitar corrosão galvânica).
CASE STUDIES
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opção. Gastos decorrentes de dificuldades de operação
e manutenção e com eventuais modificações tornam
projetos inicialmente atrativos em opções caras. Por
outro lado é difícil quantificar esses valores na etapa
de especificação, de forma que o uso da experiência
da Manutenção desde as etapas iniciais do processo
aparenta ser um bom caminho para o desenvolvimento de projetos que resultem no menor custo ao
longo de sua vida útil.
No caso aqui apresentado houve grande esforço,
tanto gerencial quanto técnico, para a aproximação
efetiva entre Manutenção e Projeto de forma que o
resultado final foi um empreendimento em que a
Engenharia de Manutenção conseguiu determinar
vários aspectos que se refletirão em maior confiabilidade ao longo da vida útil do equipamento, com
expressiva redução dos custos de
operação e manutenção.

CONFIABILIDADE
Projeto físico e base de
dados
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de executar a distribuição, que é por mera sequência
numérica que resulta em distribuição aleatória dos
ramais de cada órgão.

Infraestrutura e equipamentos de dados

O bastidor que contém os equipamentos de dados
e UPSs (uninterruptible power supplies) foi especificado para atender às recomendações apresentadas
na tabela 1. Os UPSs são redundantes e alimentam
separadamente os equipamentos de comutação de
dados. O projeto contempla também um switch redundante previamente configurado e instalado para
ser utilizado em caso de falha do equipamento principal. Essa ação é manual, porém se limita meramente
à troca de cabos entre as portas dos equipamentos,
sendo uma manobra bem rápida.
Alguns serviços de dados são gerenciados por servidores específicos
que não têm redundância. Nesses
casos a alimentação é fornecida
através de uma chave de comutação que seleciona um entre dois
UPSs.
Foi solicitado ao fabricante modificações nas estruturas superiores
dos bastidores do PABX de forma a
viabilizar o acesso dos cabos, uma
vez que o local da instalação não
tem piso elevado. A alimentação desses bastidores é
fornecida individualmente por disjuntores localizados
em um quadro de distribuição próximo, restringindo
a consequência de possíveis falhas locais de alimentação à perda de um único bastidor. A fonte (conjunto
retificador -48V) está localizada em outro ambiente
e tem redundância de baterias.

A empresa
substituiu, com
sucesso, sua
central telefônica,
uma das maiores
do Brasil

O aumento da confiabilidade é
consequência direta do correto alinhamento do projeto com a Manutenção, que começa com a escolha
da configuração básica.
Foram analisadas diversas topologias pela Engenharia de Manutenção, que procurou explorar
principalmente o ganho resultante de redundâncias
no sistema, especialmente no processamento central.
Além disso e devido à vivência prévia com falhas
graves, procurou-se também formas de contornar o
cenário de perda completa do processamento principal, evento que poderia causar o colapso total da
Telefonia.
A solução adotada (figura II) se baseou na divisão
da capacidade telefônica total em dois grandes blocos
de equipamentos. O bloco principal responde por
60% das comunicações, ficando o restante distribuído por módulos remotos que têm autonomia de
funcionamento em caso de falha do bloco principal.
Associada a essa topologia, foi elaborado um novo
padrão de posicionamento dos módulos eletrônicos
de forma a possibilitar uma inteligente distribuição
dos ramais. Essa inovação reduziu significativamente
a chance de perda total das capacidades telefônicas
em nível de órgão, uma vez que todos eles passaram
a ter ramais tanto no bloco principal quanto nos
módulos remotos, ao contrário da forma tradicional

Comissionamento

Os testes de comissionamento foram modificados
para se adequarem aos princípios da Engenharia de
Manutenção adotados na Empresa, especialmente
quanto a desconexões desnecessárias dos módulos
eletrônicos. Esses critérios reforçaram as boas condições de entrada em operação, com reflexos positivos
quanto à confiabilidade futura.
Ferramentas de apoio, especialmente quando
relacionadas a novos assuntos pouco dominados
pela equipe de manutenção, podem não se mostrar
imprescindíveis no transcurso do comissionamento,
porém devem ser também testadas e avaliadas, pois
poderão se mostrar necessárias nos serviços posteriores de operação e manutenção. Nesse trabalho o
superando desafio na área de telefonia
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ambiente de gerência dos aparelhos telefônicos IP
(figura II) não foi validado durante os testes, causando retrabalho para a equipe, transtornos para os
usuários e evidenciando lacunas nos treinamentos
realizados.

riormente sem causar indisponibilidade. Antes de ser
disponibilizado ao usuário, cada ramal foi testado e
somente cerca de 5% apresentaram problemas, porém parte destes estavam associados à imprecisões
da base de dados legada.

TREINAMENTO

MANUTENÇÃO

O avanço da tecnologia faz embarcar constantemente novidades nos equipamentos, fazendo com
que o pessoal técnico tenha de estar constantemente
sendo atualizado, porém, eventualmente, ocorrem
evoluções mais profundas que implicam grandes
mudanças conceituais que não são cobertas pela
contínua atualização das equipes.
Essas disrupturas têm de ser tratadas diferencialmente, com identificação de tendências e correto
planejamento dos treinamentos, inclusive quanto
ao tempo necessário para absorção do novo paradigma. A Telefonia vem sofrendo esse processo com o
advento do uso mais extensivo do protocolo IP em
comunicações por voz, de forma que o treinamento
da equipe de manutenção teve de anteceder em dois
anos a implantação efetiva do novo equipamento.
A gestão desse processo teve de sincronizar as
demais atividades de forma que a equipe pudesse
de fato receber com confiança as novas atribuições.
Apesar do extenso treinamento, por adequação ao
conhecimento técnico da equipe de manutenção a
Engenharia de Manutenção optou por um projeto
com características híbridas, de forma que a nova
tecnologia embarcada pudesse ser assimilada, testada e, se fosse o caso, validada com toda precaução,
porém com a segurança da tecnologia convencional,
já totalmente dominada.

O novo equipamento tem maior capacidade
de acesso, facilitando manutenções e verificações
remotas, inclusive pela internet. Porém, para utilização segura desses recursos, o projeto foi acrescido
de equipamentos de controle de segurança de dados
(firewalls).
O estudo aprofundado dos recursos de alarme
permitiu que os procedimentos de teste dos módulos eletrônicos fossem realizados sem retiradas não
fundamentadas, poupando os conectores de esforços
mecânicos desnecessários. Somente em casos comprovados com base na supervisão de alarmes ou
com suspeita significativa devido a outros indícios
técnicos (como temperatura elevada, por exemplo)
é que há retirada e substituição.
Os procedimentos do fabricante quanto à realização de cópias de segurança do conteúdo completo dos
discos rígidos do PABX foram modificados de forma
a evitar a remoção física de seus respectivos módulos.
A distribuição inteligente dos ramais permitiu
harmonizar a criticidade em caso de falha de alimentação local (bandeja). Em caso de perda simultânea
de mais de uma bandeja ou de insuficiência de
sobressalentes, há condição de priorização imediata,
reduzindo a indisponibilidade daqueles ramais que
são mais importantes.
Todos os módulos eletrônicos foram previamente
cadastrados em aplicativo próprio para acompanhamento da vida útil e monitoração de MTBF (Tempo
Médio Entre Falhas) e MTTR (Tempo Médio Para
Reparo), parâmetros básicos para o correto exercício
das cláusulas contratuais que regem quantidade de
sobressalentes e tempos de reparo.

REDE TELEFÔNICA
Todos os trabalhos deveriam transcorrer sem
percepção dos usuários finais, i.e., sem causar indisponibilidades. Dessa forma todos os ramais tiveram
de ser paralelados em uma nova estrutura de conexão
que teve de respeitar limitações mecânicas e espaciais.
A Engenharia de Manutenção escolheu a nova
configuração do Distribuidor Geral (DG – figura III)
a ser adotada e a sequência de realização do serviço de
migração bem como os procedimentos de execução
da migração, propriamente dita. Estes se basearam
na remoção da instalação antiga, instalação da fiação
nova e recolocação da fiação antiga de forma que
esta ficasse por cima e pudesse ser removida posteCASE STUDIES
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CONCLUSÕES
A determinação de que o empreendimento deveria
manter o foco na Manutenção fez com que a Engenharia de Manutenção participasse da definição
do projeto, contribuindo significativamente para o
aumento da sua robustez. Atualmente, mesmo em
caso de falha grave com perda total da capacidade
de processamento central, cerca de 40% dos ramais

energia

de todos os órgãos permanecem funcionais devido
aos recursos de emergência que foram especificados
e à distribuição inteligente dos ramais que foi elaborada a partir de critérios de minimização de perda
de capacidade.
Apesar de alguns equipamentos já terem suas
características mecânicas e elétricas padronizadas
pelos fabricantes, eventualmente pequenas modificações podem beneficiar bastante o conjunto geral.
Cabe à Engenharia de Manutenção identificar essas
oportunidades e negociar com os órgãos de projeto e
com os fabricantes suas implementações.
Mesmo raciocínio se aplica aos procedimentos de
operação e manutenção recomendados pelo fabricante que, após avaliações mais reflexivas, podem se
mostrar impróprios ou ineficientes, facultando sofrer
melhorias significativas a partir de questionamentos
adequados.
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A adoção dos critérios de mínimo manuseio durante o comissionamento reforçou as boas condições
de entrada em operação, fato importante para a
confiabilidade futura do equipamento.
Mais do que um empreendimento de atualização tecnológica, esse trabalho serviu de demonstração das vantagens obtidas devido à participação da Engenharia de Manutenção em todas as
etapas de um projeto, desde o levantamento de
necessidade até a entrada em operação. A definição de uma topologia, uma configuração e uma
programação voltadas para a confiabilidade, um
comissionamento com o manuseio correto das
partes e a solicitação de modificações no projeto e
nos procedimentos de operação e manutenção do
fabricante certamente resultarão em ganhos que
dificilmente seriam obtidos sem a participação da
Engenharia de Manutenção.

Alexandre Pinhel Soares; Maria Bernadete Osório de Souza;
Otoniel dos Santos Rezende; Edson de Borja Wanderley; Eduardo
Cardoso de Carvalho; Roberto Cristino Marcos; Roberto José de
Souza; Daniel Oliveira Francisco; Aristides Antônio Silva Filho;
Alexandre Carlos Ribeiro Reis

Este case foi apresentado no 24º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação das Empresas Brasileiras de
Manutenção (Abraman), em 2009.
superando desafio na área de telefonia
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Transformando a

crise em oportunidade
A Amanco Brasil Ltda. é a subsidiária brasileira da Amanco,
uma das líderes mundiais e líder absoluta na América Latina
em tubos e conexões. Com quatro fábricas no país – única
fabricante de tubos e conexões do Brasil a ter a tripla
certificação em suas fábricas – a empresa atua nos segmentos
predial, infraestrutura e agrícola. Seu escritório principal se
localiza em São Paulo.

T

oda atuação da Amanco é sustentada pelo
conceito de triplo resultado: econômico, social e ambiental. Ou seja, toda e qualquer
ação/produto desenvolvida pela empresa deve
apresentar vantagens econômicas, oferecer benefícios para a sociedade e primar pela preservação e
sustentabilidade do meio ambiente. Por isso, conta
com programas de ecoeficiência em todas as suas
unidades fabris, o que a colocou entre as 20 empresas brasileiras modelo, selecionadas por três anos
consecutivos (2007-2008-2009), do Guia Exame de
Sustentabilidade. Foi eleita em 2009 pela oitava vez
seguida como uma das “150 Melhores Empresas
para se Trabalhar no Brasil”, em pesquisa realizada
pelas revistas Exame e Você S/A.

A AMANCO NA AMÉRICA LATINA
A Amanco é uma companhia industrial, parte
da Mexichem, líder latino-americana absoluta na
produção e comercialização de tubos e conexões para
a condução de fluidos, principalmente água.
Os produtos Amanco são comercializados em 20
países do mundo por meio de uma extensa rede de
CASE STUDIES
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mais de 50.000 pontos de venda. A Amanco conta
com 27 fábricas em 11 países da América Latina,
oferecendo soluções inovadoras, produzidas com a
mais alta tecnologia, ecoeficiência e qualidade.
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que representa 30% de todo o negócio da Amanco
na América Latina.
A empresa apresentou um crescimento de 59%
no EBITDA em comparação com 2008. O crescimento do EBITDA suportou uma geração de caixa
relevante que foi aplicada em redução de dívidas
bancárias, encerrando o ano com 0,3 vezes a relação
entre dívida e EBITDA, contra 1,3 vez em 2008.
O comportamento de mercado exigiu da empresa reavaliar todos seus processos internos a fim de
otimizá-los e alavancar o resultado econômico-financeiro. Todas as áreas foram envolvidas na busca de
oportunidades nas diversas linhas do resultado, como
receita, custo de produto, manutenção, além de produtividade e capacidade. “O positivismo da gestão e o
envolvimento de todos os colaboradores fizeram com
que a empresa crescesse mais que o mercado. Essa
gestão afirmou, durante todo o ano, que a Amanco
iria transformar a crise em uma oportunidade, o que
refletiu em um crescimento de 59% no EBITDA”,
destaca Maurício Harger, diretor administrativo –
financeiro da Amanco Brasil.
A receita líquida da Amanco totalizou R$ 658

A MEXICHEM
Mexichem é um grupo mexicano de empresas
químicas e petroquímicas e controladora da Amanco.
Com respaldo de mais de 50 anos de trajetória, a
Mexichem atua nas cadeias produtivas do flúor e do
clorovinil, sendo líder em toda a América Latina nos
dois segmentos de negócio para mais de 50 países.

A AMANCO TRANSFORMOU
A CRISE EM OPORTUNIDADE
Mesmo com demanda retraída no mercado nacional, principalmente pela queda de 6% do PIB
da construção, a Amanco apresentou em 2009 um
crescimento em suas vendas líquidas de 4% em relação a 2008, sendo 9% de crescimento em volume.
As vendas líquidas totalizaram R$ 658 milhões, valor

Figura

indicadores econômicos
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* resultado operacional antes da depreciação, despesas financeiras e impostos.
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milhões, o que representa
um crescimento de 4%, frente a uma queda do mercado
da construção civil de 6%.
A expansão foi sustentada
pela área predial e autoconstrução. Comparando as vendas líquidas de 2007 a
2009, o crescimento acumula 32%.
Buscando as oportunidades externas diante da
demanda estável e impactada por iniciativas internas de otimização de processos e custos, a Amanco
aumentou seu EBITDA em 59%. Nos últimos dois
anos, acumula 195% de crescimento.

AÇÕES COMERCIAIS COMO
MOTOR DA SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA DA EMPRESA
A crise econômica mundial, que também afetou
o mercado de construção, sobretudo no primeiro
semestre, não inibiu a estratégia comercial diferenciada da Amanco – comparando as vendas líquidas
de 2007 a 2009, o crescimento acumula 32%. Pelo
contrário, a área comercial não realizou cortes no
orçamento e apresentou grande foco no mercado,
investindo em uma série de ações de relacionamento
com seus principais canais de vendas: varejistas; empreiteiras, construtoras, instaladoras; e distribuidores
atacadistas. “Temos uma visão de médio e longo
prazos, com ações que nos trarão a preferência do
mercado”, diz Mauro Napolitano, diretor comercial
da companhia.
Para o varejo, a fórmula de crescimento da
Amanco somou treinamento, capacitação e acesso
ao crédito. Assim, além da parceria com o Senai
para formação de instaladores hidráulicos, que foi
intensificada, e o CredConstrução®, que se consolidou em 2009, investiu fortemente na capacitação de
balconistas e dos próprios donos de lojas de material
de construção. Em janeiro do ano passado a empresa
levou 80 lojistas que obtiveram os melhores desempenhos de vendas em produtos da Amanco a Nova
York para participar do congresso da National Retail
Federation (a maior associação de varejo mundial),
e, em outubro e novembro, mais 80 a Paris, para
a Batimat 2009, a maior feira de construção civil
do mundo. “Os profissionais conheceram o que há
de mais atual no setor, para que pudessem aplicar
nos seus negócios. Oferecemos também palestras
e cursos presenciais nas lojas aos balconistas para
que entendessem melhor a cadeia hidráulica, além
CASE STUDIES
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de incentivos”, explica o
diretor comercial.
Com empreiteiras,
construtoras e instaladoras, o foco da Amanco continua sendo o de desenvolver de forma conjunta novas tecnologias, no sentido
de lançar produtos que otimizem suas obras. Nesse
contexto, em setembro de 2009 a empresa levou 17
clientes desse canal para a Holanda a fim conhecer
inovações da Wavin, um dos principais fabricantes
europeus de tubos e conexões e parceiro tecnológico
da Amanco. Na ocasião eles conheceram a tecnologia
empregada nas linhas Amanco Biax e Novafort, do
segmento de infraestrutura. “Quem consegue ter
acesso a novas tecnologias tem vantagem competitiva”, complementa Napolitano.
Para distribuidores atacadistas, a Amanco também está inovando. “Dentro de uma visão de longo
prazo focada no crescimento conjunto, oferecemos
um programa de consultoria externa com o objetivo
de aprimorar e tornar sustentável seus negócios nas
áreas de logística, gestão e trade marketing. Começamos no ano passado com 15 clientes”, afirma o
diretor.

O COMPROMISSO COM A
TRANSPARÊNCIA FOI REFORÇADO
A crise trouxe um dilema na contratação de
novos fornecedores de matéria-prima e produtos de
revenda na Amanco. Com exceção dos fornecedores
de transporte e resina de PVC, que representam 50%
da compra total de matéria-prima e produtos de
revenda, em 2009 a empresa precisou atenuar sua
criteriosa avaliação de fornecedores, baseada em variáveis socioambientais, para focar na consolidação
de compras em busca de economia para o grupo.
Segundo Humberto Zalewski Dominoni, diretor de Supply Chain / Suprimentos e Logística da
Amanco Brasil, do ponto de vista de compras, o
ambiente de crise pode se transformar numa oportunidade, pois muito mais fornecedores também
passaram a buscar novos negócios. Muitos se apresentam para as organizações como um candidato
em potencial, o que gera mais competitividade no
mercado e, consequentemente, mais possibilidade de
economia para o cliente.
Foi preciso avaliar econômica e financeiramente
cada candidato, para determinar quem eram os fornecedores mais adequados. Porém, a empresa não
conseguiu implementar em todos os prospectos o
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sistema completo de avaliação.
No entanto, ciente da relevância de uma relação
estável, a Amanco procurou acompanhar de perto
seus fornecedores atuais, sempre com o objetivo de
assegurar para eles que haveria continuidade de negócios e sinalizar qualquer mudança com antecedência,
acompanhamento que foi sentido e percebido por
eles. “Nós, assim como a Amanco, sempre buscamos
uma relação de longo prazo com nossos parceiros.
A Amanco sempre teve uma postura transparente
e ética. Mesmo nos períodos mais difíceis, as negociações foram claras quanto às necessidades de cada
um. Saímos da crise com a certeza de ter uma relação
ainda mais sólida e firme”, analisa Célio Andrino,
diretor de Projetos Estratégicos Globais da Color
Matrix. O ano de 2010 traz de volta a avaliação completa de fornecedores, que será a ferramenta-chave
para a empresa encarar o desafio
de garantir que o novo portfólio de
empresas parceiras, incorporadas
durante a crise, esteja no mesmo
padrão de prática de sustentabilidade que vinha sendo cobrado de
todos aqueles que já trabalhavam
com a Amanco, até o momento
presente. Os novos fornecedores
serão avaliados por meio de visitas
e processo de autoavaliação. Como aprendizado do
período, ficou claro que toda crise é uma oportunidade, porém, “temos de criar mecanismos para
que todo o processo esteja no piloto automático. A
sustentabilidade tem de estar embutida no processo”,
conclui Dominoni.
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94 e 96 pontos garantirá a prata, mas para chegar
à melhor posição e conquistar o ouro deve registrar
acima de 97.
Ao final de 12 avaliações é feita uma média e
as empresas são premiadas pela sua atuação, mas
para ter direito à premiação, a transportadora tem
de ter trabalhado com a Amanco por no mínimo
nove meses.
Para Jean Magnos Pavanello, gerente de Compras, Transportes e Projetos Logísticos, o SQT
também gera retorno socioambiental. “Quanto
mais a transportadora se qualifica e se desenvolve,
mais ela garante a continuidade dos negócios com
a Amanco”, diz. Em relação ao aspecto ambiental,
ele ressalta que o controle de emissão de fumaça,
avaliado durante o processo de inspeção do veículo,
tem reflexo direto na qualidade do ar que respiramos.
Segundo Odair Sutil, analista
de logística, o sistema de notas é
muito positivo, pois estimula as
empresas a atuar de forma efetiva
para superar sua classificação e
subir de categoria.
Em sua 12ª edição, o sistema de
qualidade de transportes, no ano
de 2009, foi um período de boas
notas, visto que todas as empresas
participantes foram premiadas. No total, foram oito
bronzes, 13 pratas e dois ouros.
Os premiados são devidamente reconhecidos com
troféu e certificado em um evento com a participação
de membros da diretoria da Amanco.

A Amanco é a
única fabricante de
tubos e conexões
do Brasil com
tripla certificação

PROGRAMA DE TRANSPORTADORES

PROGRAMA DE TREINAMENTO
DE FORNECEDORES

De olho no trabalho das transportadoras que
fazem os fretes de seus produtos, a Amanco criou
um sistema de qualidade no transporte, o SQT, no
qual todas as empresas fornecedoras são avaliadas
sob cinco critérios: cumprimento de prazo de entrega,
reclamações relacionadas ao transporte, planejamento e produtividade, inspeção de veículos e retorno de
informação.
As avaliações são feitas mensalmente, cada
indicador tem sua pontuação e a transportadora
pode chegar até 100 pontos. A empresa que estiver
com menos de 75 pontos deixa de trabalhar para a
Amanco e a que estiver entre 75 e 85 será considerada
satisfatória. Para se enquadrar na categoria bronze
é necessário ficar entre 86 e 93. Se registrar entre

Motivada por sua cultura de trazer melhorias
para os que atuam ao seu redor e satisfeita com os
resultados atingidos dentro de casa com o programa
Excelência em Prática, a Amanco decidiu estender
o benefício para os seus fornecedores. Em 2009, deu
início à aposta no Programa de Desenvolvimento de
Cadeias Produtivas, que, em parceria com o Instituto
Evaldo Lodi (IEL), a Fiesc e o Senai, oferecerá capacitação da equipe de seus fornecedores na filosofia
de administração japonesa Lean Manufacturing. “É
uma oportunidade que vimos de levar a um grupo
de pequenas e médias empresas, com as quais trabalhamos, um projeto que lhes permita evitar ou
eliminar desperdícios nas suas operações”, explica
Humberto Dominoni.
transformando a crise em oportunidade
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O programa tem duração
de 18 meses e é estruturado
a partir de uma empresa
âncora, no caso, a Amanco,
que indica sete fornecedores
de sua cadeia para participar
da oficina prática e do treinamento teórico, divididos
em 200 horas/aula, 100 para cada disciplina, realizados na própria empresa. A âncora acompanha seus
patrocinados e participa da avaliação, nos fóruns
promovidos com todas as equipes envolvidas. A
Amanco também oferecerá uma consultoria, cada
uma das empresas provedoras passará por um Kaizen de sua preferência.
Os conteúdos aplicados no programa são relacionados aos temas: Qualidade, Inovação, Responsabilidade Socioambiental e Produção. A primeira fase do
processo começa com a sensibilização do fornecedor
sobre a oportunidade. Em seguida, para aqueles que
aderirem, é aplicado um diagnóstico para saber em
qual dos pilares existe uma necessidade maior de
aprimoramento. “Cada participante vai se beneficiar
na área em que mais precisa, onde ele tem um gap”,
diz Jean Magnos Pavanello, gerente de Compras,
Transportes e Projetos Logísticos da Amanco.
Para Pavanello, o programa mostra que a Amanco tem uma visão ampla, e que promove a sustentabilidade das relações de negócio com fornecedores,
pois investe no desenvolvimento de gestão dentro
da sua cadeia de suprimentos também. “Vamos
evitar os desperdícios desde o início do processo,
além de gerar uma relação de longo prazo com o
fornecedor. Vamos melhorar e crescer juntos. Com
a capacitação, a empresa se torna mais competitiva,
mais eficiente, o que será uma contrapartida para a
Amanco, além de fortalecer seu compromisso com
a responsabilidade socioambiental.”
Ao final do treinamento, os participantes são
avaliados e certificados pelo programa, que já foi
aplicado com sucesso em outros estados do Brasil e
em outros setores. Em Santa Catarina, a Amanco
será uma das pioneiras no setor da indústria plástica.

COM UMA POSTURA EQUILIBRADA
Pensamento a longo prazo, transparência e criatividade. Foram esses os principais aprendizados
na gestão dos colaboradores para encarar a crise
durante 2009.
Numa época em que o mundo passava por
uma fase de instabilidade financeira e as empresas
CASE STUDIES

26

procuravam uma solução para cortar custos,
a Amanco não cedeu às
tentações.
A visão empresarial de vanguarda do Grupo Mexichem, holding da Amanco, fez valer sua postura de
sustentabilidade. Com esse pensamento, a Amanco
logo descartou que a única solução para a crise e
a redução de volume esperado seria a demissão de
colaboradores. “Nós buscamos soluções criativas,
envolvendo os colaboradores nessa busca”, diz Clodoaldo Heidmann, gerente de Recursos Humanos
da Amanco Brasil.
E, com criatividade, as ideias foram surgindo ao
longo do ano. Entre elas, o destaque vai para o intercâmbio entre áreas, realizado com o cuidado de fazer
a troca entre funcionários que tivessem o mesmo
nível salarial. “No final do mês é muito comum, por
exemplo, o setor de logística estar sobrecarregado, já
que é época de fechamento. A gente costumava até
contratar temporários para ajudar. Com a crise, nós
resolvemos utilizar colaboradores de produção para
atuar na área de logística”, explica Eugênio Mafra,
ex-gerente da fábrica de Sumaré.
Segundo Wanderley Venâncio, do setor de Logística, essa área foi a que mais se utilizou do recurso
do intercâmbio e ele informa que a empresa tem um
banco de dados sobre habilidades de cada profissional, com informações levantadas no momento da
contratação, o que facilitou o mapeamento para a
troca de funções. “Foi feito um estudo para aumentar o aproveitamento sazonal dos colaboradores.”
Para ele, essa sinergia foi um esforço válido, que se
mostrou eficaz em evitar demissões e gastos com
serviços de terceiros.
O expedidor Ed Gilson Venâncio, que lidava com
o produto acabado, foi remanejado para a produção
e conheceu o início do processo de fabricação. “Eu
lidei com matéria-prima. Foi muito interessante a
experiência.” Ele considera uma decisão estratégica da empresa ter preservado o emprego de seus
colaboradores e ainda oferecido a oportunidade de
aprimoramento. “No meu currículo, agora posso
dizer que já passei por várias áreas aqui dentro e sei
onde tudo começa”, salienta Ed Gilson.
A Amanco procurou também manter os benefícios. Optou por suspender algumas atividades, como
a festa de final do ano e a distribuição de brinquedos
no dia das crianças, para manter o pagamento do
plano de saúde, que representa 13% da folha nominal
da empresa.
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IMPORTÂNCIA DO LÍDER
A comunicação foi a ferramenta essencial para
garantir o clima no ambiente de trabalho. Por isso, a
Amanco fez questão de tomar um cuidado especial
em manter a transparência com seus colaboradores.
Um alinhamento no discurso foi realizado, para que
todos os líderes do grupo soubessem exatamente
como passar as mensagens para os interessados. “O
papel do líder foi importantíssimo. Se ele não está
seguro, como vai ficar a cabeça daqueles para quem
ele está passando a informação?”
Ele foi a chave do processo”, registra Adriano Perboni, gerente da fábrica de Joinville.
Apesar da fase difícil atravessada
pelas empresas do setor de construção civil, em 2009, Clodoaldo
acredita que a Amanco absorveu
aprendizados. O principal foi ser
criativa na procura de soluções diferenciadas, e um motivo de orgulho
foi a preservação do quadro funcional. “Não demitir foi uma decisão
de risco, mas um risco calculado,
que valeu a pena. A crise passou
e nós não tivemos os custos com
demissões, recontratações e novos
treinamentos.”
Em um balanço geral, já com o pensamento
voltado para as oportunidades em 2010, o principal
desafio é manter o nível de comprometimento e
trazer ainda mais a linguagem empresarial para o
entendimento de todos os colaboradores nas nossas
comunicações.
Na Amanco, o saldo foi um sentimento ainda
maior de comprometimento e cumplicidade entre
empresa e colaboradores. Hoje, todos sabem que a
empresa realmente se preocupa com eles. Por tudo
isso, ficou claro que a decisão de negócio baseada em
critérios econômicos, sociais e ambientais é sempre
a mais acertada.
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os 4 diretores promovidos durante o período.
A empresa possui um Procedimento Interno para
Recrutamento e Seleção, no qual consta a seguinte
orientação para Recrutamento Interno:
Processo que visa a proporcionar oportunidades internas e criar um ambiente de estímulo ao
desenvolvimento dos colaboradores. No momento
da abertura de qualquer vaga, o gestor poderá optar
pelo recrutamento interno ou, simultaneamente,
considerar para a vaga candidatos internos e externos.
Isso será determinado no início do processo, quando
ocorrer o alinhamento do perfil da vaga, na área de
Recursos Humanos.
A divulgação interna das vagas
é realizada nos meios de comunicação adequados para o tipo
de vaga, como intranet, e-mail
e murais e/ou outros, onde são
especificadas informações tais
como: cargo, descrição sumária,
requisitos obrigatórios e desejáveis
e detalhes relevantes do cargo ou
competência do candidato, quando
necessário, e a forma de inscrição
dos mesmos.
A partir desse processo, pode-se
avaliar talentos internos qualificados para assumir uma nova função .

Uma ferramenta
foi considerada
essencial para o
sucesso das ações
de todas as
áreas em 2009:
a comunicação

Procedimentos para contratação
local e proporção de membros
de alta gerência recrutados na
comunidade local, em unidades
operacionais importantes
Na Amanco não houve contratação de Alta
Gerência/Diretoria neste ano, apenas promoções de
pessoas já atuantes. Por esse motivo, consideramos

COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE
E NO MOMENTO CERTO
Entre todos os aspectos observados, uma ferramenta foi considerada essencial para o sucesso das
ações de todas as áreas da Amanco, a comunicação.
Em 2009, mais do que nunca, a sinceridade e a clareza das informações passadas pela empresa para
todos os seus stakesholders da cadeia produtiva foram
peças-chave para garantir um bom relacionamento
e continuidade de negócios. “Internamente, isso refletiu em todos os nossos colaboradores, que, desde
o início, entenderam a postura da Amanco de não
fazer parte da crise, foram parceiros e entraram no
clima para transformar as dificuldades em um momento de oportunidade de negócios para a empresa.
Mantê-los bem informados e atualizados sobre os
resultados da companhia, quando o mercado anunciava informações pessimistas e demissões em massa,
fez toda a diferença”, diz Yazmín Trejos, gerente de
Comunicação Corporativa da Amanco Brasil.
A estratégia da companhia foi utilizar o seu printransformando a crise em oportunidade
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cipal canal de comunicação:
os líderes, que foram muito
eficientes ao passar com
transparência as informações nas reuniões mensais de
‘Pauta de Líderes’. O conteúdo da pauta é feito pela própria diretoria da empresa.
O então coordenador da unidade Floresta, em
Joinville, e atual gerente da unidade Sumaré, Luiz
Carlos da Silva, que tem sob sua responsabilidade
mais de 500 pessoas, considera sua função estratégica, pois ele funciona como um canal de ligação
entre a alta diretoria e gerência e o ‘chão de fábrica’.
“As reuniões são o momento em que eu estou mais
próximo da totalidade dos colaboradores.
E meu trabalho é colocar em linguagem mais
simples o que vamos reportar para eles”, conta.
Silva diz ainda que uma das grandes vantagens
da ‘Pauta dos Líderes’ é nivelar a informação, que,
assim, chega da mesma forma e vem da mesma
fonte para todos. “Isso reduz muito a ‘rádio-peão’,
os boatos e a fofoca.”
Além dos líderes, a Comunicação Interna da
Amanco usou de várias formas para atingir o seu
objetivo de levar a informação certa e oficial para
o seu público, além de engajar a todos. Para isso,
os canais fixos de comunicação foram trabalhados
intensamente e ainda reforçados com a realização da
campanha anual ‘Rumo à Liderança’. Um dos principais canais é o Cartaz de Orgulho, que teve como
um dos seus objetivos mais importantes acompanhar
os resultados, mês a mês, para todas as unidades.
Ao reforçar sua mensagem de que a empresa não
iria aderir à crise e diante do desafio de implantar
com sucesso o programa de excelência em prática,
a Amanco fez da comunicação sua principal ferramenta para disseminar os objetivos e as metas de
cada iniciativa estratégica da empresa.
Além de informativa, a comunicação foi imprescindível para motivar os colaboradores na busca
contínua de resultados. “A transparência é muito
importante. A gente começou o ano já dizendo qual
seria o objetivo financeiro, com isso, todos sabem
quanto o acionista está esperando para poder pagar
o PPR de 2009 e todos corremos atrás de lográ-lo”,
diz Clodoaldo Heidmann, gerente de RH da Amanco.

UM PROCESSO QUE VAI
ALÉM DAS EXPECTATIVAS
Excelência em prática. A implantação da filosofia
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de administração japonesa Lean Manufacturing,
que também é sucesso
nos EUA, foi uma das
decisões de negócio que também colaborou para
afastar a Amanco da crise financeira internacional
em 2009. Com criatividade, foi possível maximizar
resultados por meio de ativos já existentes e ainda
bater recordes de produção. “O ano foi marcado pela
incessante busca pelo máximo de eficiência operacional com o mínimo de investimento, ou seja, mais do
que nunca, trabalhar o conceito de ecoeficiência, que
é fazer mais com menos, mantendo a qualidade dos
produtos e serviços”, explica Regina Zimmermann,
diretora industrial da Amanco.
A iniciativa Excelência em Prática engajou os
colaboradores na busca por aumentar a velocidade
da empresa, evitar desperdícios e usar os recursos
disponíveis de forma mais eficiente e focada em
resultados, além de considerar os valores ambientais
e sociais que estão alinhados com a estratégia da
Amanco.
O primeiro passo foi sensibilizar a altos líderes
da empresa, mobilizar gerentes e diretores para a
necessidade da inserção de uma nova cultura.
Na sequência, a ação foi fazer um mapeamento
do processo e identificar pontos onde houvessem
oportunidades para agir. Após a identificação, os
gerentes da empresa quantificaram e priorizaram as
ações de acordo com a estratégia da Amanco e com
o impacto da realização.
Os temas considerados mais importantes no momento foram tratados em eventos Kaizens, realizados
com uma equipe formada por 12 colaboradores,
sendo que um terço deles pertencente à área em que
está sendo feita a atuação, outro terço é formado por
convidados de outros setores e o restante é proveniente de área de suporte. Dessa forma, o Kaizen tem
um time multidisciplinar.

ECONOMIA EM GRANDES QUANTIDADES
Em números, o Excelência em Prática conseguiu
tirar mais 415 toneladas de produtos por mês, com
os equipamentos já existentes. O novo pensamento
também identificou deslocamentos de pessoal desnecessários, fez remanejamentos produtivos, como
transferência de equipamentos e modificações nas
entregas e, com isso, evitou que produtos fabricados
parcialmente em uma planta fossem transportados
para outra. Ganhou agilidade e velocidade para che-
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gar ao cliente, com o adicional de também ter evitado
emissões de CO2, ao diminuir o tráfego de caminhões.
Na opinião de Luiz Oliveira, diretor da Ótima
Estratégia e Gestão, consultor contratado para implementar a metodologia japonesa na Amanco, a
empresa foi muito estratégica na decisão de aderir à
cultura de melhorias em prol de gerar economias no
momento de crise. Segundo Oliveira, a atitude mostra
o amadurecimento da Amanco, que, diferente de
muitas empresas, mais imediatistas, investiu numa
cultura antidesperdício e encarou o desafio com seriedade. “Primeiro, buscou-se um
alinhamento interno, o que é muito
importante para a concretização e
a sustentação do trabalho.”
Com isso, houve o comprometimento e o envolvimento de
todos. Também foi detectado um
aumento de 48% nas taxas de produção dos tubos de 100 milímetros
e uma redução de 71% no tempo
de deslocamento do colaborador
no processo, o que gerou mais
237 horas de produção/máquina,
convertidas em 235 toneladas de
produtos, ou seja, atingiu-se o montante de 20% a
mais com o mesmo equipamento.
Sobre o cliente, pode-se dizer que as melhorias
na gestão garantiram uma diminuição de 41% no
tempo de processo de atendimento, o que resulta
em uma redução de tempo de entrega, que foi o
principal reflexo para o cliente. É válido mencionar
que, dessa forma, a Amanco também conseguiu um
impacto importante na construção civil, pois gerou
processos produtivos mais competitivos e, com sua
persistência, fez com que o setor deixasse de utilizar
fornecedores menos qualificados, sem qualidade e
que não cumprem as normas técnicas.
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tanto operacionais quanto administrativas, prova de
sucesso e engajamento em toda a empresa, foram
extraordinários para a Amanco, pois impactaram
diretamente no negócio, por meio do aumento da
competitividade. O consequente aumento de vendas
e ganhos afastou, de vez, a temida crise.
O advogado da área jurídica da Amanco Leandro Fabrício Dix, que participou do Kaizen de
Nivelamento de Produção Tubo Esgoto DN 100,
em Sumaré, empolgou-se e entrou no clima de
engajamento. “Foi uma experiência enriquecedora.
Vivenciei uma realidade que não
temos oportunidade de ver na
prática, só conhecemos na teoria.
A ideia é muito boa. Colocar
pessoas de outras áreas para dar
sugestões, pois elas têm outro paradigma, o que ajuda a identificar
as coisas, que, muitas vezes, estavam até fáceis de perceber, mas
ninguém tinha feito o esforço de
parar tudo e pensar. Com o que
aprendi lá, vou poder usar quando
estiver escrevendo um documento
que exija algum conhecimento
técnico, que antes eu não tinha. Gostei tanto, que
incentivei outras pessoas, disse que elas deveriam
participar.”
Para garantir o engajamento de todos, foi criada
uma campanha de comunicação interna específica,
com o objetivo de estimular a participação dos colaboradores e acompanhar a divulgação de resultados,
que eram posteriormente comemorados de forma
especial entre os participantes de cada Kaizen.
Os ganhos foram visíveis na percepção do aumento da produtividade no trabalho, pois houve um
melhor aproveitamento do quadro de pessoas para
enfrentar a crise e a empresa ainda ganhou com a
revelação de novos talentos que despontaram em
cada Kaizen realizado.

As melhorias da
gestão garantiram
uma diminuição
de 41% no tempo
de processo de
atendimento
ao cliente

SINERGIA E ENGAJAMENTO
Segundo a diretora industrial, o desafio da Amanco era fazer com que a Iniciativa Excelência em
Prática fosse de toda a empresa e não só da área
industrial. Para isso, foi preciso criar uma integração,
na qual não existissem fronteiras entre áreas, com
equipes multidisciplinares que trabalhassem juntas,
para maximizar os resultados e, dessa forma, ter uma
visão do todo.
Todos os objetivos foram alcançados. Os resultados, que foram obtidos por meio de contribuições,

SISTEMA DE GESTÃO
DE ALTO DESEMPENHO
Entre as metas estabelecidas para o ano estava a
renovação da tripla certificação das quatro fábricas
em Joinville, Sumaré e Suape, que foi cumprida.
Desde 2004, a Amanco é a única fabricante no segmento de tubos e conexões que possui um Sistema
Integrado de Gestão, certificado em conformidade
com: ISO 9001 – Gestão da Qualidade, ISO 14001
transformando a crise em oportunidade
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– Gestão Ambiental e OHSAS 18001 – Gestão de
Saúde e Segurança.

SEGURANÇA NO TRABALHO
Em um panorama de realizações, apenas um aspecto não foi tão positivo. Há anos sem ocorrências,
os acidentes com afastamento em fábrica voltaram a
acontecer. Em Joinville, Planta Floresta, que chegou
a comemorar cinco anos sem acidentes, um fato foi
registrado. O mesmo aconteceu em Sumaré, que havia passado três anos sem acidentes. Em Suape, dois
casos foram registrados, após ter mantido o placar
zerado por dois anos. A Planta do Glória, em Joinville, permaneceu o ano de 2009 com zero acidente.
Por isso, para 2010, um dos
principais desafios será realizar
uma linha forte de comunicação,
em relação à segurança no trabalho, com campanhas constantes.
Além disso, também estarão em
foco a manutenção da filosofia de
excelência em prática, com metas
de economia que serão estabelecidas
em um novo Kaizen de liderança
e a realização de um inventário de
emissão de CO2 em alguns produtos
e processos.
Os aprendizados no setor de
processo foram um bem-sucedido
trabalho de equipe, com uma empresa sem fronteiras, estruturado na
busca pela eficiência, criatividade e a noção de que
é imprescindível manter e reforçar as campanhas de
conscientização sobre segurança no trabalho.

produzido continuamente mais, com menor exploração de recursos, com a mesma qualidade do produto.
Outro destaque foi que, do total fabricado, 83% estão
relacionados ao processo de extrusão, que tem um
controle rigoroso de eficiência no processo produtivo,
por meio do indicador de sobrepeso. O gráfico de sobrepeso vem demonstrando reduções expressivas ao
longo dos anos. Essas diminuições se tornaram um
benchmarking no Grupo Amanco e uma referência
mundial de eficiência.

Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem

Com relação aos percentuais de MP usados, provenientes de reciclagem, ocorreu, de forma positiva,
um aumento de aproximadamente
13%, em comparação com o apresentado no ano anterior. No que
tange às toneladas recicladas, no
período de 2006 a 2009, houve um
aumento da demanda de matérias
resultantes de reciclagem de aproximadamente 24%, o que evidencia
o compromisso da Amanco com a
sustentabilidade.
Importante salientar que a maioria dos produtos fabricados são regidos por normas técnicas brasileiras
que, na sua grande maioria, impedem a utilização de matérias-primas
de origem reciclada, o que impossibilita assim o aumento significativo
do consumo dessas fontes de MP.

Em 2010 um
dos principais
desafios é o
estabelecimento
de um processo
para o
desenvolvimento
de novas ideias

INDICADORES DE ECOEFICIÊNCIA
Os indicadores de ecoeficiência (eficiência
econômica e ecológica) têm como objetivo
a redução na fonte, ou seja, medir e
reduzir o desperdício de materiais,
o consumo de água e de energia

Podemos observar, nos gráficos, um aumento nos
padrões de consumo de matéria-prima nos últimos
quatro anos, fato este decorrente do incremento da
produção e da expansão do parque fabril, realizado
com o objetivo de atender à demanda de mercado.
Vale ressaltar que, embora o consumo de matéria-prima tenha aumentado, é perceptível no gráfico
de gerenciamento de sobrepeso que a Amanco tem
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Produtos

“Priorização e reconhecimento, grande desafio na
estratégia de inovação da Amanco Brasil em 2009
foi, além de manter sua visão de longo prazo, priorizar, em todas as decisões, os critérios como valor de
investimento, impacto de marca, necessidade comercial e tempo de implementação”, diz Laura Rosso,
gerente de Inovação da Amanco Brasil. Também
houve a necessidade de se ajustar à verba liberada
para investimento, dar preferência à implantação de
projetos que trariam retorno rápido, além de oferecer
benefícios socioambientais.
Em 2009, os investimentos em desenvolvimento
de novos produtos e inovação, marketing e comunicação de marca chegaram a R$ 60 milhões. Em
2010, esse aporte será da ordem de R$ 200 milhões.
O foco das inovações apresentadas em 2008 esteve no
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setor de saneamento ambiental. Os escolhidosforam a
linha Amanco Biax, tubos em PVC-O – biorentados,
que entram em novo mercado para competir com o
ferro fundido e a fibra de vidro e o InfraCad, plug-in
para o AutoCAD, utilizado para desenvolvimento
de projetos de redes e infraestrutura, que auxilia na
realização dos cálculos referentes aos projetos de dimensionamento para redes de distribuição de água
e de coleta de esgoto, disponibilizado gratuitamente
no site da Amanco.
Na última ponta da cadeia, o cliente, a expectativa
sobre o novo tubo é grande. O engenheiro George
Luiz Saraiva Pontes, da Companhia de Saneamento do Ceará (Cagece), acredita, principalmente, na
redução de custos como benefício do lançamento
Amanco, mas ele também vê outras vantagens. “Um
tubo com as mesmas características do ferro fundido
em PVC oferecerá mais praticidade e leveza.”

Sem desperdícios

O novo Amanco Biax evitará o desperdício causado pela reposição de peças quebradas, algo que ocorre
com frequência nos ambientes de construção, devido
à falta de cuidado no manuseio e, principalmente,
no transporte de produtos.”
A mão de obra no Brasil ainda não é muito bem
treinada e não tem a consciência do cuidado na manipulação dos tubos como deveria. O Amanco Biax
tem uma alta resistência ao impacto, o que diminui
o desperdício”, comemora Laura Rosso, gerente de
Inovação da Amanco, que também acredita que, em
termos de sustentabilidade, seria interessante medir
o impacto dessa economia nas obras.
Assim que foi lançado, o Biax recebeu o Prêmio
de Inovação da AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp), que concedeu a premiação por
considerar que o produto é realmente inovador. “O
Amanco Biax não tem concorrentes no Brasil. É
uma novidade que vai gerar melhores condições de
assentamento e é um produto bem mais resistente”,
justifica o engenheiro Gilberto Alves Martins, do
Conselho Deliberativo da entidade. Segundo ele, há
um bom potencial para o uso do Amanco Biax.
“Existem muitos vazamentos nas grandes redes de
saneamento pelo Brasil, devido à quebra de tubo
na pré-instalação, e o produto pode ser visto como
uma alternativa viável e eficiente para evitar o desperdício.”
Segundo Rosso, em 2009, para manter ativa a
estratégia de inovação, foram precisos mais foco
e algumas mudanças. “Havia uma deficiência no
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processo de desenvolvimento.
Hoje, ele é mais estruturado, criamos um sistema
de acompanhamento do histórico do projeto e abrimos espaço para o pensamento criativo”, explica.
No novo formato, que será lançado internamente
em 2010, com comitês de inovação, criação e implementação de produtos, ficou bem definido o que
cada colaborador fará no processo.
Em 2010, um dos principais desafios será o estabelecimento de um processo, para o desenvolvimento
de novas ideias, junto com a implantação de uma
cultura de inovação na Amanco, que envolva todos
os colaboradores da organização.
Para o futuro, o que ainda falta ser concretizado é
a criação de um sistema estruturado de mensuração
de impactos socioambientais dos produtos Amanco.
A crise deixa como aprendizado a importância de
focar no que é realmente importante, ser mais eficiente a curto prazo, sem deixar de pensar a longo prazo.

QUALIDADES SoCIOAMBIENTAIS
DO AMANCO BIAX
O principal lançamento da Amanco em 2009 foi
a linha Amanco Biax, que consiste em uma linha
de tubos para aplicação em adução em pressão
nominal de 16bar (PN16). Até hoje, no Brasil, para
essa aplicação eram somente utilizados tubos de
ferro fundido ou de plástico reforçados com fibra de
vidro. A linha Amanco Biax é produzida por meio
de um processo de extrusão inovador, que promove
a orientação molecular do PVC nos sentidos axial
e radial, que permite ter um tubo com maior resistência, robustez, leveza, flexibilidade e ecoeficiência.
Resistência: suporta maior pressão hidrostática interna em comparação com os demais tubos plásticos.
• Robustez: a combinação de resistência a impactos e ductilidade (capacidade elástica de deformação
e resistência a pressão sem danos ao material) torna
o produto mais robusto, o que reduz a possibilidade
de danos ao tubo durante o manuseio e a instalação,
e consequentemente menos produtos danificados que
não poderiam mais ser utilizados.
• Leveza: facilita o transporte, o manuseio e a instalação, pois dispensa maquinários para movimentação de material pesado e, assim, reduz problemas
de segurança aos operadores no manuseio.
• Flexibilidade: capacidade de se adaptar às curvaturas do traçado da rede, sem prejudicar sua estrutura
e sem necessidade de conexões.
• Solução sustentável: os tubos Amanco Biax sigtransformando a crise em oportunidade
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nificam economia considerável em energia consumida
para sua fabricação, o que
minimiza os impactos ao
meio ambiente. As redes de
saneamento do país levam
água até as famílias mais distantes das reservas e
mananciais e proporcionam a possibilidade de uma
vida saudável.
A produção do Amanco Biax também gera menor uso de energia do que soluções em ferro fundido
ou plástico reforçado com fibra de vidro, assim minimiza os impactos ao meio ambiente.

CREDCONSTRUÇÃO – A GARANTIA
DE PODER CONSTRUIR MESMO
EM ANO DE CRISE
O programa CredConstrução® da Amanco, linha
de crédito mantida em parceria com o setor financeiro, transformou a crise de 2009 numa oportunidade
de crescimento.
Para continuar construindo, em um momento
em que os grandes bancos diminuíram o acesso ao
crédito, e os investidores tiraram seu dinheiro das
instituições financeiras pequenas e médias, que, por
sua vez, também pararam de emprestar, o consumidor precisou de alternativas. Estava aberto o espaço
para os financiamentos.
A Amanco determinou sua estratégia para reagir
às previsões pessimistas e, segundo Juan Agudo,
ex-diretor do CredConstrução®, diferente do modelo
tradicional de crédito, aplicado nas grandes lojas,
enxergou nas pequenas um canal com grande
potencial para expandir o programa, aumentar o
número de cartões expedidos e, consequentemente,
gerar fluxo de capital. Desde o início do programa,
em outubro de 2008, foram emprestados 70 milhões
de reais, suficientes para construir três mil casas
populares.
O programa contou com a aposta da financeira DM Card, que manteve o investimento no
CredConstrução®, por considerá-lo parte da estratégia da empresa, que era de expansão com a
conquista de novos mercados. “Valeu a pena, hoje
podemos dizer que também conhecemos e atuamos
no ramo de construção civil, isso agregou valor para
o nosso negócio”, justificou Denis César Correia,
sócio-diretor.
O empresário conta que a financeira primeiro
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limitou a operação em
seis meses, mas, ao confirmar que o nicho era
promissor, ampliou sua
atuação para o ano todo e já renovou para 2010.
Para o setor de construção civil, os ganhos são
significativos. “Com a facilidade de crédito, estamos
criando valor para toda a cadeia, para o consumidor,
para o balconista, que tem incentivos, para o lojista,
que vende mais, para o governo, que arrecada mais
impostos e para a indústria de materiais de construção. Todo mundo ganha. A nossa visão é mais
holística que a do banco”, explica Agudo.
Também diferente do padrão, o CredConstrução®
é baseado na confiança do lojista em seu cliente, é
ele próprio quem escolhe a quem oferece o cartão,
sem necessidade de sistema de score ou documentação. A relação da Amanco com as lojas também
é de confiança. Para auxiliar na construção dessa
credibilidade entre as partes, a companhia criou e
pôs à disposição dos lojistas sistemas avançados,
que possibilitam o acesso diário ao seu índice de
inadimplência e que gera um banco de dados sobre os
clientes, como aniversário, contatos, entre outros. “É
tudo feito com muita transparência”, conta Agudo.
A lojista Claudia Bonetto, de Pedreira - SP, tem
tirado bons proveitos da rede de gestão de relacionamento do CredConstrução®. Com o CRM, todo
mês os seus vendedores podem tirar um relatório
que contém os próximos aniversariantes, entrar em
contato, cumprimentar e oferecer descontos, o que
tem gerado bastante movimento para a loja e uma
relação de proximidade com seu público. Em uma
dessas ligações, uma de suas funcionárias emocionou
uma cliente, que chorou ao telefone e disse que nem
os filhos haviam se lembrado da data. “O cliente se
sente satisfeito e mais valorizado”, conta Bonetto.

Contabilizando

Ao chegar no final de 2009, a aposta no crescimento da linha de crédito foi concretizada.
E o número de cartões gerados ficou acima do
esperado e chegou aos 150 mil em todo o Brasil. “Ao
contrário do que se esperava, tivemos um aumento
na geração de cartão de lojas”, comemora Agudo.
Entre as conquistas e realizações em 2009, a
Amanco, mesmo com a crise, conseguiu a fidelização
de lojas com as quais já operava e conquistou 1.500
novos parceiros. Mas o grande benefício do programa
foi ter garantido o ciclo de sustentabilidade no setor de
construção civil, que se manteve funcionando, como
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comprovou a experiência de Edilson dos Santos, que
teve um significativo crescimento de vendas em sua
loja, em Bertioga - SP. Para ele, o cartão aumentou
o número de negócios e fidelizou clientes exclusivos,
que, com o acesso ao crédito, continuaram construindo o ano todo. “Comparado com o ano passado, eu
vendi muito mais e posso dizer que 90% das vendas
foram com o CredConstrução®. Sem ele, eu quase
não teria vendido”, afirma, satisfeito.
Outros números também refletem o sucesso do
programa. Os produtos Amanco ganharam mais
consumidores. Nas lojas que têm
cartão, foi registrado um aumento
de 15% a 20% nas vendas de tubos
e conexões da marca.
Nas inovações, com espírito de
motivação e pioneirismo, a Amanco
investiu em treinamento de vendedores diferente dos convencionais.
Em vez de exibir palestras, foi desenvolvido um jogo interativo, no
qual o treinando faz uma simulação
de compra e é avaliado pela sua
atuação. “Depois do treinamento,
estou mais motivada, aprendi bem
como oferecer o cartão para o cliente e falar dos benefícios”, conta Tammy Ojima Gonçalves, da loja
W.M Ikeda.
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confirmação de que vale a pena investir e ser diferente e persistente, além de que é importante ter uma
pessoa focada no programa, para gerar novas ideias.
“A parceria se paga, é rentável, além de ser bastante
significativo o fato de termos ajudado muita gente a
mudar de vida.”

CASE
A Amanco também foi responsável por dar uma
injeção de ânimo nos negócios de muitos lojistas, que
se encontravam em situação difícil
com a crise de liquidez. A proprietária da loja de material de construção
Alfa Mat, de São Paulo, Vanessa
Roberta Manzine, viu suas vendas
prosperarem após emitir 331 cartões Amanco CredConstrução®.
“A maior vantagem de oferecermos o Amanco CredConstrução é
a fidelização do cliente, pois ele só
pode usar o cartão aqui na Alfa,
de forma que vai sempre comprar
conosco. Do total de vendas da loja,
15% já são feitas pelo cartão da
Amanco, o que tem contribuído para um aumento
nos negócios de forma geral. Para se ter uma ideia,
em novembro registramos um crescimento nas vendas de 20% em relação a outubro. Além disso, como
o índice de inadimplência pelo CredConstrução®
é baixo, conseguimos, com a financeira, reduzir a
taxa de juros. O sistema da Amanco conta com ferramentas de relacionamento, o que nos permite um
acompanhamento permanente do cliente.”

A Amanco também
foi responsável
por dar uma
injeção de ânimo
nos negócios de
muitos lojistas

DESAFIOS
O ano de 2010 deverá aquecer o mercado de linha
de créditos, com a entrada de bancos públicos, que
prometem oferecer juros baixíssimos. Portanto, o
desafio do ano será de administrar o aquecimento do
mercado. Mas a empresa já tem a solução. Continuar
a trazer inovações para se diferenciar no mercado.
O sucesso do programa não veio fácil. Foi preciso
muito trabalho, para acompanhar o crescimento
rápido das solicitações de novos cartões de crédito.
“Suprir a demanda de mercado foi muito desafiante. Tivemos de montar equipe e criar processos.
Tudo com muita rapidez”, ressalta o ex-diretor do
CredConstrução®.
Alguns tropeços também foram sentidos no
caminho. Houve uma demora na percepção de
algumas fraudes e na oferta de muitos créditos sem
juros, que não era o ideal para a financeira. “Por ser
pioneiro, você paga um preço. Tem de errar para
buscar o acerto.”
Para Agudo, os aprendizados do ano foram a

DOUTORES DA CONSTRUÇÃO
Com a convicção de se tratar de um programa
imprescindível para o crescimento do Brasil, em
2009, a comunidade Doutores da Construção contou,
segundo Katia Matias, gerente-geral da iniciativa,
com o apoio fundamental da Amanco e mais seis
indústrias, que, mesmo em um ano de crise, acreditaram no programa de qualificação, focado nos
profissionais instaladores que atuam na construção
civil – pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas e
vendedores de lojas de materiais.
Segundo dados do Ministério do Emprego e Trabalho (MET), 72% dos profissionais que atuam na
construção civil não têm qualquer treinamento ou
qualificação formal, portanto, a falta de atualização
transformando a crise em oportunidade
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reflete negativamente no setor. Sem conhecimento, os
profissionais estão mais expostos aos riscos à saúde
e à segurança, além de passar por dificuldades para
encontrar clientes e mantê-los. Por causa da falta
de capacitação, os operários sofrem com o baixo
reconhecimento, pois, em geral, 50% deles ganham
menos de dois salários mínimos e apenas 13% trabalham com carteira assinada.
Com sete parceiros, quatro de 2008 e três que
assinaram em 2009, a comunidade de qualificação
não atingiu o objetivo de aumentar o número necessário de parcerias – a proposta do ano era contabilizar 12 adesões – para viabilizar os 32 cursos
idealizados para o período. Mas a visão da Amanco
foi muito importante, pois ela não só arcou com
sua fatia de contribuição, mas também bancou o
restante indispensável para garantir os 14 novos
módulos do programa, o que fez com que 14 mil
novos profissionais tivessem o mesmo treinamento
num ano de crise.
Segundo Mauro Napolitano,
diretor comercial da Amanco, existe
um grande gargalo na formação da
mão de obra da construção civil e, a
partir de 2010, o Brasil vai realizar
muitas obras e precisará de melhores profissionais para executá-las.
“Um profissional mais qualificado significa economia de tempo
e dinheiro”, explica. Para ele, a
Doutores coloca no mercado uma
mão de obra com um diferencial.
Desde sua criação, já formou mais
de 43 mil profissionais, ou seja,
levou conhecimento e atualização
para todos eles.

meio de sua própria cadeia de varejo, ou seja, levar
o conhecimento aonde o profissional está, sem que
ele precise vir à procura do aprimoramento, o que
beneficia não apenas elas mesmas, como também
todo o setor nacionalmente.
Em 2009, o programa ofereceu, gratuitamente,
aulas de várias especialidades (Canais Hidráulica,
Pintura, Elétrica, Alvenaria e Revestimento), que
foram transmitidas ao vivo, nas lojas credenciadas.
Ao todo, foram 120 mil presenças em aula para
profissionais, que só assim tiveram contato com
inovações do mercado, novidades em tecnologias e
com novos produtos das indústrias.
Em 2009, mudou a formatação de cursos, que
agora passam a ter além do professor também um
apresentador e houve um grande investimento em
material didático – atualmente, todos os treinamentos
têm suporte de apostilas – e novos recursos visuais
foram incorporados para tornar os módulos mais
dinâmicos e gerar atratividade.
Entre outros parceiros da Doutores, além da Amanco, a aposta
no programa continuou sendo
valorizada e mantida. Para Marcelo
Abreu, gerente de Relacionamento
da Akzo Nobel, há uma boa compensação financeira na manutenção do programa. “O resultado do
primeiro ano de investimento na
Doutores provou que valia a pena.
A gente nota que o profissional
treinado valoriza o treinamento e
traz retornos para as vendas. Nas
200 lojas em que temos a Doutores,
conseguimos um aumento de 8%
nas vendas.”
Mesmo com a crise, a empresa dele não interrompeu seu aporte na Doutores. “Também levamos em
conta que o Brasil sofre com o problema da falta de
qualificação de mão de obra. Se parássemos com
o nosso investimento, seria uma volta no tempo”.
Com tais mudanças, a comunidade Doutores
conseguiu uma realização digna de comemoração.
Em 2009, atraiu 14 mil novos trabalhadores para
os treinamentos, com a introdução dos novos cursos
principalmente na área de alvenaria e revestimento.

A Amanco
desenvolve, desde
2003, um trabalho
de consulta e
gerenciamento
de impactos
socioambientais

Plataforma de negócios

Para a gerente-geral da Doutores, Kátia Matias,
o programa é muito mais do que treinamento. “É
uma plataforma de negócios que traz para a empresa
resultados a médio e longo prazo.” A iniciativa gera
uma cadeia de vantagens que começa no profissional, que é mais valorizado na hora de negociar
seus serviços, passa pelo lojista e pela indústria, que
vendem mais, e termina no consumidor final, que
fica satisfeito com sua reforma ou construção.
Segundo ela, um dos grandes impactos da Doutores na construção civil é unir várias empresas em
um objetivo comum, o de levar capacitação aos
profissionais que atuam na área, e conseguir isso por
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Número de presenças – 2008 vs
2009 dividida por tipo de curso
A partir de abril/2009 houve um relançamento da
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grade de treinamento, com cursos 100% apostilados,
transmissão via Sky e com apoio audiovisual. Desde
que houve essa mudança, os números de presenças
vem aumentando, o que mostrou todo o sucesso da
doutores. A partir de junho, foi alcançado o número
de 12 mil presenças por mês (exceto dezembro, no
qual a grade de cursos foi reduzida).

Programa fidelidade
A Doutores tem uma plataforma sólida para
consolidar a base de 280 lojas em 2010. Segundo
Katia, o programa divulga a marca da loja, mostra
para o público que ela leva treinamento ao profissional, que, por sua vez, é impactado pela melhoria
em sua capacitação.
Para ela, que aponta também as vantagens comerciais, as empresas com visão, que mantiverem
seus investimentos na iniciativa, terão seu retorno
financeiro garantindo. “Temos o Programa Fidelidade, que incentiva as vendas”, defende Edson Paiva,
proprietário da Conlar Material Elétrico e Hidráulico
de Construção Ltda., que conta com o programa
em sua loja desde 2008, acredita que a Doutores é a
principal ferramenta de comunicação com a mão
de obra e que deve ser preservada em todos os momentos, sendo de crise ou de crescimento. “É o canal
mais rápido para o fabricante falar diretamente com
o instalador. Uma oportunidade única de relacionamento entre as partes.”
Já fazem parte da lista de conquistas almejadas
para 2010 crescer a base de parceiros de sete para 12
indústrias e a criação de uma nova relação da Doutores com a indústria, que amplie a sua utilização
como ferramenta de marketing, além do impacto
social que esse programa traz.
Perpetuar seu compromisso com a inovação
constante também será um desafio, pois o incremento técnico se faz necessário ao final de cada
ciclo. Nessa questão, o papel da Amanco será o de
providenciar novos conteúdos para os seus cursos.
Do futuro imediato, a Doutores espera realizar o
desejo de atingir a percepção de ser uma ferramenta
indispensável para as indústrias e para as lojas. A
longo prazo, para Katia Matias, o mundo ideal seria conseguir que as empresas da construção civil
tenham um olhar de sustentabilidade. “Quando o
parceiro enxerga que está fazendo uma aposta sustentável, ele para de fazer algumas contas e passa
a percebê-la como um investimento necessário”,
conclui ela.
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UMA RELAÇÃO CONSISTENTE
O trabalho de consulta e gerenciamento de impactos socioambientais nas comunidades do entorno
das unidades fabris, que a Amanco desenvolve desde
2003, fez com que, em 2009, a empresa atingisse
um bom nível de maturidade na sua relação com a
vizinhança. O ano passado foi de avanços em termos
de implementação de ações, pois a empresa atacou
de frente os dois temas principais para as comunidades. No primeiro, o foco é o fluxo de caminhões e
a postura dos caminhoneiros, e, no segundo, o ruído
percebido na fábrica de Floresta, em Joinville.
Mesmo com as restrições orçamentárias em
razão da crise, a empresa investiu em um isolamento acústico na fábrica de Floresta, para reduzir
a percepção de ruído nessa unidade. E, quanto ao
fluxo de caminhões e à postura dos caminhoneiros,
sentidos principalmente pelos vizinhos mais próximos da unidade de Sumaré, foi construído um
espaço especialmente projetado para comportar os
caminhoneiros enquanto aguardam a carga, além
de a empresa dispor internamente de mais espaços
para estacionamento dos caminhões, o que diminui
o fluxo deles nas ruas.
A empresa tem mantido a comunicação constante. “Estive em uma reunião com a Amanco
pela primeira vez e fiquei muito satisfeita. Eles nos
mostraram tudo que havia sido feito para resolver
os temas da circulação de caminhões. Tenho ouvido
comentários positivos das pessoas que moram mais
próximas da fábrica e que sentiram as melhorias”,
diz Luciane Muller, líder comunitária do Parque
Versalhes, região de Joinville. Para ela, a empresa foi
muito objetiva e minuciosa com a comunicação das
ações e todos entenderam o que estava sendo feito.
Em Sumaré, o líder comunitário Antônio Aldenor
de Freitas reconhece o trabalho que a Amanco faz
com relação à preservação do meio-ambiente, no
reaproveitamento de água da chuva, e à valorização
que a empresa dá para o diálogo com a comunidade.
“Estão sempre à disposição para nos ouvir.”
A Amanco considera uma conquista a empresa
ter fortalecido e inovado no diálogo – necessidade
identificada na consulta de 2008 –, realizando encontros/ reuniões com os representantes das comunidades, os líderes. E, para manter uma relação de transparência, a organização apostou na comunicação.
Todas as melhorias feitas foram informadas por
escrito, em cartilhas, distribuídas a quase 500 residências. O material abordou, ainda: o tema institucional,
transformando a crise em oportunidade
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o projeto de relacionamento e gerenciamento de impactos, apresentou os casos resolvidos e falou sobre
a importância do recurso natural: a água. “Antes
de distribuirmos as cartilhas, chamamos os líderes
para explicar com detalhes o que aconteceu, o que
fizemos e o que não fizemos e na ocasião lançamos
a publicação”, pontua Adriano Perboni, gerente da
Fábrica de Joinville.

Monitoramento
O processo de gestão de responsabilidade social é
estruturado de forma a manter o monitoramento e a
execução das ações necessárias. A cada dois anos é
feita uma consulta nas casas mais próximas, que é
analisada entre as diversas áreas da empresa, o que
dá origem a um plano de ação. Todas as considerações feitas pela comunidade são analisadas e, nos
casos em que a responsabilidade não é da Amanco,
a empresa responde por meio de comunicados. Em
outras situações, nas quais foi identificado que a
atuação deveria ser da Prefeitura ou do Estado, a

Amanco atuou como ponte entre a população local
e as autoridades.
Além das consultas, a empresa mantém um
canal de ouvidoria aberto para atender a população
durante todo o ano.
Para 2010, a empresa planeja implementar um
Programa de Voluntário Amanco, criado com o
objetivo de sensibilizar e engajar os colaboradores
da empresa em ações sociais transformadoras para
motivá-los a atuar como agentes de cidadania nas
comunidades do entorno da empresa. “Queremos
sensibilizar a comunidade quanto à preservação dos
recursos naturais para as gerações futuras, como
protagonistas do tema ÁGUA”, diz Yazmín Trejos,
gerente de comunicação corporativa da Amanco
Brasil.
A Amanco, em 2009, adquiriu clareza em relação
às responsabilidades de cada um dentro do processo,
ganhou conhecimento sobre coisas que só precisavam ser comunicadas para garantir a transparência
de relacionamento e perpetuou o compromisso da
área industrial na execução das ações.

Yazmín Trejos é gerente de Comunicação Corporativa e de
Sustentabilidade da Amanco Brasil, que foi a responsável pela edição
do Relatório de Sustentabilidade
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Grupo Meta

Telmo Costa / Paulo Ratinecas

A Tecnologia da Informação
como ferramenta de valor

Hoje, mais do que em qualquer época precedente, a
competitividade e a sobrevivência das organizações estão
integralmente atreladas às suas capacidades de perceber as
mudanças e se anteciparem às novas demandas. A realidade atual
indica ser mister realinhar os investimentos em competências,
tecnologias, produtos, serviços e mercados. Nesse contexto a
Tecnologia da Informação (TI), por estar diretamente vinculada
ao cotidiano das corporações, distingue-se como uma eficiente
ferramenta de gestão da informação e de suporte às decisões,
gerando um diferencial competitivo.

A

s organizações que já estão estrategicamente
apoiadas pela Tecnologia da Informação
certamente estarão à frente no mundo dos
negócios. Isso porque a TI tem sido, de forma
progressiva e veloz, a grande responsável pela evolução e pela produtividade, o que oportuniza agregar
mais valor às empresas.
Houve um tempo em que a TI era considerada
apenas como um item de suporte, um centro de custo
que não gerava resultado para o negócio. Mas as suas
aplicações foram crescendo e, se antes a tecnologia
era usada somente para automatizar tarefas e eliminar o trabalho humano, aos poucos ela começou a
enriquecer todo o processo organizacional, auxiliando
na otimização das atividades, eliminando barreiras
de comunicação, implementando facilidades inimagináveis. Assim, assumiu um papel realmente relevante no universo corporativo: tornou-se um canal
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viabilizador do crescimento de lucros e da redução
de custos operacionais.
Por ser uma tendência natural tentar medir o
valor da informação pelo quanto de adicional ela
traz, essa passou a ser tratada como recurso, sendo
então avaliados o seu custo e valor, taxa de retorno
e até mesmo o custo de oportunidade de não obtê-la.
Isso porque os benefícios obtidos com informações
oportunas e de qualidade, além de serem fundamentais para a decisão, garantem uma atuação eficaz da
administração nas áreas sob sua responsabilidade.
Com o avanço da tecnologia da informação, as
empresas passaram a enfrentar
novos mercados, novos concorrentes e, consequentemente,
consumidores mais informados
e exigentes – fato que gerou a
necessidade de utilizar sistemas
computacionais avançados para
suportar todas as atividades. Em
cada organização, geralmente
existem vários sistemas desenvolvidos para atender aos requisitos
das diversas áreas de atuação. Seja
no planejamento de produção,
plantas, departamentos e escritórios, cada área utiliza sistemas específicos, os quais
armazenam as informações cabíveis, dificultando o
acesso das informações. A dificuldade das informações precisas e a inconsistência de dados armazenados
em mais de um sistema geram grandes entraves.
O que demanda a necessidade de criar um sistema
para solucionar.
A Tecnologia da Informação, por si só, não é
capaz de trazer ganhos para o negócio. Para que
proporcione resultados efetivos, é preciso estar
integrada a uma estratégia de negócio – ou seja,
os investimentos em TI devem estar diretamente
associados a um objetivo organizacional, para que
possam contribuir para o seu alcance. Se não houver a preocupação de relacionar o investimento de
TI com objetivos de negócio, é grande o risco de ser
implementada uma tecnologia cara e inútil, capaz
de executar o que os técnicos esperam, mas não o
que a empresa precisa. (1)
A TI é essencial para o sucesso de uma organização à medida em que contribui para sua maior agilidade, flexibilidade e crescimento. Mas para garantir
um grande resultado, é necessário traduzir a visão da
empresa e sua estratégia em objetivos menores, para
só então identificar as iniciativas de TI que melhor
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contribuem para alcançá-los. As corporações que
conseguirem criar essa vinculação entre estratégia e
TI, focalizando seus investimentos em tecnologia nas
áreas mais importantes para conquistar a estratégia
escolhida, certamente estarão no caminho certo para
obter um excelente desempenho.
Todos os profissionais da organização devem
estar a par dessas estratégias e conhecer, de maneira
abrangente, o cenário da Arquitetura e Infraestrutura
de Tecnologia, o seu relacionamento com os Sistemas de Informação – outro conceito ainda difuso na
mente de muitos administradores – como também
conhecer seus efetivos papéis,
dentro de cada fase do processo de
implantação dos projetos de TI.
Os investimentos em TI estão
sendo ampliados. Segundo previsões da pesquisa realizada pelo
Instituto Sem Fronteiras com
1.100 CIOs, os investimentos
em TI no Brasil deverão crescer
10% em 2010. O estudo estima
que o mercado corporativo investirá R$ 56 bilhões com novas
tecnologias. Já as análises internacionais da consultoria Robert
Half Technology mostram que o fato decorre da
necessidade de fortalecer a infraestrutura de TI para
suportar o crescimento de receitas. Esse estudo em
nível mundial indica que 37% das empresas vão
atualizar hardware e software em 2010.
(1) Fonte: SANTOS, Marco Antonio Carvalho
dos. A importância da TI para os negócios. Acessado
em www.baguete.com.br, em 22 de julho de 2010.

O Grupo Meta é
uma das principais
corporações
brasileiras de TI com
foco em consultoria,
outsourcing,
tecnologia e SAP

Grupo Meta: 20 anos de história
O Grupo Meta é uma das principais corporações
brasileiras de TI com foco em consultoria, outsourcing, tecnologia e SAP, pois é formado por empresas
especialistas nesses segmentos. O Grupo possui a
Meta IT (Outsourcing, Consultoria e Serviços utilizando a plataforma SAP), a Worbi (Websolutions) e
a Audicon (Inteligência em Busca no Tratamento de
Informações). A sua atuação e o seu posicionamento
o distinguem como uma organização direcionada
para gerar valor para os seus clientes através de seus
serviços.
Hoje, o seu maior objetivo é fornecer soluções
sob medida em gestão e Tecnologia da Informação.
Assim, contabiliza 315 clientes ativos, 1.500 colaA Tecnologia da Informação como ferramenta de valor
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Grupo Meta
boradores, 13.800 milhões
de horas em projetos e
atuação nacional e internacional. Tanto sua força
como o seu diferencial
estão na incorporação da história e dos serviços de
suas empresas, que oportunizam gerar sinergia com
confiabilidade, inovação e compromisso superiores.
A sua história começou com a criação da Meta
Serviços em Informática, em 1° de novembro de 1990.
Em uma época quando o mercado começava a se
abrir para a economia mundial e para a mudança de
paradigmas na área de tecnologia, a empresa surgiu
para ocupar um espaço que ainda estava vago: o do
Desenvolvimento de Software e Consultoria em TI com
metodologia própria, de maneira competitiva. E foi sistemática e gradualmente acompanhando as tendências
do mercado que a empresa cresceu e se consolidou.
O Grupo Meta está representado com escritórios
em diferentes estados brasileiros: São Paulo (São Paulo
e Barueri), Rio Grande do Sul (São Leopoldo, Recanto
Maestro/São João do Polêsine e Rio Grande) e Paraná
(Curitiba). Já a sua abrangência nacional contempla,
ainda, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Santa Catarina, Bahia e Brasília. No âmbito internacional, o Grupo possui projetos realizados na Europa
(Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Turquia
e França), na América do Norte (Estados Unidos e
Canadá) e na América Latina (Uruguai, Chile, Argentina, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e México).
Com um abrangente portfólio de serviços,
diferencia-se no mercado pelo comprometimento
e atendimento personalizado ao cliente, valores dos
quais muito se orgulha.
“As metas dos nossos clientes são o nosso compromisso.”
O seu sucesso está ligado diretamente ao êxito
dos seus clientes. Tanto que suas atividades vão
muito além de Tecnologia da Informação, pois a
empresa está comprometida com cada cliente e com
a solução que irá efetivamente resolver o problema
ou apoiar a evolução. Com grande orgulho, constata
que seus clientes têm obtido resultados positivos, seja
na redução de custos, na economia de tempo ou na
diminuição de processos burocráticos, seja nas áreas
de gestão como tecnologia.

Empresas do Grupo Meta
META IT

A sua função é criar e implantar soluções com-
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pletas de TI com foco em
Consultoria, Outsourcing e
SAP. Tanto o atendimento
como o comprometimento
são diferenciados, porque
primeiramente procura entender o momento, a realidade e a necessidade do cliente, para depois desenvolver e efetivar um projeto de tecnologia sob medida.

Outsourcing

Tem como principais serviços a gestão e o suporte de aplicações (com metodologias baseadas em
padrões de qualidade internacional como o CMMi e
seguindo as melhores práticas de governança como
ITIL e COBIT), também a Fábrica de Software
(grandes desenvolvimentos ou manutenção em
grande escala de aplicativos), a Fábrica de Testes, a
Fábrica de Métricas, além de Projetos e Planejamento
de Desenvolvimento de Software.

Consultoria de TI

Gerencia Projetos e Implantação de PMO e, ainda,
faz Diagnóstico de TI (avalia de forma completa a
estrutura de TI, com um mapeamento detalhado
da situação atual, além de propor planos de ação de
curto, médio e longo prazos, que implementem uma
visão de futuro para a TI alinhada ao Planejamento
Estratégico e às necessidades de crescimento do cliente). Paralelamente, realiza Alinhamento Estratégico
de TI e do Negócio, Mapeamento de Processos, Consultoria em Engenharia e Tecnologia de Software.

SAP

Por intermédio do Centro de Competência realiza:
Business Process Outsourcing - BPO (terceiriza os
processos de negócios com o uso intenso da Tecnologia da Informação. Transferência da gestão
e execução de um ou mais processos de negócios
para que o cliente reduza custos e melhore o desempenho), PS - Professional Services (atendimento
de profissionais especializados no ambiente SAP:
consultores funcionais, técnicos, SAP Abap e Web
Dynpro), Fábrica de Soluções, Serviços de Solução
e Especificação Funcional e Técnica, Serviços de
Integração de Plataformas e Serviços Especializados.

WORBI
Consultoria

Auxilia clientes a construir a melhor forma da
atuação on-line.

tecnologia

Marketing On-line

Redes sociais, blogs, microblogs, iphone, publicidade on-line, hotsites etc.

Microsoft SharePoint

Plataforma que proporciona às empresas um
ambiente web colaborativo (intranet, portal, desenvolvimento ou migração de sistemas).

Open Text Vignette

Parceria no Brasil com uma das maiores empresas
do mundo no mercado de ECM (Enterprise Content
Management). Desenvolve projetos de portais e
intranets.

AUDICON
Solução para atualização do
cadastro de clientes e fornecedores, tanto para fins fiscais como
para objetivos mercadológicos.

Audicon Search

Grupo Meta –
Norteadores estratégicos
Negócio

Solução sob medida em Gestão e Tecnologia da
Informação.

Missão

O Grupo Meta provê soluções em Gestão e Tecnologia da Informação, com confiabilidade, inovação
e compromisso superiores.

Visão

O Grupo Meta,
para se manter
competitivamente
em um setor com
players nacionais e
internacionais de alta
performance, deveria
buscar diferenciações
em sua operação

Plataforma full web, totalmente integrável aos sistemas,
conta com 100% de parametrização. A ferramenta consulta
diversas bases (INSS, Ministério
do Trabalho, Receita Federal,
Sintegra, Serviços de Proteção ao
Crédito, entre outros), checa a informação desejada,
consegue acompanhar alterações e saneia os dados
em tempo real.

Saneamento Cadastral

Atualiza cadastros de forma pontual através
de um levantamento completo das informações
disponíveis em websites como Sintegra, Receita
Federal, entre outros, saneia os cadastros de clientes
e fornecedores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Também presta informações adicionais para
enriquecer os cadastros, como inadimplência no
mercado, sócios, participações em empreendimentos,
protestos e cheques devolvidos.

Alguns dos principais
clientes do Grupo Meta
Vivo, Porto Seguro, Grupo Gerdau, Santa Cruz Distribuidora de Medicamentos, AGCO, Marítima Seguros,
Light, NET, Volvo, Kraft Foods, Bematech e Claro.
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Tornar-se um dos principais
grupos brasileiros na área de
Tecnologia da Informação, com
atuação internacional.

Valores

• Atendimento personalizado
ao cliente
• Comprometimento entre os
públicos
• Crescimento com rentabilidade
• Pessoas comprometidas
com o resultado
• Pessoas realizadas
• Aprimorar constantemente
o servir

Desafio: crescer em um
setor de alta competitividade
O Grupo Meta, para se manter competitivamente
em um setor com players nacionais e internacionais
de alta performance, deveria buscar diferenciações
em sua operação, em seu processo de relacionamento
e comunicação e principalmente na qualificação de
sua equipe.
Acompanhando a evolução do crescimento de
seus clientes, com projetos globais, passou a atuar
em todo o Brasil e em diferentes países. Esse fato
favoreceu ampliar a conquista, o reconhecimento e,
ainda, o mercado.
Para se fortalecer internamente, aprimorou e
motivou seus funcionários. Paralelamente, intensificou suas ações de relacionamento e comunicação
e promoveu o reconhecimento para a empresa e
resultados para os clientes.
Tudo isso começou em 2008, quando iniciou a
A Tecnologia da Informação como ferramenta de valor
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implementação de um
intenso trabalho com
foco no seu planejamento
estratégico até 2013. Um
estudo de mercado acompanhou o processo. A partir daí, iniciou a desenvolver
ações para se posicionar como um dos maiores e
melhores grupos de TI brasileiros. Buscou otimizar
os seus processos internos, sua transparência, realizou investimentos na qualificação de seus serviços
e no seu capital humano, além de aprimorar seus
relacionamentos com as comunidades e estabelecer
ações de cidadania empresarial. Tudo para gerar
mais valor para os seus clientes e para a sociedade.

Ampliar o mercado de atuação
e qualificar os serviços
O Grupo canalizou esforços para se fortalecer e se
qualificar. Iniciou ampliando sua atuação para todo
o Brasil e para o Exterior. Verticalizou seu desempenho em diferentes nichos dentro da TI e qualificou,
ainda mais, os seus principais serviços. Desenvolveu
mais capacitações internas, o que permitiu não só
manter, como atrair os talentos para suas empresas.
As realizações de responsabilidade social oportunizaram que o Grupo se envolvesse e se associasse
a entidades com importantes projetos, como um
canal para fomentar o seu relacionamento com as
comunidades. Como confirmam as principais ações
agora descritas.

Segmentando serviços e ampliando
atuação para melhor atender
O Grupo Meta, além de possuir empresas em
diferentes áreas, segmentou os serviços da Meta IT
pela abrangência regional ou por linhas de atuação
em Unidades de Negócio – Sul, Sudeste, Telecom
e SAP.
Assim, a Unidade Sul contempla os estados do
Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
ficando com a Unidade Sudeste os demais estados,
sendo a sua maior presença em São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. A Unidade
de Telecom é responsável pelas contas das empresas de telecomunicação e a Unidade SAP é focada
em soluções SAP. Essas unidades têm gestores que
participam ativamente no comitê executivo de gestão
da Meta IT.
Nos últimos anos, o processo de ampliação
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de mercado foi reforçado.
Além de atender internacionalmente seus clientes,
a Meta passou a intensificar, em 2010, a sua atuação no mercado internacional. Dois novos projetos
se destacam: o projeto de off shore de TI da Volvo
(Suécia), em Curitiba, mais o projeto de rollout do
SAP para uma indústria de agronegócio na América
Latina. Já em 2010, após alguns anos de atendimento
inserido dentro da Light, no Rio de Janeiro, o Grupo
Meta abriu a sua filial no estado. E, ainda em 2010,
ampliou a sua parceria com a SAP.

Diversificação dentro da TI
O Grupo começou a ser formado a partir de
2008, com a aquisição de empresas com mix de
serviço complementar aos já desenvolvidos. Essa
diversificação foi um importante fator para ampliar
o atendimento das necessidades dos clientes e do mercado como um todo. As novas empresas passaram a
prover dois novos nichos no setor de TI.
A Worbi, desenvolvendo soluções on-line, tem
como público-alvo grandes e médias organizações.
A empresa, direcionada a soluções para o negócio do
cliente no ambiente digital, contempla desde o Plano
de Estratégia e Governança On-line até questões práticas, como Arquitetura de Informação, Usabilidade,
Design e Gestão do Conteúdo. A Worbi é formada
por quatro linhas: Consultoria, orientada em planejar
a melhor solução on-line para o negócio; Marketing
On-line, com projetos que ampliam a visibilidade da
marca no meio digital; e duas unidades que desenvolvem soluções nas tecnologias Open Text Vignette
e Microsoft SharePoint.
A Audicon surgiu para atender à necessidade dos
clientes na busca de informações via web, públicas e
disponíveis em websites do Fisco federal e estadual.
A sua especialidade é o fornecimento de ferramentas
que integram o ambiente de processamento de dados
dos clientes, recebendo solicitações de suas bases de
dados, executando a captura de dados nos websites
do Fisco e devolvendo as informações capturadas
e tratadas às bases de dados originais. Todo o processamento pode ser automatizado, com regras de
negócio sendo embutidas nas ferramentas de captura, tornando inteligente a sua utilização e gerando
segurança nas transações. Os clientes da Audicon
necessitam da plena certeza de estarem transacionando com empresas idôneas e reconhecidamente
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regulares perante o Fisco. Além dessa certeza, eles
almejam manter seus bancos de dados sincronizados com os dados depositados no Fisco, reduzindo
significativamente a possibilidade de autuações por
irregularidades cadastrais.

pesquisa e desenvolvimento em Santa Maria/RS, na
faculdade local. A parceria com a faculdade resultou,
além de cursos na área de TI, na construção de um
curso superior em Sistemas da Informação, o qual
será iniciado em 2011.

Qualificação e
certificação dos serviços

Qualificando e
motivando os talentos

A habilitação permanente dos serviços é um
valor intrínseco no cotidiano do Grupo. Por estar
constantemente canalizado para a qualidade de seus
produtos e processos, obteve sucesso na avaliação do
CMMI Nível 2, realizado no final do ano de 2007.
Iniciou, em novembro de 2009, o projeto rumo ao
CMMI nível 3, cujo foco é avaliar as operações de
Outsourcing (Fábrica de Software) da Meta IT.
O projeto visa a obter a certificação do Nível 3 de
Maturidade até o final de 2010. O
CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo de
referência reconhecido internacionalmente, que atesta a qualidade
dos processos de desenvolvimento
de software.
Os principais benefícios esperados do projeto CMMI nível
3 são:
• Aumento da produtividade
da equipe
• Aumento da qualidade do
produto entregue
• Aumento da taxa de sucesso dos projetos
• Maior controle dos projetos por parte da organização como um todo
• Transparência do processo de desenvolvimento
com o cliente
• Redução de turnover (rotatividade) da equipe
• Redução de riscos
• Redução de overhead com maior integração do
time de projeto

O colaborador é um parceiro da Meta. A sua
participação, seu empenho e comprometimento
são fundamentais para a inovação e evolução de
serviços. O quadro funcional é essencial para tornar
o ambiente de trabalho um lugar onde todos sejam
respeitados, valorizados e motivados para alcançar
a excelência.
A equipe da Meta é altamente qualificada, pois
70% têm curso superior e 40%, pós-graduação. Isso
porque a empresa prioriza servir
os seus clientes com alta performance. Tanto que uma das suas
inovações foi a estruturação da
área de Desenvolvimento Organizacional, como o objetivo de
disseminar a cultura do Grupo
pela melhoria da estrutura e da
gestão de pessoas.
O Foco de Ação priorizou:
• Manutenção da identidade
organizacional e da cultura do
comprometimento
• Formação de líderes
• Integração institucional e gerencial

A equipe da Meta
é altamente
qualificada, pois
70% têm Curso
Superior e 40% têm
Pós-Graduação

Em abril de 2010, o Grupo Meta recebeu o Prêmio
TOP Quality oferecido pela ASUG Brasil – Associação dos Usuários SAP, que é composta por clientes
e usuários do ERP SAP. A premiação tem como
objetivo homenagear, distinguir e reconhecer aquelas
empresas que atuam com excelência na prestação
de serviços à comunidade empresarial.
Além de qualificar os seus processos, em 2009
implantou, com 15 colaboradores, uma unidade de

Um dos pilares que sustentam a qualidade do
atendimento personalizado aos seus clientes é o investimento em formação de seus profissionais. O Grupo
Meta certificou 80% de sua equipe SAP e busca um
objetivo ainda mais agressivo para o próximo ano.

Principais ações desenvolvidas
para os colaboradores
BenePack, benefícios
flexíveis personalizados

Por entender que as pessoas passam por constantes mudanças na vida pessoal e profissional, foi
instituído o BenePack – Programa de Benefícios Flexíveis do Grupo Meta – que permite a personalização
do pacote de benefícios. Ou seja, com ele é possível
escolher, dentro de um menu de benefícios, aqueles
A Tecnologia da Informação como ferramenta de valor
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que melhor atendem às
necessidades individuais.
É possível perceber as
vantagens do programa
ao realizar as escolhas,
com responsabilidade e de maneira planejada.

Avaliação de Desempenho

A Política de Avaliação de Desempenho tem
como objetivo desenvolver os prestadores de serviços, o que proporciona um crescimento constante
também para a empresa. No mínimo uma vez ao
ano, todos os prestadores de serviços serão avaliados.

Parcerias para
desenvolvimento educacional

Convênios com Universidades, escolas de idiomas
e demais instituições de ensino, os quais viabilizam
descontos aos colaboradores e seus dependentes. Trabalhando no desenvolvimento de seus colaboradores,
o Grupo Meta fechou os anos de 2008 e 2009 com
mais de 2.000 horas em treinamento e capacitação
e 12 programas de formação. No mesmo período,
foram contratados 370 novos colaboradores.

Recrutamento e seleção

Toda a área de Recrutamento e Seleção é informatizada através do HRSmart, uma potente
ferramenta que otimiza a busca dos profissionais e
o acompanhamento das vagas. Com esse sistema, é
possível medir a produtividade de cada analista e ter
um panorama bastante amplo da situação de cada
vaga. A equipe trabalha com uma demanda média
de 100 vagas/mês entre contratação e prospecção.
O Recrutamento e Seleção (R&S) está diretamente
vinculado ao negócio da empresa, atuando nas unidades de negócios em sinergia com os gestores e com
os gerentes de conta.

Uma empresa cidadã
O Grupo participa de ações sociais, com o intuito
de colaborar com a sociedade, desenvolvendo jovens
para um futuro profissional, perseguindo sempre
novas práticas de gestão e parcerias com outras
empresas. A Meta, através do envolvimento e do
comprometimento de seus líderes, tem participação
ativa em algumas das entidades mais respeitadas do
Brasil, como:
• IEE (Instituto de Estudos Empresariais) –
Atuando desde 1984, o IEE objetiva formar novos
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líderes empresariais que se
comprometam com um
modelo de organização
social e política para o
Brasil. Além disso, deseja
fomentar o desenvolvimento de seus associados. A
Meta participa do IEE por intermédio de membros
de sua direção, sendo que Telmo Costa, presidente
do Grupo, já foi presidente do Instituto.
• MBC (Movimento Brasil Competitivo) – Criado
em 2001, o Movimento objetiva auxiliar para um
melhor desempenho da qualidade e da produtividade
das empresas brasileiras. O Grupo Meta faz parte de
seus associados mantenedores.
• Junior Achievement – A maior e mais antiga
organização de educação prática em economia e
negócios, registrando o mais rápido crescimento em
todo o mundo. Está presente em mais de 100 países,
atuando na formação de jovens empreendedores,
foi criada nos Estados Unidos, em 1919. Fundação
educativa sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa
privada. Sua missão é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, e proporcionar uma
visão clara do mundo dos negócios. Desde 2003, além
de parceiros mantenedores da Junior Achievement, o
presidente do Grupo Meta faz parte de seu Conselho.
• Investimentos no Recanto Maestro, que é um
Centro Internacional de Educação, Arte, Liderança e Cultura Humanista, sendo considerado pela
ONU – Organização das Nações Unidas destaque
e modelo mundial de desenvolvimento ecobiológico
sustentável com o mais alto nível de aderência aos 8
Objetivos do Milênio. O Grupo possui uma unidade
de pesquisa e desenvolvimento com dez profissionais
no Recanto Maestro e é parceira da faculdade local
- a FAM (Faculdade Antonio Meneghetti) - com
atuação sistêmica em projetos de qualificação da
comunidade.
• Participa do Programa Escola de Fábrica através
de ações conjuntas com a Prefeitura de São Leopoldo,
o governo federal, UNISINOS e outras empresas
do setor de TI, visando à inclusão social de jovens
de baixa renda por meio da formação profissional
básica e ampliação das possibilidades de inserção no
mundo do trabalho.
• Em parceria com o Instituto Gerdau, anualmente realiza a campanha Natal Feliz em Dobro,
que tem o intuito de doar alimentos e brinquedos
para instituições assistenciais das suas comunidades.
• Também reverte parte do Imposto de Renda
para ações sociais e culturais. A iniciativa já be-
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neficiou o Centro Comunitário Talitha Kum, que
atende a cerca de 180 crianças e adolescentes, da
cidade de São Leopoldo (RS); o Multipalco, projeto
de ampliação do Theatro São Pedro, em Porto Alegre; e o Documentário Recanto Maestro, que retrata
a história e a evolução de um local interiorano no
RS, que se tornou um projeto internacional de arte
e cultura.

Centro de Serviços
Compartilhados – CSC
Para aumentar a integração e a otimização da sua
plataforma empresarial, o Grupo Meta implementou um Centro de Serviços Compartilhados – CSC.
Com isso, consolidou os processos de suporte e/ou
serviços comuns de apoio que atendem a diferentes
unidades de negócio, gerando maior economia de
escala, eficiência de processos e melhoria dos serviços. Tudo sendo operado a partir de uma estrutura
única e independente de prestação de serviços, com
gestão própria, focada no cliente
e gerida por desempenho. O CSC
é responsável pela prestação dos
serviços de apoio às unidades
de negócios do Grupo, abrange
da solicitação à produção, da
entrega de serviços e bens ao gerenciamento do desempenho das
atividades compartilhadas.

Empresa transparente
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isso, até clientes que nunca tenham se relacionado
com o Grupo podem conhecer e ver as informações
para uma possível parceria.

Investimento no
Polo de Informática
No Rio Grande do Sul, o Grupo se salientou
como um dos líderes na concepção do Polo de Informática, em São Leopoldo. Localizado a 30km de
Porto Alegre, reúne empresas da área tecnológica.
O compartilhamento de uma mesma infraestrutura
otimizou custos e favoreceu um ambiente de ampla
troca de conhecimentos, resultando no crescimento
dos empreendimentos instalados. A iniciativa também foi um impulso à economia da região do Vale
do Rio dos Sinos, trazendo ao Rio Grande do Sul
organizações de renome nacional e internacional,
além da garantia de mais empregos e maior qualificação profissional. No Polo, a Meta possui uma
sede de 4.000m², fundada em 2001; é também, paralelamente, sócia da PARTEC,
empreendimento de empresas do
Polo inaugurado em 2009.
Com a chegada do Polo de
Informática, a oferta de empregos na região cresceu e com isso
impulsionou a economia local.
A área, que além de ser formada
por um condomínio de empresas,
onde cada uma possui a sua sede,
conta ainda com a Unitec (UNISINOS). Essa, além de oferecer
estrutura, salas de reuniões e de
treinamentos, auditórios e consultorias, possui uma incubadora instalada, o que
possibilita a realização do sonho do negócio próprio,
com todo o suporte necessário ao crescimento e ao
desenvolvimento empresarial.

No Rio Grande do
Sul, o Grupo se
salientou como
um dos líderes na
concepção do Polo
de Informática, em
São Leopoldo

Para consolidar a sua visão
de transparência e confiabilidade
para os clientes, parceiros e fornecedores, investe na
qualificação e solidificação de seus processos internos. A auditoria das demonstrações financeiras do
Grupo é realizada pela Deloitte Touche Tohmatsu,
reconhecida empresa internacional presente em
mais de 140 países. A Dun & Bradstreet International Ltda. (D&B) é líder mundial em fornecimento
de informações para áreas de crédito, base de dados
de marketing, análise de compras para empresas
e áreas de suporte a serviços. Além disso, atesta a
confiabilidade e segurança das transações no EDI
(Electronica Data Interchange) e nas transações B2B.
A base de dados da D&B é composta por 100 milhões
de organizações em 200 países. Essas informações
ficam disponíveis a futuros investidores e clientes,
podendo ser consultadas em âmbito mundial. Com

Crescimento e
reconhecimento do mercado
Com uma estratégia de evolução dentro dos clientes atendidos, o Grupo Meta desenvolve relações de
longo prazo e crescimento nesse público. Entre os 10
maiores clientes do Grupo, a média de crescimento
de faturamento foi de 10%, em 2009, e previsão de
10%, em 2010, sendo que em alguns o aumento foi
acima de 40%.
O total de horas trabalhadas do Grupo teve um
A Tecnologia da Informação como ferramenta de valor
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crescimento de aproximadamente 250%, entre 2007
e 2009. E deverá crescer ainda mais, em 2010. A sua
margem de rentabilidade ampliou, demonstrando
uma maior produtividade e maior valor de seus
serviços.

Sempre presentes e ajudando a manter os conceitos de
medição e controle de acesso, avaliando junto conosco
páginas e produtos mais acessados e trabalhando nas
melhorias.”
Mara Rodrigues – Panambra

Geração de valor para os clientes

“O público do MBC – formado por empresários,
gestores, profissionais de área de qualidade, administradores públicos e provados, consultores – é sofisticado
e lida com tecnologia de ponta. A Worbi nos ajuda a
pensar em alternativas inovadoras de distribuição de
informação alinhadas ao perfil dos nossos parceiros.”
Claudio Gastal Movimento Brasil Competitivo

A Meta cresceu em receitas, rentabilidade e na
qualidade do resultado de seus trabalhos, produzindo
serviços que geram valor para seus clientes.
O seu foco está direcionado para proporcionar
mais rentabilidade para seus clientes, tanto na
redução de custos como na obtenção de mais produtividade, melhorando continuamente a qualidade
nos processos empresariais.
O Grupo Meta está priorizando a ampliação do
seu conhecimento sobre o negócio de seus clientes.
Isso porque acredita que o segredo de seu sucesso está
em trabalhar, cada vez mais, no foco do cliente. Com
resultados efetivos e mensuráveis. O Grupo Meta
está se integrando na estratégia de negócio de seus
clientes para ser um real parceiro na construção de
um futuro melhor. Para todos.

Depoimentos de alguns clientes
“O comprometimento da Meta IT e o empenho diário
da sua equipe são a essência da operação Kraft. Desde
a implementação da operação, os resultados apresentados são excelentes e demonstram que a parceria está
no rumo certo.”
Ricardo de Luca - Kraft Foods Brasil
“Após a conclusão do mapeamento, a empresa
amadureceu no entendimento de seus processos. O mapeamento AS-IS permitiu não apenas identificar as
oportunidades na integração entre as atividades da empresa, mas também entender qual solução de ERP pode
oferecer uma melhor aderência às nossas necessidades.”
Giancarlo Mandelli - DHB
“Começamos a trabalhar com a Worbi a menos de
um ano e o seu portal teve um grande ganho com isso,
como reinvenção e criatividade. Alem da implementação
de conceitos prioritários, como usabilidade e animação.

“A Worbi, percebendo a importância da Junior
Achievement Brasil na coordenação das unidades nos
26 estados e no Distrito Federal e ciente do poder da
tecnologia na otimização de processos, na agilização de
prestação de serviços e na excelente fonte de divulgação,
firmou parceria com a Junior Achievement para consolidar o Portal Corporativo, fortalecendo a rede de
empreendedorismo em todo o Brasil.”
Wilma Resende Araujo Santos Junior Achievement
“O grande diferencial da Audicon está no atendimento e no profissionalismo. A excelência no atendimento à
Odebrecht está presente desde o contato comercial até o
suporte prestado tanto pelo telefone quanto de maneira
presencial.”
Alessandro Tomazela – Odebrecht
“A parceria com a Audicon nasceu de um conjunto de
necessidades do Grupo Pão de Açúcar. Com as soluções
Audicon, foi possível solucionar diversos problemas ocasionados pelos cadastros de nossos parceiros comerciais.
A adequação à Lei Sarbannes-Oxley, a implementação
do SAP e o processo de atendimento ao SPED Fiscal
necessitam que os cadastros de clientes e fornecedores
estejam constantemente atualizados. Essas necessidades
foram supridas pelos produtos e serviços da Audicon,
que, além de soluções de fácil implantação e uso, também se destacam pelo atendimento diferenciado desde o
pré-venda até o suporte pós-GO-Live.”
Fernando Lopes - Grupo Pão de Açúcar

Telmo Costa é presidente do Grupo Meta;
Paulo Ratinecas é socio-diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento.
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Fernando Silva de Araújo Porto / José Geraldo Cunha
Alexandre Leibel / Emerson Rodrigues de Santana

Manutenção a serviço

da excelência em logística
A busca dos sistemas industriais contemporâneos por custoefetividade e qualidade, como um resultado dos desafios de
otimização do gerenciamento dos processos e recursos, tem levado
à criação e implementação de diversas metodologias efetivas
e eficientes no gerenciamento da manutenção. Isso se deve
ao fato de que uma programação de manutenção planejada e
implementada adequadamente conduz a uma eficiente utilização
de recursos, rápida resposta às demandas e ao cumprimento de
metas previamente estabelecidas.

P

or outro lado, os programas de manutenção
necessitam ser compatíveis com as múltiplas
necessidades dos sistemas industriais. Assim,
a modelagem, a simulação e a análise de
problemas que considerem uma multiplicidade de
critérios têm maiores possibilidades de alcançar resultados realísticos do que modelagens baseadas em
parâmetros singulares.
Procurando atender com rapidez às demandas
específicas e imediatas de uma janela de oportunidade de manutenção da frota de veículos de carga
na mina de ferro de Carajás, foi desenvolvida uma
estratégia de seleção dos veículos a serem manutenidos que permitisse a mais racional possível
utilização dos recursos disponíveis, e que oferecesse
a melhor resposta tendo em vista o rol de itens a
serem revisados de cada veículo (carteira de pendências ou backlog), o custo de instalação de cada

CASE STUDIES

48

mineração

item, e o consumo de horas/homem (h/h) para cada
operação de backlog. Estabeleceu-se como condição
de contorno fundamental a possibilidade de manutenir simultaneamente todos os principais sistemas
operacionais do veículo, com vistas a minimizar ao
máximo o tempo de permanência do mesmo nas
dependências das oficinas. As respostas obtidas
com a aplicação da estratégia proposta indicam que
essa ferramenta tem potencial para ser empregada
sistematicamente no planejamento diário da manutenção da frota, com uma adequada ampliação
no número de condições de contorno e parâmetros
a serem considerados.
Esse trabalho é composto de quatro partes principais. A primeira seção apresenta
a motivação para a formulação
da metodologia, os objetivos
almejados, e as contribuições
esperadas. A segunda parte trata
da definição do problema e da
formulação da estratégia para
a seleção dos veículos a serem
manutenidos. A terceira parte
apresenta e discute os resultados
obtidos com a aplicação do método, e das variantes avaliadas.
A quarta e última seção traz as
conclusões e o direcionamento do futuro desenvolvimento dessa metodologia.
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nidade em que a produção seja paralisada ou suficientemente reduzida é aproveitada pela manutenção
para diminuir a carteira de pendências. Uma dessas
oportunidades surgiu por meio de uma significativa
redução programada na produção para o final de ano,
disponibilizando a maioria da frota para a atividade
de manutenção.

Critérios de Prioridade

Com o objetivo de maximizar a efetividade dessa
ação, a seleção dos veículos a ser manutenidos
nesta janela de oportunidade teve de ser cuidadosamente elaborada, tendo em vista a possibilidade
de eliminar simultaneamente o maior número
possível de itens de backlog.
Estabeleceu-se que seriam prioritários os veículos que tivessem
na carteira de pendências os
tópicos relacionados a seguir:
• Reparo do tubulão de chassi. Uma falha no tubulão pode
comprometer permanentemente
a operacionalidade do veículo,
devido aos custos e tempos envolvidos, e à extrema dificuldade de
se obter um chassi sobressalente.
Esse tipo de reparo exige que o
chassi seja aliviado de sua carga para equilibrar a
distribuição de tensões.
• Necessidade de reforma ou substituição de
báscula. A retirada da báscula facilita um acesso
simultâneo aos sistemas de refrigeração, geração e
transmissão de potência, entre outros. Além disso,
determinados reparos no chassi, tal como a reforma
de tubulão, exigem a retirada da báscula.
• Troca de componentes de grande porte dos
sistemas de geração e transmissão de potência, tais
como motor diesel, radiador, alternador ou conversor
de torque. Esses critérios são aqui denominados como
critérios de prioridade de 1º nível, ou simplesmente
de critérios de 1º nível. Os veículos que atendessem
a esses critérios necessariamente estariam no topo
da lista, sendo, assim como os demais da frota, classificados de acordo com seu número total de itens
de backlog, custos envolvidos, e montante em horas/
homem relacionado.

A Vale identificou
oportunidades na
manutenção de sua
frota de veículos de
carga na mina de
ferro de Carajás

METODOLOGIA
Problema

Estabelecer e manter uma rotina eficiente e eficaz
de manutenção em uma frota de veículos pesados de
carga fora de estrada, em uma mina de ferro, não é
uma tarefa simples. A obrigação de se alcançar metas
de produção cada vez mais ambiciosas forçosamente faz com que, devido à imperiosa necessidade de
manter o veículo ativo em serviço, o gerenciamento
da manutenção frequentemente tenha que optar em
protelar uma determinada ação programada, desde
que a segurança não seja comprometida ou que o
risco de paralisação desse ativo em campo não sofra
um aumento considerado como significativo.
Muito embora as metas de produção sejam alcançadas, uma consequência inevitável e indesejada
dessa prática é o acúmulo de itens no backlog dos
caminhões de carga, o que cedo ou tarde acaba por
comprometer a performance operacional desses
veículos. Em razão disso, toda e qualquer oportu-

Critério de Classificação

A princípio, se a questão fosse unicamente selecionar os veículos a sofrerem revisão em consequência da quantidade de itens de backlog, custo associado
Manutenção a serviço da excelência em logística
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n

Vk = ∑ nbi × ci × hhi

(1)

i =1

Vk , valor de referência para cada veículo k (k = 1 para CM4001, k = 2 para CM4002, etc)
i , número de referência do item de backlog analisado (n itens)
nbi , número de vezes em que o item i é encontrado no backlog do veículo
ci , custo associado à eliminação do item i na carteira de pendências
hhi , montante de horas/homem associado à eliminação do item i na carteira de pendências

e consumo estimado em horas/homem, uma solução
simples seria estimar para cada veículo um valor
de referência em razão do produto desses fatores,
e classificá-los em ordem decrescente conforme o
resultado final (ver figura acima).
Entretanto, esse equacionamento pode não levar a
resultados que atendam às necessidades de operação
da frota. Por exemplo, um caminhão com grande
quantidade de pendências de baixo custo, mas que
não comprometam sua atuação operacional, poderia
ser selecionado como prioridade no lugar de outro que
tivesse um pequeno número de pendências, porém
dotadas de potencial para levá-lo a uma custosa
paralisação em operação na mina. Uma maneira
de contornar essa possibilidade de resultados não
adequados para as necessidades de operação da frota
é a de segmentar a análise do backlog, sendo cada sistema do veículo sofrendo uma análise em separado,
a saber: sistemas hidráulico, direção, báscula, chassi,
alternador, freio, transferência de potência, ar condicionado e geração de potência (observar diagrama
esquemático apresentado na figura 1). Esses seriam
os sistemas de 1º nível.
Entretanto, devido ao fato de que alguns sistemas
são compostos por uma grande quantidade de componentes, a análise desses conjuntos foi compartimentada em subsistemas de 2º nível. A análise do
sistema de transferência de potência, por exemplo,
segmentou-se para os subsistemas conversores de
torque, diferencial, transmissão, e comando final.
Também para estes casos foram estabelecidos critérios de prioridade específicos, e os subsistemas de
2º nível de maior número de componentes também
foram divididos em subsistemas de 3º nível, e analisados de modo similar.
Outra limitação a ser superada é o fato de que
o mapeamento de custos e tempos, disponível por
ocasião da análise, não abrangia todas as possíveis
ações de manutenção relacionadas a cada um dos
componentes dos veículos. Assim sendo, alguns
componentes poderiam somente ser classificados em
relação ao seu número de pendências.
CASE STUDIES
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Análise dos Dados

Para suporte da análise da carteira de pendências foi montada uma pasta de trabalho Excel (MS
Office), contendo a planilha de dados em bruto do
backlog, uma planilha de cálculo para cada subsistemas e sistemas examinados, e uma planilha para
a análise geral e visualização da resposta final. As
macros empregadas foram geradas por gravação
simples, e os dados em bruto classificados e examinados por meio do comando “filtro avançado”, sendo
portanto essa pasta de trabalho de confecção simples
e ao alcance de qualquer usuário familiarizado com
os recursos mínimos do programa.

Análise de Dados de 3º Nível

O processamento dos dados em bruto tem início
em planilhas onde são filtrados os itens procurados na lista de backlog. Cada uma destas planilhas
identifica e contabiliza os itens de backlog para cada
caminhão, com referência a um sistema ou subsistema específico. Essas planilhas são as denominadas
como sendo de 3º nível.
Por sua vez, as planilhas de 2º nível executam
duas funções: a primeira é determinar a quantidade
de cada item de backlog por veículo a partir das listas filtradas resultantes das planilhas de 3º nível, e
a segunda, classificar os caminhões em função dos
itens investigados, em relação ao sistema ou subsistema em foco. A figura 2 apresenta um diagrama
explicativo para um exemplo desta fase de análise.
No exemplo ilustrado na figura 2, a planilha 1
filtra a relação de backlog à procura de ações pendentes concernentes à báscula, mas que não sejam
a reforma total desta.
A planilha 2, por sua vez, filtra a lista à procura
dos veículos que terão sua báscula substituída.
A planilha 3 trata de classificar todos os veículos
apresentados nas planilhas 1 e 2, empregando a lista
da planilha 2 para indicar os primeiros (critério de
prioridade). Todos são ordenados de forma decrescente em razão da quantidade de itens de backlog
identificados na planilha 1 (critério de classificação).
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Figura 1

Diagrama esquemático dos sistemas e subsistemas
considerados para análise, e critérios de prioridade (em itálico).
SISTEMAS (1o NÍVEL)

geração de potência
c) troca de motor
c) troca de radiador

ar condicionado

transferência de potência
c) troca de transmissão
c) troca de conv torque
c) troca de diferencial
c) troca de comando final

alternador
c) troca de alternador
direção

hidráulico
chassi
a) reparo do tubulão
suspensão
báscula
b) troca de báscula

{
{
{
{
{
{

SUB-SISTEMAS (2o NÍVEL)

ingestão de ar

cabeçote
(troca de cabeçote)
carcaça
bloco básico

combustível

arrefecimento

partida

lubrificação

transmissão

{

purificação de ar
turbo
aftercooler
admissão de ar
exaustão

{

bloco motor
virabrequim
eixo comando
pistão camisa
biela

{
{

{

{
{

{

conversor de torque
diferencial
comando final

{
{

SUB-SISTEMAS (3o NÍVEL)

casco
válvulas
demais componentes

injeção e bomba
tanque diesel (troca de tanque diesel)
demais componentes
radiador
oil cooler
bomba d'água
hélice e cubo
partida elétrica
partida a ar
demais componentes
carter
bomba de óleo
demais componentes
caixa de transferência
eixo carda
retardo
eixo oscilante
demais componentes
bomba (substituir bomba)
demais componentes
bomba (substituir bomba)
demais componentes
freio estacionamento serviço
demais componentes

bomba (substituir bomba)
coluna
demais componentes
tanque óleo hidráulico (subst. ou reparo tanque hidráulico)
motor hidráulico
bomba hidráulica
H chassi
pino âncora (reparo pino âncora)
tubulão
cilindro da suspensão (troca de suspensão)
demais componentes
báscula
demais componentes
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Figura 2

Diagrama esquemático da inter-relação entre planilhas de 3º e 2º nível
PLANILHA DE 3o NÍVEL: Componentes de Báscula
veículos

Critério de
Classificação

CM4002
CM4002
CM4004
CM4004
CM4004
CM4004
CM4007
CM4009
CM4009
CM4009
CM4009
CM4009
CM4014
CM4018
CM4018
...

PLANILHA DE 2o NÍVEL: Classificação dos veículos em função da Báscula
veículos
CM5013
CM4032
CM4033
CM4039
CM4040
CM4042
CM4018
CM4009
CM5016
CM5017
CM4020
CM5012
CM4701
CM4313
CM5002
...

troca de báscula
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
...

componentes
10
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2
9
9
8
6
...

classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...

item de backlog relacionado com componentes de báscula

SOLDAR TRINCA NA BÁSCULA ACIMA DO DIFERENCIAL
SOLDAR TRINCA NO CHAPÉU DA BÁSCULA
SOLDAR TRINCA BÁSCULA, ACIMA PNEU ESQUERDO TRASEIRO
SOLDAR TRINCA BÁSCULA ACIMA TANQUE HIDRÁULICO
INSTALAR DOIS PARAFUSOS NO PAD BÁSCULA LADO ESQUERDO
TROCAR TRAVA DE CABO DA BÁSCULA
RECUPERAR PLACAS DE DESGASTE SAÍDA BÁSCULA
BÁSCULA: REGULAR PINOS DE PIVOTAMENTO AMBOS OS LADOS
INSTALAR GUIA DE BÁSCULA
REGULAR PADS DA BÁSCULA
INSTALAR CABO DA BÁSCULA
SOLDAR TRINCA NA LATERAL ESQUERDA DA BÁSCULA
SOLDAR TRINCA BÁSCULA, ACIMA PNEU DIREITO TRASEIRO
ELIMINAR FOLGA NO PIVOTAMENTO DA BÁSCULA LADO DIREITO
RECUPERAR GUIA DA BÁSCULA
...

A planilha 2 indica os que obrigatoriamente encabeçam a
planilha 3.

PLANILHA DE 3o NÍVEL: Substituição da Báscula
veículos
CM4009
CM4018
CM4019
CM4020
CM4023
CM4032
CM4033
CM4039
CM4040
CM4042
CM5013
CM5014
...

Critério de
Prioridade

Neste exemplo, a planilha de 2º nível empregou somente um critério de classificação e um de
prioridade para estabelecer o ordenamento do seu
resultado. Entretanto, diversas planilhas de 2º nível
definem o ordenamento em razão de vários critérios
de classificação, e nestes casos, existe a necessidade
de serem empregados valores de referência (pesos)
que estabeleçam diferenças entre a influência de cada
critério. Estimando o produto de custo por tempo
consumido para cada evento que dispusesse destas
informações, definiu-se que o valor de referência para
a lista resultante de uma planilha seria o maior produto custo por tempo encontrado naquela planilha,

item de backlog relacionado com troca ou reforma total de báscula

REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
REFORMA GERAL (TROCA) DE BÁSCULA
...

por considerar que esse valor seria um reflexo da
influência do subsistema de um determinado nível
sobre o nível superior do qual faz parte.
A figura 3 apresenta um diagrama esquemático
de um exemplo de planilha de 2º nível que emprega
mais de um critério de classificação para o ordenamento do seu resultado.
Também nesse caso, o critério de prioridade
(troca de radiador) indica os equipamentos a encabeçar a coluna-resultado da planilha de 2º nível
(figura 3). O ordenamento é decrescente com base
nos valores obtidos pelo emprego de uma versão
da equação 1:

n

Vk = ∑ nbi × chhi
i =1

onde Vk , valor de referência para cada veículo k
i
, número de colunas-resultado advindas das planilhas do nível inferior imediato (n
colunas)
nbi , número de vezes em que o caminhão é encontrado na coluna-resultado i.
chhi , valor de referência associado a cada coluna-resultado (maior produto custo-tempo)
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Figura 3

Diagrama esquemático de um exemplo de planilha de 2º nível que emprega mais de um
critério de classificação para o ordenamento do seu resultado
Planilha de 2o nível
Sub-sistema de arrefecimento

Resultados das planilhas de 3o nível
1

Veículo
CM5004
CM4002
CM5007
CM4103
CM4107
CM5008
CM4031
CM4028
CM4033
CM4025
CM4030
CM4032
CM4042
CM4036
CM4026
CM4029
CM4037
CM4040
CM4034
CM4038
CM5009
CM4711
CM4035
CM4039
CM4027
CM4320
CM5013
CM5016
CM4712
CM4018
CM4024
CM5015
CM4006
CM4017
...

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
...

Definidos por critério
de prioridade
(troca de radiador)

oil cooler
CM4001
CM4001
CM4002
CM4002
CM4002
CM4003
CM4003
CM4003
CM4003
CM4005
CM4006
CM4006
CM4006
CM4007
CM4007
CM4007
CM4008
CM4009
CM4009
CM4009
CM4010
CM4011
CM4012
CM4016
CM4017
CM4017
CM4018
CM4019
CM4019
CM4020
CM4023
CM4024
CM4024
...

Critérios de Simultaneidade

Para a obtenção do resultado final da pasta de
trabalho, os dados advindos das planilhas de 2º nível
são também analisados com emprego de valores de
referência. Entretanto, a planilha de análise final (1o
nível) não só com múltiplos critérios de classificação
como também múltiplos critérios de prioridade.
Tendo em vista o objetivo de se eliminar simultaneamente o maior número possível de itens de
backlog, foram estabelecidas diretrizes para o emprego
dos critérios já apresentados em “2.2.

Critérios de Prioridade

Essas diretrizes têm como objetivo garantir a coincidência das operações de manutenção consideradas
de maior importância pelos responsáveis sobre o
planejamento, e são aqui denominadas de critérios
de simultaneidade:

2
troca radiador

CM4002
CM4103
CM4107
CM5004
CM5007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...

3
bomba d água
CM4001
CM4002
CM4006
CM4006
CM4006
CM4013
CM4013
CM4015
CM4017
CM4017
CM4017
CM4017
CM4018
CM4019
CM4019
CM4023
CM4024
CM4024
CM4024
CM4024
CM4025
CM4025
CM4026
CM4026
CM4028
CM4029
CM4030
CM4030
CM4031
CM4031
CM4032
CM4032
CM4033
...

4
radiador
CM4025
CM4025
CM4025
CM4026
CM4027
CM4027
CM4027
CM4028
CM4029
CM4030
CM4030
CM4030
CM4031
CM4031
CM4032
CM4032
CM4032
CM4033
CM4033
CM4033
CM4034
CM4034
CM4035
CM4035
CM4036
CM4036
CM4037
CM4037
CM4038
CM4039
CM4040
CM4042
CM4042
...

5
hélice e cubo
CM4005
CM4006
CM4007
CM4106
CM4704
CM5010
CM5013
CM5308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...

Critério 1

A lista final necessariamente se inicia com os
equipamentos que simultaneamente devem sofrer
reparos no tubulão de chassi e ter a báscula retirada
para reforma ou substituída.

Critério 2

Caminhões que necessitam de reparo no tubulão
de chassi.

Critério 3

Equipamentos que necessitam ter a báscula retirada e também troca de componentes de grande porte
dos sistemas de geração e transmissão de potência.
A necessidade de troca de báscula, não acompanhada nem de reforma do tubulão nem da troca de
componentes de geração e transmissão de potência,
não é considerada nessa etapa de análise como critério
Manutenção a serviço da excelência em logística
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de prioridade e, sim, como critério de classificação. A um montante correspondente à expectativa inicial de
figura 4 apresenta o diagrama esquemático de um veículos a ser atendidos para redução de backlog.
As listas de resultado emitidas pelas versões
exemplo de planilha de 1º nível.
No exemplo ilustrado pela figura 4, as colunas- 1 e 3 praticamente não apresentaram diferenças
-resposta com critérios de prioridade (canto superior (discordância de 4%), se considerados os primeiros
direito) definem os primeiros equipamentos a constar 25% de equipamentos citados, sem levar em conta a
no resultado da planilha de 1º nível. Apenas algumas ordem. Considera-se que isto se deva aos critérios de
das colunas de critérios de prioridade estão represen- simultaneidade, os quais não permitem variabilidade
tadas na figura, mas é possível verificar que os três entre os que encabecem as listas de resultado final,
primeiros na lista final são os que simultaneamente independentemente dos critérios de classificação
devem trocar de báscula e reformar o tubulão. Os adotados. Entretanto, nos seguintes 25% da lista, a
discordância
sobe do
para
cerca
de 40%.
demais equipamentos
listados
obedecendo aosadvindas
i
, são
número
de colunas-resultado
das planilhas
nível
inferior
imediato (n
Além disso, as coincidências quanto aos equirestantes critérioscolunas)
de simultaneidade, quando pernbi , número
de vezes
em que
o caminhão
é encontrado
na coluna-resultado
i.
pamentos
de maior
prioridade também
se deve ao
tinentes, e a ordenação
da lista
completa
obedece
chhi , valor de(figura
referência
a cadanúmero
coluna-resultado
(maior
produto
elevado de
veículos
quecusto-tempo)
se encaixam dentro
aos critérios de classificação
4, àassociado
esquerda),
pelo do emprego da equação 3 apresentada (figura das condições de contorno. Se esse número fosse
menor, a comparação dos resultados das versões 1 e
abaixo).
3 indicaria que o emprego de diferentes critérios de
Variantes
classificação pode levar a resultados discordantes se
Durante o processo de montagem desta estratégia não amarrados através de condições de contorno que
de seleção, outras variantes foram avaliadas. Deno- restrinjam a variabilidade.
minada de versão 1 a estratégia até aqui descrita,
Por sua vez, a não utilização dos critérios de sitemos:
multaneidade (versão 2 da estratégia) levou a resultados incompatíveis com os objetivos propostos para
Versão 2
o emprego dessa estratégia. A ausência dos critérios
Emprega os critérios de classificação e de priori- de simultaneidade fez os veículos que tinham vários
dade, mas não considera a utilização dos critérios de componentes com elevados custos e tempos associasimultaneidade.
dos encabeçarem as listas de resultados, mas como
apenas 12% desses tinham necessidade de troca de
Versão 3
báscula, estaria comprometida a minimização dos
Utiliza valores de referência determinados a partir tempos de permanência na oficina.
de entrevistas com os técnicos de manutenção da
Ao final da janela de oportunidade, cerca de 50%
oficina da frota. Aos entrevistados era pedido que dos itens de backlog da frota foram eliminados, mas
ordenassem os critérios de prioridade e classificação não foi estimado o impacto da utilização dessa estraconforme o “grau de dificuldade” para a eliminação tégia devido ao fato de a escala efetiva de trabalhos
dos itens de backlog.
não ter sido baseada na sua lista de resultados. Essa
mudança na escala se deveu a descaracterização da
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
janela de oportunidade, pois a suspensão das atividades de produção ocorreu apenas parcialmente, o que
Para fins de comparação entre os resultados das acarretou na utilização de uma fração dos recursos
diferentes versões, as listas finais foram examinadas disponíveis em operações de manutenção corretiva
com relação aos primeiros 25% equipamentos citados, de campo.
n

Vk = ∑
i =1

chhi
Claski

(3)

onde
Vk , valor de referência para cada veículo k
i
, número da coluna-resultado originada na correspondente planilha de nível inferior (n
colunas)
chhi , valor de referência associado a cada coluna-resultado i (maior produto custo-tempo)
Claski , classificação do veículo k na coluna-resultado i (coluna “Class” à esquerda, figura 3)
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Figura 4

Diagrama esquemático da inter-relação entre planilhas de 1º e 2º nível
Colunas-resposta das planilhas de 2o nível
Critérios de Classificação
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ger potencia
CM4028
CM5013
CM4004
CM4003
CM5011
CM4034
CM4020
CM4025
CM4037
CM4033
CM4014
CM4106
CM4024
CM4039
CM4030
CM4036
CM5014
CM4029
CM4702
CM4031
CM5008
CM4042
CM4041
CM4009
CM5001
CM4017
CM4032
CM4040
CM4008
CM5009
CM5004
CM5005
CM4305
CM4023
CM4026
CM4007
CM4707
CM4002
CM5007
CM4038
CM4320
CM4005
CM4013
CM4035
CM4018
CM5308
CM4705
CM4315

ar condic
CM4037
CM4106
CM4020
CM4007
CM4042
CM4032
CM4315
CM4101
CM4031
CM4036
CM4026
CM5013
CM4017
CM5006
CM4040
CM4013
CM5008
CM4033
CM4705
CM5012
CM4710
CM4312
CM4014
CM4035
CM4018
CM5007
CM4029
CM5001
CM4012
CM4704
CM4023
CM4028
CM4019
CM4003
CM5304
CM5303
CM4107
CM4001
CM4038
CM5302
CM4041
CM4011
CM5005
CM4305
CM4317
CM5011
CM5306
CM4306

transmissão
CM5007
CM4705
CM4030
CM5008
CM4028
CM4029
CM5012
CM4023
CM4313
CM4708
CM4010
CM4025
CM4007
CM5010
CM5002
CM4107
CM5004
CM4312
CM4710
CM4712
CM4006
CM4027
CM5015
CM4311
CM4042
CM4040
CM4305
CM5001
CM4008
CM4704
CM5006
CM4320
CM4703
CM5011
CM5005
CM4011
CM4033
CM4701
CM4037
CM4013
CM4009
CM4317
CM4005
CM4004
CM5016
CM4032
CM4309
CM4041

direcao
CM4037
CM4042
CM4039
CM4010
CM4035
CM4033
CM4024
CM4028
CM4034
CM4038
CM4030
CM4025
CM4036
CM4018
CM4004
CM4031
CM4704
CM4041
CM4703
CM4029
CM5015
CM5004
CM4315
CM4040
CM4003
CM4019
CM5013
CM4705
CM4032
CM4017
CM5310
CM4014
CM4026
CM4303
CM4009
CM4318
CM5302
CM5304
CM5309
CM4106
CM4013
CM4107
CM4301
CM4006
CM4027
CM4101
CM4103
CM4302

Colunas-resposta de planilhas relacionadas com critérios de prioridade
freio
CM4305
CM4107
CM5302
CM4310
CM4311
CM4312
CM4104
CM4313
CM4101
CM4106
CM4315
CM4314
CM5304
CM4319
CM5005
CM4320
CM4317
CM4318
CM5303
CM5307
CM5308
CM5306
CM4704
CM4306
CM4303
CM4308
CM4701
CM4702
CM4703
CM4706
CM4707
CM4304
CM4103
CM4301
CM4302
CM5301
CM5310
CM4031
CM4041
CM4042
CM4015
CM4030
CM4025
CM4708
CM4032
CM4033
CM4017
CM4710

hidraulico
CM4042
CM4029
CM4037
CM4005
CM4003
CM4027
CM4307
CM4030
CM4701
CM4705
CM5009
CM4035
CM4011
CM5013
CM4018
CM5007
CM5006
CM4007
CM4706
CM4711
CM5004
CM4026
CM4034
CM4031
CM4301
CM4004
CM4032
CM4010
CM4009
CM4023
CM4317
CM4033
CM4017
CM4040
CM4006
CM4014
CM4708
CM4306
CM4038
CM4013
CM4106
CM4319
CM4310
CM4305
CM4107
CM4104
CM4313
CM4101

chassi
CM4018
CM4031
CM4014
CM4034
CM4015
CM4017
CM4033
CM4032
CM4019
CM4011
CM4035
CM4007
CM4013
CM4029
CM4036
CM4030
CM4306
CM4027
CM4317
CM4028
CM4006
CM5012
CM4701
CM5010
CM4003
CM4302
CM4702
CM4041
CM5013
CM5015
CM5011
CM5001
CM4712
CM4304
CM4708
CM4025
CM4042
CM4308
CM4106
CM4104
CM4313
CM4710
CM4008
CM4705
CM4703
CM4315
CM4037
CM4040

CONCLUSÃO
Considera-se que os objetivos propostos para essa
estratégia foram alcançados, uma vez que se obteve
uma lista que indicasse os equipamentos prioritários
para uma utilização racional dos recursos da oficina
com vistas à eliminação do maior número possível
de itens de backlog.
A estabilidade das respostas na faixa considerada
como de utilidade (primeiros 25% da lista), mesmo
com a utilização de diferentes critérios de classificação, é devida às condições de contorno estabelecidas.
Isso significa que condições de contorno estabelecidas
criteriosamente têm a capacidade de minimizar a
variabilidade induzida por critérios de classificação

troca báscula reforma tubulão
CM4009
CM4007
CM4018
CM4011
CM4020
CM4013
CM4032
CM4014
CM4033
CM4015
CM4039
CM4017
CM4040
CM4018
CM4042
CM4019
CM5013
CM4029
CM5016
CM4031
CM5017
CM4032
CM4033
CM4034
CM4035
CM4036

troca motor troca radiador troca transmiss troca conv torq
CM4007
CM4002
CM4006
CM4005
CM4018
CM4103
CM4007
CM4010
CM4023
CM4107
CM4025
CM4012
CM4028
CM5004
CM4027
CM4023
CM4041
CM5007
CM4028
CM4025
CM4303
CM4029
CM4028
CM4305
CM4030
CM4708
CM4308
CM4033
CM5004
CM4317
CM4705
CM5006
CM4705
CM4708
CM5007
CM4708
CM4712
CM5008
CM5004
CM5002
CM5012
CM5006
CM5007
CM5007
CM5008
CM5008
CM5012

Coluna-resposta da planilha de 1o nível
Resultado da análise final
Emprego dos critérios de
simultaneidade
báscula + tubulão

tubulão

báscula
+
geração ou transms. de potência

As células cinzas
indicam os veículos
que atendem
báscula + tubulão

Equipamento Classificação
CM4018
1
CM4033
2
CM4032
3
CM4031
4
CM4014
5
CM4034
6
CM4015
7
CM4017
8
CM4019
9
CM4011
10
CM4035
11
CM4007
12
CM4029
13
CM4013
14
CM4036
15
CM5013
16
CM4042
17
CM4040
18
CM4028
19
CM4030
20

que eventualmente não tenham sido elegidos adequadamente.
Concluiu-se que a versão 1 é a que melhor atende
aos objetivos iniciais, uma vez que seus resultados
concordam com os pressentidos pela experiência dos
executantes (versão 3), mas alcança esses resultados
sem necessitar dessa experiência. Isso significa que
esta metodologia pode ser repetida com sucesso com
qualquer tipo de equipamento, independentemente
do conhecimento direto dos planejadores sobre o
mesmo.
Por fim, a ferramenta desenvolvida mostrou-se
de simples utilização, e para a ocasião específica
de teste, de serventia considerada apropriada como
componente auxiliar para a formulação de uma
Manutenção a serviço da excelência em logística
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vale
estratégia de maior amplitude. Dessa forma, pode-se afirmar que esta ferramenta tem potencial para
ser empregada sistematicamente no planejamento
diário da manutenção da frota, desde que sejam
estabelecidas condições de contorno e parâmetros
que considerem as manutenções programadas, os
recursos materiais e humanos disponíveis, assim
como a previsão estatística do impacto de ações
corretivas de campo. Esses dados encontram-se disponíveis em diferentes sistemas de gerenciamento
de informações de planejamento de manutenção,
e é para a integração desses sistemas de dados

que se direciona o desenvolvimento futuro dessa
ferramenta.
Aproveita-se aqui a oportunidade para expressar
a gratidão dos autores pelas importantes contribuições de Wanderson Graciano, Maurício Soares,
Mário Célio Ribeiro e Mardônio Carvalho. Pelo
suporte técnico dado pelos gerentes Hebert Murtha
e Marcelo Fonseca, através de seus subordinados.
Pelo incentivo constante e sincero dos amigos Fabrício Araújo e Aldilene Maia. Pelo grande apoio
de Emerson Santana, sem o qual este trabalho não
teria sido divulgado.
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Vagas Tecnologia

Mário Kaphan

Soluções on-line para

recrutamento e seleção
Fundada em 1989, a Vagas Tecnologia é pioneira e líder em
soluções de e-recruitment no Brasil. Seu principal produto, o
software VAGAS e-partner, é utilizado por mais de mil empresas de
todos os portes e segmentos para aprimorar o desempenho de suas
áreas de recrutamento e seleção.

A

empresa é responsável também pelo
vagas.com.br, um dos maiores e mais conceituados sites de carreira do Brasil, que agrega
captação de qualidade para as empresas
clientes do software VAGAS e-partner.
O sistema Vagas é usado para administrar mais
de 41 milhões de currículos, cadastrados nos bancos
de seus clientes e no vagas.com.br, gerando uma
visitação média diária de 275 mil pessoas.
O tráfego mensal médio de 88 milhões de pageviews coloca o Vagas entre os 150 maiores sites do
Brasil e entre os 6 mil da internet mundial, segundo
o serviço Alexa*.

Solução VAGAS e-partner
O VAGAS e-partner é a solução de e-recruitment
da VAGAS Tecnologia, sendo usado por mais de
1.000 empresas de todos os segmentos e portes – um
quinto das quais consultorias de seleção de RH – para
contratar mais rapidamente, melhor e mais barato.
Por isso, clientes VAGAS contam com mais um
importante diferencial competitivo.
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Clientes VAGAS e-partner contam com uma
completa solução para a gestão de seus processos
seletivos, baseada no seguinte tripé de funções:
1 < Relacionamento com candidatos durante
todo o processo seletivo, a começar pela prestação de
serviços a partir do link “Oportunidades de Carreira”
do site do cliente.
Cliente VAGAS e-partner conta com uma poderosa ferramenta de relacionamento com candidatos.
Com essa funcionalidade, o link “Oportunidades de
Carreira” do site da empresa transforma em uma
completa central de prestação de serviços aos candidatos, que são atendidos com
mais qualidade e eficiência. Conheça aqui os principais serviços
prestados:

Cadastro de currículo

Cadastramento do currículo
no banco exclusivo da empresa,
com a possibilidade de importação de currículo anteriormente
cadastrado no sistema VAGAS.

Consulta e candidatura às vagas divulgadas pela
empresa.

Monitoração de vagas

Criação de perfis para monitoração de vagas, de
forma a receber um aviso automático sempre que
for aberta uma vaga compatível.

Avisos e pendências

Apresentação imediata, logo após a identificação
do candidato, de novas mensagens recebidas da empresa, e de outras pendências como o preenchimento
de fichas e testes online, ou a inscrição em eventos
presenciais.

Agendamento em eventos presenciais

Quando convidado a se inscrever em eventos
presenciais, como entrevistas e dinâmicas de grupo, o
candidato tem acesso a serviços online para agendar
ou remanejar a sua participação.
Consulta ao histórico de participação em processos seletivos na empresa, mensagens recebidas, fichas
e testes preenchidos, eventos presenciais, e outros.
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Quando a empresa solicita ao candidato o uso do
levantamento comportamental VAGAS e-Talent,
ele tem acesso a um minirrelatório com o seu perfil
comportamental.

Extensão do site da empresa

Navegação com a identidade visual e comunicação da empresa, como uma extensão de seu site
corporativo, ou de sua intranet, no caso de recrutamento interno.
Esses recursos se somam aos do software de
gestão, que facilita a comunicação com candidatos
por e-mail e torpedos SMS, por
exemplo. Assim, os candidatos
são atendidos com mais qualidade, e a equipe de seleção ainda
economiza o seu tempo.
1 < A gestão do processo
seletivo de ponta a ponta, da requisição da vaga à contratação,
mantendo um banco exclusivo
de candidatos para a empresa.
Cliente VAGAS e-partner
conta com o mais completo software para gestão do
processo seletivo. Com essa funcionalidade, a empresa administra o recrutamento e a seleção fase a
fase, do fluxo de aprovação da requisição de vaga até
a exportação dos contratados ao software de folha de
pagamento, com muito mais agilidade, qualidade e
economia. Conheça aqui os seus principais recursos:

Cliente VAGAS
e-partner conta com
o mais completo
software para gestão
do processo seletivo

Pesquisa de vagas

Histórico do candidato

Acesso ao minirrelatório VAGAS e-Talent

Gestão colaborativa

O VAGAS e-partner permite o cadastramento
ilimitado de usuários com diferentes direitos de acesso,
para a gestão colaborativa de processos seletivos por
todos os participantes.

Recrutamento externo e interno

Os mesmos recursos usados para a gestão do
recrutamento e seleção externos estão disponíveis
para gestão de processos de recrutamento interno.

Fluxo de requisição de vagas

Emissão e gestão do fluxo de aprovação das requisições internas de vagas, processo que pode ser
acompanhado pelo requisitante e pelo RH.

Divulgação de vagas

Sistema para abertura de vagas e captação de
candidaturas.

recursos humanos

Fichas e testes
on-line

Aplicação de testes
on-line e solicitação
de fichas de informações complementares,
em qualquer etapa do
processo, para complementar os dados do currículo
dos candidatos.
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em qualquer país e nos
idiomas português, inglês,
espanhol.

Integração com
soluções ERP

Construção de um banco de currículos exclusivo da empresa, com todo o histórico e informações
complementares dos candidatos como testes, fichas
e laudos.

1 < O VAGAS e-partner se integra aos principais softwares ERP do
mercado.
A captação integrada do site de carreira vagas.
com.br, com mais de 3,5 milhões de currículos, e de
diversas outras fontes.
Cliente VAGAS e-partner conta com captação
integrada de candidatos para seus processos seletivos.
Além da captação de currículos por meio do link
“Oportunidades de Carreira” de seu próprio site, a
empresa tem acesso ao VAGAS.com.br e a outras
fontes de qualidade para a captação de candidatos
para seus processos seletivos. Conheça aqui as
principais:

Ferramenta de ranqueamento

VAGAS.com.br

Perfil comportamental DISC

Uso integrado do VAGAS e-Talent by HLCA,
ferramenta para levantamento comportamental de
candidatos baseado na metodologia DISC.

Banco exclusivo de currículos

Recursos para comunicação com os candidatos, individualmente ou em grupo, por e-mails e torpedos SMS.

Um dos maiores e mais conceituados sites de
carreira do Brasil, o VAGAS.com.br conta com 3,5
milhões de currículos cadastrados. Como o foco da
VAGAS Tecnologia é oferecer a melhor tecnologia
em e-recruitment para as empresas, todos os serviços do VAGAS.com.br são 100% gratuitos para
candidatos.

Agendamento de eventos

Comunidades

Sistema de ranqueamento de currículos segundo critérios ponderados estabelecidos pelo selecionador, com
base em informações do currículo, de fichas e testes.

Relacionamento com candidatos

Padronização de processos

Recursos para padronização de processos, tais
como vagas modelo, regras padrão de ranqueamento
e mensagens pré-cadastradas.

A tecnologia de e-recruitment VAGAS é utilizada
por algumas instituições de ensino e associações de
alunos e ex-alunos para a criação de comunidades
fechadas de profissionais, cujo acesso é exclusivo a
empresas parceiras dessas entidades e a clientes VAGAS e-partner. Conheça as principais comunidades
de cunho acadêmico:

Adaptável à cultura da empresa

Anhembi Morumbi

Ferramenta para agendamento on-line de eventos
presenciais como entrevistas e dinâmicas de grupo.

Solução com total flexibilidade para adaptar-se
à metodologia de recrutamento e seleção do cliente.

Relatórios gerenciais

Comunidade de alunos e ex-alunos da Universidade Anhembi Morumbi dentro do serviço Global
Career Center.

Acesso a uma completa biblioteca de relatórios
operacionais e gerenciais, gerados em formato Excel, além de outros que podem ser customizados de
acordo com a necessidade de cada cliente.

CESUMAR - PR

Software multilíngue e global

Comunidade de alunos e ex-alunos dos cursos
da Eschola.com

Solução pronta para gestão de processos de seleção

Comunidade de alunos e ex-alunos do CESUMAR - Centro Universitário de Maringá.

Eschola.com

soluções online para recrutamento e seleção
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EXPM - Associação de Ex-Alunos da
ESPM-RJ

Comunidade de alunos e ex-alunos da ESPM-RJ,
mantida pela Associação de Ex-Alunos da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) –
EXPM.
Comunidade de alunos e ex-alunos da Faculdade
ESPA (Guarulhos/SP).

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FIA - Fundação Instituto
de Administração

Comunidade de alunos e ex-alunos da FIA - Fundação Instituto de Administração.

Instituto ExGV

Comunidade de alunos e ex-alunos da FGV-SP, mantida
pela Associação de Ex-Alunos
da Fundação Getulio Vargas São
Paulo (FGV-SP) – Instituto ExGV.

Comunidade de profissionais de RH e Gestão de
Pessoas do estado de São Paulo.

ABRAVA

Comunidade de profissionais setor de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento.

Faculdade ESPA

Comunidade de ex-alunos do
curso de pós-graduação em Administração de Empresas mantida
pela FGV

AAPSA - Associação Paulista de Gestores
de Pessoas

ABRH-BA - Ass. Brasileira de RH /
Seccional BA

Comunidade de profissionais de RH e Gestão de
Pessoas do estado da Bahia.

Um dos maiores e
mais conceituados
sites de carreira
do Brasil, o VAGAS.
com.br conta
com 3,5 milhões
de currículos
cadastrados

Unimonte

Comunidade de alunos e ex-alunos dos cursos
da Unimonte.

UNINORTE - Centro Universitário do
Norte / AM

Comunidade de alunos e ex-alunos da UNINORTE - Centro Universitário do Norte.

ABRH-RJ - Ass. Brasileira
de RH / Seccional RJ

Comunidade de profissionais de
RH e Gestão de Pessoas do Estado
do Rio de Janeiro.

Data Byte

Comunidade de profissionais
que estudam ou já estudaram na
Data Byte.

FONATE / RS

Comunidade de jovens que
participaram do Fórum Nacional
de Trainees, Empreendedores e Estagiários, realizado
em Gramado/RS.

Junior Achievement - RJ

Comunidade de jovens que fazem ou fizeram
parte dos programas da Junior Achievement do Rio
de Janeiro.

MicroWay

Comunidade de profissionais que estudam ou já
estudaram na rede MicroWay.

UNIVERSO - Universidade Salgado de
Oliveira

OAB-RJ / CAARJ

UnP - Universidade Potiguar

Sincomércio Guarulhos

Comunidade de alunos e ex-alunos dos oito campi
da UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira.
Comunidade de alunos e ex-alunos da Universidade Potiguar.
Além das comunidades com foco acadêmico, os
clientes VAGAS e-partner têm acesso à captação de
outras comunidades segmentadas.

Comunidade de advogados do Estado do Rio de
Janeiro.
Comunidade de profissionais da área do varejo no
município de Guarulhos/SP.

SINDCONT-SP - Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo

Comunidade de profissionais da área con-
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recursos humanos

tábil da grande São
Paulo.
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SOS Educação
Profissional

Comunidade de
profissionais que estudam ou já estudaram na SOS Educação Profissional.

VAGAS.com.br, um dos
maiores sites de carreira
do Brasil. Também é
possível ampliar a divulgação nas comunidades
fechadas de alunos e ex-alunos de algumas das
melhores instituições de ensino do país.

SUCESU-SP

O VAGAS avisa os melhores candidatos

Comunidade de profissionais que atuam na área
de telecomunicações e tecnologia da informação.

United Way Brasil

Comunidade de jovens carentes atendidos pelos
projetos de inclusão social e profissional da United
Way Brasil.

Mais sobre o VAGAS e-partner
O VAGAS e-partner é licenciado na modalidade
SaaS (“Software as a Service”), em que a empresa
utiliza o software via internet, hospedado nos servidores da VAGAS Tecnologia, com dados mantidos
num ambiente seguro e exclusivo do cliente. Assim,
a empresa não precisa comprar, instalar, atualizar e
operar o software em seus próprios computadores, e
o prazo de implantação é imediato.

Benefícios

O VAGAS e-partner vem apoiar uma das
funções mais estratégicas das empresas, de todos
os segmentos e portes: o recrutamento e a seleção
de recursos humanos. E vem para fazer diferença,
porque essa atividade será desempenhada com muito
mais qualidade e agilidade, e ainda a custos menores
do que no processo tradicional. Aqui você conhecerá
melhor esses benefícios, que representam mais um
diferencial competitivo para a empresa.

Cliente VAGAS
contrata mais rapidamente

O VAGAS e-partner ajuda as empresas a economizar tempo em todas as etapas do processo de
recrutamento e seleção e, assim, atender com muito
mais rapidez às demandas de contratação de novos
talentos.

Em poucos minutos a vaga está publicada

A publicação de uma vaga é realizada em poucos
minutos no site da empresa e, ao mesmo tempo, no

Publicada a vaga, o VAGAS e-partner já começa
a trabalhar enviando um e-mail a todos os candidatos que programaram a monitoração de vagas com
o mesmo perfil. Aqueles que se interessarem vão
candidatar-se a ela. Assim, em pouco tempo, a vaga
contará com uma captação expressiva.

Economia de tempo com o conceito de
candidaturas

Com o modelo de candidaturas à vaga não é necessário verificar se os candidatos estão disponíveis,
interessados ou se seus currículos estão atualizados.
Se essa captação espontânea for suficiente, não será
preciso perder tempo pesquisando mais currículos
em bancos de dados e abordando candidatos.

Mais agilidade com fichas e testes online

As empresas ganham tempo precioso se, junto
com os currículos, os candidatos fornecerem as informações complementares necessárias ao processo.
Para isso, o VAGAS e-partner oferece o recurso
de fichas e testes online, que podem ser usados na
candidatura ou em qualquer outra fase do processo,
e ainda servem para registrar avaliações, laudos e
demais informações.

Foco nos melhores com ferramenta de
ranqueamento

Analisar centenas e centenas de currículos é
uma tarefa trabalhosa e demorada. É por isso que
o VAGAS e-partner apresenta a lista de currículos
ranqueados de acordo com a aderência a critérios
ponderados, baseados em quaisquer informações dos
dossiês dos candidatos. Esses critérios são definidos
por cada usuário, para cada processo, e podem ser
gravados para uso futuro. Assim, não é mais necessário ler todos os currículos, pois os melhores estarão
no topo da lista.

Comunicação via e-mails e torpedos SMS

Com o VAGAS e-partner são necessários poucos
soluções online para recrutamento e seleção
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cliques para mandar um e-mail para um grupo de
candidatos ou ainda reforçar a mensagem enviando-lhes torpedos SMS, reduzindo a necessidade de
longos e caros telefonemas. Para agilizar ainda mais,
as mensagens podem ser pré-cadastradas. E toda a
comunicação fica registrada no dossiê do candidato.

Agendamento on-line de dinâmicas e
entrevistas
O VAGAS e-partner também
permite economizar tempo com o
agendamento de entrevistas, dinâmicas de grupo e outros eventos
presenciais. Basta criar os eventos,
convidar os candidatos escolhidos
e o sistema cuida de tudo: controle
das inscrições, serviços a candidatos
para remanejamento, consultas de
inscritos, impressão das agendas
etc.

Acompanhamento online do
processo

Integração com soluções ERP

Ao final do processo é possível exportar os dados
dos contratados para o sistema de folha de pagamento ou software de gestão de pessoal da empresa,
eliminando o tempo de digitação das informações dos
novos funcionários. O VAGAS e-partner tem soluções já implementadas para os principais softwares
de ERP do mercado.

Fluxo de aprovação da requisição de vaga

Em muitas empresas, uma requisição de vaga
segue um longo caminho de aprovações de gestores,
antes de chegar ao RH. Com o VAGAS e-partner
esse tempo pode ser abreviado, pois o fluxo de
aprovação é totalmente informatizado. Tanto o
requisitante como o RH recebem avisos por e-mail
e podem acompanhar on-line todo o processo de
aprovação.
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Com o VAGAS e-partner é criado um poderoso
círculo de virtudes: clientes satisfeitos, gestores bem
informados e candidatos bem atendidos. A seleção
gerenciada com qualidade contribui para que as empresas tenham equipes cada vez mais competentes e
qualificadas e ganhem ainda mais competitividade.

Acesso aos melhores candidatos

Clientes VAGAS
e-partner
têm acesso
aos melhores
candidatos
graças à captação
integrada do
VAGAS.com.br

Clientes, consultorias e parceiros
podem acompanhar on-line o andamento dos processos seletivos, sem interromper o
trabalho da equipe de seleção. Não há limite para
o cadastramento de usuários pela empresa, e cada
um tem direitos diferentes de acesso às informações.
Por exemplo, o requisitante pode ter acesso restrito
a um relatório de acompanhamento de suas vagas,
construído automaticamente para ele.

CASE STUDIES

Cliente VAGAS contrata melhor

Clientes VAGAS e-partner têm
acesso aos melhores candidatos
graças à captação integrada do
VAGAS.com.br, pois, quando
uma vaga é publicada no site da
empresa, ela também pode ser
divulgada neste que é um dos maiores e melhores sites de carreira do
Brasil. Outro diferencial é o acesso
a comunidades segmentadas, como
o Employment (em parceria com
a AMCHAM), e as mantidas pelas
associações de ex-alunos da Poli/
USP, ESPM-RJ, FGV-SP e o Instituto Mauá de Tecnologia.

Dimensão comportamental como parte do
processo seletivo

Quem é cliente VAGAS e-partner também agrega
a dimensão comportamental ao processo seletivo
com o VAGAS e-Talent by HLCA. Essa avaliação
comportamental, baseada na metodologia DISC e
totalmente integrada ao VAGAS e-partner, conta
com uma inovadora política comercial que permite
considerar o perfil comportamental de TODOS os
candidatos de uma vaga como mais um critério de
seleção. O resultado é um maior grau de assertividade
dos processos seletivos.

Ranqueamento é melhor que triagem

Ao usar uma ferramenta de filtragem, bons candidatos podem ser eliminados só porque eles não atendem a um ou outro critério. No VAGAS e-partner é
diferente. Cada critério tem o seu peso, e os candidatos
são ranqueados de acordo com a aderência às regras
estabelecidas pelo próprio selecionador, critérios estes
que podem considerar quaisquer informações do
banco de dados da empresa.

Registro de todo o
histórico de cada candidato

Todo o histórico dos candidatos vai para o banco

recursos humanos

de dados da empresa.
O VAGAS e-partner
constrói um banco
exclusivo com os currículos dos candidatos
e também com as fichas, testes on-line e o
histórico integral de cada um. Um completo banco
de dossiês em que toda informação pode ser usada
pela ferramenta de ranqueamento, resultando em
muito mais qualidade na gestão do processo seletivo.

Relatórios gerenciais e operacionais

Se informação é tudo, controlá-la é fundamental.
O VAGAS e-partner oferece um amplo acervo de relatórios gerenciais prontos que são automaticamente
gerados em formato Microsoft® Word® ou Excel®.
E outros podem ser desenvolvidos sob medida. Para
maior segurança, é possível limitar os relatórios que
cada usuário pode acessar.

Ambiente seguro de colaboração on-line

cios em jornais, revistas
e sites, feiras de recrutamento, eventos e ações
promocionais para atrair
candidatos. Cliente VAGAS e-partner pode economizar boa parte desse
custo, pois a captação agregada pelo VAGAS.com.
br é frequentemente suficiente para resolver o processo seletivo. E ele ainda conta com a captação em
diversas comunidades parceiras da VAGAS, além do
próprio banco de currículos exclusivos da empresa.

Mais eficiência da equipe de seleção

Se a equipe de recrutamento e seleção perde
menos tempo com tarefas operacionais e trabalhosas, ela poderá conduzir mais processos, com mais
qualidade. E esse ganho de eficiência pode ser contabilizado financeiramente. Sem contar a satisfação
da equipe, que pode focar a sua atenção nas etapas
mais importantes do processo seletivo.

Com o VAGAS e-partner, os profissionais de
seleção da matriz e das filiais, as consultorias de RH,
os gestores e outros parceiros podem trabalhar juntos,
cada um com diferentes níveis de acesso aos recursos
e informações, tudo dentro de um ambiente seguro
de colaboração on-line. Com a gestão colaborativa,
todos trabalham melhor.

Economia em infraestrutura física

Mesma qualidade também para
recrutamento interno

Redução de despesas com
telecomunicações

E os processos de recrutamento interno também
podem contar com a mesma qualidade de gestão. Os
colaboradores têm acesso a vagas divulgadas exclusivamente para eles, na intranet da empresa, e o RH
conta com todos os recursos do VAGAS e-partner
para conduzir os processos internos, de ponta a ponta.

Cliente VAGAS contrata mais barato

Da requisição da vaga à contratação, o VAGAS
e-partner gera economia na gestão de praticamente
todas as etapas do processo seletivo. Muitas vezes
apenas a economia direta gerada pela solução chega
a cobrir integralmente os custos de contratação do
produto, resultando na redução do custo do processo
seletivo como um todo.

Economia com classificados
e divulgação de vagas

Algumas empresas gastam fortunas com anún-
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Cliente VAGAS e-partner não precisa mais trazer
todos os candidatos até a empresa para o preenchimento de formulários, entrevistas preliminares e
aplicação de testes: muitas etapas presenciais podem
migrar para a internet, com economia de tempo,
espaço físico e organização dos eventos.

Com o VAGAS e-partner, o site da empresa já
se torna um excelente ponto de relacionamento com
candidatos. E ainda é possível se comunicar com
eles por e-mail ou torpedos SMS, individualmente
ou em bloco, para envio de simples mensagens ou
para tarefas mais complexas como o agendamento de
eventos presenciais. Uma grande economia apenas
com a redução de ligações telefônicas.

Menos viagens com controle de processos
à distância

O VAGAS e-partner permite economizar com
viagens e deslocamentos, pois o cliente pode conduzir boa parte do processo seletivo à distância, de
seu escritório, como se estivesse presente no local
da vaga. É mais um importante fator de economia
proporcionado pelo software, especialmente para
consultorias de RH e empresas com uma maior
atuação regional.
soluções online para recrutamento e seleção
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Ferramenta única para processos regionais

Empresas brasileiras no mundo, empresas do
mundo no Brasil. O VAGAS e-partner está pronto
para atender candidatos e empresas em três idiomas:
português, inglês e espanhol. Além disso, ele processa
informação geográfica de todo o planeta. Um investimento único para matrizes e filiais, consultorias e
clientes regionais.

Contratar melhor e mais rápido também
gera economia

Contratar melhor e mais rápido, óbvio, também
gera economia, fechando o círculo virtuoso. Quem
contrata com mais qualidade tem menos risco de insucesso e dificilmente precisará refazer um processo
seletivo. A empresa contará com
profissionais mais produtivos, aumentando a sua rentabilidade, que
pode ser contabilizada mais cedo,
pois o VAGAS e-partner ajuda a
contratar mais rápido.

Até a contratação do
VAGAS é econômica

Modalidades do software
Na modalidade FIT, a empresa licencia o software
mediante uma mensalidade fixa que é determinada
tomando como base o perfil médio esperado de uso
do sistema. Para adaptar-se à realidade das áreas de
recrutamento e seleção que lidam com grandes variações sazonais de processos seletivos, nessa modalidade
o uso do software é ilimitado, desde que a média de

CASE STUDIES
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Na modalidade FLEX, com uma pequena anuidade, a empresa terá acesso aos recursos básicos do
software, que incluem a criação da página de serviços
ao candidato a partir de seu site e a manutenção de
seu banco exclusivo de currículos. Adicionalmente, a empresa desembolsa um valor fixo por vaga
divulgada, de modo que o custo de uso da solução
seja proporcional à quantidade de processos seletivos
conduzidos pela empresa.

VAGAS E-TALENT

O VAGAS E-TALENT é uma avaliação
comportamental baseada na metodologia DISC,
amplamente usada por diversas
empresas para que suas atividades
de recrutamento e seleção tenham
ainda mais qualidade e assertividade.
Desenvolvida em parceria com
a ETALENT – empresa referência
em soluções de assessment no país
- o grande diferencial da solução
VAGAS ETALENT está em
sua política comercial inteligente.
Graças a ela, é possível considerar
o perfil comportamental de todos
os candidatos de um processo seletivo, em vez de
apenas os candidatos finalistas. Ou seja, a empresa
pode solicitar o levantamento comportamental a
todos os candidatos de suas vagas, já no momento da
candidatura. Depois, é possível ranqueá-los de acordo
com todos os critérios de seleção e mais a aderência
ao perfil alvo (DISC) para aquele processo.
Baseada nas pesquisas do psicólogo americano
William Moulton Marston, a metodologia de análise
comportamental DISC é consagrada e utilizada por
milhares de organizações em todo o mundo. Ela é um
dos fundamentos de, praticamente, todas as análises
de perfis contemporâneas, e avalia o comportamento
do indivíduo segundo quatro fatores: Dominância,
Influência, estabilidade e Conformidade.

A Vagas lançou
em junho de 2010
um novo produto:
testes on-line de
proficiência em
idiomas

Licenciado como um serviço
no modelo SaaS (“Software as a
Service”), o VAGAS e-partner é a
solução mais econômica para empresas de todos os portes:
• Implantação imediata, praticamente a custo
zero.
• Custo zero de aquisição de software, hardware,
internet, manutenção, operação e segurança.
• Software em constante evolução por especialistas em e-recruitment.
• Atualizações automáticas e sem custos.
• Política comercial flexível, para empresas de
todos os segmentos e portes.
• Facilidade de adaptação à forma de recrutar e
selecionar da empresa.

VAGAS e-partner FIT

uso se mantenha coerente com o perfil contratado.

Avaliação on-line em idiomas
A Vagas lançou em junho de 2010 um novo
produto: testes on-line de proficiência em idiomas. O
software de recrutamento e seleção VAGAS e-partner já permite que as empresas clientes apliquem
provas on-line em seus candidatos, desde idiomas e

recursos humanos

raciocínio lógico, até
testes comportamentais, no entanto, eles
costumam ser desenvolvidos pelo próprio
cliente e configurados
no sistema VAGAS.
Agora, clientes que não possuírem know-how para
criar testes e mantê-los sempre atualizados, poderão
utilizar o novo recurso.
O produto foi desenvolvido em parceria com
uma empresa especializada para que nossos clientes tenham mais comodidade e economia, por não
precisarem investir recursos e tempo no desenvolvimento e na atualização desse tipo de ferramenta
de seleção.
O conteúdo dos testes tem atualização a cada 120
dias, de modo que sempre estejam renovados para
serem aplicados nos processos de recrutamento e
seleção. Os testes, que são sempre validados por especialistas, podem ser aplicados a todos os candidatos de
um processo seletivo que for gerenciado pelo software
VAGAS e-partner nos idiomas inglês e espanhol.
Outra vantagem é que cada candidato responderá a
uma prova diferente, pois as 40 questões oferecidas
são sorteadas aleatoriamente entre um total de 80.
As empresas clientes ganham muito mais qualidade e agilidade no processo seletivo. A empresa
pode considerar a nota da prova de idioma logo no
início do processo, como um critério de seleção do
candidato, de acordo com a importância que essa
habilidade terá para o cargo.
Nossa expectativa é que no mínimo 100 empresas clientes adquiram o licenciamento para uso dos
testes até o final de 2010. Em breve desenvolveremos
também recursos para outros idiomas.
Os testes podem ser utilizados por empresas clientes da solução de e-recruitment VAGAS e-partner
de qualquer porte e localidade. Com isso, a empresa
poderá aplicar a avaliação em todos os seus processos
seletivos.

VAGAS atinge
marca de mil clientes
A Vagas ultrapassou a marca de mil empresas
clientes de seu software de e-recruitment VAGAS
e-partner para a gestão de seus processos seletivos.
Do total da base de clientes da VAGAS, 15% são
consultorias de recursos humanos que prestam serviços para outras companhias.
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Alguns clientes
Bayer

O grupo nasceu na
Alemanha, em 1863, e
está no Brasil há 113
anos. A operação brasileira está entre as dez maiores do Grupo Bayer no
mundo, respondendo por 4% do faturamento global.
Com 3.800 colaboradores em todo o país, a empresa
tem sua sede e uma importante fábrica localizada
em São Paulo e um Parque Industrial em Belford
Roxo, no Rio de Janeiro.

Fundação Instituto de Administração
(FIA)

Com 30 anos de atuação no setor de educação,
a FIA é, desde 2005, considerada uma das melhores
escolas de negócios do país. A instituição trabalha
em três principais frentes: consultoria, pesquisa e
educação.

Abyara Brokers Imobiliária

Integra um dos maiores grupos de consultoria
e intermediação imobiliária da América Latina, a
Brasil Brokers. Além da comercialização de lançamentos e imóveis prontos, a empresa oferece aos
seus clientes serviços de despachantes, realizando
assessoria para formulação e obtenção de financiamentos imobiliários, regularização documental
e registro da aquisição no cartório e consultoria
jurídica com advogados especialistas em direito
imobiliário.

AES Eletropaulo

É a maior distribuidora de energia elétrica em consumo e faturamento da América Latina. São quase
seis milhões de clientes atendidos e 17 milhões de
pessoas em uma área de concessão que tem 4.500km²
e abrange 24 municípios da região metropolitana de
São Paulo.

L’Oréal

É uma das líderes mundiais em cosméticos. No
Brasil está presente desde 1939, com sede no Rio de
Janeiro e 1.800 colaboradores.Além de duas fábricas, a L’Oréal conta com um Centro de Pesquisa &
Desenvolvimento e uma Central de Distribuição,
ambos no Rio de Janeiro, duas Academias de profissionalização técnica, uma no Rio de Janeiro e outra
em São Paulo.
soluções online para recrutamento e seleção
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Sony Music

Iniciou suas atividades em 1953, nos
Estados Unidos, como
Columbia, tornando-se
posteriormente CBS e
depois Sony BMG. Hoje, a Sony é uma empresa de
abrangência mundial, com escritórios em mais de 50
países e presença em todos os continentes. Especializada em descobrir novos talentos, a Sony procura
promover um ambiente de trabalho motivador, que
valorize seus profissionais e estimule o crescimento
saudável e sustentável da empresa.

O maior canal de
empregos no Twitter
O site de carreiras VAGAS.com.br já ultrapassou
a marca 65 mil seguidores em seu perfil principal no
serviço de microblogs Twitter, que comemora um
ano de existência no início de abril. O canal www.
twitter.com/vagas tem como principal objetivo divulgar processos seletivos de grande destaque, artigos
e notícias do mercado de trabalho, além de dicas e
novidades do site VAGAS.com.br.
Já atuávamos em redes sociais desde 2006. Em
2009, criamos nossa conta no Twitter sem saber
exatamente aonde poderíamos chegar. Em pouco
tempo, descobrimos sua força como canal de comunicação e relacionamento com o mercado e temos
investido cada vez mais nesses contatos”, diz Luís
Testa, gerente de Marketing da VAGAS Tecnologia.
Além do perfil principal, a VAGAS possui outros
50 canais no Twitter, sendo divididos em regionais
(um para cada estado do Brasil), segmentados por
área de atuação e, ainda, um espaço exclusivo para
portadores de deficiência. Somando todos, são mais
de 100 mil seguidores que fazem com que algumas
notícias publicadas no microblog obtenham centenas de cliques em questão de segundos após sua
veiculação.
De acordo com Luís Testa, a empresa continuou
testando diversas formas de conteúdo até identificar
que era necessário ter canais segmentados. “Dessa forma, nossos seguidores podem acompanhar
mensagens mais específicas, compatíveis com suas
expectativas de carreira.”
Além de utilizar ativamente o Twitter, o VAGAS.com.br também está presente no LinkedIn, no
Orkut – onde tem a maior comunidade de empregos
e carreira da rede no Brasil –, no Facebook e no Via6.
CASE STUDIES
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As oportunidades divulgadas nos canais da
VAGAS nessas redes
sociais referem-se apenas
às empresas clientes do
software de e-recruitment

Ação social
Responsabilidade social é um dos valores da VAGAS Tecnologia, que, entre outras iniciativas, apóia
entidades que desenvolvam atividades coerentes com
seus objetivos. Além de eventual apoio com recursos
materiais e humanos, essas instituições têm a sua
disposição os produtos VAGAS para contratação
de profissionais e voluntários, e para a prestação de
serviços de empregabilidade às comunidades por elas
mantidas. Contam ainda com a presença da VAGAS
na internet, para a divulgação de suas atividades a
candidatos e comunidades de recursos humanos.
Alguns dos projetos sociais e instituições que
contam com o apoio da VAGAS Tecnologia são:
Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD); Alfabetização Solidária (Alfasol); Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais SP (APAE);
Centro de Cooperação GV (CCGV); Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas (GIFE); Grupo
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer
(GRAAC); Hospital da Baleia; Instituto Bola Pra
Frente; Instituto São Paulo Contra a Violência,
Instituto Via de Acesso; Jogo da Cidadania; Obra do
Berço; Sonhar Acordado; Universidade Livre para
Eficiência Humana (UNILEHU/PR); United Way
Brasil, entre outros.

Reconhecimento
Em 2009, o site de carreira vagas.com.br foi avaliado como o Melhor Site para Recrutamento na 3ª
edição do Prêmio 100 Melhores Fornecedores para
RH, organizado pela Editora Gestão e RH. Ainda em
2009, pelo segundo ano consecutivo, o mesmo estudo
pôs a VAGAS na lista dos 100 melhores fornecedores
para o segmento de RH no Brasil.
Também em 2009, pelo segundo ano seguido,
a VAGAS foi uma das 30 empresas vencedoras do
Prêmio Fornecedores de Confiança, promovido pela
Revista Melhor Gestão em Pessoas e realizado com
base na metodologia Net Promoted Scores – recomendada pela Harvard Business School.

recursos humanos

Já a edição de 2009 da publicação Série Estudos
avaliou as soluções de BPO (Business Process Outsourcing) e apresentou a Vagas Tecnologia como
a maior empresa do segmento de e-recruitment no
Brasil.
Ainda em 2009, a VAGAS figurou como a 19ª
colocada no ranking das 200 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil, segundo estudo
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anual da revista Exame PME, da Editora Abril. Entre
as empresas do setor de Indústria Digital, a VAGAS
apareceu em terceiro lugar no ranking.
E em 2006, 2007 e 2009, o site de carreira
VAGAS.com.br foi indicado pelos profissionais
de RH como um dos 5 sites de recrutamento mais
lembrados no Prêmio Top of Mind Fornecedores de
RH, da Fênix Central de Negócios.

Mário Kaphan é Diretor Geral da VAGAS.
soluções online para recrutamento e seleção
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Quando o tempo
fecha, é importante
saber onde vai chover.
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
Aqui a notícia chega antes.

Relatório Reservado, especializado em economia do mercado brasileiro.
O RR não tem participação em empresas, não gerencia fundos.
Nossos analistas trabalham para você, leitor, investidor, com a
independência dificilmente encontrada em outras fontes.
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www.relatorioreservado.com.br
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Décio Clemente *

Outro dia encontrei um grande amigo, ótimo apresentador de TV, dono de
uma enorme dose de humor e de um grande espírito esportivo. É também, sem
duvida, um dos mais irreverentes e criativos profissionais do mercado.
Alem de todas essas qualificações ele é um grande entusiasta de corridas de
automóveis. Um verdadeiro apaixonado, tanto que ele é participante ativo de inúmeras competições
automobilísticas por todo o Brasil. Mas acima de tudo é um grande desligado.
E nesse encontro foi ele próprio que me contou ter sido convidado pelo próprio presidente de uma
montadora de automóveis para correr uma etapa de uma de suas competições. Recebeu um carro novo,
equipadíssimo e também como cortesia uma grande equipe de apoio para acompanhá-lo em treinos
exaustivos. Afinal de contas, ter um apresentador famoso como piloto era para aquele fabricante uma
grande oportunidade de retorno de imprensa, uma coisa de fundamental importância para qualquer
escuderia que se preze.
Depois de uns dois meses, cada vez que nosso herói terminava uma etapa de seus treinos saia do carro
crente que havia batido o recorde da pista. Mas, para sua decepção, ouvia do chefe da equipe que seu
tempo, comparado com os demais competidores mal daria para aparecer na tabela do campeonato. Porém
que no dia da corrida algumas coisas poderiam mudar completamente. Afinal já existiam alguns casos desse
tipo onde, uma espécie de milagre colocava os últimos entre os primeiros lugares das competições. Como
ele sempre foi um grande otimista era essa sua grande esperança.
Finalmente chegou o dia da prova, e o Autódromo de Interlagos estava lotado de espectadores. Após
uma tomada de tempos na véspera, nosso herói aguardava no box a hora de sair na ultima posição da
largada. Foi dado o sinal, pilotos entraram em seus carros, e quando se preparavam para entrar na pista o
chefe de equipe correu e falou algo em seu ouvido, algo como “acelere como um bólido”. Ele não entendeu
direito essa mensagem, talvez uma frase de boa sorte ou qualquer coisa normal entre pilotos, mas todo
entusiasmado foi para a pista com seu possante e colocou-se na ultima posição para aguardar o sinal verde.
Em conversa previa com um dos campeões nessa modalidade, ele perguntou como arrancar bem no dia
da corrida. E a resposta foi: primeiro haveria o sinal vermelho, depois o amarelo, aí o negócio era contar
sete segundos, enfiar o pé e acelerar com o complemento da luz verde. Beleza pura, nosso herói se
concentrou, esperou os sete segundos, arrancou e já no retão passou uns quatro competidores, na curva
do “S” do Senna, passou por mais uns cinco e naquela hora já imaginou o significado da mensagem do
chefe de equipe ao pé de ouvido, “acelere como um bólido” deveria ser “acelere com um bólido”. É claro,
o fabricante deve ter instalado em segredo um bólido, ou melhor, um turbo em seu automóvel. Só poderia
ser isso: seu carro estava muito mais rápido do que os outros. E só depois de uma volta completada e de
passar a toda velocidade pelo primeiro colocado, ele recebeu uma mensagem pelo rádio, “pare, seu maluco,
essa é a volta de apresentação”. E o mais incrível, ele ainda corre até hoje.
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