EDITORIAL

Q

uando a distribuição desta Case Studies – Revista Brasileira de Management tiver
começado, o Brasil estará próximo do segundo turno das eleições presidenciais. E
independentemente de quem conquistar a vitória nas urnas, as organizações terão
pela frente novos desafios na gestão. Afinal, para que o Brasil assegure o crescimento
sustentável, o futuro governo terá de se debruçar em questões cruciais como a
reforma tributária e o desatamento dos nós da infraestrutura, como na logística.
Um dos grandes desafios superados pelo país na década passada, por exemplo,
foi a privatização do Sistema Telebrás. Estimulado por este contexto Ricardo
Gorski, o depoente de nosso Personal Case, optou por fazer carreira na área de
telecomunicações. Hoje ele é o diretor regional para o Brasil da Aspect, um dos maiores
players globais da área de softwares e consultoria de negócios para comunicações
unificadas e contact centers.
A relação de trabalhos desta Case Studies começa pela Dalkia Brasil. Pioneira e líder no
mercado europeu de serviços energéticos, e com grande foco na sustentabilidade, a
empresa chegou ao Brasil e ampliou ano a ano seu faturamento.
Sobre a ALE, quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil, o leitor saberá como
foi a estratégia de comunicação para aproximar a marca do consumidor final, e que
inclui as mídias digitais.
O case da GDK S/A, uma das grandes empresas brasileiras de engenharia, detalha a
solução inovadora que a companhia encontrou na execução das obras do Gasoduto
Caraguatatuba-Taubaté (GASTAU).
A Gas Energy, outra empresa com case publicado nesta edição, tornou-se em apenas
cinco anos a maior empresa brasileira de consultoria especializada em gás natural.
A Verdi Construções surgiu em 2005, no Rio Grande do Sul. E se destacou recentemente
pela execução e conclusão do Shopping do Porto – Camelódromo, em Porto Alegre.
A Cast Informática é uma empresa 100% brasileira, especializada em tecnologia de
ponta em áreas como business intelligence. E, disputando um mercado com grandes
players internacionais, cresceu 130% nos últimos anos.
O case do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos grandes clubes de futebol do
Brasil, descreve uma bem-sucedida iniciativa em marketing de relacionamento, visando
aos torcedores e não somente aos associados.
No final da edição, com o brilhantismo de sempre, Décio Clemente revela o que
aconteceu quando um apresentador de TV decidiu que poderia ser piloto de corridas...
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Ricardo Gorski

Diretor regional da Aspect para o Brasil

Estimular o trabalho por gosto,
o grande desafio do gestor

O desafio de optar pela formação acadêmica e se preparar para o mercado de
trabalho surgiu para Ricardo Gorski quando o Brasil dava os primeiros passos
para a privatização do Sistema Telebrás, em meados dos anos 1990. Apostou
nas oportunidades que viriam com a abertura do mercado de telecomunicações
e, diga-se, foi bem-sucedido. Hoje, aos 38 anos de idade e 13 depois de
formado, responde pela operação brasileira da norte-americana Aspect, um dos
grandes players globais da área de softwares e consultoria de negócios para
comunicações unificadas e contact centers.
“O grande desafio de um gestor é fazer com que as pessoas trabalhem por gosto,
e não por obrigação”, explica, destacando a importância das relações. “Converso
com todos, desde o instalador ou operador de call center até o presidente de
uma empresa parceira. Isso é inestimável para obter resultados. As relações que
construímos ao longo da vida fazem uma grande diferença. Não há relação que
seja perdida”, completa.
Fora do trabalho, as atividades são diversas: direção de coral, participação em
ações sociais em asilos e hospitais. Também se dedica a tocar violino. Mas
acrescenta: “Gosto muito de praticar esportes, principalmente vôlei e tênis. E
também nessa hora sou muito competitivo”, revela.
Atraído pela engenharia
“Minha opção pela formação acadêmica surgiu devido
a uma tradição do colégio Pentágono, em São Paulo, que
no final do curso convidava profissionais bem-sucedidos
para conversar com os alunos e tirar dúvidas sobre as
diversas profissões. Gostei muito da apresentação de um
professor da Universidade de São Paulo, que falou sobre a
profissão de engenheiro. Logo depois, um amigo me falou
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muito bem do Instituto Nacional de Telecomunicações,
o Inatel, de Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais.
Fundado em 1965, o Instituto foi o pioneiro no ensino
e na pesquisa especializada em engenharia elétrica e de
telecomunicações no Brasil. Eu morava em São Paulo, mas
decidi visitar o Inatel e gostei do que vi. Acabei me matriculando no curso de engenharia de telecomunicações,
estimulado pelas perspectivas do mercado de trabalho
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diante da futura privatização das empresas do Sistema
Telebrás. E me formei em 1995.”
O primeiro emprego
“Sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, uma característica que iria contribuir muito para o
desenvolvimento de minha carreira. No Inatel comecei
como representante de turma, e também fui diretor do
diretório acadêmico. Além disso, fui um dos fundadores
da Empresa Júnior do Instituto, a Consultoria e Projetos
em Engenharia Elétrica (CP2EJR), hoje muito atuante, e
onde respondi inclusive pela diretoria de marketing. Um
dia, no último ano do curso, um colega fez uma entrevista na Alcatel, em São Paulo, e me ligou, informando
que eles estavam selecionando estagiários para a área de
treinamento. Fiz a entrevista, mas não fui selecionado.
Porém, um mês depois me ligaram oferecendo um estágio
na área de marketing. Aceitei, claro.”
Além da formação técnica
“Depois de um ano como estagiário, fui efetivado e,
após dois anos e meio, promovido a gerente de produtos
e marketing. Eu era responsável por montar o plano de
produto para a área de vendas. Precisava ter percepção,
realizar pesquisas de mercado. Trabalhei com vários
produtos, como videoconferência, pager privado, sistema
de discador para call center. E dava para a equipe de
vendas, fazendo apresentações, visitando feiras no Brasil
e no exterior. Por conta de meu diploma de engenheiro,
minha formação era mais técnica, sem foco em negócios e
marketing. Era um enorme desafio, portanto. Porém, por
outro lado, sempre me expressava bem, era dinâmico em
minhas apresentações. Um dia a Alcatel contratou, como
consultor, um professor da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), Mauro Bicalho, para aprimorar a
formação da equipe. Seguindo a orientação dele, fiz um
plano de trabalho que foi levado ao board da empresa e
plenamente aprovado. Para a Alcatel, não pesou contra
mim o fato de não ter formação em marketing. E isso
foi muito importante.”
A Aspect
“Estava me desenvolvendo muito bem na empresa
quando, em 1998, fui indicado por três conhecidos, todos da Lucent, para uma posição na Aspect, no cargo de
especialista em vendas. O grupo, com sede nos Estados
Unidos, é uma companhia global de software e tecnolo-
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gia especializada na
aplicação de serviços
de comunicações unificadas. E desejava
ampliar sua presença
no mercado brasileiro. Fui entrevistado,
convidado e aceitei o
desafio. As mudanças
exigiam, naturalmente, enorme fluência na
língua inglesa, antes
eu estava em uma
empresa onde o idioma estrangeiro era o
francês. Fui encarregado de um importante produto da Aspect,
o discador Melita. A
empresa que era o
canal para chegar ao
mercado era a Lucent,
onde me instalei. Eu
tinha de promover
a solução Aspect e interagir com vários interlocutores,
desde o pessoal de implantação até a equipe financeira e
até mesmo os clientes. Eu já tinha experiência com esse
tipo de trabalho e com o produto na Alcatel, mas agora
estava sozinho e tinha de fazer acontecer. Para minha
satisfação, graças aos resultados do trabalho, no prazo de
apenas dois anos um terço do faturamento da Lucent já
era de produtos Aspect.”

“Sempre gostei
muito de me

relacionar com

as pessoas, uma

característica que
iria contribuir
muito para o

desenvolvimento

de minha carreira”

Novo desafio
“O aumento do fornecimento de produtos para a Lucent estimulou a Aspect a ampliar ainda mais a operação
no Brasil. Eu passei a me reportar a um norte-americano
que ficava em Atlanta e a um inglês que morava na
Colômbia. Ou seja, meu dia a dia exigia, agora, que eu
também me comunicasse em espanhol... Em 2000 a parceria com a Lucent foi encerrada e a Aspect aumentou o
leque de soluções oferecidas no mercado brasileiro. Tive
a oportunidade de trabalhar produtos como call center
com internet. Mas continuava na função de apoio e no
relacionamento com os clientes, sem qualquer responsabilidade quanto a vendas. Isso até 2001, quando fui
promovido a gerente de canal e passei a ficar encarregado
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da comercialização de produtos, tendo metas de vendas
e sendo responsável por uma parte considerável do mercado brasileiro. Nesse momento, para ser mais eficiente
no cargo, decidi aprimorar minha formação acadêmica e
fiz um MBA no IBMEC”.
Desbravando o Cone Sul
“No prosseguimento de minha carreira na Aspect fui
promovido, em 2003, a especialista de soluções e, três
anos depois, a gerente de canais para o Cone Sul. Isso
significava responder por uma área que ia do Peru até
a Argentina. A Aspect não é uma empresa que vende
soluções fechadas. Os produtos não são, por assim dizer,
encontrados em um supermercado, e o ciclo de vendas é
bastante longo. Então, é necessário trabalhar muito bem
o mercado, conquistar o cliente pouco a pouco. A certa
altura fui encarregado, por exemplo, do mercado do Chile.
Apesar de ser uma economia bem mais vigorosa, nossa
presença era extremamente tímida. Eu tinha de desenvolver a missão sozinho, lidando com idioma e culturas
diferentes. Mas felizmente fui bem-sucedido. Em dois
anos, até o início de 2008, a Aspect conquistou 14 novos
clientes no mercado chileno. Depois de superar desafios
também no mercado da Argentina, retornei ao Brasil.”
À frente da operação brasileira
“Em 2009 ocorreram mudanças na equipe executiva
da Aspect. Como vice-presidente para a América Latina
e o Caribe assumiu o argentino Alejandro Bourg, que
trabalhara na Nortel. Um dia, quase ao final do ano, ele
me chamou para conversar. Disse que tinha objetivos
claros para a região e que um deles era ampliar a representatividade do Brasil, que naquele momento era inferior
à do México. Dito isso, convidou-me a assumir a direção
da operação da Aspect no Brasil, posição que estava em
aberto devido às mudanças. Aceitei de pronto o desafio.”
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Relações
“Eu já tinha um excelente relacionamento com toda
a equipe do Brasil. Falando sinceramente, todos os bons
resultados que consegui em minha carreira, chefiando
outras pessoas, foram obtidos na base da conquista, e não
da obrigação. O grande desafio de um gestor é fazer com
que as pessoas trabalhem por gosto, e não por obrigação.
Conseguir que elas executem suas tarefas entendendo
aonde vão chegar e por que motivo é importante fazer
daquela maneira. Quando assumi o cargo, também foi importante ter passado antes por todas as áreas da empresa,
trabalhado fora, em outros parceiros. Isso foi fundamental
para meus desafios de gestão na nova função. Na Lucent,
que foi uma boa escola para a área de vendas, eu assistia
um diretor que passava por todas as áreas, duas a três
vezes por semana. Eu converso com todos, desde o instalador ou operador de call center até o presidente de uma
empresa parceira. Isso é inestimável para obter resultados.
As relações que construímos ao longo da vida fazem uma
grande diferença. Não há relação que seja perdida.”
O futuro
“Assumi no final de 2009 tendo por meta superar os
objetivos da Aspect. E já no segundo trimestre de 2010
alcançamos 80% da meta para o ano inteiro. O Brasil responde por 50% da economia da América Latina e do Caribe,
mas na operação da Aspect esse percentual já foi superado.
Desejamos aumentar em 30% o faturamento da operação
brasileira em relação a 2009 e também obter crescimento
na participação no mercado nacional, através da ampliação
e do desenvolvimento dos canais de vendas e serviços. Na
verdade, queremos ser a primeira empresa fornecedora
de produtos para o mercado de call center e comunicação
unificada no Brasil. E como o país tem pela frente dois
grandes eventos internacionais, a Copa do Mundo de 2014
e as Olimpíadas de 2016, acreditamos nesse crescimento.”

p

CASE STUDIES

e

r

s

o

n a

l

c

a

s

e

p

e

r

s

o

n a

l

c

a

s

e
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Dalkia Brasil

Daniel Figueiredo

Serviços energéticos para o

desenvolvimento sustentável
Subsidiária da Veolia Environnement e da Electricité de France
(EDF), a Dalkia é pioneira e líder no mercado europeu de serviços
energéticos. Com soluções inovadoras e know-how em diferentes
e complexas instalações, o objetivo é otimizar o consumo de
energia, sempre respeitando o meio ambiente e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.

F

undada na França há mais de 70 anos, a
Dalkia está presente em 41 países, com mais
de 111.600 instalações gerenciadas. A empresa
oferece serviços de operação de infraestrutura
e gestão de energia para os setores industrial, hospitalar, educacional, shopping centers e empreendimentos comerciais.
Com Certificação ISO 9001, a Dalkia é uma
empresa comprometida com a qualidade e a eficácia de todos os serviços prestados. A missão é
contribuir para o aprimoramento técnico, econômico e ambiental das instalações de seus clientes,
com soluções em eficiência energética, utilidades
industriais, serviços multitécnicos, operação global
de infraestrutura e serviços ambientais. Assim, os
seus clientes podem se dedicar integralmente à sua
atividade principal.
No Brasil, a Dalkia está presente desde 1998, sempre alinhada com o posicionamento internacional.
Com sede em São Paulo, possui escritórios em vários
estados e conta com mais de 3.800 colaboradores
distribuídos por todo o país. Atualmente, são mais
de 50 clientes atendidos, em todos os setores de atuCASE STUDIES
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energia

ação. Em 2009, a empresa registrou faturamento de
R$ 220 milhões no país.

Como tudo começou
A história da Dalkia começa em 1937, a partir
da assinatura do primeiro contrato de desempenho
elaborado pela Chauffage Service, empresa de origem francesa fundada por Léon Dewailly. Naquele
ano, as caldeiras do hospital de Villiers-Saint-Denis
(Aisne) pararam de funcionar e Dewailly interveio
imediatamente. A eficiência do atendimento gerou
o primeiro contrato, que incluía a operação e a
garantia da temperatura das instalações.
Na década de 1960, a Chauffage Service se
associou à Compagnie Générale
de Chauffe (CGC), empresa pertencente ao Groupe Générale des
Eaux, assim como a Esys Montenay. Na década de 1990, a Esys
Montenay criou a Pole Energia
Services e, em 1998, a divisão energética recebeu o nome de Dalkia.
Em 2000, quando o Groupe
Génerale des Eaux já se chamava
Vivandi Environnement, a empresa firmou acordo com a Electricité
de France (EDF), a maior empresa
de energia da França.
Atualmente, a Dalkia representa a atividade de
“serviços energéticos” do grupo Veolia Environnement.

na modernização das redes, seja com a co-geração
ou a utilização conjunta de diferentes fontes energéticas (óleo combustível, madeira, gás, carvão etc.),
a Dalkia atua para garantir o abastecimento e o
pleno funcionamento das instalações.
De modo geral, a empresa atua nas três fases da
cadeia energética: Compra, Transformação e Uso
da energia.

Compra de Energia

A Dalkia auxilia seus clientes na escolha e na
contratação da energia, privilegiando a melhor matriz energética, de acordo com as necessidades, as
oportunidades e o contexto técnico e econômico. Por
atuar como grande comprador, a empresa cumpre
um papel decisivo junto aos clientes, levando garantias especiais de
preço e volume.

A Dalkia
representa
a atividade
de “serviços
energéticos” do
grupo Veolia
Environnement

Serviços
A Dalkia é a única empresa a oferecer soluções
completas e integradas de infraestrutura, eficiência
energética e serviços ambientais. Com indicadores de
gestão, a companhia mede, avalia e, eventualmente,
corrige os processos de gestão de infraestrutura.
O objetivo é contribuir para o desenvolvimento
sustentável, otimizando o consumo de energia e a
operação das instalações de seus clientes. Os serviços
da empresa simplificam o dia-a-dia, com qualidade
internacional e respeito ao meio ambiente.

Serviços – Eficiência Energética

Especialista no desenvolvimento e na operação
de projetos de eficiência energética, a Dalkia desenvolve soluções específicas para complexas instalações e diferentes fontes de energia. Com know-how
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Transformação

Os serviços da Dalkia incluem
desde a ampla avaliação do estado das instalações até a operação
diária dos equipamentos geradores
e consumidores de energia. Com
estudos e engenharia técnica, a
Dalkia aprimora os processos
de transformação e evita gastos
excessivos. A companhia também realiza investimentos em inovação tecnológica para obter os
melhores resultados.

Otimização do Consumo

Com mecanismos de controle, a Dalkia monitora o consumo de energia, o que permite detectar
quaisquer alterações indesejadas. Uma equipe especializada acompanha constantemente e identifica
possibilidades de melhorias nas instalações.

Serviços Térmicos e Multitécnicos

A Dalkia oferece um grande leque de soluções
técnicas para os seus clientes, com o objetivo de
garantir a qualidade e a melhoria da operação das
instalações. Com equipe altamente qualificada, a
empresa responsabiliza-se pela manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, civil e dos sistemas de
automação predial.
O grande diferencial dos serviços da empresa
é o fato de a empresa assumir toda a operação
e manutenção dos equipamentos e sistemas
consumidores de energia, tais como: climatizaServiços energéticos para o desenvolvimento sustentável
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Dalkia Brasil
Quadro 1

Informações sobre a Dalkia
A Dalkia, divisão de energia da Veolia Environnement em parceria com a Electricité de France (EDF), é referência mundial em
serviços de eficiência energética, utilidades e infraestrutura. Há 12 anos no Brasil, a empresa atua nos setores de educação,
indústria, prédios comerciais, saúde e shopping centers.
Fundada há 70 anos na França, atualmente, a Dalkia está presente em 111.600 instalações distribuídas em 41 países. Ao
todo, são 21.800 sites de operação, manutenção e serviços em instituições de educação, cultura e lazer; 5.130 instituições
de saúde, totalizando 450 mil leitos; e 4.200 unidades industriais atendidas.
Em todo o mundo, os serviços da Dalkia têm como objetivo otimizar o consumo de energia e o uso das instalações,
proporcionando o melhor aproveitamento dos recursos, com redução dos impactos ambientais e emissão de gases de
efeito estufa.

ção, iluminação, escadas rolantes, elevadores,
ventilação, água etc. A Dalkia proporciona um
ambiente confortável, sempre respeitando o meio
ambiente e contribuindo para o desenvolvimento
sustentável.

reais e às regulamentações técnicas, sanitárias e
ambientais.
Os serviços garantem a eficiência da produção, a
qualidade dos produtos finais, a continuação dos processos de fabricação e a otimização das visitas técnicas.

Serviços Ambientais

Serviços - Gestão Global de
Empreendimentos

A Dalkia cuida da conservação de grandes
empreendimentos, assumindo a responsabilidade
por todos os serviços relacionados à qualidade das
condições ambientais, como análise da qualidade
do ar, paisagismo e tratamento químico da água,
entre outros.
Os serviços de hotelaria também integram as soluções de meio ambiente desenvolvidas pela Dalkia,
oferecendo melhores condições de conforto e bem-estar aos usuários, além de alcançar a excelência
nos serviços.
Com equipe altamente qualificada, o objetivo é
proporcionar condições ambientais correspondentes
às necessidades de cada cliente.

Serviços - Utilidades Industriais

Como uma das principais prestadoras de serviços
industriais na Europa, a Dalkia oferece soluções
completas de operação industrial, que incluem a
compra de energia, o fornecimento de vapor, frio,
ar comprimido, vácuo industrial, cogeração, engenharia de manutenção, redes elétricas, mecânicas
e caldeiras.
O objetivo é a otimização energética dos
processos produtivos, o contínuo fornecimento
das utilidades, sempre com respeito ao meio
ambiente.
A Dalkia também contribui para a modernização das instalações, adaptando-as às necessidades
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Para facilitar a gestão e o dia a dia de seus clientes, a Dalkia oferece soluções globais, que reúnem
serviços energéticos, multitécnicos e ambientais,
centralizando todas as atividades relacionadas à
infraestrutura.
A partir de um amplo conhecimento das necessidades e do negócio do cliente, a empresa elabora
contratos de desempenho, estabelecendo métricas
para acompanhamento dos resultados e cronograma
de atividades.
Além da garantia de qualidade, os empreendimentos contam com a previsibilidade de gastos e
a vantagem de manter um único interlocutor para
todos os serviços relacionados à infraestrutura e à
eficiência energética.
Esse diferencial garante a uniformidade e a homogeneidade dos serviços, mesmo em clientes com
unidades físicas em diferentes localidades, nacionais
ou internacionais.
A Dalkia também assume as responsabilidades e
os riscos operacionais das instalações e, caso sejam
necessários investimentos, a empresa apresenta
propostas financeiras adequadas. Dessa forma, a
empresa consegue importantes sinergias e antecipa
demandas para os seus clientes.
Um sistema de informação on-line e procedimentos de avaliação da qualidade completam a gama
das ferramentas utilizadas.

energia

Segmentos atendidos
Shopping centers

O setor de shopping centers é um dos principais
segmentos atendidos pela Dalkia no Brasil. Com
modelo de negócios diferenciado, a empresa se tornou referência de qualidade e a expertise desenvolvida pela equipe da empresa no país é reconhecida
mundialmente.
Somente no Brasil, a Dalkia atende mais de 20
shoppings, incluindo os grandes grupos do setor.
Os contratos são de longo prazo, superando, em
alguns casos, a marca de 20 anos. Há especificação de resultados e a previsão de investimentos
em benfeitorias e inovação tecnológica, visando o
aperfeiçoamento técnico, econômico e ambiental
dos empreendimentos.
Um dos grandes diferenciais da Dalkia está na
filosofia de “gerar valor ao cliente do cliente”. Os
serviços energéticos, ambientais e multitécnicos
garantem os patamares de qualidade definidos pelo
cliente, com reforço do conceito de atendimento,
distinção do padrão de operações, orientação aos
serviços e o inter-relacionamento das operações com
o negócio principal do shopping.
Os serviços da Dalkia valorizam e promovem a
percepção de conforto e bem-estar aos freqüentadores e
funcionários, o que contribui para o aumento do tempo
de permanência do cliente e para a melhor percepção
do consumidor em relação à imagem do shopping.
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Com soluções globais para o segmento, ao invés
de gerenciar inúmeros contratos de prestadores de
serviços, o shopping passa a se relacionar apenas
com a Dalkia, que centraliza a responsabilidade
pela gestão energética e operação e manutenção
da infraestrutura do empreendimento. O shopping
conquista a padronização dos serviços e passa a
contar com total previsibilidade orçamentária.

Instituições de Saúde

Presente em mais de 5.542 instituições de saúde
no mundo, a Dalkia é a única empresa que possui
uma solução global envolvendo toda a operação
predial e energia das instituições, ou seja, realiza
todos os serviços técnicos e voltados para a preservação do empreendimento, tais como serviços
elétricos, hidráulicos, climatização e otimização de
consumo de energia.
Com garantia de resultados, as atividades incluem desde a contratação de recursos humanos,
até a aquisição e modernização de equipamentos,
materiais e instalações, controle e gestão financeira.
Especificamente na área de energia, a Dalkia opera e
gerencia toda a cadeia, desde a aquisição, a produção
e a transformação ao consumo energético.
Ao assumir todas as atividades, a Dalkia centraliza os serviços e assume as responsabilidades e riscos
operacionais, o que gera sinergia entre as áreas, melhora a administração de recursos e investimentos.
Outro grande benefício é a redução de riscos
Quadro 2

Informações sobre a Dalkia
Dalkia Brasil:
• Faturamento:
> 2009 – R$ 220 milhões
• Número de funcionários:
> 2009 – 3.800 profissionais
Dalkia no Mundo
• Faturamento:
> 2009 – € 8,6 bilhões
• Número de funcionários corporativos:
> 2009 – 52.800 profissionais
Serviços energéticos para o desenvolvimento sustentável
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Dalkia Brasil
ambientais, com a garantia da qualidade do ar,
da água, iluminação e temperatura no interior da
instituição. Todos estes serviços contribuem para a
credibilidade e confiabilidade aos centros médicos,
além de proporcionar a sensação de bem-estar aos
pacientes, equipes e visitantes.
Todos os serviços prestados pela Dalkia também
são certificados e alinhados com os requisitos de
acreditação hospitalar. A empresa possui certificação ISO 9001:2000, com up-grade para versão
2008, e trabalha com a definição dos chamados de
nível de serviço (SLA - Service Level Agreement)
como critério de avaliação de resultados.
No Brasil, o maior contrato é com o Complexo
Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, que inclui 28 instituições, entre elas o Hospital Santa Isabel, o Hospital São Luis Gonzaga e
o Hospital Geral de Guarulhos.

Indústria

Para o setor industrial, otimizar o consumo de
energia e reduzir os impactos ambientais são duas
grandes preocupações. A Dalkia ajuda seus clientes
nesse desafio.
Presente em mais de 4.200 unidades industriais
em todo o mundo, a Dalkia oferece soluções completas para o setor, centralizando, em um único
provedor, todas as demandas energéticas, de infraestrutura, ambientais e de utilidades.
Com know-how em análise dos processos industriais, melhoria da produtividade e operação de
equipamentos, o objetivo é proporcionar o máximo
de eficácia ao processo produtivo.
Com equipe altamente qualificada, além verificar as melhores alternativas para os diferentes tipos
de planta, a Dalkia também assume e garante o
fornecimento das utilidades necessárias e aprimora
a eficiência energética e ambiental dos processos
de produção.
Os serviços da Dalkia podem ser aplicados nos
mais diferentes ramos industriais, incluindo os setores agroalimentar, automobilístico, farmacêutico,
papel e celulose, químico, eletrônico, metalúrgico

e petroquímico.
Com a atuação da Dalkia, as indústrias podem
ficar focadas na sua atividade principal.

Educação

A Dalkia também leva todo o seu know-how
para instituições de ensino e pesquisa. Com soluções
voltadas para a otimização das fontes energéticas e a
sinergia dos processos internos, a Dalkia garante a
qualidade da infra-estrutura necessária para receber
um grande fluxo de pessoas.
Sempre com respeito ao meio ambiente, os contratos são de longo prazo e prevêem investimentos
em benfeitorias e inovação tecnológica. O objetivo
é assegurar o conforto de alunos, funcionários e
visitantes.
Como um parceiro estratégico, a Dalkia participa da operação de todos os serviços internos, desde
o controle orçamentário até a segurança ambiental.
Assim, as instituições de ensino e pesquisa centralizam a responsabilidade pela gestão dos empreendimentos em um único interlocutor.
Ao transferir a responsabilidade para a Dalkia, as
instituições ganham competitividade, flexibilidade
e qualidade de serviços.
O mais recente contrato da Dalkia no setor
foi com a Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap). Com prazo de cinco anos, a empresa
francesa assumiu toda a operação de infraestrutura
e eficiência energética da instituição. Ao todo, são
23 prédios e 70.000 m2.
O contrato com a Unicap começou a vigorar no
ano passado e inclui os chamados multisserviços,
serviços multitécnicos e geração de energia nos
horários de maior consumo. Assim, além de operar
os sistemas de ar condicionado, elétrico, geradores,
hidráulico, fazer a manutenção predial, conservação
e o monitoramento da qualidade do ar e da água, a
Dalkia garantirá a geração de energia nos períodos
de maior consumo da Universidade. Com a geração
de energia nos horários de ponta, a universidade
garante a disponibilidade de energia a um custo
menor do que o praticado pelo mercado.
Quadro 3

Soluções oferecidas
A Dalkia desenvolve modelos de negócios exclusivos para cada área de atuação. Os modelos podem contemplar
atuação específica em serviços de eficiência energética, infraestrutura, facilities e utilidades.
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Como forma de contribuir com a disseminação
da importância das práticas de eficiência energética, a Dalkia também realizará, periodicamente,
palestras e apresentações sobre o assunto para os
estudantes da Universidade.

Empreendimentos Comerciais

Em todo o mundo, a empresa atua em grandes
edifícios corporativos, centros comerciais, lazer e
esporte. Com soluções globais para o segmento, os
serviços visam à contínua melhora das instalações
e o bem-estar dos visitantes e funcionários.
A expertise da empresa no controle de técnicas
complexas e otimização do consumo de energia
garante o bom funcionamento dos edifícios, com
previsibilidade orçamentária e um único interlocutor para todas as atividades, o que contribui para o
aprimoramento da gestão.
Os grandes edifícios corporativos exigem uma
gestão de alto nível e um controle de técnicas
complexas. E a Dalkia possui reconhecimento
internacional para oferecer as melhores soluções.

Green Builing Council
A Dalkia Brasil é associada ao Green Building
Council (GBC) Brasil, entidade responsável pela
disseminação das melhores práticas de construção
sustentável e promoção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) no
Brasil. Por atuar na operação da infraestrutura e
eficiência energética, o objetivo da Dalkia é apoiar
os seus clientes na busca da certificação que remete
à sustentabilidade de empreendimentos. A empresa
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atua com a entidade também na conscientização
do mercado sobre a importância de mudar hábitos
e implementar ações e tecnologias socioambientalmente corretas nas edificações.
O LEED é a norma com maior reconhecimento
mundial na certificação de empreendimentos sustentáveis e avalia o desempenho das construções nos
seguintes aspectos: Materiais e Recursos, Espaço
Sustentável, Eficiência do Uso da Água, Eficiência
Energética e Qualidade Ambiental Interna.

Biomassa
Sempre com foco na eficiência energética, a
Dalkia também traz ao Brasil toda a expertise desenvolvida no mercado internacional para a geração
de energia a partir da biomassa. A empresa francesa
elegeu o segmento como um dos prioritários para
os próximos anos. Além do clima favorável e da
biodiversidade, a preocupação global com redução
da emissão de gases causadores do efeito estufa, a
crescente utilização de fontes renováveis de energia e
os empreendimentos já em andamento e outorgados
no mercado brasileiro são alguns dos fatores que
justificam as expectativas com esse setor no País.
Um dos grandes diferenciais dos serviços oferecidos pela Dalkia é a garantia do volume de energia
gerada. O principal foco da empresa é operar e
manter as instalações, garantindo que as plantas de
biomassa irão gerar a energia prevista nos projetos.
A partir de uma avaliação detalhada, a empresa
analisa a viabilidade, faz as modificações necessárias
e assegura a geração prevista no projeto.
Muitos municípios brasileiros apresentam
Quadro 4

Vantagens
1. Centralização de serviços
2. Manutenção preventiva
3. Previsibilidade orçamentária
4. Adequação tarifária de energia
5. Padronização de serviços por SLA’s
6. Diminuição no tempo de resposta das solicitações
7. Adição de inteligência ao serviço operacional
8. Elaboração de base de dados dos serviços realizados
9. Liberação do cliente para atuação em seu core business
10. Geração de conforto e segurança ao cliente do cliente
Serviços energéticos para o desenvolvimento sustentável
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Dalkia Brasil
grande volume de
biomassa que pode
ser aproveitada para
a geração de energia, sem a emissão
de gases poluentes,
como a casca de
arroz, por exemplo.
Além disso, também há investidores
com potencial para o desenvolvimento desses
projetos. O que falta no mercado é quem opere e
mantenha a planta, assegurando a energia gerada.
E isso a Dalkia faz. Ao assegurar a energia gerada, indiretamente, a empresa assegura a geração
de receita desta planta, o que é de extremamente
relevante para o investidor e para a empresa que
necessita desta energia.
No Brasil, a Dalkia assumiu a operação da Usina Termoelétrica (UTE) São Borja, no Rio Grande
do Sul. A termoelétrica é fruto de um investimento
do fundo de investimento alemão MPC Bionergie
Brasilien GmbH & Co. KG e tem como objetivo
produzir energia a partir da casca de arroz. Trata-se
da primeira usina para geração de energia a partir
da biomassa a ser operada pela empresa francesa
no Brasil.
A termoelétrica entrou em funcionamento no
segundo semestre de 2010 e terá capacidade de produzir até 85 mil MWh ao ano para a rede pública
de energia elétrica do País. A escolha da casca de
arroz para a matriz energética foi definida com base
em um estudo regional. O Rio Grande do Sul é o
maior produtor de arroz do Brasil e esse produto, que
antes era descartado, servirá como matéria-prima.
O contrato da Dalkia tem duração de longo prazo
e terá como foco operar e manter as instalações com
garantia de resultado firmado em contrato. O principal objetivo dos serviços da Dalkia é assegurar que a
planta irá gerar o volume de energia previsto. Assim,
a Dalkia atua desde a preparação da matéria-prima
até a manutenção de todas as instalações.

Sustentabilidade
Em todos os serviços prestados, a Dalkia dedica
atenção especial às questões ambientais e obtém
crescentes resultados, tanto pelo uso racional dos
recursos energéticos como pela adoção de alternativas renováveis.
Comprometida com a atuação do Grupo Veolia
CASE STUDIES
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Environnement, líder
mundial em serviços
ambientais, a proteção
ao meio ambiente está
no centro das preocupações diárias da
Dalkia. Suas atividades
são orientadas por um
sistema de gestão que
visa a preservação dos
recursos naturais, otimizando a eficiência das instalações e consumo de energia.
Além da escolha das melhores fontes energéticas,
a Dalkia atua na diminuição, controle e recuperação de resíduos das instalações.
Para combater à mudança climática, a empresa também está presente no mercado mundial de
autorização de emissões de CO2 e certificados de
economia de energia.

Operação no campus da
universidade Unisinos
No ano de 2009, a operação da Dalkia no campus da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos
Sinos), no Rio Grande do Sul, reduziu em oito toneladas a geração de resíduos de papel na instituição.
Ao todo, somente com a substituição de produtos,
a empresa conseguiu diminuir o consumo de papel
em 4,150 milhões de metros lineares no ano.
A Dalkia está presente na Unisinos desde 2003,
quando iniciou os trabalhos de operação de infraestrutura. A partir de fevereiro de 2005, a empresa
assumiu também toda a parte de gestão energética.
Sempre com foco na otimização de recursos e
sustentabilidade das instalações, a Dalkia busca,
constantemente, oportunidades para aprimorar
a operação, preservando o conforto dos usuários.
No caso específico da Unisinos, pelo grande fluxo
de pessoas, a Dalkia identificou a possibilidade de
redução dos resíduos gerados a partir do consumo
de papel, principalmente nos toaletes da instituição.
Apenas com a troca de alguns produtos utilizados,
foram obtidos resultados expressivos no prazo de
um ano. A Dalkia fechou uma parceria com a empresa Melhoramentos e substituiu alguns produtos
por materiais de melhor qualidade.
A substituição de um tipo de papel toalha, utilizado na secagem das mãos, pelo papel de melhor
qualidade reduziu o consumo em 4.087.500 metros
lineares. Já a troca do papel higiênico comum por
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um produto também de qualidade superior gerou
uma redução de mais 63.200 metros lineares no
consumo.
Além de diminuir os resíduos em oito toneladas, a
operação aumentou a qualidade do produto oferecido,
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o que influencia diretamente no conforto dos usuários
e garante a qualidade da infraestrutura disponibilizada.
Outros ganhos são a redução no número de sacos de
lixo utilizados para destinação dos resíduos e a diminuição na quantidade de trocas dos rolos, com menor
necessidade de mão de obra humana.

Daniel Figueiredo é diretor comercial da Dalkia Brasil.
Serviços energéticos para o desenvolvimento sustentável
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ALE

Rejayne Nardy

Mídias digitais e guerrilha

transferindo atitude à marca

Em abril de 2006, as distribuidoras de combustíveis ALE, de Minas
Gerais, e SAT, do Rio Grande do Norte, anunciaram a fusão de suas
operações e a criação de uma nova distribuidora brasileira, a AleSat
Combustíveis S/A. A fusão foi concretizada em janeiro de 2007
e, no dia 1º de fevereiro daquele ano, a empresa passou a operar
com identidade única, transformando-se em um exemplo de que
a fusão de empresas pode ser um negócio bem-sucedido. Todas as
áreas foram consolidadas e, apesar da complexidade do processo de
integração, o desempenho comercial e operacional não foi afetado.

A

lém da complementaridade das redes de postos
(a SAT estava concentrada nas regiões Norte
/ Nordeste, enquanto a ALE tinha presença
no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste), outros
elementos justificaram a fusão. As empresas tinham
filosofias de trabalho e compromissos com as pessoas
e com a sociedade muito parecidos.
Ambas, ALE e SAT, foram fundadas em 1996,
logo após a abertura do mercado de combustíveis
no Brasil, e percorreram caminhos semelhantes:
priorizaram o atendimento de qualidade a pequenos e
médios varejistas, atuando em um nicho de mercado
diferente das grandes distribuidoras do setor, e, hoje,
detêm uma rede com mais de mil postos. Com a fusão, a AleSat entrou definitivamente no seleto grupo
das principais empresas de abrangência nacional.
Foi o início do previsível processo de consolidação
do setor.
A similaridade das operações e o fato de os vo-
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distribuição de combustíveis

lumes de produtos comercializados e o número de
postos serem semelhantes permitiram o aumento da
eficiência logística e administrativa, melhor compra
de produtos e materiais de consumo e a otimização
comercial das empresas. A trajetória de sucesso das
empresas também se assemelhava nos valores que
deram sustentação a esse percurso. ALE e SAT
conquistaram espaço como empresas que aderiram
às práticas de governança corporativa, com foco na
qualidade dos produtos e excelência nos serviços, com
a valorização dos colaboradores e a manutenção de
um relacionamento flexível, franco e transparente
com os revendedores. A nova companhia foi um
marco na história da distribuição de combustíveis
no Brasil, porque, desde a abertura do mercado, foi
a primeira união de distribuidoras
regionais que deu origem a uma
empresa de abrangência nacional.
Em 2007, a empresa faturou
R$ 5,8 bilhões, 12% a mais que os
R$ 5,4 bilhões registrados no ano
anterior. Além dos bons resultados
financeiros, a empresa se destacou
também no quesito recursos humanos. Pouco mais de um ano
depois do anúncio da fusão, foi posicionada entre as
melhores para se trabalhar no Brasil pela consultoria
internacional Great Place to Work e no Guia Você
S/A-Exame – As Melhores Empresas para Você
Trabalhar. Estar entre as melhores do país para se
trabalhar, principalmente em meio a um processo
de integração de equipes em decorrência da fusão
mostra que a companhia foi assertiva em suas atitudes e que isso foi reconhecido positivamente pelos
colaboradores.
Hoje, a ALE é a quarta maior distribuidora de
combustíveis do Brasil. Filiada ao Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e Lubrificantes), possui uma rede de
cerca de 1.700 postos em 22 estados brasileiros. O
faturamento da companhia em 2009 foi da ordem de
R$ 7 bilhões. Por mês, a empresa, que gera 12 mil
empregos diretos e indiretos, comercializa e distribui
350 milhões de litros de combustíveis a 5 mil clientes.
A meta é atingir, em 2012, faturamento de R$ 8,1
bilhões e ter uma rede com 2.500 postos.
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cionamento da marca, a companhia se decidiu pelo
uso da marca ALE nos postos que integravam sua
rede revendedora no país. Até o final de 2009, toda
a rede passou a adotar a mesma identidade visual.
Para a unificação, foram investidos R$ 21 milhões,
incluindo mudança de layout dos postos e campanhas para o reposicionamento da marca no mercado.
O objetivo da unificação das marcas após o processo de fusão foi concentrar os esforços de marketing
na consolidação do posicionamento da bandeira
ALE. Depois de aprofundado estudo, realizado por
uma consultoria especializada em branding, foi identificado que a marca ALE era a de maior potencial
para acompanhar a estratégia de negócios. Durante
a etapa de diagnóstico desse projeto, foi realizada
uma análise do mercado nacional e
internacional, benchmarks e análise
da concorrência. Os executivos da
empresa também foram entrevistados sobre percepção atual e ideal da
marca, estratégia do negócio, clima
organizacional, oportunidades do
mercado, entre outros pontos. Para
completar, um instituto de pesquisa
realizou uma análise em âmbito
nacional sobre a “saúde” das marcas ALE e SAT.
Pelo novo posicionamento estabelecido, a ALE
manteve a personalidade de uma marca que valoriza
relacionamentos e acrescentou novas características
como o forte anseio pela busca de novos caminhos
por inovações práticas, que verdadeiramente facilitam a vida de seus clientes. A marca expressa o
posicionamento de uma companhia que tem atitude,
convive bem, respeitando as diferenças e se adaptando a diversos ambientes; em síntese, uma companhia
que combina com cada lugar.
Com a adoção da marca única e com o alinhamento interno do posicionamento da nova empresa,
o passo seguinte foi investir em ações para reforçar
esse posicionamento no mercado de atuação da ALE.
Era preciso fazer saber, sobretudo no Nordeste e no
Norte do país, onde havia a antiga bandeira SAT,
que a empresa conhecia bem as regiões onde estava
presente, valorizando suas parcerias e entendendo
as necessidades dos seus clientes. O importante foi
destacar que os postos de serviço ALE combinam
com as pessoas em diferentes regiões do país e que,
com abrangência nacional, a empresa estava mais
forte e disposta a surpreender.
A companhia percebeu a necessidade de uma
estratégia de marketing que reforçasse a ALE em

A ALE é a
quarta maior
distribuidora de
combustíveis do
Brasil

Escolha da marca ALE
Em dezembro de 2007, depois de nove meses de
pesquisas de opinião e detalhado estudo para reposi-
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ale
todo o país, justificada ainda mais pela aquisição da
distribuidora catarinense
Polipetro e das atividades de
distribuição de combustíveis
e asfalto da Repsol no Brasil
no ano de 2008, que ampliaram o seu âmbito de
atuação. Era preciso que a marca fosse percebida
com atributos próximos e marcantes, para, dessa
forma, garantir a entrega do novo posicionamento
da empresa.

A aposta no marketing
esportivo e nas mídias digitais
Com a ampliação cada vez maior da rede de
postos, estava clara a necessidade de intensificar
os investimentos em comunicação. A escolha foi
pelo marketing esportivo e a ALE optou por se
aproximar das mídias digitais e do marketing de
guerrilha para potencializar essas ações. A estratégia
em 2009 incluiu investimentos da ordem de R$ 2
milhões para intensificar a comunicação e mudar
o posicionamento da companhia no meio digital. A
meta foi explorar ao máximo essa mídia e ter maior
aproximação da marca com o consumidor final.
Pesquisas da Target Group Index mostraram,
no início de 2008, que 78% dos proprietários de
automóveis e motos acessam a internet pelo menos
quatro vezes por semana. Aproveitando a audiência
e as possibilidades que surgiram com a evolução da
internet, a ALE criou um novo site para ampliar as
possibilidades de diálogo com seus clientes.
O objetivo foi implementar uma estratégia de
comunicação de marca inovadora, investindo em
ações que estimulassem a interação com a ALE e
gerassem boca a boca. Um dos pontos favoráveis
foi que, como os concorrentes ainda não haviam se
apropriado dessa estratégia, a ALE saiu na frente.
A cada novo patrocínio esportivo, uma série de
ações complementares na internet e nas redes sociais
aproximava a ALE de seus consumidores. Concursos culturais, microblogs, fóruns e galerias de fotos
foram pontos estratégicos para manter um diálogo
sempre aberto entre a empresa e seu público.

Marketing de guerrilha
Com o objetivo de tornar as ações da ALE mais
marcantes, deixando explícita a nova personalidade da
marca, a empresa também se apropriou do marketing
CASE STUDIES
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de guerrilha e descobriu maneiras não convencionais de
se diferenciar e dar força a sua
estratégia de comunicação. De
um modo geral, as táticas de guerrilha
são usadas para atrair a atenção e causar impacto
a partir de investimentos quase sempre mais baixos
que a mídia convencional.
Para a ALE, utilizar a guerrilha tornou-se uma
decisão aderente ao seu desejo por diferenciação e
ao fato de a distribuidora concorrer com marcas
tradicionais no mercado, que têm maior potencial de
investimento em marketing e comunicação.
Uma série de ações desenvolvidas em 2009 e
2010 trouxe resultados que reforçaram a escolha
pela guerrilha com um importante aliado da marca.

D’ALE Mengão!
Um dos destaques no campo do marketing em
2009 foi o patrocínio ao Flamengo, time que ganhou
o campeonato brasileiro nesse ano. De acordo com
os principais institutos de pesquisa, o Flamengo tem
pelo menos 33 milhões de torcedores, a maior torcida
do Brasil, dos quais 80% se encontram fora do Rio de
Janeiro. Não por acaso, o Clube tem a maior torcida
em 70% do território brasileiro.
O contrato de patrocínio com o Clube de Regatas
do Flamengo foi assinado e validado pelo Conselho
Deliberativo do clube em agosto de 2009. Pelo acordo, a marca ALE passou a ser impressa na frente e
nas costas dos uniformes dos jogadores do time de
futebol (profissional e amador) do clube e também
em placas de propaganda no Maracanã e no campo
de treinamento do Flamengo, na Gávea.
O investimento foi de R$ 3,5 milhões, e o contrato
teve vigência de 1º de outubro a 31 de dezembro de
2009. Dois bons motivos para a ALE apostar no
Flamengo foram acreditar na importância do esporte
para o país e possuir identidade jovem, forte e de liderança – perfil que se assemelha ao do clube carioca.
Sabendo que a alma de um time é sua torcida, é
justamente dela que a companhia procurou se aproximar. Por isso, mais do que estampar a marca na
camisa e com isso ganhar publicidade, o interesse foi
investir alto na criação de um relacionamento inédito
entre patrocinador e patrocinado. Para isso, foram
feitas várias ações diferenciadas, de alto impacto.
A ALE atuou fora e dentro do estádio para agitar
a torcida rubro-negra. Durante os jogos do Flamengo, cerca de 80 mil torcedores receberam peças
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promocionais, como bastões infláveis para animar
os espetáculos do Mengão.
E já que torcer é algo que não acontece apenas em
campo, a ALE também levou esse relacionamento
para as ruas. No dia do aniversário do Flamengo (17
de novembro), uma camisa do time rubro-negro de
210 metros quadrados foi estendida no conjunto habitacional Marquês de São Vicente, mais conhecido
como Minhocão, para homenagear o clube e seus
torcedores com uma ação de guerrilha única no país.
E não parou por aí. Outra iniciativa “guerrilheira”
da ALE colocou uma câmera especial no estádio para
captar momentos só vistos ao vivo ou rapidamente
pela TV. Após o jogo, o torcedor podia acessar o site
da ALE e se encontrar no meio da torcida em uma
foto panorâmica de altíssima resolução, conferir o
seu grito de gol, as feições de alegria dos seus amigos,
ansiedade, satisfação, nervosismo, preocupação e
todos os sentimentos que acompanham um fanático
por futebol.
Outra iniciativa foi inspirada no famoso livro infantil “Onde está o Wally”, no qual um personagem
de óculos e roupa listrada deve ser
achado em meio a multidões, em
cenários diferentes. O “Onde está o
ALE” convidava o público a achar
cinco frentistas da distribuidora,
entre outros personagens, em meio
a torcida rubro-negra da superfoto.
A recompensa? Uma camisa do
Flamengo.
A união entre Flamengo e ALE
também chegou à internet para tornar permanente
a interação com o público e fãs do time rubro-negro. Esteve, por exemplo, no Twitter, onde foram
criados os perfis @dalemengao e @mundoale, com
atualizações constantes sobre o time. Para criar um
vínculo ainda maior com os torcedores, a ALE criou
em seu site o microblog D’ALE Mengão. Nele, uma
equipe especial da área de comunicação publicava
informações sobre a performance do clube nas partidas e novidades relacionadas à torcida e as ações
especiais da ALE.
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nos ombros do uniforme do futebol profissional.
Além disso, a ALE tem placas publicitárias exibidas
no estádio de São Januário, presença no backdrop de
entrevistas e na revista oficial do Clube.
O patrocínio se soma ao trabalho estrutural da
companhia que aposta no esporte como estratégia
de marketing. O Vasco é um clube de tradição no
cenário nacional, cuja torcida está entre as maiores do
Brasil. Por isso, o patrocínio é ferramenta importante
para alcançar visibilidade e continuar consolidando
a marca em todo o país.
Além dos cariocas, o Vasco tem forte apelo entre
a população do Nordeste, sendo o segundo time de
maior popularidade da região. Essa característica
torna o acordo ainda mais valioso, já que a ALE
mantém ampla rede de postos no mercado nordestino
e encontra na região forte potencial de crescimento.

Patrocínio do palco do futebol
Em 2010, a estratégia de marketing esportivo da
ALE abrange outra grande jogada: o patrocínio ao
Stadium Rio (Engenhão), segundo
maior estádio do Rio de Janeiro,
que está recebendo as principais
partidas dos times cariocas enquanto o Macaranã passa por
reformas para a Copa de 2014. A
companhia estampa sua marca
em 73 painéis publicitários nas
áreas interna e externa do estádio,
incluindo principais acessos, bilheterias, corredores, áreas de circulação, camarotes
e estacionamento. Além de ações publicitárias, a
ALE vem trabalhando com ações de relacionamento
com o público do estádio, como promoções, sorteios
e distribuição de cortesias.
Um dos grandes destaques no marketing de
guerrilha para ampliação da abrangência do patrocínio foi a criação da Cabine de Twitter no estádio,
a primeira do mundo. Os estádios de futebol pelo
mundo contam com cabines de imprensa para a
transmissão ao vivo dos jogos. Mas o Engenhão, no
Rio de Janeiro, foi o primeiro estádio a contar com
uma Cabine de Twitter. No local, idealizado pela
ALE e a agência Espalhe Marketing de Guerrilha,
são realizadas coberturas completamente diferentes,
por meio da ferramenta de internet chamada liveblogging –um blog que é atualizado em tempo real,
durante um evento particular.
A Cabine de Twitter conta com uma estru-

A ALE optou por
se aproximar das
mídias digitais e
do marketing de
guerrilha

Vasco em 2010
Neste ano, a ALE ampliou seus investimentos em
marketing esportivo por meio do contrato de patrocínio de 12 meses com o Vasco. A estreia da marca
nos uniformes do time foi no dia 9 de setembro. O
contrato inclui a impressão da logomarca da empresa
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ale
tura montada dentro das
instalações do Engenhão,
nos moldes das cabines já
existentes hoje. O diferencial é que, no lugar dos
tradicionais jornalistas e
locutores, celebridades das redes sociais fazem seus
comentários sobre a partida por meio do liveblogging.
Além disso, a cabine é comandada pelos humoristas
Silvio Lach e Ulisses Mattos, conhecidos pelo perfil
coletivo de Twitter @Na_Kombi, que fazem o papel
de mediadores.
A cada jogo, Lach e Mattos recebem dois convidados, torcedores ilustres dos adversários em campo.
São esses convidados que transmitem o jogo por meio
de comentários postados em um aplicativo de liveblogging. Para acompanhar, basta acessar o hotsite da
ação (www2.ale.com.br/cabinedetweets). Também
é possível ler algumas mensagens e interagir com
os autores no perfil de Twitter @novomundoale e
nos perfis dos convidados.
Além disso, alguns jogos têm a participação de
um convidado extra. Esse “quinto elemento” passa
as percepções sobre a partida de outros pontos do
estádio, como gramado, arquibancada, corredores
etc. A primeira transmissão ocorreu no dia 15 de
setembro, no jogo Fluminense x Corinthians, e teve
a participação de Beto Silva, humorista do Casseta e
Planeta, e do publicitário Carlos Merigo. O segundo
jogo que contou com a cobertura diferenciada foi o
duelo entre Vasco e Botafago, com a presença do humorista Fábio Porchat e da modelo Nana Gouveia.

Nem só de futebol
A ALE se preocupa em atuar em frentes diversas
para conquistar a simpatia do público de forma
ampla. Por isso, esses patrocínios vão ao encontro
do perfil da ALE, que se consolida como empresa
de valores ligados ao esporte, como espírito jovem
e vitalidade.
Dessa forma, a companhia também incentiva
outros esportes, além do futebol. Em 2009, criou a
Equipe ALE de Rally, composta pelos pilotos Tiago
Fantozzi (moto) e Márcio Oliveira (quadriciclo),
que participam do Rally Internacional dos Sertões.
Para criar uma interação maior com os fãs de rali
que estão sintonizados com o mundo da internet, foi
feita uma campanha diferenciada. Quem seguisse o
perfil da equipe ALE de Rally na rede social Twitter,
fizesse a frase mais criativa de incentivo à equipe e a
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postasse em seu próprio perfil
com a tag #PROMORALLY
ganharia uma viagem para
assistir, no dia 23 de junho, à
largada da 17ª edição do Rally dos Sertões, em Goiânia – com passagens de avião (ida e
volta), traslado e acomodação inclusos.
A iniciativa, que teve o objetivo de estimular a
equipe que carrega o nome da companhia e fortalecer a marca ALE, também conta com um blog
(www.equipeale.com.br). O espaço foi feito para ser
um canal de comunicação direto entre internautas
e os pilotos. Durante o Rally, que passou por sete
estados e se encerrou no dia 3 de julho, em Natal, os
esportistas usaram a página da web para relatar o
dia a dia e os bastidores da competição. Além disso,
a dupla esteve disponível para bate-papo por meio
de chat. Fotos, vídeos e todas as novidades do rali,
do início ao fim, também foram apresentados no
blog da equipe.
O sucesso da ação interativa foi repetido durante
o Rally dos Sertões 2010, quando a companhia realizou uma seleção entre blogueiros e escolheu um
para acompanhar o dia a dia da competição como
blogueiro oficial da ALE. O publicitário e cartunista
Bruno Mantovani (autor da série de charges Pilotoons e da Warm Up, principal revista eletrônica sobre
automobilismo do Brasil) foi selecionado entre 130
concorrentes. Ele viajou junto com a equipe de apoio
do piloto Thiago Fantozzi e postou matérias e fotos
no blog e no perfil da companhia no Twitter. Os
internautas que acompanharam a equipe via internet
puderam compartilhar as impressões do blogueiro
e ficar por dentro de detalhes que só quem vive a
competição por dentro pode relatar.
Outra atitude relacionada ao esporte, mas com
um enfoque social, é a parceria que a ALE estabeleceu com o Instituto Superar – entidade sem fins
lucrativos, ligada ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.
São projetos em várias frentes, entre eles, a equipe
“ALE/Superar” de atletismo, com os melhores velocistas cegos do mundo: os atletas Lucas Prado e
seu guia Justino Barbosa, recordistas mundiais dos
100m e 200m rasos, e Terezinha Guilhermina e
seu guia Chocolate, recordistas dos 100m e 400m,
além do técnico dos quatro, Amauri Veríssimo, que
é considerado o melhor profissional do Brasil para
velocistas.
O Instituto Superar e a ALE lançaram, juntos, no
dia 13 de agosto, o Acesse, primeiro site de relacionamento do mundo criado para ser totalmente acessí-
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vel. Assim como as outras redes sociais já existentes,
o Acesse tem como objetivo ajudar seus membros
a criar novas amizades e estreitar relacionamentos,
promovendo a socialização e a troca de experiência
entre seus participantes.
O diferencial e o pioneirismo do Acesse estão mesmo na acessibilidade, tornando suas ferramentas e
páginas disponíveis a um maior número de usuários
e beneficiando não só os deficientes, mas também as
pessoas idosas, por exemplo.
Segundo a ONU, a web hoje ultrapassa TV e
jornais como a mídia mais consumida no mundo. Já
as redes sociais contam com 300 milhões de usuários
em todo o planeta, e 90% dos usuários de internet no
Brasil estão conectados a um site de relacionamento
(fonte: Google Brasil). Com base nessas informações,
o Acesse foi desenvolvido para permitir a inclusão
de pessoas com necessidades especiais a essas redes
sociais, que hoje ditam tendências, comportamentos
e são usadas como ferramenta de marketing.

Além do esporte
A ALE também investiu em projetos que reforçaram seu posicionamento inovador e que foram
além do mundo esportivo. Uma ação de destaque
é o Livro para Voar. Desde 2008, a companhia,
inspirada no movimento internacional que motiva
as pessoas a deixarem livros em locais públicos para
que possam ser encontrados e lidos, distribuiu cerca
de 10 mil livros, de 20 títulos, em mais de 300 pontos
de troca. O resultado foi muita exposição na mídia e
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a conquista da simpatia do público.
O mesmo aconteceu com a ação “Bombar no
Posto”, com a banda Fresno. Entre os meses de junho e agosto de 2009, durante a divulgação do CD
“Redenção” pelo Brasil, os músicos fizeram pop-up
shows – apresentações instantâneas que duraram
exatamente o tempo de uma pessoa abastecer o carro
– em postos ALE. Ao todo, foram 24 shows ao vivo
e de graça. Com o objetivo de gerar boa a boca em
torno da localidade dos postos e da atitude inusitada
e ousada da ALE, a ação teve grande participação
do público nos postos onde a banda se apresentou e
foi grande também a repercussão em mídias sociais,
como Facebook, Twitter e Youtube, sem contar a
presença na mídia convencional e espontânea.
O conjunto dessas ações e sua complementaridade
ao reforçarem, a todo o momento, a personalidade da
marca, ampliaram de forma considerável as conversas em torno da ALE e, principalmente, a proximidade da empresa com os seus consumidores. Como
dado ilustrativo, no primeiro ano de ações, os acessos
ao site da companhia apresentaram um incremento
de aproximadamente 2.000%. No segundo ano, a
meta foi não deixar os números caírem e, ainda,
registrar novos incrementos. Tal meta foi alcançada
antes do final do período e novos desafios já estavam
na pauta das discussões da empresa. Hoje, quando
é questionada sobre os modismos da comunicação,
a ALE responde que trabalha para transformar o
que muitos julgam modismo em táticas e métodos
totalmente alinhados com a sua estratégia de marca,
beneficiando-se de forma eficaz e comprovada.

Rejayne Nardy é gerente de Marketing da ALE
Mídias digitais e guerrilha transferindo atitude à marca
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Solução inovadora na
construção de dutos

Os esforços da Petrobras nos últimos anos para dotar o país de
uma rede integrada de gasodutos, além do objetivo primário, vêm
também contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da
engenharia de construção de dutos no Brasil. Novas e complexas
condições técnicas, logísticas e de implantação, somadas às
condicionantes ambientais e aos exíguos prazos requeridos por
esses empreendimentos, exigem técnicas e métodos construtivos
capazes de superar tais desafios.

N

esse contexto, o Gasoduto Caraguatatuba–
Taubaté Ø 28” se destaca como uma nova referência, tanto na construção da linha-tronco,
no qual já foram aplicados com êxito técnicas
e procedimentos diferenciados, que permitiram superar as dificuldades inerentes à montagem da nova
linha em faixa já ocupada por vários dutos de grande
porte em operação, como também e principalmente
na execução das travessias especiais do GASTAU,
em que foram aplicados métodos verdadeiramente
inéditos na construção de dutos terrestres.
O GASTAU, no trecho do Vale do Paraíba, além
de cruzar 40 estradas e 30 cursos d´água em menos
de 40km, exigiu transpor também as principais auto-pistas da Região Sudeste, represas, e cinco rios de
grande porte, entre eles o Paraíba do Sul, com uma
calha em “V” profundo, largura de 400m e 25m
de profundidade, um ponto crítico e capaz de pôr
em risco todo o cronograma do empreendimento.
Executar essa travessia pelos métodos convencionais
ou com perfuração direcional mostrava-se como de
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alto risco de insucesso.
A solução inovadora, aplicada com êxito, combinou técnicas de travessias terrestres com a tecnologia
aplicada em dutos offshore, lançando-se a coluna
correspondente ao rio em regime de flutuação controlada e seu posterior abaixamento e enterramento
com equipamento post-trenching. Essa solução possibilitou superar tal obstáculo em condições totalmente
controladas, com segurança e em prazo substancialmente menor do que o usual, estabelecendo um novo
paradigma executivo nesse tipo
de travessia.
A Indústria da Construção
e Montagem no Brasil vem
experimentando um importante avanço tecnológico e de
processos construtivos, particularmente nos últimos cinco
anos, não apenas em razão de
sua evolução natural, mas também pela crescente necessidade
de superação de novos desafios,
tanto em termos de produtividade
como de prazos e de dificuldades
técnicas a serem ultrapassadas.
Desafios que há menos de uma
década eram considerados quase
intransponíveis passaram a fazer
parte do dia a dia das empresas
construtoras. No segmento específico de construção e
montagem de dutos, essa realidade se mostrou ainda
mais intensa, pois a execução dos empreendimentos
nesse setor, além de todas as demais condicionantes,
convive com o fato de serem obras “abertas” por
excelência, sujeitas às diferentes condições de topografia, solo, clima e obstáculos naturais que variam
e se sobrepõem a cada metro de linha montada.
Além de cronogramas a cada dia mais exíguos para
a execução das obras, os trabalhos vieram sendo condicionados de maneira crescente por novos e rígidos
parâmetros em termos de segurança, de cuidados
com o meio ambiente e de relacionamento com as
comunidades atravessadas pelas obras.
Somados a esse contexto, o esforço e os substanciais investimentos que a Petrobras veio fazendo,
particularmente nos últimos cinco anos, para que
o país pudesse contar no menor prazo possível com
uma rede de gasodutos de grande porte integrando
nacionalmente os principais centros de produção e de
consumo desse insumo e ampliando a oferta de gás
natural, exerceram notável impacto positivo para o
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desenvolvimento tecnológico desse setor. Assim, se
por um lado as exigências se incrementaram, por outro os prazos se reduziram e as dificuldades técnicas
a serem transpostas pela etapa de construção da rede
de dutos também cresceram, pois as rotas/diretrizes
dos novos dutos tiveram que atravessar novas regiões,
novos e complexos obstáculos geográficos, geológicos
e topográficos, dentro de uma ótica de segurança e
mínimo impacto socioambiental e ainda de contratos
com elevado nível de exigências, atendendo ainda a
padrões de performance acelerada.
Vencer esse conjunto de desafios implica não apenas buscar
maior produtividade, ainda que
com maior nível de restrições,
mas também, e principalmente,
para fazê-lo de maneira consistente, revendo e estudando novos
métodos, procedimentos, materiais e técnicas que permitam
materializar o objetivo final, com
eficiência.
Nesse cenário, entre os principais projetos de transporte de
gás natural, destaca-se o Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté
– GASTAU, que por suas características peculiares demonstrou
a importância da incessante
busca de evolução e de novas tecnologias e métodos
construtivos, capazes de viabilizar sua implantação
dentro de um restrito quadro de segurança executiva,
mínimo impacto ambiental e cronograma desafiador.
O GASTAU, com diâmetro de 28” e extensão
total de 98km, interliga a Unidade de Tratamento de
Gás em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo,
até a REVAP e a Estação de Taubaté, interligando-se com os gasodutos existentes, o Campinas-Rio –
GASCAR e Rio-São Paulo – GASPAL. Com uma
capacidade de transporte de 20 milhões de metros
cúbicos, o GASTAU viabiliza a adição à matriz
energética brasileira do gás natural produzido no
Campo de Mexilhão e reduz a dependência do gás
importado da Bolívia.

A Indústria da
Construção e
Montagem no Brasil
vem experimentando
um importante
avanço tecnológico
e de processos
construtivos
particularmente nos
últimos cinco anos

Condições de
Implantação e de execução
A diretriz estabelecida para a implantação do
GASTAU, além de vencer a Serra do Mar, atravessa
área de preservação permanente (APP), em uma
Solução inovadora na construção de dutos
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região de relevo acidentado e solos variados, cruzando uma das áreas do Sudeste com maior ocupação
humana e um expressivo número de autoestradas,
rodovias, cursos d´água de grande porte e barragens
a serem transpostas.
A singular complexidade desse conjunto de travessias e cruzamentos especiais levou a Petrobras
a decidir por contratar sua execução em processo
separado daqueles relativos à linha-tronco.
Coube à GDK, empresa tradicional do segmento
de construção e montagem de dutos de grande porte,
a execução desse conjunto de obras especiais, além
de executar, mediante outro contrato e com equipes
independentes, o Trecho II da linha-tronco entre as
estações de Taubaté e a de São José dos Campos.
Tratando-se de travessias e cruzamentos com
grau de dificuldade e complexidade bastante superiores às usuais, a GDK decidiu por executar o
empreendimento com uma equipe especializada e
totalmente dedicada a essa parte da obra. No quadro
abaixo, resumem-se as principais características das
travessias e dos cruzamentos especiais do GASTAU.

Soluções inovadoras
para novos desafios
Ainda na fase licitatória, ao estudar com profundidade cada uma das travessias, a equipe técnica da
GDK concluiu que a mera aplicação dos processos
e métodos construtivos usuais, mesmo aqueles já
consagrados, não seria capaz de atender com a
segurança e a confiabilidade requeridas, dentro do
crítico cronograma estipulado pela Petrobras para
conclusão dos trabalhos. Além disso, o cronograma
implicava executar as travessias dentro do período

mais intenso de elevadas precipitações pluviométricas e de descargas atmosféricas que caracterizam
essa região e que não apenas tornam as condições
de trabalho ainda mais críticas como também com
muita frequência impedem qualquer tipo de atividade de campo por longos períodos.
O desafio que se apresentava não era apenas o de
executar essas travessias críticas, mas garantir que
sua execução não poria em risco o cronograma geral
de implantação do empreendimento GASTAU, pois
sua contratação em realidade ocorreu quase um ano
após o início dos trabalhos na linha-tronco. Além
disso, é importante considerar que a execução de
dutos de longa distância permite corrigir eventuais
desvios no cronograma mediante a implementação de
planos de aceleração, em geral baseados no aumento
de recursos e da produtividade média durante um determinado período. No caso de travessias complexas,
assunto em pauta, não existe essa possibilidade, pois
trata-se de um trabalho localizado, no qual a única
forma de concluir com êxito e no prazo é estudá-lo e
planejá-lo detalhadamente, com uma única chance
de acertar.
Dentro dessas premissas, a equipe técnica e de engenharia da GDK estudou cada travessia em todos os
seus aspectos para, a cada uma, determinar o método
executivo mais eficiente, o planejamento e a sequência de ataque, os profissionais mais indicados para
cada tipo de travessia ou cruzamento, assim como
o grupo de equipamentos especiais de construção
e acessórios mais adequados aos trabalhos, usando
para isso não só a experiência em dutos terrestres e
marítimos como também buscando soluções com
maior conteúdo de engenharia de campo, mesmo
que não fossem as usuais ou tradicionais.
Quadro

Travessias e cruzamentos especiais do GASTAU
Travessia/Cruzamento

Método selecionado

Extensão

Caract. Especiais

Autoestrada Carvalho Pinto I

HDD

180 m

4/6 faixas de rolamento

Autoestrada Carvalho Pinto II

HDD

140 m

4/6 faixas de rolamento

Rodovia dos Tamoios

cravação de tubo-camisa

130 m

boring machine Colossus 72”

Represa de Santa Branca

flutuação

230 m

rocha

Rio Paraíba do Sul

flutuação + post trenching 420 m

25m profundidade

Rio Capivari

flutuação

280 m

15m profund. / rocha

Rio Lourenço Velho I

flutuação

300 m

pântano

Rio Lourenço Velho II

flutuação

170 m

pântano
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Rio Paraíba do Sul –
o desafio dentro do desafio
Entre as travessias e os cruzamentos especiais
desse projeto, destaca-se a transposição do Rio Paraíba do Sul, considerada por todos os envolvidos
nesse empreendimento um desafio por si só excepcional. Na diretriz determinada para a travessia, o
Rio Paraíba apresenta uma largura de 420m, com
o leito em subsolo extremamente heterogêneo, com
ocorrência de blocos de rocha a média profundidade
abaixo do leito. A calha do rio é conformada em um
“V” profundo, atingindo 25m de lâmina d´água à
época da execução, sendo uma das margens extremamente íngreme e formada por montanhas, e a
outra, embora mais plana, num trecho de faixa em
curva horizontal encaixada entre
benfeitorias e casas existentes.
Além disso, o perfil original do
rio apresentava no meio da seção
uma elevação localizada, como
se fosse um pequeno “morro”
submerso a 25m e de pouco mais
de 40 metros de extensão.
Com essas características e
restrições, nenhum dos processos conhecidos – neles incluída a perfuração direcional –
demonstrava-se capaz de prover
uma solução de baixo risco de
completação com sucesso e
dentro do curtíssimo cronograma
requerido.
Assim, após estudo e pesquisa, a GDK concebeu uma solução de engenharia
construtiva que associou a experiência e as técnicas
por ela desenvolvidas na execução de obras de dutos
offshore, pelo método string and lay, e ainda utilizar
de forma pioneira na história da construção de dutos
terrestres no Brasil o processo de pós-enterramento
da coluna no trecho subfluvial, trazendo ao empreendimento um equipamento de última geração do
tipo post-trenching machine. Um detalhado estudo de
engenharia foi elaborado para definir e dimensionar a
geometria mais adequada para a coluna, os detalhes
dos procedimentos de montagem e equipamentos
associados, os sistemas de flutuação e posterior posicionamento da coluna e finalmente o enterramento
da mesma em sua posição final.
A partir de um levantamento batimétrico de
precisão, a coluna da travessia, correspondente à
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seção molhada e mais dois tubos, todos com jaqueta
de concreto de 3” de espessura, foi projetada com a
geometria de um “U” longo e semiaberto nas extremidades de encontro com as margens. Essa coluna
foi preparada tubo a tubo na margem esquerda do
rio e cada novo segmento soldado foi acoplado a um
sistema de flutuação composto por boias duplas
especiais fabricadas especialmente para esse tipo
de trabalho. Gradativamente a coluna foi levada à
margem oposta, por meio de guinchos, mantendo-se
o alinhamento e a geometria por meio de um sistema
de poitas no leito do rio e tensores, controlados pela
topografia de campo.
Simultaneamente à preparação da coluna, o
equipamento post-trenching foi configurado inicialmente para executar o pré-nivelamento do leito do rio
onde se apresentou a geometria
desfavorável ao assentamento da
tubulação.
Esse tipo de equipamento,
utilizado até então apenas em
obras offshore, foi mobilizado
pela GDK especialmente para
esse trabalho, sendo uma unidade de última geração e apto a
desempenhar múltiplas funções,
além do enterramento em si. É
dotado de sistema de navegação
e controle instrumentado de
escavação, sendo possível configurá-lo para diversas classes
de materiais a serem escavados.
Sua operação combina um
sistema de corte mecânico por
meio de fresas semicônicas articuladas com um
sistema de retirada de material por meio de sucção,
permitindo direcionar não apenas o corte como também a disposição do material desagregado.
A atualização tecnológica e as possibilidades
múltiplas de trabalho diferenciam o equipamento
dos tradicionais desse tipo, razão pela qual a GDK
o selecionou para essa aplicação pioneira.
Concluídas a montagem e a regularização do leito
para permitir a instalação da coluna na conformação
projetada para deixá-la livre de tensões, iniciou-se a
segunda etapa para submergir a coluna de forma
gradual e controlada, no alinhamento do eixo da
travessia até seu posicionamento no leito do rio, com
o apoio de embarcações dotadas de sistema de tração
e uma equipe de mergulho da própria GDK, com
larga experiência em operações offshore desse tipo.

A GDK concebeu
uma solução
de engenharia
construtiva
que associou a
experiência e as
técnicas por ela
desenvolvidas na
execução de obras de
dutos offshore
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Checado o correto posicionamento da coluna, a
post-trenching machine foi
reconfigurada e posicionada
sobre a coluna submersa; num
processo contínuo, gradativo e monitorado metro a metro, o equipamento foi
abrindo a vala sob a tubulação, ao longo dos mais de
400m do leito do rio com material compacto, até que
o duto atingisse a cota abaixo do leito determinada
pelo projeto de engenharia e especificações.
O sucesso da solução, idealizada e aplicada pela
primeira vez no Brasil, combinou a criatividade
para enfrentar um desafio com a experiência da
equipe e a seleção de recursos dos mais atuais,
demonstrando a assertividade da metodologia empregada, minimizando o grau de incerteza naturalmente associado a travessias com elevado grau
de dificuldade. A travessia do Rio Paraíba, que se
constituía em um dos possíveis “gargalos” da implantação do duto, foi concluída antes mesmo do
prazo originalmente previsto, com total segurança
do cumprimento do planejamento de construção e
sem qualquer intercorrência que pudesse pôr em
risco sua completação.
Embora o Rio Paraíba representasse um dos
obstáculos mais críticos a serem vencidos, para as
demais obras especiais integrantes desse conjunto
de travessias e cruzamentos, na visão da equipe
técnica da GDK, também implicava pesquisar e
usar métodos e recursos diferenciados e com real
conteúdo de engenharia e de tecnologia atualizados,
para assegurar sua completação com êxito dentro
do curto prazo disponível.
Assim, em todas as demais travessias e cruzamentos, aprimoramentos tecnológicos e de processos
construtivos foram estudados e aplicados, resultando
em maior eficiência, segurança e agilidade na sua
execução, viabilizando sua conclusão em prazos
seguros, e substancialmente menores do que os usualmente requeridos nesse tipo de atividade, sempre
sujeita a imprevistos que requerem soluções alternativas e maior esforço para sua conclusão.
Um dos pontos críticos nas travessias de cursos
d´água em geral reside na escavação do leito para
abertura de vala e na zona de transição entre a seção
molhada e a margem dos rios e das barragens. Visando a incrementar a eficiência e o real controle de
produtividade para garantir o cumprimento das demais etapas de montagem, nas travessias da Represa
de Santa Branca, do Rio Capivari e do Rio Lourenço
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Velho, em solos que variavam
entre os pantanosos e aqueles
com presença de rocha, foram aplicados conjuntos de
escavadeiras anfíbias do tipo
Kori, com plataforma de escavação das máquinas CAT 320, montadas de
forma associada a pontões flutuantes extras – além
dos providos pela própria Kori.
Isso resultou em maior estabilidade do conjunto,
com sensíveis ganhos tanto na produtividade de
escavação em m3/hora como na segurança da operação como um todo e transmitindo essa segurança
aos operadores, permitindo potencializar ao máximo
sua capacidade produtiva.
Além disso, uma nova concepção do sistema de
posicionamento e de atracação das unidades com
balancins e cabos tensores resultou em benefícios na
produtividade e no correto posicionamento sobre o
eixo de lançamento, com o que as difíceis escavações
em regime submerso, sem visibilidade para os operadores, puderam ser realizadas com maior precisão
e menor overbreak em relação aos processos usuais.
Nos trechos mais profundos e de difícil acesso,
novamente o diferencial tecnológico aplicado mostrou sua importância. A empresa também investiu
em novas e modernas escavadeiras especiais denominadas “extralongas” da Doosan, com capacidade de
atingir profundidades de escavação eficiente de 15m,
também montadas sobre conjuntos de flutuantes em
configuração “H”, utilizados pela GDK em operações de dutos offshore em águas rasas. Nas regiões
de maior incidência de rocha, os conjuntos de escavação de 24t foram dotados de martelos rompedores
hidráulicos de grande porte (34.000 lb), para romper
e desagregar a rocha, e um novo sistema de limpeza
que associa os conhecidos drag-lines tradicionais
com um sistema de pulling rápido e desenhado para
maior produtividade.
Os cruzamentos de estradas de grande porte, integrantes desse pacote de obras, também mereceram
o estudo e a seleção de métodos e equipamentos
adequados e específicos para cada situação, visando à melhor equação entre o tipo de subsolo a ser
atravessado, as condições de contorno das estradas
(geometria de entrada e saída, obstáculos naturais e
benfeitorias), inserção da via na ocupação humana,
menor prazo de execução e segurança dos trabalhos
e das comunidades vizinhas.
Assim, enquanto nas autoestradas Carvalho Pinto
I e II aplicou-se a técnica de perfuração direcional,
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por serem rodovias com três faixas de rolamento
em cada pista, grande canteiro central e laterais das
faixas de domínio com geometria transversal mais
favorável à menor extensão possível pelo método
HDD, no cruzamento da Rodovia Carvalho Pinto,
encaixada entre morros a montante e trechos de
pântano a jusante, optou-se pela cravação de tubo-camisa, utilizando o equipamento boring machine
de grande porte e de última geração especialmente
adquirido para esse projeto (Kolossus 72).
A eficiência e a confiabilidade desse equipamento,
somadas à experiência da equipe mobilizada para
esse cruzamento, especializada nesse tipo de trabalho,
permitiram, apesar de críticas e restrições locais e da
responsabilidade sobre a preservação da estrada que
é a principal via de acesso a todo o litoral norte do
estado de São Paulo, que o cruzamento fosse executado em condições de total segurança da obra, das
comunidades e dos usuários da via, em um prazo
30% menor do que o usual nesse tipo de serviço e,
ainda, com um grau de precisão entre as cotas de
entrada e saída substancialmente mais apurado
do que o normal em perfurações por esse método,
simplificando sobremaneira a interligação entre a
linha-tronco e o trecho da travessia. Foram também
determinantes para o êxito desses cruzamentos a total integração e cuidadoso planejamento das etapas
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em conjunto com as equipes de Segurança, Meio
Ambiente e Relacionamento com as comunidades,
garantindo que todos os trabalhos fossem executados
em estrito atendimento às melhores práticas executivas, em absoluta segurança e sem nenhum impacto
ambiental ou social.

Considerações finais – conclusões
O êxito alcançado na realização desse complexo conjunto de travessias e cruzamentos especiais
demonstrou de forma inequívoca a importância da
associação entre a experiência efetiva das equipes
de trabalho, o planejamento, a criatividade com
conteúdo de engenharia e o empenho em desenvolver novas metodologias, aprimorando processos
consagrados visando a ganhos de eficiência e à
incorporação de processos e equipamentos tecnologicamente atualizados.
A conjugação desses fatores, a pesquisa e a
aplicação planejada de métodos voltados à melhor
economicidade, à maior confiabilidade nos prazos
e na consistência e segurança de complementação
com sucesso, mostraram nesse empreendimento um
caminho responsável para os novos desafios que se
apresentam na construção e montagem de dutos de
grande porte no Brasil.

Conrado Serodio é diretor;
José Guido de Oliveira é gerente de empreendimento;
Sérgio Menezes Borges é gerente de contrato; e
Sérgio Barreto Lima é gerente de construção da GDK S/A. Os autores
são engenheiros.
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Liderança em consultoria

no mercado de gás natural
Como resultado de nossa trajetória de engenheiros químicos
com experiências profissionais relevantes nos mercados de
petróleo, gás natural e petroquímica, constituímos em 2005 a
Gas Energy, para oferecer serviços de assessoria empresarial
na área de gás natural e energia. Rapidamente a companhia se
expandiu, passando a ocupar, com muito orgulho, a posição de
maior empresa brasileira de consultoria especializada em gás
natural, com foco no Brasil e em toda a América Latina.

A

expertise em gás natural, combinada com
a experiência dos sócios fundadores e de
seus colaboradores, foram os fatores que
permitiram o crescimento da empresa,
com a rápida ampliação de suas áreas de atuação
e de seu portfólio de produtos e serviços e de sua
carteira de clientes.
O Grupo Gas Energy está capacitado a realizar
serviços de assessoria empresarial abrangendo toda
a cadeia produtiva do gás natural e do petróleo, passando pelas indústrias química e petroquímica, chegando aos segmentos de uso final dos produtos dessa
cadeia, seja pela ótica da cadeia energética, seja pela
ótica da cadeia dos produtos químicos e derivados.

Trajetória de crescimento
A trajetória evolutiva do Grupo Gas Energy
demonstra a capacidade de transformação da companhia na consolidação de uma estrutura cada vez
mais eficiente e organizada, incorporando expertises
e ampliando suas áreas de atuação.
CASE STUDIES
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Regiões de Atuação
A GAS ENERGY S.A. é uma empresa brasileira, com sede em Porto Alegre, com atuação em
toda a América Latina. Possui escritórios e bases
de consultores associados no Brasil (Porto Alegre,
Rio de Janeiro e São Paulo), na Bolívia, no Peru, no
Uruguai e na Argentina.

A transformação em S/A
A Rio Oil & Gas 2010 – evento que é realizado há
quase 30 anos, e hoje o maior do setor na América
Latina – foi o palco do anúncio, em 14 de setembro
de 2010, da transformação da Gas Energy em Sociedade Anônima.
A Gas Energy S.A. passa a adotar as mais modernas práticas de governança corporativa como preparativo para a realização, em médio prazo, de uma
Oferta Pública Inicial (IPO em inglês). O Grupo Gas
Energy, que inclui além da consultoria a divisão de
negócios, deve fechar 2010 com um faturamento
total de cerca de R$ 10 milhões, praticamente o dobro
do valor do ano passado.
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A governança está estruturada nos órgãos societários de Conselho de Administração e Diretoria
Executiva, trabalhando sob a forma de um colegiado e o Comitê Executivo.
A nova companhia Gas Energy S.A. consolida
todas as áreas de consultoria e assessoria em uma única empresa, tendo como subsidiárias a Gas Energy
Chemicals, a GELA Participações Ltda. (responsável
pela atuação da empresa no exterior) e a Gas Energy
Tecnologia. Com essa nova estrutura, a Gas Energy
S.A. terá mais integração e dinamismo para atender
às novas oportunidades do mercado nos setores de
gás natural, química e petroquímica.
As novas oportunidades irão surgir graças a um
cenário que inclui taxas de crescimento econômico
superiores a 7% ao ano, grandes investimentos no
pré-sal, novos produtores de gás natural em terra
(on shore) e em águas rasas e semiprofundas, e de
negócios e obras de infraestrutura ligados aos eventos
da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas do Rio
de Janeiro, em 2016.
Tudo isso irá aquecer o mercado brasileiro
de energia para patamares nunca antes vistos,
gerando grande interesse de empresas nacionais e
Figura 1

Trajetória da Gas Energy
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Tabela 1

Evolução do faturamento (Valores em R$ milhões)
2005

2006

2007

2008

2009

2010*

0,5

2,3

2,9

2,8

4,6

10

*Estimativa

internacionais em se expandirem ou adentrarem
esse mercado.

Gás, o combustível do futuro
A Gas Energy S.A. aposta no gás como o
combustível do futuro e espera que, com a maior
oferta do produto, o País possa desenvolver as
indústrias nacionais de Gás Natural. O Brasil passou rapidamente de um cenário de escassez de gás
natural para uma sobreoferta. Os novos campos
do pré-sal mais que dobram as reservas atuais,
abrindo muitas oportunidades de desenvolvimento
do mercado interno e também de exportação do
gás natural via GNL.
Esse cenário, associado às modificações propostas pela Lei do Gás, cria um espaço interessante de
crescimento, com muitas oportunidades que vão

acontecer, favorecendo quem possa se estruturar e
pensar essa nova realidade.
O Brasil do pré-sal passará para o 4 o no
ranking de produtores de petróleo, com cerca de
5,2 milhões de barris de óleo por dia entre 2018
e 2020. O país, hoje em 13 o no ranking, será um
grande exportador de energia, mudando todo o
cenário de negócios e a forma como nós, executivos do setor, pensamos esta realidade. A Gas
Energy se estruturou para ajudar e contribuir
nesse desenvolvimento, trazendo sua experiência
para propor ideias e programas para esta nova
fase do país.
Além disso, a nova realidade do gás natural no
Brasil necessita um repensar na sua estratégia de
desenvolvimento, e um novo governo, qualquer que
seja o escolhido, poderá contar com o apoio da Gas
Energy para ajudar nessa reestruturação.
Figura 2

A Gas Energy S.A.
Gas Energy
Participações Ltda.
Conselho Consultivo

South Energy

Gas Energy S.A.

Participações Societárias

EMPRESA DE NEGÓCIOS
GasEnergy
Chemicals

GELA Participações
Ltda.

GasEnergy
Tecnologia

GasEnergy
Montevidéu

GasEnergy
Lima
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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Expansão no Brasil e no exterior
Em apenas cinco anos de existência o grupo Gas
Energy, que atualmente tem cerca de 40 colaboradores, conta na sua carteira de consultoria com mais
de 60 clientes, 10 consultores seniores associados na
America Latina e sete unidades de apoio (Brasil e
exterior), tornando-se referência no mercado de gás
e energia no Brasil, consolidando sua atuação como
consultora de negócios dos principais projetos nesse
segmento.
Com unidades na Argentina, no Peru, na Bolívia
e no Uruguai, a Gas Energy S.A. planeja abrir em
breve um escritório no México, ampliando suas
atividades internacionais. Esse país representa um
mercado extremamente regulado e muito próximo
aos EUA, o que torna a escolha estratégica para a
empresa no momento em que a companhia ampliar
a área de atuação e abrir o capital.
Uma característica diferenciada da Gas Energy
é a filosofia de parcerias estratégicas, que combina
a expertise nas áreas de gás, energia e química com
associações com grupos consultores e universidades
de referência, para desenvolver aspectos multidisci-
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plinares essenciais para os clientes.
Além disso, a Gas Energy sempre valorizou
muito a identidade visual como parte integrante dos
serviços de qualidade oferecidos aos clientes. Dessa
forma, as mudanças que ocorreram na organização
e na estrutura da companhia foram refletidas num
novo logotipo da empresa, uma nova assinatura da
Gas Energy S.A. e reforçam a estrutura mais sólida
e robusta da nova organização.

Entrada na área de tecnologia
A Gas Energy S.A. também cria uma nova empresa: a Gas Energy Tecnologia, que tem como parceiras
a Elabora e a CCLS Automação. A companhia irá
desenvolver o primeiro simulador da indústria de gás
natural no Brasil, que será capaz de reproduzir e simular situações futuras para todo o sistema de produção,
processamento, transporte e comercialização de gás
natural no país. O programa é capaz de prever os efeitos dos despachos para as termoelétricas na garantia de
suprimento aos outros mercados consumidores. Além
disso, é um software com potencial de aplicação em
diversos segmentos industriais.
Figura 3

Estrutura de gestão

Conselho de Administração
Diretor Presidente
Secretaria e
Administrativo

COMITÊ EXECUTIVO
Diretoria
Comercial

Gerência
Comercial
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Gerência Técnica
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Escritório
Bolívia
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Governança
O modelo de governança da Gas Energy está
estruturado de forma a transferir para o cliente o
máximo de sinergia entre as expertises dos executivos
e colaboradores da empresa.
Nesse modelo, a figura central é a do diretor presidente
(CEO), cuja função está sempre orientada por um Conselho
de Administração e suportada por um Comitê Executivo,
que atua sob sua liderança. Esse modelo de governança é
inovador para empresas de assessoria e consultoria brasileiras e dá transparência às atividades da Gas Energy.
O Comitê Executivo é o coração da companhia,
é o fórum de decisões estratégicas e que tem como
principais focos o aprimoramento no atendimento
de qualidade ao cliente Gas Energy e a promoção do
desenvolvimento e do crescimento da Gas Energy.
Equipes de apoio técnico, comercial, administrativo e
financeiro trabalham de forma harmônica de modo a
garantir sempre o melhor atendimento para o cliente.
O organograma da Gas Energy S.A. está estruturado com base nas áreas técnicas de atuação e nas
áreas de apoio comercial, financeiro e regional.

Parcerias Estratégicas
A estrutura é ainda reforçada pelas parcerias estratégicas com outras empresas de consultoria e de
serviços que a Gas Energy desenvolve, e que buscam
complementar e agregar expertises específicas e adjacentes, sempre com o objetivo de oferecer ao cliente
Figura 4

Missão, Visão e Valores
MISSÃO
• Apoiar nossos clientes, através de análises estratégicas,
independentes e sustentáveis, indicando caminhos na busca
dos melhores resultados.
VISÃO
• Ser reconhecida como a empresa brasileira de referência
na área de consultoria em gás natural, com foco na América
Latina e na cadeia produtiva de química e petroquímica.
VALORES
• Liberdade de opinião
• Posicionamento independente
• Experiência e responsabilidade
• Comprometimento com os resultados do cliente
• Valorização de parcerias estratégicas
• Ética no tratamento das informações
• Sustentabilidade
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Gas Energy os melhores resultados a cada trabalho
desenvolvido, garantindo uma avaliação completa
de todos os aspectos pertinentes.

Equipe
A equipe de colaboradores da Gas Energy é
formada por uma combinação equilibrada de profissionais com larga experiência em suas áreas de
desenvolvimento profissional e profissionais mais
jovens. Essa combinação gera resultados muito satisfatórios para o cliente, somando a experiência e a
inovação numa medida balanceada.
São mais de 40 colaboradores atuando no Brasil,
na Argentina, na Bolívia, no Peru de forma concatenada e integrada.

Estrutura Acionária
Com a reestruturação das empresas da Holding
Gas Energy Participações Ltda, o braço de consultoria, a Gas Energy S.A. fica com toda a estrutura
de serviços de consultoria, que conta em algumas
empresas de apoio para atender a necessidades operacionais específicas, setoriais e regionais.
A Gas Energy Participações Ltda conta também
com o apoio de um Conselho Consultivo, presidido
por João Carlos de Luca, que é formado por executivos de conceituada vivência em empresas e/ou na
administração pública, que apoiam o posicionamento estratégico do Grupo Gas Energy.
A South Energy Participações Societárias, empresa
do Grupo com foco no desenvolvimento de negócios,
embora pertencendo à Holding, possui uma estrutura
de gestão e de equipe de colaboradores totalmente independente da Gas Energy S.A., garantindo total independência no trato das informações e das análises que
obrigatoriamente envolvem essas áreas de atuação.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
A estrutura da organização separa as atividades de
assessoria em duas grandes áreas de atuação, como
forma de alocação das expertises da equipe.
Na prática, porém, as duas áreas se comunicam
continuamente, pois são setores complementares e
que se integram em diversas situações.

Gás Natural, Petróleo e Energia
Com maior ênfase na dinâmica do mercado de

consultoria

gás natural, a Gas Energy oferece assessoria especializada para suporte aos clientes com interesse e
atuação em toda a cadeia produtiva do gás natural,
estendendo-se aos assuntos relacionados ao petróleo
e seus derivados e às outras modalidades de energia.
Os focos regionais estão no Brasil e em países da
América Latina.
Os aspectos mais estudados nessa área de atuação
são: Oferta, Demanda, Legislação Aplicável, Precificação, Modelos de Contratação e Otimização
do Uso como combustíveis e fontes de matérias-primas.

Indústria Química e Petroquímica
A Indústria Química e Petroquímica tem forte elo com o setor
energético, por utilizar alguns de seus
produtos, não só como fonte de energia, mas especialmente como fonte
de matérias-primas. A Gas Energy
oferece assessoria especializada para
suporte aos clientes com interesse
e atuação na cadeia produtiva ampliada de química e petroquímica,
desde a fonte de matérias-primas até
os setores finais de consumo de seus
produtos. Os focos regionais estão no
Brasil e na América Latina.
São os principais assuntos, nessa área de atuação, análises de matérias-primas renováveis e não
renováveis, estudos dos mercados locais, regionais e
mundiais, preços e comércio internacional, padrão
de competitividade da indústria, utilizando sempre
a ótica da Cadeia Produtiva Ampliada.

• Treinamentos e Seminários
Uma das características da Gas Energy é a flexibilidade no atendimento aos clientes, o que permite
que os serviços realizados possam ser desenvolvidos
em modalidades que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, seja de curto ou de longo
prazo, seja com avaliações de âmbito global ou de
interesse pontual. Alguns exemplos de modalidades
de serviços:

Contratos de Assessoria Periódica

Informação sempre atualizada, fornecida por meio
de relatórios, reuniões periódicas, videoconferência e
Conference Calls.

Projetos Single Client

Uma das
características
da Gas Energy é
a flexibilidade
no atendimento
aos clientes

Serviços
Tanto na área de Gás Natural, Petróleo e Energia
quanto na área de Indústria Química e Petroquímica,
a Gas Energy oferece aos clientes diversas formas de
suporte e assessoria, com destaque para:
• Análises Setoriais
• Análises de Regulações e Legislação
• Diagnósticos e Estudos de Mercado
• Modelos de Precificação para toda a cadeia
produtiva
• Análises de Oportunidade de Negócios
• Apoio Negocial em Contratos de Suprimento
• Planos de Negócio
• Análise de Posicionamento Estratégico
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Análise detalhada de interesse
específico, elaborada em caráter exclusivo para o cliente.

Estudos ou relatórios
multiclient

Trabalhos periódicos ou não,
de interesse geral, disponibilizados
a todos os clientes, sobre os setores
de gás natural, energia, químico e
petroquímico.

Planejamento Estratégico & Inteligência
Competitiva

Apoio específico a todo o ciclo de planejamento
estratégico do cliente, desde a construção de cenários
até a definição de estratégias, metas e objetivos.

Seminários Privados

Apresentações customizadas de acordo com a
necessidade de informação e treinamento do cliente.

Seminários Abertos

Seminários e ciclo de palestras de interesse geral
nas áreas de atuação da Gas Energy.

Market Report
O Market Report é um exemplo de estudos multiclient, oferecido em forma de um boletim mensal
ao cliente assinante, cujo objetivo principal é oferecer
informações, análises e dados qualificados do setor de
gás natural e de energia elétrica no Brasil e no Cone
Sul. É elaborado em parceria com a PSR, e apresenta
seções sobre temas relevantes de ambos os setores.
Liderança em consultoria no mercado de gás natural
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No ato da assinatura desse boletim, o assinante passa
a ter também acesso a toda a base de dados de gráficos e
tabelas utilizada contendo todo o histórico do mercado
de gás natural, assim como a todas as edições anteriores.
Está disponível em Português, Inglês e Espanhol.

Clientes
Os clientes da Gas Energy são empresas industriais ou não, associações setoriais, instituições
financeiras, organismos de governo e outros agentes,
que atuam ou que têm interesse na cadeia produtiva
de gás natural, petróleo, energia, química e petroquímica. Empresas com interesse no desenvolvimento
desses segmentos no Brasil e nos países da América
Latina.
A carteira de clientes da Gas Energy é bastante
diversificada e abrangente e pode ser dividida nas
seguintes categorias:
• Indústrias (indústrias químicas, petroquímicas,

siderúrgicas, de vidro e de diversos outros segmentos)
• Associações de indústrias e setores da economia
• Órgãos governamentais (Agências Reguladoras,
Órgãos de Política Industrial e de Planejamento)
• Instituições financeiras (Bancos de desenvolvimento, bancos privados e órgãos de fomento)
• Empresas de produção e exploração de petróleo e gás
• Distribuidores e transportadores de combustíveis
e de produtos químicos.
• Concessionárias e distribuidores de gás e de
energia elétrica
A nova estrutura só pôde ser edificada a partir de
valores como: competência, qualidade e excelência
dos trabalhos realizados, a relação de confiança entre
colaboradores e clientes, e liberdade e independência
de opinião em todos os projetos realizados.
Temos a convicção de que a Gas Energy S.A.
dará uma importante contribuição para grandes
projetos brasileiros nos próximos anos.

Marco Tavares é Presidente do Conselho de Administração, e
Douglas Abreu, Diretor Presidente da Gas Energy S.A.
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Verdi Construções

Paulo Ratinecas / Elaine Deboni

Promovendo a inovação
no comércio popular

No Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, em 2000, foi onde
a Verdi Construções S/A iniciou suas atividades. A empresa, que
conta atualmente com 995 colaboradores e cerca de 1.000
operários terceirizados trabalhando em suas diferentes operações
e obras em andamento, surgiu para atender à demanda de obras
de saneamento e obras de artes especiais (pontes e viadutos),
oferecendo soluções de engenharia e construção civil para
diversos grupos empresariais do Brasil. Entre suas primeiras obras
estão o Viaduto Salgado Filho, em Porto Alegre, e a Ponte Irineu
Bornhausen, na cidade de Brusque (SC).

E

m 2008, ao se tornar uma referência nacional
na construção de monoblocos de alta qualidade para penitenciárias, ampliou consideravelmente sua produção. Paralelamente, presta
serviços diversos para a construção civil, como:
• Estudos e/ou consultorias
• Assessoria aos arquitetos na concepção de
projetos
• Desenvolvimento de projetos
• Produção de peças especiais pré-fabricadas
• Entrega e colocação dos produtos
• Realização de fundações
Atualmente a empresa já usufrui os louros de
suas conquistas. Tanto que, segundo a revista Istoé
Dinheiro, de 26 de março de 2008, a Construtora
Verdi está entre os 50 casos bem-sucedidos de
aplicação de esforços corporativos em iniciativas
CASE STUDIES
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positivas, que merecem ser reconhecidas e replicadas. Para chegar ao seleto grupo de Empresas do
Bem, a revista dividiu a atuação das companhias
em dez diferentes segmentos: Educação, Saúde e Alimentação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia,
Cultura, Esportes, Apoio à Comunidade, Reciclagem, Sustentabilidade Empresarial e Valorização
da Diversidade. A Verdi foi reconhecida pela publicação, na categoria sustentabilidade empresarial,
em que foi destacado que a atuação sustentável de
uma empresa não se restringe ao simples uso de
materiais renováveis que não sejam prejudiciais ao
meio ambiente em seus processos e produtos.
Em maio de 2007, a Verdi Construções, em um
processo de diversificação de seus investimentos, disputou a licitação para a construção e
administração do Centro Popular de
Compras de Porto Alegre. E venceu.

Shopping do Porto
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para as 800 lojas, de diversos segmentos, além de
uma praça de alimentação com variadas opções
de gastronomia, casa lotérica e caixas eletrônicos.
O terceiro andar foi deliberado para o restaurante
temático, banheiros e estacionamento para 210
veículos. A edificação tem praça de alimentação,
sanitários, acesso para portadores de necessidades
especiais (escadas rolantes e seis elevadores), segurança privada, sistema de segurança por câmeras de
vídeo e policiamento. Nesse prédio existem, ainda,
duas passarelas com vista panorâmica sobre a
movimentada Avenida Júlio de Castilhos.
As 800 lojas atendem aos segmentos de vestuário
feminino, masculino e infantil, acessórios, produtos
de beleza, artigos eletrônicos, mas, além disso, o shopping engloba cerca de 400 pessoas
em outros serviços oferecidos. Entre
eles estão 19 lojas, distribuídas em
lanchonetes e restaurantes, na praça de alimentação, além de agência
bancária, casa lotérica, tabacaria e
salão de beleza.
Os lojistas ocupam, individualmente, um box de no mínimo
quatro metros quadrados, o qual
contém pontos de luz e telefone. O
shopping disponibiliza ainda um
restaurante temático.
Com espírito de vanguarda e conectado com a
cultura do Rio Grande do Sul, o local se diferencia
por reunir cultura e lazer e, ao mesmo tempo,
por propagar o relevante papel social do empreendimento. A Verdi trabalha incessantemente
para ser, e oportunizar, o marco de prosperidade
na vida de cada um dos mais de 800 novos empreendedores.

A Verdi
Construções
iniciou suas
atividades em
Erechim (RS),
em 2000

A construção do Shopping do
Porto – Camelódromo, no princípio
conhecido como Centro Popular
de Compras – iniciou-se em 2007
e após dois anos foi concluída. A
inauguração oficial ocorreu em 9
de fevereiro de 2009.
O arrojado e desafiador projeto, que objetivou
tirar das ruas os ambulantes, denominados camelôs, veio conceder um lugar com a infraestrutura
necessária para a prática do comércio e favorecer
o empreendedorismo. A idealização foi do poder
público. Num primeiro momento, a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre cedeu as áreas referentes às Praças Tamandaré e Rui Barbosa para a
construção. Posteriormente, firmou parceria com
a iniciativa privada, especificamente com a Verdi
Construções S/A – empresa vencedora do processo licitatório para a exploração e administração
do local durante 25 anos, prorrogáveis por mais
dez. A Verdi, por acreditar no empreendimento,
investiu em torno de R$ 25 milhões, montante
que superou em mais de R$ 10 milhões o valor
previamente estimado.
A construção de 18.521m² de estrutura foi rigidamente adequada a todas as exigências de segurança.
A obra foi planejada já destinando a área térrea
para os complexos de ônibus da Empresa Pública
de Transporte e Circulação (EPTC), favorecendo
a movimentação do Shopping. O segundo andar

Shopping do Porto – Camelódromo
Missão

Proporcionar à comunidade de Porto Alegre e
da Região Metropolitana um espaço de compras
e de entretenimento, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e cultural da capital
gaúcha.

Valores
•
•
•
•

Ética
Integração
Comprometimento
Espírito empreendedor
Promovendo a inovação no comércio popular
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A construção do Shopping do
Porto
Na concepção e na construção do shopping, a
Verdi desenvolveu um concreto à base de produtos
renováveis, chamado de concreto autoadensável,
ou CAD. Na sua elaboração foram utilizados até
onze elementos, como propileno e outros aditivos
químicos, em vez dos quatro tradicionais: brita, areia, água e cimento.
A constituição do CAD deu à
Verdi o primeiro lugar no 15º
Concurso Falcão Bauer de
Inovação Tecnológica para
Habitação e Construção Sustentável – CBIC, uma das
mais destacadas premiações
do país. Todo o projeto do Camelódromo foi concebido após
diversas pesquisas. A Construtora
percorreu o Brasil atrás de ideias e
de inovações, distinguindo a observação das obras
que já abrigavam locais semelhantes. A maior parte
dos camelódromos do Brasil e, inclusive, de países
vizinhos, foi visitada.

Cenário Competitivo
Um mundo em transformação

A ascensão social da população de menor renda
do país provocou uma transformação de peso no
mercado de consumo e, consequentemente, nas
estratégias adotadas para atender a esse mercado.
Uma legião, composta por 37 milhões de famílias
brasileiras, ávida pelo consumo. Em 2010, as classes C, D e E responderão por uma massa de renda de
R$ 834 bilhões, mais de 60% de todo o rendimento
dos brasileiros (fonte: Instituto Data Popular).
O consumidor emergente quer qualidade. O
fato de ter sua carteira mais recheada não obstrui
o valor que ele permanece dando ao seu dinheiro.
O que mudou é que hoje sua compra não é feita
apenas baseada no preço, ele quer garantias de que
o produto é bom e que cumpre o que promete.
Esse consumidor quer informação. Para ter certeza
de que está fazendo a melhor escolha, ele precisa
saber tudo o que pode sobre o produto, seja no
boca a boca com amigos, parentes e vizinhos, seja
pela comunicação das próprias marcas. As classes
populares consideram a relação custo/benefício de
suas compras e essa relação precisa ser percebida
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explicitamente. Esse novo perfil de cliente revela o
grande potencial para o desenvolvimento de shoppings focados nos segmentos populares, com a comodidade e segurança dos shoppings centers, aliada
às ofertas de produtos com preços diferenciados.

Comércio de rua:
um meio de subsistência
Com o significativo incremento da população e a
falta de emprego, muitos investiram na compra de produtos
para revender, tornando-se
ambulantes e assim provendo
o seu sustento e o de seus dependentes.
Nas grandes cidades, esse
tipo de comércio é cada vez
mais crescente e esses vendedores, conhecidos como camelôs,
enfrentam dificuldades diversas. Seja pelos
poucos recursos, a falta de estrutura e condições
encontradas nas ruas, seja por problemas causados
pelas variações climáticas, a todos esses entraves é,
ainda, aliada a informalidade da atividade, a qual é,
muitas vezes, a única opção para a sobrevivência
familiar.
Se por um lado vários ambulantes foram
prosperando e se profissionalizando, outros tantos
permaneceram despreparados e, portanto, continuaram criando problemas para seus clientes e para
a região onde se encontravam. Tanto o ritmo de
expansão da atividade quanto a desordem com a
invasão do espaço público denunciavam a seriedade
do problema. Em Porto Alegre, algo precisava ser
feito com extrema brevidade.

Inovando o comércio
na Capital Gaúcha
Durante 250 anos, as pessoas conviveram com
camelôs na zona mais central de Porto Alegre. Nos
últimos 20 anos, uma população de aproximadamente 820 deles, a maior parte licenciados, amontoou-se no entorno do Mercado Público e da Rua
da Praia. A cidade precisava mudar esse cenário.
A Prefeitura Municipal de Porto Alegre passou a
agilizar a implantação do primeiro shopping popular da cidade. A formatação do projeto foi baseada
na experiência mineira de shoppings populares.
Mas para implantar tal empreendimento era

construção civil

necessário promover a mudança de normas para o
comércio ambulante. Após a apresentação, ocorreu
a aprovação do projeto que normatizou e regulou o
comércio ambulante no centro da cidade, alterando
a lei que permitia ter uma série de atividades nas
calçadas. Com isso, tornou-se proibido o comércio
nas ruas e calçadas fora de áreas próprias para esse
fim ou ainda toleradas pela prefeitura.
A partir da garantia de que não seria permitida a
permanência das pessoas comercializando nas vias
públicas do Centro, os fiscais da SMIC (Secretaria
Municipal de Indústria e Comércio) passaram a
atuar na prevenção para evitar a instalação de
novos ambulantes fora dos locais especificados. A
prefeitura calculou que 1.200 espaços em diferentes
shoppings populares seriam suficientes para abrigar os 2 mil ambulantes estimados, que estavam
divididos em três categorias: licenciados (como os
localizados na Praça XV – Centro), listados (que
são os da Rua Voluntários da Pátria – Centro) e os
tolerados (vendedores de final de tarde na Rua dos
Andradas - Centro).

Problemas: falta
de planejamento e
resistência à mudança
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à ideia inovadora. Muitos não queriam passar a ter
regras, horários e custos formalizados de aluguel de
espaço, pois consideravam haver mais incógnitas
do que respostas. O lugar, a mudança, passaram
a gerar angústia e revolta. Parecia que por mais
que o passado fosse de riscos e incertezas, o futuro
não sinalizava que horizontes melhores pudessem
ser revelados.
Se um Centro Popular de Compras no coração
de Porto Alegre deixou muitos comerciantes estabelecidos satisfeitos, o mesmo não ocorria com os
vendedores ambulantes. A sensação era mais de
uma vitória dos lojistas de rua do que uma oportunidade ou reconhecimento para os ambulantes
e camelôs. Todos os que não conseguiram fazer
parte do novo espaço, e até mesmo os que foram
contemplados com o box, apresentavam alguma
reivindicação.
A principal razão para a rejeição da maioria dos
ambulantes se referia, principalmente, aos custos
que seriam cobrados. Antes os camelôs despendiam,
em média, R$ 180 por mês. Entre as despesas estavam incluídos os custos com o
depósito dos produtos comercializados, alimentação e passagem.
O valor estipulado, inicialmente,
para o Centro Popular era de R$
400 por mês, mais as despesas
próprias como luz, serviços de
limpeza e de vigilância do prédio.
Os ambulantes alegaram que
queriam um camelódromo e que
estariam em um shopping cheio
de custos adicionais sem visualizarem ganhos com isso.
Algumas bancas não somavam R$ 250 em mercadorias
estocadas para venda. A maior
preocupação era a inviabilidade, principalmente
para os pequenos, de assumir um compromisso de
pagamento que, teoricamente, era superior aos seus
ganhos. Parecia improvável garantir a remuneração da locação do espaço proposto, pois, conforme
o contrato, o não cumprimento implicava multa
e suspensão da locação. Ou seja, já pressentiam
problemas de inadimplência.
No início do Centro Popular de Compras houve
protesto, denúncia de irregularidades, fiscalização
e apreensão de produtos ilegais. Ocorreu muita
choradeira dos comerciantes. Eles argumentavam
que não ganhavam o mesmo que obtinham na rua.

Em maio de 2007,
a Verdi Construções
disputou a licitação
para a construção
e administração do
Centro Popular de
Compras de Porto
Alegre. E venceu

Os 800 camelôs cadastrados
para o Shopping Popular receberam a notificação de início de
operação das atividades nos seus
pontos de vendas quatro dias
antes. Uma operação especial
entre a Brigada Militar e os fiscais
da SMIC foi montada, a fim de
impedir a invasão do Centro por
camelôs invasores e em situação
ilegal.
Em fevereiro de 2009, o Centro Popular de Compras – o Camelódromo de Porto Alegre iniciava as
suas operações. No início, e ainda nos primeiros
meses, sérios problemas foram surgindo. Os entraves contemplavam desde o relacionamento com os
ambulantes que se instalaram, como até mesmo o
fraco fluxo de pessoas que frequentavam o local.
As razões para esse impasse permeavam várias
falhas, mas todas recaíam no fato de que não foi
suficiente o treinamento ou o preparo imediato para
os trabalhadores de bancas de rua. Mesmo cientes da
árdua batalha, enfrentando o sol forte, a chuva e a
perseguição dos fiscais, eles permaneciam resistindo

Promovendo a inovação no comércio popular
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Antes não pagavam impostos.
Agora, além de ter de pagar ao
fisco, só podiam vender o que
fosse legal.
Alguns vendedores também
rejeitavam o Centro Popular de
Compras porque a exposição
era prejudicial aos seus produtos.
Segundo eles, na rua, ficava mais
fácil para quem está de passagem
admirar. Questionava-se quem iria
se deslocar até o local para apreciar cada um dos
800 estandes. Mesmo o Centro ofertando escadas
rolantes, elevadores, lugar para redes de fast food,
farmácia e estacionamento, os ambulantes duvidavam que o local atraísse mais público do que as
ruas. As críticas eram muitas e, frequentemente,
até bem violentas.
Os camelôs tinham um estilo de vida e de vender
que em nada lembrava um local do tipo para o qual
estavam sendo transferidos. Inicialmente, muitos
deles não deslumbravam vantagens na mudança,
somente riscos e perdas.
O local desenvolvido com tecnologia de ponta,
seguindo os mais exigentes padrões de responsabilidade com o meio ambiente, pela Verdi, tirou das
ruas mais de 800 comerciantes e ofertou condições
dignas e estrutura de trabalho. Quando tinham
apenas as calçadas da cidade para vender seus produtos, esse grupo enfrentava situações muitas vezes
desumanas. Mas, infelizmente, não estava havendo
reconhecimento da abrangência de todo o inovador
projeto. Não havia percepção de valor na mudança. Não havia avaliação por parte dos ambulantes
que estavam migrando para um empreendimento
comercial que viria proporcionar verdadeiras condições de trabalho em um ambiente com qualidade.
Seria importante que todos tivessem um preparo
para uma nova realidade. O fato demonstrava que
muito ainda havia por ser feito.

Desafio: transformar
camelôs em lojistas e
atrair o público para o local
A situação sinalizava que era preciso ir além
de uma simples mudança de lugar. Muitas outras transformações deveriam ser trabalhadas.
Era preciso ser avançada com ações concretas de
conhecimento de gestão, capacitação empresarial,
educação, além de oportunizar uma evolução culCASE STUDIES
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tural com novas perspectivas,
fomentando oportunidades e
socialização.
Antes de conquistar o público consumidor, seria importante conquistar o público
interno. Seria importante qualificar o relacionamento entre
o empreendedor e os novos
empresários. Uma mudança e tanto para
muitos deles. O grande desafio era transformar
camelôs em lojistas.
Muitos ambulantes denunciavam uma grande
acomodação. Alguns esperavam pelo assistencialismo do poder público e dos administradores. A
postura era comum aos lojistas, que queriam compensar o seu infortúnio nas vendas. O amadorismo
na condução dos negócios era visível no comportamento pouco empresarial, frequentemente
observado em muitos dos ex-camelôs. Resquícios
dos tempos de vendas na rua, quando não tinham
horários rígidos nem compromissos firmados.
Muitos comerciantes não se conformavam em
ter que arcar com o pagamento de aluguel e de
taxa de condomínio. Eles resistiam a se adaptar
ao novo modelo, que exigia abordagem comercial
diferenciada e outro patamar na apresentação e
na qualidade das mercadorias. Alguns lojistas
trabalhavam apenas meio turno e não faturavam
como poderiam, então reclamavam dos aluguéis e
da baixa presença de público. O fato de os custos
serem fixos, e as exigências mercadológicas e técnicas crescentes, alterou o paradigma do negócio
e a forma de trabalhar. Uma nova postura era
premente. Muitos não estavam preparados ou
mesmo dispostos a isto.
Essa insatisfação era responsável por um alto
índice de inadimplência. Nos primeiros meses de
operação, o índice de inadimplência chegou a 33%.
Mais de um terço dos 800 lojistas não pagava as
taxas necessárias. Grande parte dos não pagadores
estava nessa situação por não aceitar as regras
trazidas pela mudança. Vários estavam revoltados
e queriam voltar às ruas.
A essa circunstância aliava-se o desafio de atrair
público e buscar diferenciais que fossem percebidos e valorados pela sociedade. Ou seja, era preciso
criar atrativos para os consumidores e vendas para
os lojistas. Todo o processo mercadológico deveria
ser revisto.
A empresa administradora do Shopping, a Verdi

construção civil

Construções, tinha um sério problema, pois essa
situação inviabilizava o projeto e pressagiava uma
solução trágica para todos: empreendedor, prefeitura, população e, os mais afetados, os lojistas do
Centro Popular de Compras.

Objetivos de Marketing
Para viabilizar o negócio era preciso
agregar valor, atrair público,vender mais

Os desafios eram grandes. A Verdi deveria
buscar a viabilização do negócio agregando valor
ao shopping para, assim, atrair mais público. A
estratégia deveria contemplar a qualificação das
operações existentes. Seria fundamental estruturar um projeto
de marketing de relacionamento
com os lojistas, qualificando-os
e instrumentalizando-os.
Era primordial diminuir o
nível de inadimplência. Para
isso era preciso aumentar as
vendas, fato que indicava a premência de incrementar o fluxo
de pessoas. Mas, para atrair o
público, mostrava-se essencial
oferecer produtos e serviços que
satisfizessem as necessidades e as
exigências desse target. Ou seja, a base central dos
objetivos era qualificar o empreendimento, atrair o
público e vender mais.
O contexto mercadológico era favorável. Existia
demanda, o Camelódromo deveria se posicionar e
buscar a sua fatia de mercado potencial. A principal missão dos empreendedores era a construção de
uma nova forma de se relacionar com os clientes e
atendê-los. Além disso, era preciso direcionar o fluxo
de consumo que antes estava nas ruas para dentro
do empreendimento. A circunstância indicava a
necessidade de atrair esse público e bem atendê-lo. Mas, primeiramente, deveriam ser superadas
as resistências e limitações dos próprios lojistas,
que precisavam se reciclar para o novo momento.
Muitos eram os desafios, mas, certamente, muito
maiores seriam os resultados se o trabalho fosse
bem executado. Tanto os empreendedores como
os lojistas queriam ser mais felizes e realizados.
O caminho para aumentarem as vendas e ser
reconhecidos como um novo e importante centro
de consumo popular em Porto Alegre deveria ser
percorrido com presteza.
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Estratégias de Marketing
Reposicionar, para atrair mais público e
agregar mais valor

O empreendimento precisava conquistar mais
clientes, ampliar o seu mercado, agregar valor ao
seu negócio. Portanto, a marca do Centro Popular
de Compras – o Camelódromo – deveria ser revista
e reposicionada. A proposta de valor do empreendimento deveria ser mais bem compreendida por
todos, tanto pelo público interno como pelos clientes
e pela sociedade como um todo.
Os valores da marca precisavam ser tangibilizados através da comunicação e do relacionamento.
As ações até então executadas
estavam sem sintonia, seu investimento em comunicação
estava disperso, era importante
direcionar e buscar resultados
mensuráveis dos investimentos
realizados.
Um plano de marketing deveria ser elaborado, e parceiros
estratégicos para a estruturação
e implantação das ações necessárias deveriam ser contratados.
A realização de promoções e
eventos pontuais seriam estratégias importantes para buscar o posicionamento
e o valor pretendido.

A Verdi deveria
buscar a viabilização
do negócio
agregando valor
ao shopping para,
assim, atrair mais
público

Qualificação dos serviços e de produtos:
de camelôs para lojistas

Para melhorar os negócios, a Verdi teria que
investir na aceleração da adaptação dos lojistas à
sua nova realidade. Seriam necessárias ações de
treinamento, conscientização e sensibilização ao
novo momento.
Era essencial um choque, uma mudança, uma
transformação. Uma parcela dos lojistas necessitava
ser motivada e outra, que tinha boa qualificação,
merecia ser mais bem valorizada. Pessoas com alta
potencialidade e excelentes vendedores estavam entre os “novos empresários”. Mas eles precisavam ser
incentivados, enquanto outros não tinham a energia
necessária para empreenderem, pois não possuíam
uma visão de futuro. O processo de endomarketing
se mostrava fundamental para colocar lojistas existentes dentro do processo de mudança. Ao mesmo
tempo, era importante instrumentalizá-los com
técnicas de vendas e de processos que facilitassem
Promovendo a inovação no comércio popular
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o seu trabalho.
Havia a convicção de que
só conquistaria novos clientes e a fidelidade dos atuais
oferecendo um atendimento
superior, em todos os sentidos.
Portanto, deveria investir em
treinamento, atualização tecnológica, melhoria contínua na busca
pela qualidade percebida de seus
serviços. Com brevidade.

Plano de Ação
O Camelódromo passou a desenvolver ações que
viabilizassem atingir os seus objetivos e suas estratégias. Para obter resultados com elevados níveis
de excelência, era preciso estar atento aos detalhes,
em cada realização, bem como aos altos padrões
de qualidade imprimidos nas suas concepções.
Com formatos diferenciados de relacionamento
e posicionamento no varejo gaúcho, a empresa
estava dando importantes passos para atingir suas
metas. Uma gestão com foco nos resultados a serem
conquistados.

Shopping do Porto – Camelódromo,
nova comunicação e posicionamento

O Camelódromo, em conjunto com a Plenna
Comunicação, optou por uma nova forma de se
comunicar com o mercado. Para se reaproximar,
reconquistar clientes e prospectar novos era necessário um reposicionamento institucional forte. O
nome do empreendimento foi mudado de Centro
Popular de Compras para Shopping do Porto –
Camelódromo. Uma mudança que não somente
implicava o naming, mas o posicionamento do
empreendimento. A transformação preconizou
uma evolução significativa, era preciso deixar de
ser uma central de camelôs para ser um shopping
popular de compras. Era preciso se posicionar
como tal. Não como um prédio com 800 camelôs,
mas sim um local com vários atrativos como um
verdadeiro shopping – segurança, limpeza, eventos,
promoções e estacionamento –, porém com a sua
essência preservada – a de ser um camelódromo, ou
seja, um shopping popular, onde se pode encontrar
uma variedade grande de produtos a preços baixos.
Uma grande feira de produtos com a comodidade
de um shopping, mas com o tempero do atendimento pessoal de 800 camelôs que passaram a ser
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lojistas. Sem a inconveniência
de estar a céu aberto nas ruas
do Centro da cidade. Todos
identificados e localizados em
seus boxes. Com a segurança
de saber que as compras são
realizadas por alguém que está
estabelecido em um lugar fixo
e não ambulante. Além disso,
o shopping recebeu uma nova sinalização
interna, uma decoração diferenciada e foi contemplado com um centro cultural.

Programa de capacitação: de
camelôs para lojistas
A preparação para uma gestão mais adequada
à nova realidade e o bom atendimento ao cliente
foram pontos importantes que mereceram a atenção dos lojistas. Cursos e palestras motivacionais
e de capacitação profissional para os comerciantes
passaram a ser realizados no Shopping do Porto, em
parceria com importantes entidades, como ADVB
e SEBRAE.
O Camelódromo promoveu um programa de
capacitação para vendas direcionadas aos comerciantes populares que ocupam os seus boxes.
A iniciativa foi uma parceria com a Associação
dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil
(ADVB-RS).
O programa, formado por três seminários, foi
marcado para depois do expediente dos lojistas.
A proposta básica foi trabalhar técnicas de comunicação e atendimento, promover um maior
entendimento sobre a importância da motivação
no trabalho, o que contribui para melhorar o desempenho dos lojistas a médio e longo prazos. A
aula inaugural abordou o tema “o segredo para
ganhar mais dinheiro”. As lições seguintes foram
“atendimento nota 10” e “técnicas para atender
bem e vender mais”.
Mas instrumentalizar é ensinar a usar. Os ambulantes do Camelódromo, antes camelôs, agora
estavam sendo transformados em lojistas. Embora
para eles fosse difícil se ver nesse novo papel. Até
porque alguns estavam no shopping do chão há
muito tempo, onde não tinha marketing, nem
gerenciamento, muito menos publicidade. O seu
instrumental de vendas era apenas o grito, a insistência sobre as pessoas que ali passavam. Havia
também a pirataria e o contrabando. Mas com

construção civil

o fomento do sentimento empreendedor a coisa
mudou. Ocorreu uma mudança de atitude, uma
renovação de métodos. Com critérios apropriados
para ter sucesso nos negócios, as leis de mercado
foram implantadas. Os mais capazes se sobressaem.
Além disso, foram realizadas ações de motivação e incentivo. Desde a abertura do Camelódromo
foi diagnosticado que os comerciantes precisavam
promover modificações para ampliar as vendas.
Uma importante atividade com esse objetivo foi
a palestra motivacional com Nelma Penteado,
nacionalmente conhecida por propor soluções
corporativas baseadas nos princípios da autoestima
e da motivação e considerada uma das melhores
especialistas do tema no país. A palestra foi feita
no Shopping do Porto para todos os lojistas. As
pessoas entraram desanimadas com seu futuro e
saíram motivadas pessoal e profissionalmente. As
atitudes, o entusiasmo e a energia da palestrante
contagiaram os participantes.
Com a promoção de palestras motivacionais
e orientação para incrementar vendas e fidelizar
clientes, as lições abrangiam desde as estratégias de
marketing até o tipo de mercadoria que deveria ser
exposta, já que o perfil do público vem evoluindo
para uma categoria mais exigente.

Excursão gratuita para São
Paulo: conhecimento e compras
A Verdi organizou um tour, gratuito, para seus
lojistas visitarem seus colegas da Rua Vinte e Cinco
de Março em São Paulo, e conhecer como muitos
ambulantes viraram lojistas e aproveitar para
comprar produtos para serem revendidos. O grupo
embarcou para São Paulo e foi conhecer essa rua
famosa pelo comércio popular. Os comerciantes
foram orientados por uma estilista que os acompanhou em suas compras, tudo para oferecer produtos
diferenciados aos consumidores gaúchos.

Investimentos na qualificação e
empreendedorismo
Antes de iniciar a operação do Camelódromo
os lojistas foram preparados e sensibilizados para
a nova realidade. Houve palestras e workshops
promovidos pelo SEBRAE. Palestra com David
Brasil – o camelô milionário do Rio de Janeiro, e
palestra proferida pelo diretor do Shopping Total,
Eduardo Oltramari. Todas essas ações foram muito
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importantes para o futuro da operação.

Aperfeiçoamento do mix
de serviços e de produtos
O shopping incrementou o seu mix de serviços e de lojas, além dos boxes dos ex-camelôs.
Passou a oferecer serviços como casa lotérica,
caixa eletrônico e salão de beleza. Opções de
gastronomia diferenciadas também foram introduzidas – como uma operação especializada
em pães de queijo a um pequeno restaurante
grego. As lojas especializadas, como tabacaria
e operadora de telefonia móvel, promovem o
aumento no fluxo de clientes.
No terceiro andar do shopping, com uma
belíssima vista para o
Rio Guaíba, foi inaugurado o restaurante Sabor Barbosense.
Com infraestrutura
para receber 300 pessoas e servir 900 almoços diários, o local
tem o clima da Serra
gaúcha. Além de poder admirar as belas
paisagens de Carlos
Barbosa nas fotos
expostas no local, é
possível apreciar o variado cardápio que traz
toda a tradição italiana dos novos tempos, onde
grelhados como peixes se mesclam às massas
com variados molhos típicos e saladas diversas.
Para finalizar, sobremesas tradicionais. Uma
operação que ancora a atratividade de público e
presta serviço a mais de dois mil trabalhadores
do Camelódromo.
Além dos preços baixos e da localização privilegiada, no centro da capital, o Camelódromo
tem na sua variedade de produtos e na velocidade
de reposição os seus diferenciais competitivos. Os
lojistas foram incentivados a repor com muita rapidez produtos demandados sazonalmente, como
ventiladores, e adaptam com facilidade seu mix nas
datas como Natal e carnaval.

Antes de iniciar
a operação do
Camelódromo os
lojistas foram
preparados e
sensibilizados para
a nova realidade

A simplicidade como
elemento diferenciador
A informalidade do shopping e sua simplicidade
Promovendo a inovação no comércio popular
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se tornaram os seus diferenciais. O público passou a
entender que um shopping
popular tem características
distintas de um shopping
não popular. A percepção
que isso reverte em preços
menores e mais acessibilidade ao consumo passou a ser
importante.
Ainda há uma série de desafios
para que o local tenha mais condições de conquistar o público dos grandes shoppings da cidade e do
comércio de rua, como, por exemplo, a decoração de
corredores e pavilhões, que ainda é pouco discreta.

Eventos de moda: os talentos
internos fazendo a diferença
Uma das ações mais importantes para o posicionamento do shopping popular foi a implantação de
desfiles de moda. Não foram desfiles comuns, pois
as estrelas dos eventos foram os próprios lojistas ou
seus filhos, parentes ou amigos. Além de mostrarem
os produtos que estavam à venda no Camelódromo,
os eventos proporcionaram um processo intenso
de relacionamento interno (endomarketing) e um
substancial incremento na autoestima de todos
os participantes. O objetivo era mostrar que era
possível e inteligente andar na moda gastando
pouco, e salientar que no shopping existem criadores de moda. Pois boa parte dos lojistas, além de
serem vendedores, produzem sua própria grife. Os
modelos, estreantes, foram selecionados pelo caça-talentos Ademir Gewher.
Os modelos escolhidos no próprio local apresentaram produtos dos lojistas. Uma das passarelas do
Camelódromo sobre a Avenida Júlio de Castilhos
foi transformada em corredor de moda, para a realização do primeiro desfile do shopping. Roupas
e acessórios vendidos pelos lojistas foram exibidos
por 70 modelos designados na seleção realizada no
Camelódromo. A dupla Ico Thomas e Rodaika
Daudt, do programa Patrola, da RBS TV, foi a
responsável pela apresentação do evento e pela
animação do público, que vibrou muito.
O conceito da primeira edição do desfile teve a
coordenação da estilista Isabela Tonin. O time de
modelos era composto por filhos ou conhecidos dos
800 ex-camelôs que apresentaram na passarela as
tendências da primavera-verão 2009/2010.
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Desfile Verão 2010
Cerca de 70 modelos, familiares ou funcionários de lojistas participaram, em outubro de 2009, do
desfile de modas do Shopping do
Porto - Camelódromo, no centro
da capital. O evento apresentou
as tendências da moda primavera-verão 2009/2010, com peças produzidas ou
comercializadas no local. O desfile contou com a
participação das alunas do curso de Produção de
Moda do SENAI, que produziram dois looks de
abertura sobre o tema “Vejo Flores em Você!”. Já
os modelos foram embalados pelo CD “Trenzinho
caipira”, da Orquestra de Flautas Villa-Lobos, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor
Villa-Lobos, de Porto Alegre. A consultora de estilo
Isabela Tonin garimpou as peças nas lojas do shopping e montou um desfile com conceito hedonista,
ou seja, “prazer nas pequenas e singelas coisas da
vida”. O desfile foi assistido e aplaudido por uma
plateia de cerca de 300 pessoas.

Revista de Moda: agregando
valor e posicionamento
O Shopping do Porto passou a editar uma revista semestral de moda. Utilizada como ferramenta
promocional para a venda dos produtos de centenas
de seus lojistas. A revista apresenta os desfiles que
são produzidos pelo Camelódromo – protagonizados, principalmente, pelos filhos dos lojistas, seus
funcionários, ou, em alguns casos, pelos próprios.
A revista serve como peça de comunicação e como
elemento de autoestima e motivação para os 800
lojistas, que passaram a ser protagonistas do próprio sucesso.
A ideia foi revelar todo o potencial que o shopping tem como novo centro de compras e com
produtos de qualidade e altamente competitivos.
A intenção era mostrar que o luxo é uma questão
de contexto e que pode muito bem ser democratizado. A revista, organizada pela diretoria da Verdi
Construções, tem uma característica importante:
os seus modelos são filhos/filhas de lojistas ou funcionários. A própria garota da capa do primeiro
número, Sabrina Hendler, é garçonete do Shopping
do Porto. “Ser modelo é o sonho de toda menina.
Fiquei muito feliz de sair na revista, sem falar que
é bom para a autoestima”, brincou Sabrina.

construção civil

Em agosto de 2009, surgiu a primeira edição da
Revista do Shopping do Porto, uma publicação em
cores, de 40 páginas, com fotos dos desfiles promovidos pela Verdi, dicas de moda e comportamento
e tudo que de mais fashion existe nas 800 lojas do
local. A tiragem inicial foi de 10 mil, mas a diretoria
do shopping distribuiu 50 mil exemplares por Porto
Alegre, em pontos variados: a rodoviária, o Aeroporto
Internacional Salgado Filho, as paradas de ônibus
e eventos como a Expointer. Até junho de 2010, já
haviam sido publicadas três edições da revista.

Eventos culturais: um
novo espaço no Centro da cidade
Eventos culturais e educativos
são realizados para a integração
e o entretenimento dos visitantes
e consumidores do shopping.
A proposta de se posicionar de
forma diferenciada, atraindo
público e mídia positiva e, além
disso, proporcionar um novo
lugar cultural para o Centro de
Porto Alegre foram decisivos para
a implantação de um espaço
para eventos culturais. A ideia
era transformar o Shopping do
Porto num espaço multidisciplinar, unindo cultura, moda e entretenimento,
tornar o local uma das passagens obrigatórias no
roteiro turístico da cidade. O objetivo é proporcionar importantes momentos de cultura para quem
frequenta e trabalha lá. A iniciativa proporciona a
inclusão social por meio do acesso ao conhecimento
musical e a vivências artísticas. Um dos objetivos
é desenvolver atitudes e sensibilização, promover
a autoestima e a coletividade e, ao mesmo tempo,
estimular a sensibilidade e o conhecimento da cultura local. Dentro desse enfoque, várias ações foram
desenvolvidas. Algumas que se destacaram foram:

Na ocasião, os frequentadores do Camelódromo
puderam conferir shows – surpresa de artistas nativistas. As apresentações ocorreram na praça de
alimentação. Paralelamente aos shows, as pessoas
também puderam observar as fotografias de Eduardo
Rocha e participar da roda de chimarrão. Os painéis
gigantes com imagens rurais causaram impacto no
público, o qual é preferencialmente urbano.

Apresentação da Orquestra
de Flautas Villa-Lobos

Formada por crianças e adolescentes da periferia de Porto Alegre, a orquestra tocou na tarde
de quinta-feira, dia 1º de outubro. O espetáculo,
já visto por mais de 180 mil pessoas, iniciou-se às
15h, na praça de alimentação,
com entrada franca. O concerto
foi realizado por 40 adolescentes
e abriu a programação do mês de
outubro, direcionada ao público
infantil. A Orquestra de Flautas Villa-Lobos é o resultado do
trabalho de educação musical
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre.

Transformar o
shopping no maior
centro cultural
em espaço aberto
é o objetivo da
administradora
Verdi Construções

1ª Mostra de Cultura do Rio Grande do Sul

Em setembro de 2009, o evento marcou a inauguração do espaço cultural do shopping, celebrando
as comemorações da Revolução Farroupilha com
exposição fotográfica de um renomado fotógrafo
gaúcho, Eduardo Rocha.
A exposição também foi marcada por circuito
de shows de músicas nativistas e palestras sobre a
passagem histórica mais celebrada do estado.
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Dia dos Namorados

Para comemorar o Dia dos
Namorados, foi promovida uma performance especial com o Grupo Criar, tendo como tema “Alice
no país das maravilhas”.

Ópera surpresa

Um encontro surpreendente entre o clássico e
o popular emocionou centenas de pessoas. O Shopping do Porto foi o palco de uma ação inusitada
que arrebatou o público que lotava os corredores do
centro de compras às vésperas do Dia dos Pais. Dois
cantores líricos, simulando serem supostos clientes,
realizaram uma apresentação ao vivo e inesperada,
cantando trechos da Ópera La Traviatta. O miniespetáculo, com cerca de 5 minutos, acompanhado
por um piano, contou um pouco da história trágica
de amor entre Violeta e Alfredo.

História do Centro de Porto Alegre
contada dentro do shopping

Escavações durante a construção do Shopping do Porto acumularam centenas de objetos
que datam do século XIX. A preservação desses
Promovendo a inovação no comércio popular
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artefatos vai transformar
o local a partir de 2010.
Transformar o shopping no
maior centro cultural em
espaço aberto é o objetivo
da administradora Verdi
Construções. Em parceria
com a Brasil Sul Arqueologia,
a empresa iniciou o Projeto
Memorial Praça Rui Barbosa,
com a finalidade de preservar e contar a história da
Região Central de Porto Alegre, onde está construído
o shopping. A Verdi cedeu espaço para instalar o
memorial, e disponibilizou espaços nos seus três
andares para a reprodução de totens das peças
expostas. A finalidade do projeto também é trazer
novos públicos ao shopping, através da visitação ao
memorial, que será aberta, gratuita e permanente.
Louças e frascos de perfumes franceses, garrafas
dos mais variados tipos e tamanhos, utensílios
domésticos de trabalho e higiene serão alguns dos
objetos expostos. Eles foram encontrados pelo grupo
de arqueologia que fez as escavações do terreno que
abriga o Camelódromo de Porto Alegre. O Memorial
Praça Rui Barbosa deve conservar e disponibilizar
permanentemente essas peças para a visitação. A
iniciativa contribui para que uma grande parcela
da população conheça as condições históricas que
davam ao local a referência como centro comercial
da cidade, ainda no século XIX.

Cultura ao alcance de todos

Essa é a proposta de Luis Carlos da Silva, proprietário da Banca 683 do Shopping do Porto. Nesse
espaço, ele comercializa livros novos e usados a
preços acessíveis a todos, mas com um diferencial
que o torna um inovador: ele aceita os livros de volta
pela metade do preço e, com esse bônus, o cliente
pode escolher outro título.
Camelô por mais de 10 anos na Rua da Praia,
Luis Carlos da Silva sempre foi um apaixonado
pela leitura. Por isso, quis compartilhar esse gosto,
facilitando o acesso aos livros através de valores
reduzidos. Segundo ele, a troca foi uma sugestão
dos próprios clientes desta época em que oferecia
livros em um cavalete na rua, que logo foi aceita
e virou sucesso. Entre as preferências dos leitores
estão livros espíritas e de autoajuda, mas nas suas
prateleiras podem ser encontrados, também, os últimos lançamentos. Outra facilidade que o livreiro
oferece desde que se mudou para o Shopping do
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Porto — Camelódromo é a venda
com cartão de crédito. Para ele, o
grande mérito de estar no Centro
Popular de Compras é não ter
chuva ou sol para atrapalhar o
seu negócio.

damas

Ponto de encontro e de
prática de xadrez e jogo de

Praticantes de xadrez e damas escolheram a
praça de alimentação do Shopping do Porto para
desenvolver suas atividades há um bom tempo. Em
mais uma ação para promover o lugar e atrair o
público, o Shopping do Porto sediou um campeonato de damas. A competição ocorreu no sábado,
dia 3/10/2009, na praça de alimentação, durante
todo o dia.
Os quatro primeiros colocados disputaram o
Estadual da modalidade, que, por sua vez, é seletivo
para o Campeonato Brasileiro.

Ações de comunicação:
inteligência competitiva
O Shopping do Porto dispunha de uma verba
de marketing muito baixa para ser investida em
suas ações de comunicação e promoção. A opção
para ter um resultado altamente competitivo foi
trabalhar com esforço focado em inteligência competitiva, desenvolvendo um planejamento de mídia
e de promoção extremamente dirigido e business
oriented, sendo destacado o resultado e não a simples visibilidade da marca. O objetivo foi ressaltar
os principais diferenciais do serviço e sua forma de
se relacionar com seus clientes. Um trabalho que
exigiu talento e estudo do setor de marketing da empresa. O Shopping do Porto está sempre inovando
para atrair mais consumidores. O conceito de preço
baixo e grande variedade nas opções de compras são
os ingredientes mais destacados na comunicação.
O plano de comunicação estabelecido priorizou
como principais focos de trabalho os eventos e as
promoções, a assessoria de imprensa – foi contratada a Eliana Camejo Comunicação Empresarial
–, que passou a trabalhar a repercussão de eventos
e promoções realizados. A comunicação dirigida
ocorreu através da distribuição da revista e foi salientada, também, a mídia externa que, utilizando
busdoor, focou o seu público-alvo (classes C, D e
E) de Porto Alegre e Região Metropolitana.

construção civil

Utilização da internet e de mídias sociais

Depois de promover desfiles de modas e eventos
culturais, o Shopping do Porto lançou mais ideias
inovadoras. Acessando o portal www.shoppingdoporto.com.br, o público pode saber mais sobre
produtos e serviços disponíveis no local.
A iniciativa objetivou melhorar a comunicação
entre consumidores e comerciantes populares. A
partir do site, ficaram acessíveis informações não
apenas dos produtos, mas também das novidades e
ainda abriu a possibilidade de acompanhar o dia a
dia do local, por onde passam milhares de pessoas
diariamente. Além de uma importante ferramenta de aproximação
com o público, essa foi uma maneira de divulgar o trabalho realizado.
O portal oferece lista de lojas e
produtos. Dessa forma, possibilita
que o navegador possa encontrar o
que quiser a partir de links como
“acessórios”, “artesanato”, “bazar”, “brinquedos”, “cosméticos”
e “eletrônicos”, ente outros. O
internauta também pode localizar a loja de acordo
com o seu nome e o número, uma vez que todas
estão cadastradas.
Eventos promovidos no local, como a Mostra
Cultural e os desfiles de moda, estão em destaque
em fotos e textos. Assim como a primeira edição
da revista Shopping do Porto, disponível em PDF,
ferramentas de busca e divulgação de vídeos institucionais contando a história do empreendimento
e planos futuros.
Com isso, é possível o cadastramento dos clientes
e fãs do shopping, que participam de suas promoções e passam a receber todas as informações sobre
o shopping. A partir da primeira fase institucional,
com a criação de um banco de dados, estão sendo
planejadas novas ações de relacionamento e a utilização de mídias sociais. Tudo para intensificar
e fortalecer o relacionamento com os diferentes
públicos.
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EyeBox – a Shopping do Porto TV disponibiliza
espaços para publicidade, notícias e informações
dos mais diversos tipos. A intenção foi proporcionar mais um meio para impulsionar as vendas dos
lojistas. Através do canal de televisão, eles podem
divulgar os seus produtos para mais de 50 mil
pessoas que passam cotidianamente pelo local.
No início de 2010, foram instaladas cinco televisões LCD de 52 e 42 polegadas no shopping. Elas
contemplam a entrada principal, Rua Voluntários
da Pátria e as duas passarelas que ligam os blocos
A e B e na praça de alimentação. Além do espaço
publicitário para os lojistas, o veículo atrai grandes empresas de produtos tanto em relação aos lojistas,
para a confecção das suas próprias
mercadorias, como para as lojas de
roupas, de acessórios e os bares e
restaurantes. O canal de televisão
conta com uma programação diária. Divulga a previsão do tempo
permanentemente, através da parceria com o Clima-Tempo. Publica
informações ecológicas, por meio de boletins enviados pelo Greenpeace e notícias pelo Portal UOL.

Camelódromo é
um sucesso de
público e vendas
e já comemora as
suas conquistas

Canal de televisão interno

Com uma programação variada, a iniciativa
surgiu para impulsionar as vendas locais e incrementar a comunicação interna. A Shopping do
Porto TV é um novo canal de negócios e informações do Camelódromo de Porto Alegre. Lançada a
partir de uma parceria da administradora do local
com a desenvolvedora de soluções para mídia – a

Marketing integrado:
multiplicando impactos e
relacionamentos
A sinergia entre as diferentes ferramentas de
marketing possibilitou otimizar os resultados e contribuiu para tornar a marca ainda mais fortalecida,
não apenas em sua imagem, mas também com a
propagação de seus serviços.
O marketing integrado – decorrente de eventos,
merchandising nos pontos de venda, marketing
direto, mídia digital, relações públicas, assessoria de
imprensa, pesquisa e endomarketing, entre outros
– subsidiou o posicionamento de marca, o revigoramento do empreendimento, estimulou a prospecção
de novos clientes e fortaleceu os laços já existentes.
Com ações empáticas, foi possível auxiliar as
pessoas a ajudarem a si mesmas através da aplicação prática de conhecimentos e de recursos que
melhoraram a qualidade de seu cotidiano pessoal
e profissional.
Com o Shopping do Porto, uma nova vida se
tornou possível para muitas famílias. Empreendedores dedicados, que trabalharam com empenho,
geraram oportunidades e benefícios para mais de
Promovendo a inovação no comércio popular
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50.000 consumidores que visitam, diariamente, o
maior centro popular de compras do Sul do Brasil.

Resultados Obtidos
O Shopping do Porto

O Camelódromo é um sucesso de público e vendas e já comemora as suas conquistas. Os números
comprovam o acerto. Hoje o shopping mantém um
fluxo de 30 mil pessoas por dia, sendo que em datas
comemorativas esse cômputo é bem maior. Nos
sábados a média de público é de cerca de 50 mil
pessoas e, em dezembro, a média diária de visitantes
nos três níveis do local - terminal de ônibus, área de
vendas e estacionamento – já atingiu 100 mil. Nas
vésperas de datas comemorativas (Dia das Crianças
e Dia das Mães) o fluxo de público também chega
a patamares de, aproximadamente, 100 mil pessoas.
O movimento de pessoas aumenta regularmente, as
compras não se concentram mais apenas nas sextas-feiras e finais de semana e a quantidade de lojistas e
clientes satisfeitos dá indícios de trajetória ascendente.
Gráfico 1

Inadimplência dos lojistas

Clientes satisfeitos,
mais compras efetuadas

2009
Fevereiro

Abril

Julho

33%

O Shopping do Porto é importante para a oferta
de opções de compras à população e na recuperação
da Região Central,
O índice de retorno dos clientes reforça essa
expectativa. Atualmente, 60% dos clientes voltam
posteriormente. Isso faz com que o desafio seja
estimular a primeira visita. A ocupação da área
comercial é de 98%, indício de que a mudança
da Praça XV para o Shopping do Porto tem sido
vantajosa financeiramente para boa parte dos 800
comerciantes.
O nível de inadimplência dos lojistas, que em
fevereiro de 2009 chegou a ser de 33%, em agosto
de 2010, entre as 800 operações existentes no Camelódromo, o percentual decaiu para 14%. Ou seja,
uma redução de mais de 50%. Como a principal
receita dos operadores é o aluguel recebido, ocorreu
um aumento relevante nos índices do resultado
da operação. Um forte indicador de que as ações
desenvolvidas surtiram resultado nas vendas e no
nível de gestão dos novos lojistas. Outro indicador
é o índice de turn over (rotação de locadores de boxes). Desde fevereiro de 2009, é de apenas 1%, um
número baixíssimo sob qualquer critério.

Novembro

29%
30%

Em dezembro de 2009 foi realizada uma pesquisa sobre o perfil do consumidor e a satisfação
em compras no Camelódromo de Porto Alegre.
O trabalho foi elaborado pelo Centro de Estudos
e Pesquisas em Administração da Universidade

28%
Tabela 1

Grau de satisfação com o Shopping do Porto
- Camelódromo

2010
Fevereiro

Atributo pesquisado

Março
Junho

18%

Julho

Agosto

16%

19%
17%

14%

Fonte: Administração Shopping do Porto -camelódromo
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Nível de satisfação
(em %)

Variedade de produtos vendidos

86,8

Qualidade dos produtos vendidos

79,0

Atendimento dos vendedores

76,0

Localização

88,8

Facilidade de acesso

89,0

Preços cobrados

72,4

Limpeza

73,6

Organização

76,4

Avaliação geral

79,6

Fonte: CEPA /dezembro de 2009
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Tabela 2

Avaliação do nível de lealdade
dos consumidores do Camelódromo
Questão avaliada
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• Maior frequência: 17,5% compram uma vez
por semana no Camelódromo

Fonte de benchmarking

Nível de lealdade
(entre 0 e 5)

Eu aprecio os serviços

4,70

Tem produtos e serviços de boa
qualidade

4,69

É tão bom quanto os outros
shoppings

3,70

Eu me identifico

4,38

Eu gosto

4,63

Eu tenho preferência

4,25

Eu recomendaria para amigos

4,53

Eu sou leal ao Camelódromo

3,65

Se eu pudesse escolher entre
comprar em outro centro de
compras ou no Camelódromo,
escolheria o Camelódromo

4,37

Se tivesse R$ 500 para gastar
onde eu quisesse, eu gastaria no
Camelódromo

4,37

Fonte: CEPA /dezembro de 2009

Tabela 3

Artigos que mais compram
Vestuário para o dia a dia

49,8%

Vestuário esportivo

13,2%

Eletrônicos

11,5%

CD/DVD/Jogos/Filmes

21,9%

Federal do Rio Grande do Sul (CEPA/UFRGS).
O objetivo foi mensurar o nível de satisfação
e fidelidade dos clientes, passados 10 meses de
sua implementação. A investigação contemplou
os diferentes indicadores de satisfação em uma
amostra de 695 clientes, representando de forma
proporcional toda a operação. Os resultados confirmaram que a qualidade e os serviços do Shopping
do Porto foram percebidos e consagrados pelo seu
target. Um atestado importante ao trabalho realizado são os frutos de um processo de conquista e
manutenção dos clientes.

Algumas das principais informações

• Aumento de compras: 42,5% dos consumidores
passaram a comprar mais produtos dos camelôs
com a nova localização

O Shopping do Porto foi apresentado como modelo de negócio e exemplo de gestão compartilhada
no Amazonas. Representantes da Verdi Construções
viajaram para Manaus, a convite da prefeitura daquela cidade, para apresentar o projeto de construção
do Shopping do Porto – Camelódromo aos empreendedores amazonenses. O chamado veio após a visita
do deputado e presidente do Instituto Municipal de
Planejamento Urbano, que esteve em Porto Alegre
para conhecer o centro de compras. A ideia é constituir na capital amazonense um projeto similar ao
Shopping do Porto. A implementação exitosa do
centro de compras na capital gaúcha, devido à gestão
compartilhada entre o setor público e o privado, foi
reconhecida como um projeto vencedor e de referência
para os demais shoppings populares que já existem
ou estão sendo planejados. A construção empreendida
pela Verdi ficou conhecida após o levantamento da
Revista Isto É Dinheiro, a qual a distinguiu entre
as 50 Empresas do Bem no país. No caso da Verdi,
a inovação na construção do Shopping do Porto a
destacou pelo arrojado projeto arquitetônico entre os
camelódromos dos grandes centros do Brasil.

Uma transformação
na vida de muita gente
A resistência dos camelôs e a maior parte dos
problemas foram superados. O shopping virou uma
realidade e muitos passaram a ter, com a consolidação do Camelódromo, a realização de seus sonhos,
seja pelo prisma econômico ou pelo fortalecimento
da autoestima. Diversos são os casos que refletem o
desenvolvimento e o resultado do trabalho realizado.
A grande maioria dos ex-camelôs passou a ser lojista, conquistando mercado, gerindo adequadamente
os seus recursos, crescendo em suas vendas e tendo
mais qualidade de vida. A população passou a ter
mais uma importante opção para suas compras,
além de poder consumir atividades culturais e usufruir momentos de entretenimento.

Inserção social e jurídica:
cidadania acima de tudo
Antes do Shopping do Porto, praticamente todos
Promovendo a inovação no comércio popular
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os camelôs que para lá se transferiram estavam
inseridos na economia informal. Hoje 60% dos
comerciantes populares estão formalizados. O pagamento com cartão de crédito e de débito é rotina
no Shopping e surpreende o cliente. O Shopping incentivou e assessorou, por meio de seu departamento
jurídico, os lojistas, formalizam a sua situação como
microempreendedores. Com a assinatura do Pacto
de Governança com o município, em agosto de
2010. aconteceram no auditório do Shopping novos
cursos de capacitação do Sebrae. A Prefeitura de
Porto Alegre disponibilizou R$ 500 mil para capacitar comerciantes populares, informais e artesãos da
capital gaúcha. Ao final do curso abriu uma linha
de crédito – microcrédito – a todos os participantes.
Oportunidades importantes para empreender ainda
mais nos seus negócios.

Os depoimentos de alguns dos
lojistas do shopping apoiam os
resultados aqui registrados
“Durante 44 anos da minha existência sempre
enfrentei as intempéries do tempo trabalhando no comércio de rua. Inicialmente como vendedor ambulante
de frutas e verduras, passando posteriormente para
bijuterias, bolsas e miudezas em geral, dependendo dos
lucros dessas vendas para o sustento da família. Sempre foi um trabalho árduo e difícil, pois enfrentávamos
chuvas, trovões e tempestades, às vezes, até perdendo
mercadorias devido às dificuldades em razão do tempo.
De fato surgiu a brilhante ideia da construção do Camelódromo (Shopping do Porto), que mudou a vida de
muitas pessoas para melhor; principalmente a minha
e da minha família. Passamos a trabalhar como microempresários evoluindo financeiramente. Tornou-se
um comércio organizado e valorizado pela clientela e
pela sociedade. A nossa vida com o Camelódromo deu
um giro de 180 graus para melhor. Terminaram as
torturas de lonas e cordas e as dificuldades em função
do tempo. Pela manhã, quando chegamos abrimos a
porta da loja e começamos a trabalhar com os produtos
já nos seus devidos lugares e à noite no encerramento
do expediente fechamos a porta da loja e vamos para
casa com tranquilidade por estar o nosso comércio num
local de boa segurança. A nossa microempresa passou
a comprar produtos de ponta e de empresas reconhecidas e renomadas de todo o Brasil. Por esses motivos
de grandes transformações e prestígio no comércio
podemos afirmar com certeza que o Camelódromo é
hoje uma realidade que deu certo. Um sonho que se
CASE STUDIES
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tornou realidade.”

Francisco de Assis Navas
Ponto Certo - Loja 311

“A ideia do camelódromo transformou minha vida
em 180 graus, principalmente quando me lembro das
condições que tínhamos na rua para trabalhar. Hoje
trabalho em local seguro, protegido das intempéries.
Passamos credibilidade, o que antes não ocorria.
Trabalho para que nosso Camelódromo se torne um
exemplo nacional de empreendimento de sucesso.”
Maria Padilha
Nunes e Padilha Armarinhos Loja 352
“Eu me dei bem no Shopping do Porto porque
consegui melhorar minha vida em 1.000%. Toda minha
família trabalha no shopping, somos conhecidos como
Família Empreendedora. Já comprei carro e um belo
apartamento. Tenho outros sonhos que ainda vou
realizar.”
Pedro Villarim Ribeiro
Bazar Da Tia Maria e Do Tio Pedro
LojaA 255
“Trabalhei 15 anos na Rua da Praia, de onde tirei
o sustento da minha família. Cheguei ao shopping
com um boxe de 4m² e em um ano consegui reformar
minha loja, que passou a ter 10m². É toda de vidro,
bem iluminada e um sonho de realidade.”
Clairê da Costa
By Clairê Calçados – Loja 624
“Trabalhei na rua por muitos anos. Hoje possuo
minha loja no shopping, que é o meu orgulho. Também
participei da revista como modelo, trabalho este que levantou minha autoestima e faço questão de mostrar para
todas as pessoas como nosso shopping é maravilhoso.”
Tairone
Shine Presentes – Loja 489
“Fui camelô por 18 anos na Rua Comendador Manoel Pereira e trabalhei nos últimos 15 com material
de pesca. Estou feliz pela infraestrutura que temos
aqui e tudo de positivo que ela proporciona. Sou bem-sucedido, meu produto é diferenciado e atendo muito
bem meus clientes, que sempre voltam. Ainda presto
assistência técnica.”
Pedro José Magnus Farias
Banca do Pescador, do alemão – Loja 622
“Fui camelô por 11 anos na Praça XV; eu era o
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terceiro a chegar, todos os dias. Quando vim para o
shopping minha vida mudou para melhor e estou com
esperança que mude ainda mais. Aqui é o shopping
do futuro para quem sabe trabalhar. Vou dominar o
inglês até a Copa do Mundo de 2014.”
Nivaldo Gonçalves
Blue Box Absoluta em Estilo – Loja 600
“Vir para um local com segurança e limpeza foi
muito bom e está ficando melhor agora, que o público
parece ter descoberto que há boas opções de compra
por aqui.”
João Vicente Lisboa
Proprietário da loja de vestuário Marca da
Promessa.
O plano de ações que equilibrou inovação e
melhorias, juntamente com o acompanhamento
de pesquisas e estudos mercadológicos, implantou
as soluções necessárias. O caminho escolhido pelo
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Shopping do Porto sinalizava horizontes promissores. O desafio era saber gerenciar algo novo, ousado,
no ritmo adequado e de maneira certa, propiciando
com isso que o empreendedorismo e o profissionalismo se estabelecessem. Um novo polo comercial
foi implantado em Porto Alegre.
O primeiro shopping popular da cidade se tornou
uma realidade.
A combinação de capacitação e paixão foi a
fórmula para o sucesso. O shopping conseguiu
agregar valor aos seus 800 parceiros estratégicos,
o que possibilitou a atração de um público cada
vez maior. O incremento do fluxo de pessoas, adicionado de produtos e serviços mais qualificados,
propiciou um aumento significativo nas vendas.
O Shopping do Porto é a comprovação de que
para criar novas ideias é preciso não só de pessoas
inteligentes, capacitadas. É essencial que muitos sejam
guiados pela crença de que com melhorias contínuas
e paixão é possível crescer e se tornar um vitorioso.

Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento;
Elaine Deboni é Diretora Geral do Shopping do Porto.
Promovendo a inovação no comércio popular
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Cast Informática

Eduardo

de

Paulo Rocha

Um player brasileiro em meio
a gigantes internacionais

A Cast Informática é uma empresa de capital 100% brasileiro,
que fornece soluções personalizadas de tecnologia de ponta nas
áreas de desenvolvimento de sistemas; fábrica de software; fábrica
de sustentação e testes; conversão e sustentação de legado;
enterprise content management (ECM); business intelligence (BI);
outsourcing de sistemas e infra-estrutura; tecnologias móveis e
prontas para cloud computing; e business process management
(BPM), entre outras.

N

este ano, quando completa 20 anos de
existência, a Cast trabalha fortemente com
as ações previstas em seu planejamento
estratégico, realizado em conjunto com o
Monitor Group, de Michael Porter. Já em 2008, a
consultoria antevia mudanças no cenário nacional
e internacional de serviços em TI. Assim, a empresa
constrói as bases necessárias para enfrentar um
mercado cada vez mais agressivo, no qual fusões e
aquisições de empresas nacionais com grupos estrangeiros redesenham o setor continuamente. Sua
meta para os próximos dez anos já está definida: ser
a prestadora de serviços de TI número um para o
governo e estar entre as cinco maiores empresas do
mercado privado no Brasil.
Com capital 100% nacional e uma carteira
de clientes sólida e estruturada, que sustenta um
crescimento superior a 130% nos últimos cinco
anos, a Cast redesenhou sua estrutura e promoveu
a melhor redistribuição das fontes de receita e maior
eficiência operacional.
As mudanças começaram no início do ano,
CASE STUDIES
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com a transferência da sede da empresa para São
Paulo. Na mesma época, foi criada a Diretoria de
Apoio à Gestão, responsável pela implementação
de processos formais de governança corporativa e
da nova estratégia de gestão financeira e organizacional. Com planejamento de longo prazo calcado
em metas agressivas, a nova diretoria é responsável pela definição de políticas e de procedimentos
fundamentados no planejamento estratégico, para
estimular o crescimento de forma sustentável.
Como resultado, a Cast registrou um forte
crescimento, de 38%, em sua receita no primeiro
trimestre e na margem EBITDA, de 623%. A empresa investiu no momento exato e está colhendo
os frutos desse trabalho contínuo. A qualidade
e a experiência dos executivos contratados, bem
como a adaptação da estrutura organizacional ao
foco de uma empresa de serviços, e não apenas de
tecnologia, foram determinantes para o sucesso.
A organização elegeu três segmentos de mercado
para um ataque extremamente focado no retorno
dos investimentos em TI de seus clientes: governo,
finanças e indústria & serviços. O lema da Cast é o
retorno por meio da inovação, ou seja, muito mais
que tecnologia, os projetos da Cast são inovadores
e garantem o retorno do que foi investido em TI –
por isso a alusão ao conceito do bumerangue na
Figura 1

Linha do tempo
1990 – Fundação da Cast Informática Ltda.
2005 – A Cast se torna uma S.A.
2006 – Início da operação em São Paulo.
2007 – Início da construção da Fábrica de Software
em Araraquara, SP.
2008 – Planejamento Estratégico com o Monitor
Group.
2010 – Mudança da Sede para São Paulo.
Figura 2

Números consolidados
Funcionários
1.700
Faturamento
2009: R$ 116.363.980,89
2010: R$ 222 milhões (previsto)
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marca Cast.
Para reforçar a área de negócios voltada ao governo, que tem crescimento previsto de 37% em 2010,
a empresa criou a Diretoria de Negócios – Governo.
Estruturada para atender melhor às demandas de
modernização dos parques tecnológicos das instituições públicas, a Cast agora busca desenvolver
novos mercados na esfera estadual com a oferta de
soluções on-demand.
A empresa nasceu em Brasília e tem forte histórico de desenvolvimento de soluções para alguns dos
mais importantes órgãos governamentais brasileiros, como Banco Central, Banco do Brasil, Serpro,
Polícia Federal, Anatel e CJF.
A Cast possui quatro fábricas de software em
plena operação, localizadas em São Paulo, Araraquara (SP), Brasília e Rio de Janeiro. Esta foi
montada em curto espaço de tempo, para atender
a uma demanda local em função de contratos firmados naquele Estado.
Tal agilidade só é possível porque a empresa
possui processos muito bem definidos e reconhecidos. Em agosto, a Cast conquistou a certificação
MPS.BR nível C. Criado em 2003 pela Associação
Brasileira para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), o programa de Melhoria
de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR) prega
a melhoria contínua dos processos de qualidade
da empresa e a adoção de melhores práticas de
engenharia de software. O programa tem foco no
ciclo de vida de desenvolvimento de software, um
dos principais pilares na excelência operacional da
fábrica de software, e inclui questões como qualidade, custo e prazo.
Compatível com a certificação CMMI, obtida
pela Cast há mais de três anos, a MPS.BR foi
conquistada em prazo recorde. As organizações
levam em média de seis a dez meses no processo
de preparação, mas a Cast precisou de apenas dois
meses para obter o certificado, fruto de um trabalho interno intenso que integrou uma equipe de
quase 30 pessoas, todas dedicadas exclusivamente
ao projeto. A Cast possui ainda a certificação ISO
9001:2008.

Novas áreas
Segundo relatório divulgado pelo Gartner em
setembro, o mercado mundial de TI deve registrar
quedas entre 10% e 25% nos custos de produtos e
serviços nos próximos três a cinco anos. Os motivos
um player brasileiro em meio a gigantes internacionais
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desse corte estão relacionados à incerteza econômica
que ainda ronda muitos dos países que foram mais
fortemente afetados pela crise financeira mundial.
Mesmo assim, a consultoria estima que o Brasil
vá gastar US$ 101 bilhões com TI em 2010, um
aumento de quase 15% sobre o ano passado, volume
correspondente a 9,6% do PIB nacional.
Atenta a oportunidades já mapeadas, a Cast tem
planos de atuar de forma direta em sete Estados.
Mantidas as condições favoráveis, a empresa pode
antecipar para este ano a abertura de sua primeira
operação no Nordeste, no Ceará. O Estado abriga
clientes estratégicos (atuais e prospects), entre os
quais o Banco do Nordeste, que é responsável pelo
financiamento de boa parte dos projetos de expansão
naquela região. Além disso, Fortaleza oferece mão
de obra qualificada e a um custo extremamente
competitivo.
Com tal cenário pela frente, os sócios-fundadores
José Calazans e Luiz Maria de Ávila Duarte sabem
que a melhor escolha para evitar percalços no caminho é não manter todos os ovos em uma única cesta.
Por meio de um estudo realizado em parceria com
o Monitor Group, a empresa percebeu que, para
continuar a crescer de forma sustentável, além de
ampliar sua atuação no segmento público, deveria
dirigir sua atenção para o setor privado e também
para o mercado externo.
A Cast criou duas novas verticais para prospectar e cuidar de projetos no setor privado. As
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diretorias de Finanças e de Indústria & Serviços têm
a meta de levar a novos patamares o equilíbrio das
receitas, com menor dependência de contratos nas
esferas públicas federal e estadual. A estratégia já
surtiu efeito, com as receitas da Cast provindas do
governo, que este ano já estão sendo ultrapassadas
pelas áreas de Finanças e Indústria & Serviços,
praticamente três anos antes do previsto.
A Cast conta com uma equipe de mais de 1.700
funcionários para o fornecimento de soluções personalizadas de tecnologia de ponta nas áreas de
desenvolvimento de sistemas; fábrica de software;
fábrica de sustentação e testes; conversão e sustentação de legado; enterprise content management
(ECM); business intelligence (BI); outsourcing
de sistemas e infraestrutura; tecnologias móveis e
prontas para cloud computing; e business process
management (BPM).
A empresa mantém um programa de reciclagem
das equipes de desenvolvimento, com o objetivo
de assegurar que os técnicos estejam permanentemente capacitados para atuar com tecnologias da
informação de vanguarda. Além disso, possui um
programa permanente de treinamento na fábrica
de software de Araraquara, onde são capacitados
atualmente 60 estagiários, a maior parte proveniente
de cidades como São Carlos, Ribeirão Preto e Matão.
Trata-se de um compromisso que a empresa tem
de aproveitar a excelente mão de obra local onde
as suas fábricas estão instaladas.
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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.

www.relatorioreservado.com.br
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Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Cesar Pacheco / Caco Keller / Paulo Ratinecas

Marketing de relacionamento
gerando valor para todos

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos principais clubes
de futebol do Brasil, é conhecido como Grêmio. A sua fundação
ocorreu em 15 de setembro de 1903, na cidade de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul.

O

Tricolor gaúcho (por suas cores serem azul,
preto e branco) já foi campeão da Copa Libertadores da América em duas ocasiões e campeão do mundo uma vez, além de ter vencido
a Recopa Sul-Americana. Também já conquistou
dois Campeonatos Brasileiros da Série A e um da
Série B, quatro Copas do Brasil e uma Supercopa do
Brasil e, ainda, uma Copa Sul, além do Campeonato
Sul-Brasileiro de Futebol de 1962. Já foi trinta e seis
vezes o Campeão Gaúcho.
Atualmente, ocupa o primeiro lugar no ranking da
Confederação Brasileira de Futebol, como publicado
em dezembro de 2009, com 2.092 pontos, e o terceiro
melhor no ranking de times do Brasil da Conmebol.
O Grêmio é o clube de futebol com o segundo
maior número de associados no País, segundo dados
de 2009. O Tricolor possui 53 mil associados em dia,
conforme divulgado em abril de 2010. A renda que
os seus sócios geram chega a dois milhões de reais
mensais – informações de julho de 2009.
A maior torcida do Rio Grande do Sul é gremista
e está entre as maiores do Brasil. De acordo com
dados históricos de dezesseis investigações realizadas
sobre torcidas no Brasil, o Grêmio tem o sexto maior
contingente de torcedores, sendo o primeiro de fora do
eixo Rio-São Paulo. Apenas Flamengo, Corinthians,
São Paulo, Palmeiras e Vasco estão a sua frente.
Ou seja, tem a maior torcida entre times gaúchos no
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território nacional. Como revelaram as pesquisas,
o índice de torcedores do Tricolor fica entre 2,9% e
5,4% do total. Além disso, recentemente, a liderança
do Grêmio entre os times da Região Sul foi reforçada,
conforme as pesquisas apresentadas.
Uma investigação, divulgada em 2010, sobre
torcidas de futebol no Brasil, elaborada pelo Instituto
Análise/Insight Comunicação, a qual teve 9 mil entrevistas pessoais e domiciliares, entre os meses de abril
e dezembro do ano passado, em 70 cidades, abrangendo todas as regiões metropolitanas e o interior do
País, o resultado novamente revelou que o Grêmio
possui a maior torcida do Sul do Brasil e a sexta em
todo o País. O Grêmio ficou com 5% da preferência
dos entrevistados, representando 9,5 milhões de torcedores no território nacional. O concorrente mais
próximo (clube da Região Sul)
é o Internacional, que apresenta
3% de preferência, contabilizando
5,7 milhões de torcedores. Uma
diferença de quase 4 milhões a
mais em favor do Tricolor. Outra
pesquisa também divulgada em
2010, envolvendo as torcidas de
futebol, destaca o Grêmio como
detentor do maior contingente
no Sul do Brasil, bem distante do
seu tradicional rival. O estudo foi
realizado pela Revista Lance, uma
das mais conceituadas publicações
esportivas do País, em parceria com o IBOPE. Nessa
pesquisa, o Grêmio ultrapassou o Cruzeiro, com 4%
da preferência contra 3,5% dos mineiros. Ou seja, o
Tricolor possui a sexta maior torcida do Brasil seguido por Cruzeiro (3,5%), Santos (2,7%), Atlético-MG
(2,6%) e Internacional (2,5%). A porcentagem representa 7,7 milhões de torcedores contra 4,8 milhões do
Internacional.
No Rio Grande do Sul, conforme o Top of
Mind da Revista Amanhã/Segmento Pesquisas,
53,3% dos gaúchos citaram o Grêmio como o time
de futebol mais lembrado em 2010 (contra 49,5%
do ano passado, enquanto o segundo colocado teve
uma queda de 42,9% para 37,9%); há quinze anos
permanece sendo o clube de futebol mais lembrado
pelos gaúchos.
A grande paixão de sua torcida adicionada ao
valor da sua marca oportunizou que mais de 1.500
produtos fossem licenciados com a sua logomarca.
Com isso, hoje, já possui 40 lojas licenciadas no Rio
Grande do Sul.
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Cenário Competitivo
Futebol: paixão nacional

Futebol é paixão! De tal forma que já foi oficializado como a paixão nacional. O esporte mexe com
o coração e eleva a adrenalina dos seus torcedores.
Estar no estádio, envolvido pela festiva atmosfera, presenciar o show da torcida é, realmente, algo efusiante
e bonito! É tão grandioso que fica difícil de acreditar
que existem pessoas que não compreendem o tamanho da paixão de alguns torcedores por seus times.
Esse esporte que envolve multidões, milhões de
torcedores brasileiros assistem às partidas nos estádios
ou em frente aos televisores, é tão envolvente que
tem a capacidade de frear as atividades cotidianas do
País em períodos de Copa do Mundo. Por fomentar
acaloradas discussões, é ingenuamente classificado fora dos assuntos ditos sérios. Ledo engano, pois
o futebol é um elemento marcante
da identidade brasileira. Ele suscita
os mais diversos sentimentos: alegria – tristeza, amor – ódio, delírio
– desprezo, realização – fracasso,
entre outros.
Os jogos, com turbas de fiéis
torcedores, confirmam o sonho
de muitos jovens, que é estar lá
jogando, fazendo gols. O fato é que
nenhum outro esporte mobiliza
tantos homens, mulheres e crianças, que, simultaneamente, compartilham de um arrebatamento
intenso, que faz um estádio pulsar. Por isso, o futebol
se converteu em parte da vida, em menor ou maior
escala, de cada um dos brasileiros. Tanto que dizem:
o Brasil tem milhões de técnicos, que gostam de assistir a um jogo, sentir a emoção de um gol, zoar o
adversário pela derrota. Enfim, é fácil de confirmar
que o povo brasileiro é fanático por futebol. Porque
aqui, no País, o futebol é mais que um esporte, é
um estilo de vida, uma forma de interagir com a
sociedade. Independentemente de classe social, raça
ou qualquer outra diferença, durante uma partida da
Seleção brasileira, todos são apenas torcedores, com
um único objetivo: vencer e elevar o nome do Brasil
no mundo inteiro. O futebol é isso, poder conversar,
discutir o melhor esquema tático, falar dos jogadores,
do técnico, enfim, do que diz respeito a esse esporte-paixão. Paixão que comove e intriga pelo sentimento
que uma bola produz ao ser disputada por jogadores
que parecem heróis.

O Grêmio é o
clube de futebol
com o segundo
maior número
de associados
no País, segundo
dados de 2009
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O futebol é ainda o sonho, indutor
do sucesso e fama, compactuado por
meninos e meninas que vencem
preconceitos e muitas dificuldades
em prol de jogar profissionalmente.
Os garotos almejam poder sustentar
sua família com essa profissão tão
instável.
Um esporte que proporciona belíssimos lances que são muitas vezes
considerados impossíveis de serem
realizados, já que os protagonistas são
simplesmente seres humanos. E por isso mesmo acelera o coração do pobre torcedor, que passa 90 minutos
em frente a uma televisão ou ao vivo no estádio para
torcer pelo seu time, não se importando se ele está na
série A, B, C, D, ou se é simplesmente um amistoso.
Ele ri, chora, grita, vibra de alegria ou tristeza.
O futebol também cumpre um importante papel na formação da consciência de identificação e
de diferenciação, na demarcação de “um nós” e de
“um outro”.
Torcer por um clube ou pelo selecionado do País
significa participar ativamente da vida social e da construção de identidades que extrapola o âmbito privado,
como a casa e a família, e ganha o espaço público.

A paixão pelo
Grêmio não tem limites
O Grêmio, além de ter a maior torcida entre os
clubes de futebol da Região Sul e uma das seis
maiores do Brasil, usufrui de torcedores que vivem
um total fervor pelo clube. Torcedores que sabem
tudo do time. Das suas conquistas, da sua história
e de seus projetos. No entanto, o Tricolor pouco
sabia deles. Não os conhecia mais profundamente.
Isso dificultava, sob maneira, criar um processo de
relacionamento mais efetivo. Era preciso saber mais
desse público, conhecer essas pessoas que faziam o
Olímpico pulsar.
O Grêmio havia implementado um sistema de
venda de ingressos pela internet com acesso ao estádio
através de cartões inteligentes (cartão SMART) tanto
para os sócios, como para os torcedores não sócios. A
informatização do processo de venda e de acesso ao
Olímpico foram soluções importantes. A Tecnologia
da Informação – TI, além de ser uma forma de otimizar as vendas de ingressos, a acessibilidade ao estádio
oportunizou a criação de canais de relacionamento
com a torcida.
CASE STUDIES
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Era o momento de fazer uma convocação para a Nação Tricolor, a fim de
intensificar a relação com sua gente. O
Grêmio precisava se embrenhar em um
processo de relacionamento direto com
a sua torcida. Com brevidade.

Análise PFOA
(Potencialidades,
Fragilidades,
Oportunidades e Ameaças)
Forças

• Marca consolidada no mercado nacional
• Uma das maiores e mais apaixonadas torcidas
do Brasil
• O primeiro no ranking brasileiro
• Infraestrutura e patrimônios disponíveis
• Cultura associativa e capacidade diretiva
• Grande corpo consular espalhado pelo Brasil
• Muitos produtos licenciados

Fraquezas

• Fraco desempenho do time nos últimos anos
(falta de títulos de expressão nacional e internacional)
• O principal rival está em excelente fase de
conquistas (comparação direta entre as conquistas
de ambos)
• Dívida excessiva / Fluxo de caixa constantemente negativo
• Baixo aproveitamento da marca Grêmio para
geração de recursos
• Uma das marcas mais pirateadas no mercado
futebolístico brasileiro

Oportunidades

• Paixão de milhões de torcedores pelo futebol e
pelo Grêmio
• Reconhecimento do futebol brasileiro no exterior; pay-per-view com espaço e aperfeiçoamento da
internet como veículo de divulgação e transmissão
de jogos; possibilidade de comercialização de jogos
no mundo todo
• Potencialidade de captação de recursos junto aos
sócios, torcedores e mercado
• Disponibilidade de mídia espontânea e mesmo
gratuita (acertos contratuais)
• Recursos humanos prestando colaboração voluntária aos clubes de futebol
• Utilização da Tecnologia da Informação – TI para
melhor se comunicar com os torcedores e com a sociedade

marketing

Ameaças

• Desorganização do futebol brasileiro e gaúcho,
com falta de calendário e de horários adequados para
os jogos
• Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis pendentes
• Salários de mercado fora da realidade do futebol
brasileiro
• Aumento da pirataria de produtos ligados ao
futebol
• Problemas econômicos das redes de TV e a
priorização de clubes do Rio, São Paulo, etc.

Objetivos de Marketing
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a intenção era criar laços com todos aqueles apaixonados pelo Grêmio e não somente com os associados.
A essência do trabalho era gerar mais relacionamento e com isto provocar o envolvimento e o
comprometimento com o Grêmio. Torcedor e time
focados, em uma forte sintonia, colocando em prática
a paixão pelo clube. A ideia era maximizar a satisfação de estar em contato com aquilo que faz bem
e dá prazer: um exercício de relação com o time do
coração. Portanto, a ação ultrapassava os objetivos
comerciais, ia além, buscava incentivar a paixão e o
amor pelo clube. Consolidar-se como a maior torcida
de futebol da Região Sul e uma das
seis maiores do Brasil. Esse era o
real desafio do Tricolor.
Um projeto que oportunizasse
ações de relacionamento entre o
Grêmio e sua enorme torcida, buscando o fortalecimento da instituição, a ampliação do quadro social,
promoções e ações de marketing
e o consequente crescimento de
receitas e venda de produtos.

O Grêmio lançou
um projeto
inédito: o primeiro
banco de dados
com torcedores e
não somente com
os associados

Fortalecer o relacionamento
com o torcedor: mais interatividade,
mais serviços, mais receitas, mais
paixão
Entre todos os clubes de futebol
brasileiros, o Grêmio lançou um
projeto inédito: o primeiro banco de
dados com torcedores e não somente com os associados. Certamente,
um desafio de grandes proporções.
Para essa realização uma intensa
mobilização, entre os associados, necessitava ser
promovida. Imediatamente.
Era fundamental que o projeto ocasionasse forte
impacto. Portanto, era preciso provocar os torcedores,
a fim de que eles percebessem que se tratava de algo
inovador. A ação iria oportunizar um marco nos registros do marketing esportivo brasileiro. O acontecimento ficaria assinalado na história do esporte. Porque
esse não era apenas mais um projeto de montagem
de um CRM (Customer Relationship Management).
Os objetivos mercadológicos do Grêmio, com essa
ferramenta, extrapolavam o usual. O clube tencionava, além de intensificar relacionamentos, criar mais
interatividade, e, concomitantemente, promover os
seus produtos e serviços para os torcedores. Também
tinha o objetivo de ampliar as receitas com a venda
de produtos, o desenvolvimento de promoções, a
captação de novos associados e fidelização dos atuais
(diminuindo a inadimplência dos associados) e, ainda,
facilitar a venda de ingressos e o acesso ao estádio nos
dias de jogos.
Um projeto audacioso e inovador entre os times
de futebol do Brasil. O seu diferencial, em relação a
outros clubes do País, foi priorizar o relacionamento
com toda a torcida, sem se limitar aos sócios. Ou seja,

Objetivos mercadológicos:
conhecer os gremistas e os
seus hábitos em relação ao Grêmio

• Qual produto comprou na loja?
• Que tipo de associado ele é?
• A qual jogo assistiu e onde?
• Qual a frequência nos jogos?
• Qual a interação com o clube (e-mail, telefonema, carta)?
• Valor médio mensal de gastos com o clube.
• A base de dados iria proporcionar várias segmentações que definiriam as ações específicas junto
aos torcedores.

Estratégias de Marketing
Para atender aos objetivos de marketing, o Grêmio
passou a estruturar e a desenvolver diversas estratégias
a fim de atingir os resultados almejados.

Mobilização da torcida

O Grêmio precisava congraçar a sua torcida para
chegar aos seus objetivos. Mais do que mobilizar se
mostrava importante criar um envolvimento e um
comprometimento. Era preciso procurar cativar as
boas graças, a amizade, a simpatia dos gremistas. O
foco a ser trabalhado deveria ser “Você já conhece a
Manutenção a serviço da excelência em logística
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história do Grêmio, agora o Grêmio quer conhecer
você”. Uma campanha para sensibilizar o torcedor
a se aliar a esse projeto necessitava ser criada. Como
a verba de marketing era pequena, era primordial desenvolver mecanismos diferenciados de comunicação,
com um conteúdo de forte impacto que movimentasse a Nação Tricolor e estimulasse a autoestima
dos torcedores. A mobilização deveria extrapolar a
construção de um database marketing, precisava
colocar em foco a paixão da torcida pelo seu time.

alta repercussão. A direção de marketing do Grêmio,
assessorada pela SLM Ogilvy, passou a desenvolver
a linha de comunicação para atender à audaciosa
estratégia: saber quem é, exatamente, o torcedor gremista. A agência, criou o nome e a marca. O tema
escolhido foi “Exército Gremista”. O que oportunizou
estabelecer uma reciprocidade entre o clube e torcida:
“Você já conhece a história do Grêmio, agora o Grêmio quer conhecer você” foi o approach das peças
publicitárias.

Marketing de Relacionamento
como diferencial competitivo

A Construção da
marca Exército Gremista

As bases estratégicas assinalaram a relevância
de desenvolver relações sólidas entre o Grêmio e sua
torcida, fundamentadas no envolvimento e comprometimento. Mais informação, mais ofertas, mais
interatividade, mais participação nas ações promocionais. Tudo o que permitisse criar oportunidades
comerciais e de relacionamento era relevante, pois
passaria a ser um diferencial competitivo para o
clube. A criação de um canal direto de comunicação
com milhares de gremistas, não somente os
seus sócios, mas todos aqueles que têm uma
verdadeira paixão pelas coisas e pela vida de
seu time fariam a diferença. O CRM seria
uma preciosa ferramenta de marketing que
proporcionaria informações valiosas.

Concepção do mix de serviços
e promoções para fidelização

O Grêmio desejava consolidar a sua relação com
os apaixonados pelo clube. A maior torcida da Região Sul merecia ser mais bem conhecida. O que,
certamente, iria favorecer a implementação de um
processo direto de comunicação. Igualmente necessária seria a criação de uma estratégia de fidelização.
Isso poderia ocorrer com as ações e promoções que
envolvessem os gremistas e os fidelizassem como
associados ou, simplesmente, como consumidores
dos produtos e serviços do Grêmio.

Plano de Ação

Arregimentando por meio do convite:
aliste-se no Exército Gremista

Para construir o maior projeto de relacionamento
direto e o maior database de um clube de futebol no
Brasil com a sua torcida, seria importante impactar.
A criação de uma estratégia mercadológica utilizando as mais diferentes ferramentas de marketing se
mostrava imprescindível. A campanha deveria ter
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O Grêmio sempre se diferenciou pela garra, pela
luta e por fazer de cada jogo uma batalha. No entanto,
a ideia em torno do nome “Exército Gremista” não
possui qualquer conotação bélica. Essa denominação
se refere ao conceito de nação, de seguidores que se
unem em torno de uma paixão: o time do coração. A
prioridade era salientar que são eles, os seguidores, que
fazem a força do clube. Por isso, quando o torcedor foi
chamado a participar, foi sempre utilizada a
palavra “alistar”. O caráter de convocação,
o sentimento de pertencer a algo maior,
permeou na íntegra a comunicação desenvolvida para o Exército Gremista. As peças
gráficas, desde a logomarca até o material
de folhetagem, fizeram uso de influências do
construtivismo russo e de uma linguagem
direta na convocação do torcedor. Toda linha
salientou a união de gremistas em torno do seu
time, de sua paixão, sempre respeitando o seu perfil
histórico. O clube convocou, abertamente, toda a sua
torcida a se alistar no seu Exército.

A essência do Projeto Exército Gremista

A campanha Exército Gremista, uma ação inovadora entre os clubes de futebol brasileiros, foi lançada
em setembro de 2009. A dinâmica ressaltava que
a pessoa interessada em se alistar deveria preencher
um questionário com informações e pagar uma taxa
simbólica de R$ 5,00 no momento do cadastramento,
ganhando assim um cartão fidelidade – cartão do
torcedor gremista – quando então passava a fazer
parte de promoções e a receber notícias e informações
sobre o Grêmio. Não havia qualquer pagamento
referente a mensalidades, anuidades ou manutenção.
Quem se cadastrava no Estádio Olímpico podia fazer
o pagamento na Central de Relacionamento. Quem
se cadastrava pela internet podia fazê-lo por cartão
de débito ou de crédito ou por boleto bancário.

marketing

O cartão do torcedor era retirado no Olímpico
(Central de Relacionamento). Os torcedores que
adquiriram pela internet e quiseram receber em seu
domicílio podiam fazê-lo. Para tanto, tinham que pagar a taxa de expedição e entrega no valor adicional de
R$ 5,00. O cartão do torcedor gremista é permanente,
não tem período de validade determinado. O cartão do
torcedor menor, entregue para crianças, tem validade
até a data em que completa 12 anos. Só após, então,
é possível receber o cartão permanente.

Programa Exército Gremista –
o que é, quem participa

• Formação de um banco de
dados sobre a sua torcida
• O clube passa a usar os dados fornecidos para orientar ações
de marketing de relacionamento
e vendas, além de se adequar
ao cadastramento de torcedores
pretendido pelo Ministério do
Esporte dentro do Estatuto do
Torcedor
• Torcedor e simpatizantes
não sócios de qualquer idade e
região geográfica, ao adquirir o
“Cartão do Torcedor Gremista”, recebem o cartão
para facilitar a compra de ingressos e participar das
promoções
• Todos os associados do Grêmio em dia com suas
obrigações sociais e com seus cadastros completos
e atualizados estão automaticamente inseridos no
programa

• Promoções para os sócios que completarem o
cadastro e os novos torcedores que adquirirem o cartão
do torcedor gremista
Principais aspectos da campanha:
• Custo zero para o clube: a campanha se paga,
mesmo sem patrocínio
• A motivação imediata é a aquisição de um cartão
smart (por apenas R$ 5,00), com a entrega de um
brinde comemorativo e promoções em compras de
camisetas oficiais
• O principal apoio logístico é a Central de Relacionamento, com 12 postos de
call center, a fábrica de kits e seis
guichês de atendimento.
• O grande canal de cadastramento é a internet (hotsite www.
exercitogremista.com.br )

A campanha Exército
Gremista, uma
ação inovadora
entre os clubes de
futebol brasileiros,
foi lançada em
setembro de 2009

Cartão do torcedor gremista

• É um cartão smart (inteligente, com chip),
personalizado, que serve de identidade do torcedor,
proporcionando ao seu titular uma série de vantagens.
Tem o nome do torcedor impresso e o seu número
de cadastro na face do cartão

Vantagens

• Brinde: botom (pin) do Grêmio, folheado em
prata
• No cadastramento, com a aquisição do cartão, o
torcedor recebe um desconto especial na compra de
uma camiseta oficial GRÊMIO/PUMA, na loja Grêmio Mania do Olímpico ou na loja virtual do Grêmio
• Também de posse do cartão, o torcedor pode
comprar o ingresso para jogos do Grêmio no Estádio
pela internet ou nos postos externos sem enfrentar filas
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Infraestrutura do
Programa Exército
Gremista

Para a sua implantação, foi
composto um grupo multidisciplinar que oportunizou uma
infraestrutura completa para
realização desse trabalho de grande envergadura
e dimensão. Cada área do clube passou a exercer
importantes atividades no dia a dia do Programa.
Praticamente todo o processo foi implementado pela
equipe de colaboradores do clube.

Marketing

• Planejamento e gestão das campanhas
• Gestão do ciclo de venda (marketing, produção,
venda, entrega)

Central de Relacionamento

• 12 postos de telefonia (ativa e passiva)
• 6 guichês de atendimento
• Fábrica de kits e despacho das mercadorias
vendidas
• TI
• Banco de dados de marketing integrado ao histórico das interações dos torcedores (ingresso, associação,
compras na loja)
• Data Center de alta disponibilidade
• Softwares WEB de cadastro, de segmentação da
base de dados, de monitoramento das ações
• As equipes de planejamento, coordenação e
execução da infraestrutura são compostas por funcionários do clube
Manutenção a serviço da excelência em logística
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• Os softwares de CRM foram desenvolvidos
internamente
• A Central de Relacionamento é composta por
funcionárias e estagiárias do clube. O que traz o total
domínio e autonomia do Clube na condução do seu
Programa de Relacionamento, oportunizando também um melhor resultado financeiro, pois o trabalho
não é repassado para empresas terceirizadas, como
fazem outros clubes.

Convocando a Nação
Tricolor para alistar-se
Como a verba de marketing era
pequena, se mostrava fundamental
causar o maior impacto possível. Era
preciso ter um plano de comunicação
inovador que maximizasse as diferentes
formas de interagir com um público
muito grande e disperso geograficamente.
Assim, a campanha foi planejada
de forma a chegar aos olhos e ouvidos
da maior parte possível de gremistas, pois era fundamental falar com tricolores de todas as idades
e classes sociais, além de atingir a totalidade do
Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil. A
meta era alcançar os tricolores nos diversos cantos
do globo. A agência, a SLM Ogilvy, optou pela
integração de várias mídias off-line e on-line: desde
o comercial para televisão, passando pelo cinema,
televisões de plasma em shopping centers, jornal,
faixas para o estádio, rádio e banners para internet,
além de, em conjunto com a área de marketing
do Grêmio, a utilização de ferramentas de mídia
social, como as comunidades do Orkut e os blogs
de torcedores. Paralelamente foi criado um hotsite
www.exercitogremista.com.br
O Grêmio utilizou seus acordos comerciais com
diferentes redes de comunicação para veicular a
campanha de convocação para o Exército Gremista.
As redes sociais (blogs, comunidades, fóruns, etc.)
foram muito utilizadas, assim como o marketing
viral, que foi gerado pelos próprios torcedores na
web. Impactados pela campanha que os convocava
a se alistarem no programa, além de aderirem como
membros, passaram a ser militantes em busca de
novos alistados. A paixão pelo Grêmio invadiu a internet com vários vídeos e ação boca-a-boca, gerando
um buzz no mercado e aumentando o número de
alistados no Exército Gremista.
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Artilharia Tricolor:
Programa de Fidelização
Para consolidar o processo de relacionamento
implantado em 2009, o Grêmio lançou em 2010
um Programa de Fidelidade, denominado Artilharia
Tricolor, com o principal objetivo de recompensar o
torcedor pelos seus gastos e outras interações com o
clube – uma dinâmica que ocorre pela acumulação
de pontos, denominados “gols”, que podem então ser
trocados por produtos.
O foco prioritário era criar mais um atrativo para
os membros do Exército Gremista se associar ao clube e para os sócios manterem
em dia suas mensalidades, pois os associados passam a ter pontuação dobrada
no Programa de Fidelização.
Artilharia Tricolor é um programa de
fidelidade para associados e cadastrados no
Exército Gremista que soma pontos – gols
- para os torcedores, que podem ser trocados por produtos e em promoções especiais.

Objetivos

• Recompensar todos os torcedores gremistas
cadastrados, associados ou não, por sua fidelidade e
relacionamento, estimulando o consumo de produtos
das lojas Grêmio Mania do Estádio Olímpico e do site
www.gremio.net, reduzindo o índice de inadimplência
dos sócios e buscando o fortalecimento da instituição
• Esse programa coroa o outro – o de gestão de
relacionamento do Grêmio – o Exército Gremista

Conceitos básicos

• Pontuação ocorre pela compra de produtos
oficiais nas lojas do Grêmio (no Olímpico e na Loja
Virtual), pagamento de mensalidade social, compra
de ingresso (além de outras ações, como aniversário,
associação, etc.)
• A premiação ocorre com produtos da loja do
Grêmio
• Sócios pontuam em dobro

Divulgação

• Apresentação para imprensa e formadores de
opinião.
• Treinamento do público interno
• Site do Grêmio e do Exército Gremista
• Vídeo distribuído no Youtube e redes de relacionamento
• E-mail marketing

marketing
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Tabela

Tabela de pontuação
Gols por ação sem valor

Gols por R$ 10,00 gastos

20

Alistamento Exército sócio

10

Compra ingresso - sócio a prazo

10

Alistamento Exército torcedor

20

Compra ingresso - sócio à vista

40

Aniversário sócio

5

Compra ingresso - torcedor a prazo

20

Aniversário torcedor

10

Compra ingresso - torcedor à vista

100

Associação

10

Compra Loja - sócio a prazo

20

Bônus de largada sócio em dia

20

Compra Loja - sócio à vista

10

Bônus de largada torcedor alistado

5

Compra Loja - torcedor a prazo

100

Participação processo eleitoral

10

Compra Loja - torcedor à vista

20

Resposta a pesquisas por sócio

10

Pagamento mensalidade

10

Resposta a pesquisas por torcedor

20

Pagamento mensalidade débito automático

• Folhetos distribuídos nas lojas e durante os jogos

Metas para aumento:

• Da adesão ao Exército Gremista
• De número de associados e fidelização do número
de sócios
• Da venda de ingressos
• Das vendas da loja
• Do resultado econômico do Grêmio

Ações que geram pontos

O programa foi definido visando a recompensar seus
participantes pelas seguintes ações de relacionamento:
• Compras de produtos na Grêmio Mania do Estádio Olímpico ou na Loja Virtual (www.gremio.net)
• Compra de Ingressos para os jogos do Grêmio
no Olímpico
• Pagamento de mensalidades sociais
• Pela inclusão do participante no quadro social
do Grêmio (novo sócio)
• Pelo alistamento (cadastramento) do torcedor no
“Exército Gremista”
• Por participar e responder a pesquisas lançadas
no site do Grêmio
• No mês de aniversário do participante
• Bônus de largada
• Pela participação nos processos eleitorais realizados pelo Grêmio

Grêmio interativo:
o Exército Gremista na web
Para mobilizar o Exército Tricolor, foram organi-

zadas e promovidas múltiplas ações de interatividade
e de atratividade para todos os alistados no hotsite do
Exército Gremista. Cada promoção tinha o objetivo
de fomentar a participação dos alistados, aumentando,
assim, o número de tricolores no Exército Gremista.
Algumas promoções davam prêmios ou pontuação
dobrada da Artilharia Tricolor para os sócios e para
os alistados no programa.

Algumas das promoções
realizadas foram:
A Escolha é Sua! Escolha
a terceira camisa oficial do Grêmio

Uma tarefa e tanto para os alistados no Exército
Gremista. Os torcedores alistados tiveram a oportunidade de interagir com o clube. Dessa vez escolhendo
a terceira camisa de 2010 a ser utilizada em jogos
oficiais pelo Grêmio. Eram dadas cinco opções de
camisas. O modelo 3 teve 49,4% dos mais de 25 mil
votos válidos e passou a compor o fardamento oficial.

Você escolhe. A Killing pinta!

Um concurso onde o torcedor escolhia de que
forma o Olímpico seria pintado. Bastava entrar no
hotsite e votar nas opções apresentadas. Além de
ajudar a escolher a nova cara da casa do Tricolor,
alistados ganhavam 20 gols no Artilharia Tricolor e
sócios eram contemplados com 40 gols. Quase 19
mil pessoas participaram dessa promoção.

Torcedor repórter

Um programa de TV onde quem faz a entrevista é
Manutenção a serviço da excelência em logística
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o torcedor. De quinze em quinze dias, sócios e alistados no Exército Gremista são convidados a participar
de uma entrevista com expoentes do futebol gremista,
enviando perguntas para serem respondidas pelo
convidado para, então, depois, assistir às respostas
do entrevistado.

Musa do Gauchão 2010

Uma convocação foi feita conclamando para
escolher a candidata que iria representar o Grêmio
Foot-Ball Porto Alegrense no concurso Musa do
Gauchão 2010. Eram três candidatas, numa eleição
exclusiva para os torcedores e sócios alistados, mais
de 11 mil pessoas participaram.

Torcedor aniversariante

Todos os meses, uma promoção sorteia 100, entre
os torcedores alistados que fazem aniversário naquele
mês, entrada franca, oportunizando que cada um dos
vencedores e ainda mais um acompanhante torçam
para o Imortal Tricolor na maior mordomia. Mas
ambos (torcedor e o seu acompanhante) devem estar
alistados e com seu Cartão do Torcedor Gremista em
mãos. Uma forma de gerar mais alistados e atrair a
visita ao hotsite para ver se foi sorteado.

A internet como instrumento de
relacionamento e informação

Manter o relacionamento com todos os alistados
ao Exército Gremista passou a ser a prioridade.
Para intensificar a comunicação, de forma direta e
econômica, foram utilizados os e-mails marketing
- incentivando a participação e a visita ao hotsite,
convidando a conhecer as promoções e homenageando os torcedores em datas comemorativas, além de
promover a associação ao Grêmio.

Multiplicando impactos,
otimizando recursos

A sinergia entre as diferentes ferramentas de
marketing possibilitou otimizar os resultados e contribuiu para tornar o Exército Gremista ainda mais
fortalecido.
O marketing integrado, utilizando mídias off-line e
on-line, aliou a propaganda, a promoção, o merchandising nos diferentes espaços do Estádio e nos pontos
de venda dos produtos com a marca do Grêmio,
marketing direto, mídia digital, relações públicas,
marketing interativo, entre outros. Em conjunto com
a Assessoria de Comunicação do Grêmio, a utilização
de ferramentas de mídia social, como as comunidades
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do Orkut e os blogs de torcedores foram muito utilizados. Ações como essas subsidiaram a solidificação
da imagem do Exército Gremista e promoveram a
conquista de milhares de alistados.
O marketing viral se tornou uma importante
ferramenta de disseminação do Exército Gremista
(uma forma de chegar nos tricolores de todas as idades e classes sociais, além de atingir o interior, outros
estados do Brasil e até mesmo os gremistas do exterior). A estratégia começou com a divulgação pelos
diversos blogs tricolores. Após uma seleta reunião, os
internautas receberam as informações em primeira
mão e durante alguns dias tiveram a exclusividade
na divulgação da novidade.
Assim, passados alguns dias, a campanha entrou
no ar. A mídia principal foi a TV, onde ocorreu um
investimento concentrado durante 15 dias. O valor
foi de R$ 1.000.000,00 (com créditos da Rede Globo
gerados pelo Clube dos 13, com as negociações do
televisionamento do futebol). No jornal, a mídia foi
de sustentação e também utilizou créditos de permuta, assim como no cinema. Não houve aporte
financeiro para pagamento de mídia, pois foi feito
um planejamento para usar os créditos que o Grêmio
acumulou e tinha direito. Em paralelo, o portal do
Grêmio e um hotsite do projeto passaram a dar os
detalhes da campanha.
A duração de uma partida é infinitamente superior
aos noventa minutos: ela se eterniza na memória da
torcida que, movida a paixão pelo futebol, espera a
prosperidade.
O futebol é assim: desperta na pessoa um sentimento virtuoso que transcende o afeto, vai além do
amor e chega ao desvario da paixão. Porque torcer
pela camisa tricolor se mostrava como uma entrega
plena. O desejo da vitória. Ser campeão. O torcedor
querendo sê-lo através do futebol. E o time querendo
vencer por ele.
Valorizar o torcedor, envolvê-lo e incentivar a sua
paixão foram as estratégias do Exército Gremista. E
os resultados vieram e ultrapassaram as linhas do
gramado, invadiram as arquibancadas e o coração
dos gremistas de todas as querências.

Resultados Obtidos
Uma resposta poderosa:
240 mil alistados no Exército Gremista

Em um ano, o Exército Gremista já tem, aproximadamente, 240 mil alistados. Gremistas de todos os
cantos do Brasil e do mundo fazem parte deste que já
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é o maior banco de dados que um clube tem de sua
torcida no país do futebol.
O hotsite contou com mais de 1,14 milhão de
acessos em onze meses, originados de mais de 115
diferentes países (dados de 07 de agosto de 2010).
Foram 636 mil diferentes pessoas que visitaram o
site. A cada três entradas uma pessoa se alistava. As
visitas – os internautas permanecem em média por
4,5 minutos lendo as notícias - totalizaram mais de
4,8 milhões de pageviews entre setembro de 2009 e
agosto de 2010.
Os benefícios foram entendidos e usufruídos pelos
alistados no Exército Gremista. Além de participar de
votações e dar a sua opinião, os alistados marcaram
Gols na Artilharia Tricolor, coletando vantagens. Ou
seja, puderam comprar ingresso antecipadamente
com desconto, aproveitar as vantagens na loja Grêmio
Mania do Olímpico ou no shopping virtual, enfim,
desfrutar dos diversos benefícios que o Exército Gremista oferece.

Grêmio e sua torcida: uma
relação apaixonada e fortalecida
Se o desempenho em campo do Grêmio não
tem sido dos melhores, nos últimos anos, o mesmo
não se aplica a sua torcida. Ela não para de crescer
(Fonte: 4ª Pesquisa LANCE! - Ibope – 2010). Esse é
um fenômeno único no Brasil. Mesmo com poucos
títulos desde 2004, um da Série B em 2005 e dois
títulos gaúchos (o de 2010 saiu após a pesquisa), o
Grêmio vem fomentando o crescimento da torcida
tricolor. O Internacional, ao contrário, mesmo com
suas conquistas recentes, tem perdido em torcida para
o Grêmio, segundo a pesquisa. O Grêmio, que tinha
43% da torcida gaúcha em 1998, oscilou para 43,4%
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em 2004, deu grande salto em 2010, quando atingiu
52,1%, o único caso de time com maioria absoluta
no seu estado.
O Inter cresceu, mas muito menos. Sua sequência
foi 34% (1998), 33,2% (2004) e 35,3% (2010). Em 12
anos, a diferença a favor do Grêmio passou de nove
pontos percentuais para 16,8.
A 4ª Pesquisa LANCE! - Ibope de torcidas ouviu
7.109 pessoas em todo o Brasil, a partir de 10 anos
de idade, em 141 municípios de variados tipos e tamanhos. O Grêmio aparece consolidado com a sexta
maior torcida do Brasil (a maior fora os clubes do eixo
Rio/SP), com um número estimado de 7,7 milhões de
torcedores espalhados por todo Brasil (4% entre os que
são torcedores de futebol no Brasil). O que confirma
que a paixão pelo tricolor está cada vez mais em alta.
Certamente, o esforço focado no envolvimento e
relacionamento com a torcida, realizado nos últimos
anos, foi fortalecido com o Exército Gremista. Essa
ação gerou um relevante fortalecimento do vínculo,
da paixão pelo Grêmio.
Vendas pela internet: facilitando e promovendo a
compra de ingressos e o acesso ao estádio
Os gremistas passaram a usufruir cada vez mais
da agilidade, segurança e melhor preço para a compra
de ingressos pela internet com o cartão do torcedor
do Exército Gremista. Além da compra, o acesso ao
Estádio ficou mais fácil e rápido.
A evolução nos últimos três anos da venda de ingressos pela internet foi muito grande. Em 2008, do
total de ingressos vendidos pelo Grêmio, 11% foram
pela internet. Em 2009, com o início do Exército
Gremista e maior incentivo da venda pela web, o
número passou para 24%. Em 2010, até agosto, este
índice já está em 28%. A projeção para 2010 é que
mais de 25 mil membros do Exército Gremista já
Gráfico
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comprarão ingressos pela internet. Esses torcedores
têm um desconto de 10% sobre o valor do seu ingresso.
O sócio torcedor paga 50% sobre o valor do ingresso na compra pela internet e, em 2010, passou a
ter mais 10% de desconto, sendo assim uma grande
vantagem para quem é sócio e adquire o ingresso pela
internet. Mais um incentivo para que os alistados no
Exército passem a ser sócios.

Mais receitas e mais
valor para a marca
As promoções realizadas pelo Exército Gremista
permitiram importantes ganhos financeiros para o
clube. A venda de produtos da loja atrelados às campanhas proporcionaram mais de 28 mil transações
comerciais na Grêmio Mania, o que gerou uma arrecadação superior a R$ 2 milhões em poucos meses,
somente com as promoções. Além disso, o envolvimento da torcida oportunizou, ainda, um aumento
nas vendas de produtos fora das promoções, os quais
têm uma margem maior de rentabilidade. Ou seja, o
sucesso superou as estimativas iniciais.
Análises realizadas pela empresa de consultoria
e auditoria Crowe Horwath RCS reconhecem que o
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é o clube brasileiro
que mais cresceu desde 2004. Segundo esse estudo,
o Grêmio cresceu 218%. A força de sua marca é resultado da melhora de suas receitas nos últimos anos,
especialmente com seus sócios, marketing, bilheteria
e cotas de TV, o que contribui para que o Tricolor
gaúcho tenha a maior torcida da Região Sul. A Crowe
Horwath RCS, por meio de sua área Esporte Total,
desenvolveu um estudo inédito sobre o valor das
marcas dos maiores clubes brasileiros. A métrica da
análise seguiu uma rígida metodologia própria, utilizando variadas informações históricas disponíveis no
mercado, como dados financeiros dos clubes, perfil e
hábitos dos torcedores, dados de marketing esportivo,
além dos dados econômicos e sociais sobre o mercado

nacional e local em que os clubes atuam.
Desde o surgimento do Exército, mais de oito mil
gremistas passaram a se associar ao clube, que já
conta com aproximadamente 50 mil sócios. A meta
é trazer muitos dos quase 30 mil que já foram sócios
e, hoje, estão inativos. A projeção é ter ganhos significativos, pela continuidade da campanha, agregando
novas associações e fidelizando os sócios antigos.
As soluções em TI, proporcionadas pelo cartão
do torcedor do Exército Gremista, comprovaram ser
o melhor desfecho para problemas crônicos de venda de ingresso e acesso – além da oportunidade de
gerar mais receitas e do fortalecimento da instituição
através do CRM.

Visão de futuro
A segunda fase, que já está iniciando, tem como
principais objetivos:
• Estudar o perfil do torcedor para lhe fornecer
mais valor – nenhum clube do Brasil conhece tão
bem o seu torcedor
• Utilizar esta rica base de dados para gerar ainda
mais receitas ao Grêmio, convertendo-os a sócios e
comprando mais produtos oficiais
• Criar ações que foquem um maior e mais
profundo conhecimento das necessidades e desejos
dos tricolores, antecipando-se, assim, na oferta de
produtos e serviços e agregando mais valor à relação
• Ter uma visão sistêmica de como é percebida a
proposta de valor do Exército Gremista, um projeto
inovador no marketing esportivo brasileiro
No campo e na vida, no drible e no jogo, no peito e
na raça se funde a paixão pelo futebol. Torcer é pertencer, é se identificar com o time. O Grêmio fomentou
o apego e a mobilização do sentimento tricolor. Vida
longa ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense! Porque
é um clube que clama por sua torcida. E os gremistas com garra, com mágica, com seus mil gritos de
incentivo, certamente, continuarão a incitar vitórias.

Cesar Pacheco é vice presidente do Conselho de Administração do
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense;
Caco Keller é Gerente Executivo de Marketing do clube;
Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento.
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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
dúvida, um dos mais irreverentes e criativos profissionais do mercado.
Além 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 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 saía do carro
crente de que havia batido o recorde da pista. Mas, para sua decepção, ouvia do chefe da equipe que seu
tempo, comparado com o dos demais competidores, mal daria para aparecer na tabela do campeonato.
Porém, no dia da corrida algumas coisas poderiam mudar completamente. Afinal já existiam alguns casos
desse tipo em que 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 última 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 qualquer coisa 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 se colocou na última posição para aguardar o sinal verde.
Em conversa prévia 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 do 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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