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trajetória da Fiat no Brasil nos últimos anos é, seguramente, um dos maiores cases 
de gestão bem sucedida de uma grande organização.  Em 2003 o board mundial da 
companhia, decidido a eliminar o vermelho que tingia os resultados da montadora 
no país, nomeou um novo presidente para a operação. Escolheu, aliás, pela primeira 
vez, um brasileiro: Cledorvino Belini, um paulistano que desde 1973 já trabalhava no 
grupo. Ele assumiu em 2004 e, um ano depois, a Fiat já era uma empresa lucrativa. 

Belini, presidente da Fiat para a América Latina, é o entrevista da seção 
Personal Case que abre mais esta edição de Case Studies – Revista Brasileira de 
Management.

O primeiro dos cases da edição é o da Arcon, e detalha o crescimento de uma 
companhia que tem como target os serviços de segurança na área de Tecnologia 
da Informação (TI).

Sobre o grupo Grupo Salinas, Case Studies mostra a trajetória de um dos principais 
empreendedores e empregadores do setor de turismo no Nordeste brasileiro.

O Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS) possui 40 anos de atividades na área de 
educação. E sempre alinhado com as novas tecnologias, como mostramos nesta 
edição.

O case da Softtek mostra a expansão de uma companhia fornecedora do mercado 
de TI, agora com foco no aquecido segmento empresarial de Business Consulting.

A Visual Turismo é uma das maiores operadoras do mercado brasileiro, responsável 
pelas viagens de um milhão de passageiros em sua trajetória, cujos detalhes 
apresentamos nesta edição.

Já o trabalho sobre a Ecovias descreve uma ação bem sucedida em recuperação 
ambiental desenvolvida pela empresa, concessionária que opera a ligação entre a 
região metropolitana de São Paulo e o porto de Santos.

O compromisso da ArcelorMittal Tubarão (maior produtora mundial de 
semiacabados de aço) com o meio ambiente é o foco publicado neste número de 
Case Studies.

E sobre a Beraca detalhamos o desempenho de uma empresa especializada em 
soluções e tecnologias para mercados que vão de água e saneamento a alimentos.

Nos Cases & Causos de Marketing, de nosso impagável Decio Clemente, os leitores 
e leitoras verão como uma estratégia aparentemente fácil por ir por água abaixo...

A

Sérgio CoSta
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AdministrAdor precoce
“Comecei a trabalhar já aos 13 anos de idade, como 

office-boy em uma empresa de consultoria, a Soteplan, 
em São Paulo. Como eu era bem curioso e perguntava 
muito sobre o que via no trabalho, desde cedo aprendi os 
princípios básicos de organização, compreendi o que era 
um fluxograma e por aí vai. Anos depois, fui trabalhar nas 
Indústrias Matarazzo como auxiliar de pessoal. O que eu 
desejava, mesmo, era trabalhar na área de laboratórios. 
Porém, quando um dia fui falar com meu chefe, Rubens 
Ricoy, pedindo a transferência, recebi a primeira indicação 
de que minha carreira na verdade seguiria por um outro 
caminho.  ‘Você tem muito mais inclinação para adminis-
tração ou economia do que para a área técnica’, disse ele.”

o ingresso nA FiAt
“Em 1973 passei em um processo seletivo da Fiat 

Tratores, mais tarde Fiat Allis, e ingressei no grupo como 
supervisor de Sistemas e Métodos. Desenvolvi todo o siste-
ma de peças de reposição, que ficava na Via Anchieta. Um 
dia, já formado em Administração de Empresas,  resolvi 
que era hora de fazer um mestrado. Só que as aulas eram 
no período diurno. Já tinha conseguido outro emprego, que 
me permitiria conciliar horário, e ia sair, quando o diretor 
comercial me chamou. ‘Você implantou um sistema que 
assegura visibilidade do faturamento, do atendimento e 
tudo mais. Queremos que você fique.’ Então eu me tornei, 
aos 25 anos de idade, um dos mais jovens gerentes da Fiat, 
respondendo pela área de peças de reposição. Era como se 

O executivo Cledorvino Belini é um paulistano (“da gema, nascido a uma 
quadra da Avenida Paulista”) de conversa fácil. Qualidade, aliás, que usa 
constantemente no papel de cliente oculto,  quando conversa anonimamente 
com consumidores, vendedores e taxistas, para colher a percepção das 
marcas e muito aprendizado. “Quando se olha com humildade o mercado, 
observando tanto o cliente quanto os concorrentes, sempre há o que 
aprender”, comenta o presidente da Fiat para a América Latina. Esta 
capacidade de apreender a realidade e de desenhar estratégias precisas 
foi essencial para que a Fiat se tornasse uma empresa lucrativa, líder de 
mercado por nove anos e focada em resultados.
Com quase 40 anos de trabalho somente no Grupo Fiat, Belini ainda não fala 
em pendurar as chuteiras. “Meus planos são de trabalhar mais e aprender 
mais. O processo de aprendizado é infinito”, garante.

“O prOcessO de 
aprendizadO é infinitO”

C l e d o r v i n o  B e l i n i
Presidente da Fiat para a América Latina
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eu tomasse conta de uma empresa dentro de uma grande 
empresa. Afinal, respondia pela administração de 30 mil 
itens de peças. Comecei, também, a trabalhar no desen-
volvimento de produtos e investir em outros mercados, 
através da rede de concessionárias. E fui promovido a 
gerente nacional de vendas de tratores.”

o plAno cruzAdo
“Em 1979 ainda na área de tratores, fui convidado a 

assumir a diretoria de Suprimentos. Cuidava de compras, 
logística, planejamento de produção. Ficava três dias e 
meio em Belo Horizonte e um dia e meio em São Paulo. Eu 
ocupava o cargo quando, em 1986, foi decretado o Plano 
Cruzado e o mercado foi atingido por medidas como o con-
gelamento de preços. Felizmente foi possível administrar 
bem essa situação adversa, porque na Fiat Allis estava 
tudo afinado em planejamento, compras etc. Por outro 
lado, a Fiat Automóveis enfrentava algumas dificuldades 
com o parque de fornecedores. Até então, o diretor fora 
sempre italiano, mas resolveram considerar a opção de um 
brasileiro. Antes de buscarem um executivo no mercado, 
procuraram alguém dentro do próprio grupo e decidiram 
pelo meu nome. Assumi como diretor de Compras da Fiat 
Automóveis em 1987.”

mineirizAndo A FiAt
“Até esta época, apesar de nossa fábrica ficar em 

Betim, Minas Gerais, tínhamos cerca de 80 fornecedores 
em São Paulo, respondendo por 70% de nossas compras. 
Enfrentávamos uma desvantagem competitiva diante de 
nossos concorrentes por comprar materiais em São Paulo, 
produzir em Minas Gerais e ter a maioria das vendas 
justamente no mercado paulista. Recebi como desafio 
criar uma base de fornecedores em Minas Gerais. Ou 
seja, mineirizar a Fiat. Comecei conhecendo o sistema 
japonês, fazendo estágios naquele país e visitando não só  
montadoras, fornecedores e subfornecedores, mas até a 
casa de famílias de operários. É que o japonês plantava 
arroz pela manhã e trabalhava à tarde em fábricas de au-
topeças. Voltamos, traçamos a estratégia e implantamos a 
mineirização do parque de fornecedores.  Na época, a Fiat 
tinha 9% de market share. Em menos de três anos zeramos 
uma desvantagem na logística que, na época, estimávamos 
em US$ 200 por veículo produzido. Hoje temos cerca de 
70% das compras em Minas Gerais. E nossa participação 
de mercado cresceu progressivamente, chegando a 22,4% 
em setembro de 2011.”

o desAFio do pAlio
“Em 1993 assumi a diretoria comercial da Fiat Au-

tomóveis. E nesse cargo tive, como importante desafio, 
o lançamento no Brasil, em 1996, do Fiat Palio, o carro 
mundial da Fiat. O Palio tinha de atender a vários mer-
cados de características 
diferentes ao mesmo tem-
po.  A estratégia incluiu o 
envio de 200 de nossos 
engenheiros para a Itália, 
para que trabalhassem em 
conjunto na plataforma, 
absorvessem a tecnologia 
e a adaptassem às carac-
terísticas do Brasil, onde 
o combustível já t inha 
adição de álcool. Este foi 
o primeiro projeto que 
mobilizou toda a empresa. 
Nessa estratégia, passei 
uma fase importante na 
área de compras; no final, 
já estava em vendas e 
ainda participei de todo o 
programa de marketing para o lançamento. Desde que 
foi lançado, o modelo é um sucesso de vendas no país, 
contribuindo decisivamente para que a Fiat se alçasse à 
liderança de mercado.”

operAção globAl
“Paralelamente, a Magnetti Marelli, fabricante de 

componentes e sistemas automotivos do Grupo Fiat, ad-
quiria a Cofap. E fui convidado, em 1997, para executar 
a reorganização societária, administrativa e operacional 
da nova empresa. Dois anos depois, assumi como CEO 
da companhia, acumulando também a divisão mundial 
de amortecedores. Foi uma experiência de globalização 
muito interessante. Neste período ingressamos no mer-
cado norte-americano, inclusive construindo uma fábrica 
e abrindo um centro de Pesquisa & Desenvolvimento. 
Na Itália inauguramos uma fábrica em Melfi e um centro 
tecnológico em P&D em Torino. Meu mês se dividia 
em uma semana no Brasil e três semanas no exterior, 
a maior parte na Itália, prospectando novos clientes. 
Com a expansão, passamos à posição de fornecedores 
de grandes montadoras mundiais, como GM, Renault 
e Suzuki.”

Recebi como 

desafio criar 

uma base de 

fornecedores 

em Minas 

Gerais. Ou seja, 

mineirizar a Fiat
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o retorno
“Um dia, no final de 2003, fui chamado para uma conversa 

com o então CEO da Fiat mundial, Herbert Demel. Austríaco, 
ele presidira a Volkswagen no Brasil. A conversa fluiu em 
três idiomas, misturando italiano, inglês e português, e girou 
em torno do mercado brasileiro, de produtos, plataformas. 
Mas também incluiu uma sondagem sobre meu interesse em 
voltar a trabalhar na montadora no Brasil. O grande objetivo era 
reverter os prejuízos da Fiat no mercado brasileiro e tornar a 
operação lucrativa. Aceitei o desafio e assumi, em 2004, como 
CEO da Fiat Auto na América Latina. Até então, o cargo não 
havia sido ocupado por um brasileiro.”

chegAndo à liderAnçA
“Até então, a Fiat no Brasil adotava uma estratégia de 

buscar volume de vendas, mesmo com perda de margens. 
Mas concluímos que tínhamos de trabalhar muito forte em 
novos produtos, em tecnologias e em qualidade. Do outro lado, 
ter competitividade. E na terceira ponta, fortalecer o relacio-
namento com os stakeholders, ou seja, com concessionários, 
fornecedores, público interno, clientes, acionistas. As vendas 
eram de 341 mil unidades em 2003 e nossa operação no Brasil 
estava no vermelho. Em 2005, voltamos ao lucro e, desde 
então, tratamos de melhorar nossos resultados. Também em 
2005, dentro de um processo de reestruturação mundial do 
Grupo Fiat, passei a acumular a presidência da Fiat do Brasil, 
a holding do grupo.”

humildAde
“Adoro o papel de cliente oculto. Sem me identificar, 

procuro conversar com diversas pessoas, para colher a 
percepção das marcas. Converso muito com taxistas, 
o que é ótimo... E visito concessionárias, nossas e da 
concorrência, comparando o tratamento que dão ao can-
didato a comprador. Sempre colho um aprendizado dessas 
experiências. Quando se olha com humildade o mercado, 
observando tanto o cliente quanto os concorrentes, sem-
pre há o que aprender.” 

linhA diretA
“Outro aprendizado permanente eu recebo conver-

sando com os colaboradores da Fiat, dos diversos níveis, 
de gerência ao chão de fábrica. A cada dois meses, por 
exemplo, juntamos todos os líderes para ver o que está 
acontecendo na companhia e no mercado. E uma ou duas 
vezes por ano fazemos com cerca de duas mil pessoas, 
o que inclui todos os diretores, gerentes e mensalistas. 
Além disto existe a linha ‘Fale com o Presidente’, aberta 
a todos. É um canal de expressão importante: recebo os 
emails e os respondo. Há muitas perguntas interessantes 
e boas sugestões.” 

perspectivAs
“Para o futuro, meus planos são de trabalhar mais e 

aprender mais. O processo de aprendizado é infinito.”  
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M a r C e l o  B a r C e l l o s

Arcon

seu portfólio abrange os serviços de detecção de 
códigos maliciosos, gestão de vulnerabilidades, 
firewall & VPN, IPS, segurança para e-mail, 
segurança na web, segurança para endpoint, 

SIEM, otimização Wan e DLP, que utilizam tec-
nologia de empresas como Blue Coat, Trend Micro, 
Checkpoint, SourceFire, Trustwave, McAfee, For-
tinet, Websense, RSA, Cisco e Microsoft.

Com Centros de Operações de Segurança (SOCs) 
redundantes localizados no Rio de Janeiro e em São 
Paulo e uma equipe de profissionais de segurança 
certificados e altamente capacitados, a Arcon geren-
cia ativos de segurança que protegem mais de 125 
mil estações de trabalho e servidores de clientes de 
diversas verticais, entre elas finanças, telecomuni-
cações, administração pública, indústria, comércio, 
energia e serviços.

Nos últimos quatro anos a empresa cresceu a 
uma média de 48% ao ano, conquistou mais de uma 
centena de clientes e firmou-se como referência no 
mercado brasileiro de MSS, tendo conquistado ainda 
o primeiro lugar no ranking Anuário Outsourcing, 
no segmento MSS, em 2010 e 2011. 

crescimentO sólidO nOs
serviçOs de segurança em ti
Atuando no mercado nacional desde 1995, a Arcon é uma empresa 
especializada em serviços gerenciados de segurança (MSS – Managed 
Security Services). A companhia tem por missão selecionar, implantar, 
monitorar e operar, com eficiência e proatividade, sistemas de proteção 
da informação que maximizem o resultado dos investimentos e 
aumentem o nível de segurança das empresas de médio e grande porte 
do Brasil.
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MSS – o que é?

A sigla MMS nomeia o segmento de mercado de 
empresas que selecionam, implantam, monitoram 
e operam soluções de segurança de TI, tais como: 
firewall & VPN, IPS, segurança para e-mail, end-
point e na web, SIEM, entre outras que podem ser 
vistas no portifólio da Arcon.

As empresas atuantes 
nesse segmento normal-
mente não comercializam 
produtos de segurança. Ao 
invés disso, prestam serviços 
pagos em bases mensais que 
incluem não só o uso das 
tecnologias que seriam ad-
quiridas, mas também a sua 
implantação e operação em 
base contínua com qualidade 
medida através de acordos de 
nível de serviço. 

Existem quatro tipos de empresas chamadas de 
MSSP (Managed Security Services Providers):

Pure Players
Empresas cujo faturamento vem integralmente 

de produtos e serviços de segurança. São especialistas 
no assunto. Se você procura soluções tecnológicas 
avançadas, plataformas abertas, integração profunda 
de sistemas de segurança, flexibilidade, boa relação 
custo-benefício e alto nível de serviço, deve procu-
rar este tipo de empresa. A Arcon se encaixa nessa 
categoria.

Operadoras de Telecomunicações
Originaram o segmento fornecendo proteção para 

as conexões privadas e com a Internet agregadas aos 
serviços de comunicação de dados. Ainda represen-
tam uma parte do segmento no mundo. Empresas 
de pequeno ou médio porte que procuram serviços 
simplificados e padronizados – desde que não exce-
dam os limites da borda da rede – são o público-alvo. 

Generalistas de outsourcing de TI
Serviços de segurança são um item adicional do 

portifólio. Por vezes incorporam essa capacidade 
a partir de aquisições de players especializados ou 
fabricantes de produtos de segurança que já atuam 
como prestadores de serviço. Os preços variam de 
acordo com a capacidade de negociação. Para em-
presas que já contratam serviços de full outsourcing 

de TI, tem como desvantagem colocar todos os ovos 
em uma só cesta.

Fabricantes de produtos de segurança
Novatos no segmento. Empresas que tradicio-

nalmente vendem produtos de segurança iniciaram, 
especialmente no mercado internacional, unidades 

de negócio para venda de 
serviços, porém embutem os 
riscos inerentes de adotar um 
conjunto de soluções proprie-
tárias atreladas a apenas um 
fornecedor.

Os benefícios esperados 
na contratação de um MSSP 
são: 

• Redução do TCO (Total 
Cost of Ownership) de siste-
mas de segurança de TI

• Redução ou eliminação 
do investimento de capital em 

soluções de segurança em troca de despesas opera-
cionais com os serviços prestados

• Redução do prazo de implementação ou de 
adaptação a sistemas de segurança de TI

• Pagamento dos serviços com base no atingimen-
to de metas de qualidade

• Aumento do nível total de segurança de TI a 
partir da utilização de:

- infraestrutura de alta disponibilidade
- equipes com alto nível de capacitação e experi-

ência em regime 24x7x365 
- processos de gestão de TI e de segurança seguin-

do padrões normativos como ITIL, CobiT, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 20000-1 e SAS70

Segundo o Instituto Gartner, em 2011, as empre-
sas líderes na utilização da tecnologia da informação 
terão deixado de imobilizar recursos com equipamen-
tos e software, uma vez que terão adquirido mais 
de 40% da sua infraestrutura de TI como serviço 
(IaaS). O segmento de MSS é um dos que mais 
crescerão ao longo dos anos devido a fatores como a 
complexidade e custo da implantação de soluções de 
segurança, amadurecimento e ampliação das ofertas 
dos MSSP, resiliência do orçamento de segurança e 
a pressão regulatória sobre requisitos de segurança 
que recai sobre vários setores da economia.

Os clientes já vivem essa realidade. A Arcon 
identificou essa oportunidade desde 2007 e migrou 
o portifólio de integração de produtos para a oferta 
pura de serviços de segurança no modelo MSS. Para 

TecnoLogiA

CreSCiMento Sólido noS ServiçoS de Segurança eM ti

Atuando no mercado 
nacional desde 1995, a 
Arcon é uma empresa 

especializada em 
serviços gerenciados de 

segurança 
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enfrentar os desafios do 
setor investiu, em 2008,  
R$ 2 milhões na mo-
dernização e ampliação 
da infraestrutura e in-
vestirá mais R$ 10 milhões no desenvolvimento 
do portifólio e em softwares de apoio à prestação 
dos serviços.

MMS – Por que Migrar

Por que as organizações estão migrando 
para serviços gerenciados?

• A tecnologia de segurança muda rapidamente: 
apenas manter-se atualizado e fazer as escolhas 
certas pode ser muito trabalhoso e tomar uma 
decisão errada pode custar muito

• A natureza das ameaças de segurança está 
se tornando um problema sério: os ataques estão 
cada vez mais sofisticados, enquanto ferramentas 
de fácil utilização são disseminadas na Internet

• Segurança não é só uma questão tecnológi-
ca: as organizações precisam de uma arquitetura 
eficaz com processos rigorosos, detalhados e con-
sistentes

• O monitoramento, a administração e o geren-
ciamento deixaram de ser opcionais, demandando 
atenção 24x7x365, o que leva as empresas a re-
pensarem suas estratégias de segurança

• É difícil e caro para empresas não especializa-
das em segurança manter equipes de profissionais 
qualificados para operar e evoluir os sistemas

• A imobilização de capital em ativos fixos 
de segurança, o risco na adoção e o total cost of 
ownership (TCO) são minimizados

MSS – infraeStrutura

Redes de comunicação, servidores e 
aplicações 

Alta disponibilidade baseada em redundância 
de recursos é o objetivo da estrutura de telecomu-
nicações e servidores que tem como finalidade 
suportar as aplicações utilizadas pela Arcon para 
gerir os ambientes de nossos clientes. 

Para tal, são utilizados dois SOCs localizados 
em prédios AAA no Rio de Janeiro e em São Paulo 
e dois Data Centers padrão Tier III nestas cidades. 

Essa infraestrutura permite suportar os seguin-
tes eventos sem interrupção nos serviços prestados: 

• Ausência de fornecimento de energia elétrica 

• Manutenção preventiva 
e corretiva de componentes 
de rede, servidores e apli-
cativos 

• Falha completa ou des-
truição de um SOC e um Data Center

Processos, qualidade e segurança da 
informação 

A Arcon utiliza os seguintes padrões para 
a formulação e implementação de processos e 
controles: ISO 9001, ISO/IEC 27001, SAS70, 
ISO/IEC 20000-1, ITIL e CobiT. As evidências 
da utilização desses padrões podem ser auditadas 
pelos clientes sempre que não existir certificação 
válida disponível para comprová-las.

CertifiCaçõeS

A Arcon investe continuamente em sua equipe, 
garantindo profissionais experientes e certificados 
a seus clientes.

A lista de certificações contém as tecnologias 
Premium dos fabricantes líderes no Quadrante 
Mágico do Instituto Gartner. Em relação às cer-
tificações de segurança e de boas práticas de ge-
renciamento de projetos, possuímos profissionais 
CISSP, CompTIA, MCSO e PMP.

 
Arcon em números

• Dezenas de bilhões de dólares de informações 
protegidas (metodologia IEEE) 

Mais de 100 clientes até dezembro de 2010
• 2 SOCs: Rio de Janeiro e São Paulo 
• 2 Data Centers: Rio de Janeiro e São Paulo 
• 4 unidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belém 

e Brasília
 

ProdutoS e ServiçoS

Detecção de códigos maliciosos
O serviço tem como objetivo detectar e avisar 

em tempo real sobre ameaças desconhecidas e/
ou não detectadas pela atual infraestrutura de 
segurança de TI nas empresas.

Segurança para Endpoint  
Provê segurança de conteúdo aos servidores, 

notebooks e estações de trabalho contra vírus, 
malwares, spywares, rootkits e uma variedade de 
ameaças que circulam na Internet (web threats).

Arcon
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Otimização Wan
Aceleração do tráfego WAN, via compactação 

de dados, cache de bytes e de objetos, e otimização de 
protocolo, proporcionando melhoria da performance 
e redução dos custos relativos à infraestrutura de rede 
WAN.

Serviço gerenciado de IPS
O Serviço Gerenciado de IPS complementa as 

funções do Serviço Gerenciado de Firewall, detectando 
e bloqueando ataques no tráfego da rede corporativa.

Serviço gerenciado de firewall & VPN 
O Serviço Gerenciado de Firewall & VPN da Arcon 

permite a proteção real dos perímetros de rede, resguar-
dando os serviços disponíveis, em regime 24x7x365, 
contra ataques e invasões.

DLP 
Proteção de servidores, gateways e estações em 

relação a vazamentos não autorizados, intencionais 
ou não, de informações corporativas, obedecendo as 
melhores práticas do mercado.

Segurança na web 
Fornece uma navegação segura na Internet, 

maior controle sobre o seu uso, reduzindo perdas com 
produtividade, preservando o consumo e reduzindo 
investimento com infraestrutura de Internet.

Segurança para e-mail
Fornece a proteção de ameaças e ataques que se 

utilizam dos serviços de e-mail, garantindo a dispo-
nibilidade e que apenas os e-mails desejados chegarão 
a sua caixa postal.

Gestão de vulnerabilidades
Identificação de vulnerabilidades, análise 

de riscos, análise de compliance e controle da 
remediação, obedecendo as melhores práticas do 
mercado, como SOX, ISO27000 e PCI. 

SIEM
Coleta, armazenamento e correlacionamento 

de logs, em tempo real, que permitem identifi-
car e tratar eventos potencialmente danosos ao 
ambiente corporativo. 

ClienteS 

Tribunal de Justiça de SP, Embratel, Ele-
trobrás, Detran PA, Banco da Amazônia, FAB, 
Makro, Grupo Paranapanema, Banpará, Fur-
nas, CESP, BTG Pactual, Suzano e Prodam-
-AM

Números do desempenho  
Expansão nas regiões Norte e Nordeste – ex-

pectativa de 8% do faturamento em 2010 e 15% 
em 2011. No entanto, alcançamos os 15% ainda 
em 2010. A expectativa para 2011 é de 18%.

CaSeS de SuCeSSo

A Arcon tem construído, ao longo de sua 
trajetória, relações sólidas de parceria com 
empresas importantes de médio e grande porte 
dos mais variados segmentos de mercado como: 
Energia, Telecomunicações, Governo, Finan-
ças, Educação, Logística, Saúde, Indústria, 
entre outros.

Números da Arcon

Tabela 1

TecnoLogiA

CreSCiMento Sólido noS ServiçoS de Segurança eM ti

Faturamento PREVISTO em 2011

Faturamento em 2010

Faturamento em 2008

Faturamento em 2007

Faturamento em 2009

CAGR - Compound Annual Growth Rate

R$ 32,5 milhões (crescimento de 10%)

R$ 29,5 milhões (crescimento de 5%)

R$ 28 milhões

R$ 30 milhões (230% de crescimento)

R$ 9,1 milhões

48% (média dos últimos 4 anos)
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“À primeira vista, a saída seria dobrar a capacidade 
dos links imediatamente e implantar uma ferramenta de 
controle do acesso à internet, mas esta seria uma solução 
bastante custosa e não resolveria os problemas de pico de 
demanda. Não dá pra contratar um link com capacidade 
suficiente para três ou quatro dias de pico da rede e pagar 
por isso durante o mês todo enquanto ele fica ocioso.” 

Paulo Fernandes Rodrigues
Gerente de Tecnologia do Makro

“Hoje, conseguimos ter um alinhamento total das ações 
do tribunal com a política de segurança de informação. 
A contratação de serviços gerenciados de segurança, que 
tem como provedor a empresa Arcon, é um dos vários 
projetos em desenvolvimento no tribunal, e faz parte de 
um amplo movimento de reestruturação e modernização 
do judiciário paulista.”

Juiz Cláudio Pedrassi 
Assessor da Presidência para a área de informáti-

ca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“Quando escolhemos a Arcon, a ideia era ter o que 
há de mais avançado em segurança de dados, os melho-
res profissionais e o mais eficiente monitoramento num 
combo que pudesse garantir disponibilidade, performance 
e confiabilidade na transmissão de informações de fora 
para dentro da rede da empresa.”

Marcos Rodrigues
Gerente de Tecnologia da Wilson, Sons

arCon regiStra auMento de 225% 
naS vendaS do PriMeiro SeMeStre 
de 2011

A Arcon encerrou o primeiro semestre de 2011 
com vendas superando em 225% o total vendido 
no mesmo período do ano passado e um novo 
escritório em Brasília. 

Este aumento deve-se à expansão da Arcon nas 
regiões Norte e Nordeste e à aderência do modelo 
de MSS em todas as verticais de mercado. Junto 
com esta expansão territorial, o amadurecimento 
do mercado também é visto como responsável 
pela ampliação das vendas da empresa. Os ser-
viços gerenciados de segurança estão cada vez 
mais aderentes às necessidades de cada empresa, 
justificando o aumento das vendas.

Entre os novos clientes conquistados pela Ar-
con nestes seis meses estão a PRODAM – AM, 
Suzano Papel e Celulose e Banpará.

Estamos otimistas com o crescimento neste 
primeiro semestre. Tenho certeza de que ainda 
temos muito que conquistar este ano, o mercado 
está bem aquecido e usufruindo o melhor que o 
modelo de serviço gerenciado de segurança pode 
oferecer. 

A meta da empresa é crescer 10% até o final 
do ano em relação 2010, chegando a R$ 32,5 
milhões de faturamento.

Números da Arcon

Tabela 2

Investimentos 5 anos (P&D)

Investimentos em 2008 (infraestrutura)

Total: R$ 15 milhões (incluindo 2010)

RJ – R$ 600.000,00 / SP – R$ 1 milhão

Números da Arcon

Tabela 3

2007
30.000

2008
75.000

2009
100.000

2011*
160.000

2010
125.000

marcelo Barcellos é presidente da Arcon.

Arcon
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Contrate o SulAmérica Odontológico para 
sua empresa e conte com a mesma qualidade 
do SulAmérica Saúde.

Com o SulAmérica Odontológico você deixa seus funcionários 

mais sorridentes, mais felizes e sem aborrecimentos. São várias 

opções de planos, rede referenciada nacional, reembolso Brasil 

e Exterior*, atendimento de qualidade e benefícios e serviços 

diferenciados. Tudo de um jeito rápido, claro e fácil. Afi nal, 

seguro é para resolver os aborrecimentos e não para ser mais um. 

Consulte seu corretor de seguros e contrate já.

A
N

S
 n

º 
0

0
0

0
4

3

SulAmérica Odontológico. Se aborrecer pra quê? 

*Conforme plano contratado.

1206-041-005 ODONTO REVISTA INTELIGENCIA 21X28 .indd   1 8/29/11   11:22:50 AM
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F e r n a n d o  H o l a n d a

gruPo SALinAS

Com dois resorts, o Grupo Salinas é hoje o maior grupo 
hoteleiro e empregador do segmento no estado de Alagoas, 
além de um dos principais empreendedores do setor turístico 
do Nordeste. Está, inclusive, entre as 150 melhores empresas 
do País para trabalhar e é a única companhia alagoana no 
ranking anual dos guias Você S/A-Exame 2010, maior pesquisa 
de clima organizacional do Brasil. 

um gigante dO turismO
nO nOrdeste dO Brasil

o  
grupo formou-se em 1989 atento ao poten-
cial econômico da costa de Alagoas para o 
desenvolvimento turístico e social. O primeiro 
empreendimento – o Salinas do Maragogi All 

Inclusive Resort – surgiu em 1990. Em setembro 
de 2008, foi inaugurado o Salinas de Maceió Beach 
Resort com investimento de R$ 13 milhões. 

Foi no fim da década de 1980 que o engenheiro 
alagoano Márcio Vasconcellos enxergou na Costa 
dos Corais, mais precisamente no município de Mar-
agogi, a 125 quilômetros de Maceió, a oportunidade 
para o desenvolvimento do turismo. Em 1990, ele 
transformou seu projeto em realidade e inaugurou o 
Salinas do Maragogi Resort com 92 apartamentos 
distribuídos em três blocos horizontais. Quase duas 
décadas depois, em 2008, abriu o Salinas de Maceió 
Beach Resort, a apenas 20 minutos da orla central 
da capital alagoana. 

Em 22 anos de operação, o Salinas se transformou 
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no maior grupo hoteleiro e maior empregador do setor 
em Alagoas. Faturou R$ 38 milhões em 2010, um 
crescimento de 17% em relação ao ano anterior. E faz 
parte da privilegiada lista das 150 melhores empresas 
do país, segundo o ranking anual dos guias Você 
S/A - Exame 2010 – a mais 
completa pesquisa de clima 
organizacional do Brasil. É 
a única do setor hoteleiro 
nacional e de Alagoas a estar 
presente nesta seleção.

origeM do noMe

Uma alusão a uma antiga 
salina existente no início do 
século XX às margens do 
rio Maragogi, que na época 
pertencia ao município de 
Porto das Pedras. Apesar de desativada há décadas, 
a salina era uma referência na região e acabou por 
dar nome ao grupo e ao seu primeiro resort.

CreSCiMento PaSSo a PaSSo

Apenas quatro anos depois de inaugurado, o Sali-
nas do Maragogi Resort - localizado de frente para as 
maiores piscinas naturais do país e distante apenas 
uma hora e meia de Maceió - registrou sua primeira 
ampliação, em decorrência da crescente demanda 
turística da região, ganhando mais dois blocos com 
73 unidades habitacionais. Em 2000, deu início às 
operações do bloco Praia, com mais de 40 aparta-
mentos, totalizando 205 quartos. Paralelamente, o 
hotel ganhou uma piscina mais ampla e um novo 
restaurante, o Rio Mare. No fim de 2007, mais uma 
ampliação – 31 novas unidades habitacionais foram 
somadas ao projeto original. Hoje, os 66 mil metros 
quadrados do resort abrigam rio, Mata Atlântica e 
praia, tudo a poucos metros das 236 acomodações, 
diferenciadas por tamanhos e categorias. A meta é 
transformar o empreendimento em um dos cinco 
melhores resorts do Brasil nos próximos dois anos e 
chegar a 450 apartamentos até 2014.

Um divisor de águas na história do grupo foi a 
implantação, em 2008, do sistema all inclusive, cujos 
estudos levaram dois anos. A novidade deu ao hotel 
um novo nome, Salinas do Maragogi All Inclusive 
Resort. Foi também nessa data que o Grupo Salinas 
decidiu transferir o escritório central do departamento 
comercial para São Paulo, aproximando-se ainda 

mais dos principais mercados emissores.
Também em 2008, no mês de setembro, é in-

augurado o Salinas de Maceió Beach Resort, que 
recebeu investimentos de R$ 13 milhões. Um  em-
preendimento pé na areia, situado em uma praia 

exclusiva dentro da capital 
alagoana. Com 28 mil met-
ros quadrados, o hotel abriga 
uma ampla área de lazer com 
piscina adulto e infantil, kids 
club, fitness center, spa e 
salão de jogos; quatro blocos 
de apartamentos, totalizando 
151 aposentos, todos com 
varandas voltadas para as 
piscinas e praia. Este ano, o 
Grupo Salinas espera somar 
30 mil diárias no Salinas de 
Maceió Beach Resort, con-

solidando-se como a melhor opção de hospedagem 
da capital alagoana.

deStino taMbéM Para eventoS

Os resorts do Grupo Salinas combinam uma 
ampla área de lazer com infraestrutura adaptada 
para eventos de pequeno, médio e grande porte, festas 
temáticas e shows. A qualidade dos serviços somada 
a uma equipe altamente especializada e à excelente 
localização levaram os hotéis a se tornar referên-
cias no Nordeste para convenções, lançamentos e 
confraternizações de segmentos diferenciados como 
farmacêutico, automobilístico, bancário, bebidas e 
alimentos.

O Salinas do Maragogi All Inclusive Resort 
abriga o moderno Centro de Convenções Cabanos, 
localizado fora do complexo de lazer, com 1,4 mil 
metros quadrados, no qual se integram um amplo 
foyer, salão principal e quatro outras salas com 
diferentes dimensões. Só o Salão Maragogi tem 343 
metros quadrados e capacidade para 500 pessoas em 
formato de auditório ou 240 em banquetes. As festas 
temáticas também ganham espaços externos com 
ambientes variados em meio à natureza, como praia 
com coqueirais, beira-rio, manguezal, jardins e mata. 

O resort conta, ainda, com uma eficiente estrutura 
de apoio, incluindo ar-condicionado central com tem-
peratura controlada, iluminação especial adequada a 
cada necessidade, acesso ao palco para produtos de 
grande porte como carros e lanchas, além de salas 
com divisórias moduladas e sonorização adequada 

Em 22 anos de 
operação, o Salinas se 
transformou no maior 

grupo hoteleiro e 
maior empregador do 

setor em Alagoas

TuriSmo

uM gigante do turiSMo no nordeSte do braSil
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gruPo SALinAS

rio, Mata Atlântica e praia a poucos metros das 
acomodações. Além disso, o hotel conta com um 
espaço de lazer mais amplo do que muitos grandes 
clubes brasileiros. A área abriga um complexo 
aquático com mais de 1,5 mil metros quadrados de 
piscinas, salão de jogos, quadras de vôlei de praia e 
de tênis, campo de futebol society e de areia, trilha 
ecológica, muro de escaladas, fitness, sala de pilates, 
spa, atividades náuticas e pesca esportiva.

A equipe de lazer adulto conta com 26 profis-
sionais especializados para orientar o hóspede na 
escolha das modalidades, entre elas as caminhadas 
ecológicas, jogos em geral e esportes de aventura, 
coletivo e náutico. Com uma praia exclusiva e o rio 
Maragogi passando sinuoso pelo resort, as atividades 
náuticas têm espaço especial. As mais leves são os 
passeios de caiaque pelo rio e o mergulho básico, 
com snorkel, nas águas repletas de peixes da Costa 
dos Corais – que pode ser realizado com segurança 
mesmo por quem não tem experiência.

Durante a temporada, o hóspede pode fazer um 
curso de mergulho no Scuba-Salinas, ministrado 
pela Overdive Mergulho, que oferece todos os eq-
uipamentos e também conduz os iniciantes na 
exploração das galés com máscara, snorkel e na-
dadeira. Se quiser se especializar, o hóspede pode ir 
além e explorar águas profundas com equipamentos 
de respiração subaquática. Quem nunca praticou 
windsurf, comandou um barco a vela ou andou de 
esqui aquático e wakeboard pode enfrentar o desafio 
após um curso de uma hora, com acompanhamento 
de um instrutor.

Entre os esportes coletivos, o futebol é tão popular 
que há jogos promovidos pela equipe de lazer, no 
campo de society, gramado ou no campo de areia. 
Outra atividade física concorrida é o hidrolazer na 
piscina ao som de axé, animado pelo pessoal da rec-
reação. A equipe ainda organiza partidas de vôlei de 
praia e de tênis, também praticado em quadra com 
rebatedor. As caminhadas ecológicas, por sua vez, 
ganham cada vez mais adeptos porque conciliam 
o exercício com a observação de espécies da Mata 
Atlântica, em uma trilha dentro do próprio com-
plexo. São realizadas no fim da tarde, com o clima 
mais ameno.  

Os mais chegados aos esportes de aventura têm 
opções no muro de escaladas, no arco e flecha ou até 
mesmo no arvorismo, que no complexo ganhou um 
toque regional. Lá, o percurso é praticado no alto de 
coqueiros, a seis metros do chão, com oito obstáculos 
passando por cima do mangue e do rio Maragogi. 

para shows.
O Salinas de Maceió Beach Resort, por sua vez, 

conta com um espaço para convenções de 500 met-
ros quadrados no prédio principal, dividido em três 
salas independentes. Sua estrutura comporta eventos 
de pequeno e médio porte em modernas instalações 
com ar-condicionado central, em temperatura con-
trolada. Em razão da proximidade com o centro de 
Maceió, o resort abriga feiras, reuniões e convenções 
locais.

uM doS dez MelhoreS  
reSortS do braSil

Encravado em um dos mais belos trechos da Costa 
dos Corais, no município de Maragogi, distante 125 
quilômetros de Maceió, o Salinas do Maragogi All 
Inclusive Resort é o primeiro hotel do Grupo Salinas 
e um dos pioneiros na adoção do sistema all inclu-
sive. Todas as refeições, petiscos e bebidas servidos 
nos três restaurantes e dois bares estão incluídos na 
hospedagem.

Eleito em 2010 um dos dez melhores resorts de 
praia do Brasil pela revista Viagem e Turismo, o 
Salinas do Maragogi All Inclusive Resort almeja 
bem mais. Até 2012, serão mais 300 apartamentos 
para atender à crescente demanda do mercado, que 
facilmente registra picos de 100% de ocupação. Uma 
meta encarada com tranquilidade, afinal, os 66 mil 
metros quadrados do complexo hoteleiro abrigam 

informações maragogi (AL)

Figura 1

Localização
Litoral norte de Alagoas, distante 125 km do norte de 
Maceió e do sul de Recife, com fácil acesso pelas duas 
importantes capitais do nordeste brasileiro

Clima
Tropical quente úmido e temperatura média de 27 graus

Área territorial
334 km2

População
28.746 habitantes (IBGE 2010)

Gentílico
Maragogiense
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uM gigante do turiSMo no nordeSte do braSil

Salinas do maragogi All inclusive resort

Localização
Rodovia AL-101 Norte, km 124. O resort fica na praia de 
Maragogi, entre as capitais Maceió e Recife

Ano de inauguração
1990

Área total do complexo
66 mil m²

Área construída
18 mil m²

Hóspedes
50% do estado de São Paulo, 15% de Minas Gerais, 
15% outros, 10% do exterior, além de 10% corporativo

Acomodações
236 apartamentos (13 suítes e 223 apartamentos) 
divididos em sete blocos. Todas as acomodações com 
ar-condicionado, Sky HDTV, frigobar, cofre individual e 
varanda com vistas para o rio, mangue, jardim ou mar
• Apartamento Standard: 157 unidades (para até três 
pessoas)
Apartamento Luxo Praia: 66 unidades (para até quatro 
pessoas)
• Suíte Máster: 6 unidades (para até duas pessoas)
• Suíte Praia: 5 unidades (para até três pessoas)
• Suíte Familiar: 2 unidades (para até seis pessoas)

Alimentação
Sistema all inclusive
• Bebida mais consumida: cerveja
• Volume de bebidas consumidas por ano: aproximada-
mente 200 mil litros
• Comida mais consumida: lagostinhos ao molho de 
pitanga
• Volume de alimentos consumidos: aproximadamente 
35 mil quilos por mês

Gastronomia
• 3 restaurantes: Mediterrâneo (capacidade para 80 
pessoas), Galés (para 380 pessoas) e Rio Mare (para 60 
pessoas)
• 2 bares: Coral Bar (50 quiosques), com capacidade para 
quatro pessoas cada e Canoas Bar (ponto de apoio da 
piscina superior)

Figura 2

Lazer
26 profissionais em toda a área de lazer, divididos em 
lazer terrestre, infantil e esportes náuticos
• Atividades para adultos: 53 ao longo da semana
• Atividades para crianças: 60 ao longo da semana
• Complexo Aquático: mais de 1,5 mil m²
• Atividades: piscinas, salão de jogos, quadras de vôlei 
de praia e de tênis, caiaque, tirolesa, campo de futebol 
society e de areia, coqueirismo, trilha ecológica, muro de 
escaladas, fitness, spa e pesca esportiva
• Baby-sitters: O resort dispõe de serviço extra de baby-
-sitter para crianças menores de três anos, a R$50 a 
cada seis horas

Passeios náuticos
• Passeio de Catamarã para as piscinas naturais Galés: • 
duração de duas horas, a R$50 por pessoa
• Passeio de Catamarã para a piscina da Taoquinha: 
duração de duas horas, a R$50 por pessoa
• Passeio de Catamarã à Orla Norte, conhecendo cinco 
praias: duração de duas horas, a R$50 por pessoa
• Passeio de banana boat: duração de 10 minutos, a 
R$15 por pessoa (saída com um mínimo de seis pessoas)
• Passeio de Disc-Boat: duração de 10 minutos, a R$15 
por pessoa (saída com um mínimo de oito pessoas)  

Esportes Náuticos
• Windsurf: uma hora de aula por R$25
• Vela Classe Laser: uma hora de aula por R$25
• Wakeboard: uma hora de aula por R$160

• Ski aquático: uma hora de locação da lancha por R$160

TuriSmo

Todo o caminho é feito com o auxílio de um cabo 
de segurança e, depois de 80 metros de aventura, o 
trajeto termina em uma deliciosa tirolesa. A prática 
no resort é credenciada pela Associação Brasileira 
das Empresas de Turismo de Aventura.

Se a ideia é manter a forma de um jeito mais 
disciplinado, o hóspede pode aproveitar o espaço de 
fitness, que tem instrutores qualificados para orientá-
lo em um programa de exercícios com musculação e 
alongamento. Há ainda programas no salão de jogos 
para reunir a família e os amigos, como tênis de mesa, 
pebolim, sinuca, jogos de cartas, dominó e videokê.

Já para os pequenos, uma programação especial 
os aguarda no Clubinho do Siri, onde a principal 
diversão são as atividades em contato com a na-
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tureza, para que a cri-
ança aprenda brincando 
a respeitar o meio ambi-
ente. Sob a orientação de 
profissionais qualifica-
dos, a meninada tem a oportunidade de conhecer um 
pouco mais da biodiversidade local, em meio à flora 
e fauna do rio e do mar. A equipe de recreação do 
Clubinho do Siri entra em ação logo pela manhã e 
segue animada até às 20h, com as crianças divididas 
em grupos de 4 a 6 anos e de 7 a 12 anos. Mas os 
pequenos podem se divertir também nos vários es-
paços de lazer do Salinas do Maragogi All Inclusive 
Resort, com as piscinas, o salão de jogos, as quadras 
esportivas, a peteca e até banana boat, na praia. 

No meio aquático, outra atividade é a pesca es-
portiva, realizada em um lago-viveiro, com apoio da 
equipe de recreação. Os peixes são devolvidos à água 
em seguida. Adultos e crianças aprendem sobre a 
importância da pesca controlada para a preservação 
do meio ambiente. É uma atividade realizada durante 
um tempo limitado em dias alternados, em um braço 
do rio Maragogi, sempre com a supervisão de um 
instrutor. Se os pais quiserem fazer passeios sem os 
filhos menores de três anos, o Salinas do Maragogi 
tem um serviço de baby-sitter realizado por profis-
sionais treinadas sob a supervisão do resort. A taxa 
é de R$ 50 por um período de seis horas.

feStival de SaboreS

Desde a criação do Salinas do Maragogi All 
Inclusive Resort, em 1990, o Grupo Salinas es-
tabeleceu o princípio de que o lazer perfeito tem 
de vir acompanhado de uma gastronomia farta. 
Por isso, o sistema all inclusive surpreende pela 
qualidade e variedade. Nos cardápios, os chefs 
apresentam receitas da culinária brasileira, na qual 
se destacam pratos de iguarias típicas do Nordeste, 
principalmente à base de frutos do mar, e variadas 
receitas de outros países, como o Bacalhau Zé do 
Pipo, Supreme au Vallée d’Auge, Frango à Italiana 
e Torta Alemã.

São três opções de restaurantes, cada um com 
um estilo de decoração, ambientação e culinária – o 
Mediterrâneo, o Galés e o Rio Mare, que  funcionam 
em dias alternados. É importante estar atento a sua 
programação e seus horários. Dois bares comple-
mentam o serviço, o Canoas (da piscina superior) 
e o Coral (entre a praia e as piscinas), oferecendo 
tentadores petiscos e drinques variados.

Com uma linda vista para 
o mar, o restaurante Mediter-
râneo é um ambiente acon-
chegante e refinado, com um 
toque europeu na decoração. 

A culinária à la carte é inspirada na saborosa tradição 
de países do Mediterrâneo, como Espanha, Itália e 
Portugal. Só abre para o jantar. Por ser um ambiente 
intimista e sofisticado, com capacidade limitada a 80 
lugares, é necessário fazer reservas antecipadamente 
e comparecer com traje social. 

Com capacidade para 380 pessoas, o restaurante 
Galés é o maior do Salinas do Maragogi e opera no 
sistema bufê. Há grande variedade de pratos quentes, 
saladas e sobremesas da culinária internacional e 
regional. Além disso, o café da manhã continental é 
acrescido de muitas frutas, sucos e doces regionais. 
Abre todos os dias. Durante o almoço e o jantar, é 
possível encontrar no restaurante elefantes, leões, 
girafas, peixes, índios, serpentes, pássaros, pinguins, 
casas, flores e muito mais. São as esculturas feitas 
de frutas, legumes e alimentos, criadas pela equipe 
de cozinheiros.

Os trabalhos tiveram início depois de um curso 
oferecido pelo próprio resort e hoje vários profissio-
nais da cozinha fazem peças variadas que decoram  
mesas, aparadores e bufês. A escultura mais rápida 
– tomate frisado em forma de rosa – leva em média 
30 segundos para ficar pronta. As mais elaboradas 
– uma abóbora em forma de jiboia ou uma melan-
cia que estampa o rosto de um indígena – podem 
demorar até duas horas. No total, são mais de 60 
variedades de esculturas em alimentos. 

No restaurante Rio Mare a especialidade é a 
saborosa comida italiana, com grande variedade de 
massas e molhos. O restaurante oferece um delicioso 
bufê de petiscos das 10h às 15h, almoço também 
em sistema de bufê e menu à la carte no jantar. Sua 
capacidade é para 60 pessoas, o que também exige 
reserva com antecedência. Abre domingo, segunda, 
quarta e sexta-feira.

O Coral Bar é formado por 50 quiosques, que 
comportam até quatro pessoas cada. Fica entre o mar 
e as piscinas do resort e serve apetitosos petiscos e 
variadas bebidas e drinques, entre eles coquetéis com 
ou sem álcool – desde caipirinhas variadas até sofisti-
cados Blood Maries. Os adultos contam, ainda, com 
chope, cerveja, espumante, uísque e vinho à vontade, 
enquanto os pequenos têm à disposição água de 
coco, refrigerantes e sorvetes. Funciona das 10h às 
17h. Já o Canoas Bar é um descontraído quiosque de 

gruPo SALinAS
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pestiscos, bebidas e refrigerantes à vontade, localizado 
na piscina superior. É um espaço agradável para os 
momentos de descanso no fim da tarde. O horário de 
funcionamento se estende das 10h às 19h.

O Salinas do Maragogi também promove se-
manalmente festivais da gastronomia internacional 
na hora do jantar, no Restaurante Galés, com pratos 
da gastronomia nacional e 
regional e clássicos de nações 
como México, Itália, França 
e Portugal. Na segunda-feira, 
a noite é internacional, com 
uma amostra de vários países 
e de regiões do Brasil; na ter-
ça-feira, culinária nordestina; 
na quarta, a portuguesa; 
na quinta, a francesa; na 
sexta, a brasileira em geral; 
no sábado, a mexicana; e 
no domingo, a noite do chef. 
Em todas elas são disponibi-
lizadas pelo menos dez varie-
dades de saladas, dez tipos de molho e picles, cinco 
pratos quentes, três tipos de massas e no mínimo 12 
sobremesas, além das entradas, sopas e guarnições. 

Para as mães, há ainda o conforto e a segurança da 
Copa Baby, um espaço reservado para o preparo de 
mamadeiras e refeições infantis, disponível 24 horas.

É importante salientar que o Salinas do Maragogi 
recebeu o Selo de Compromisso com a Qualidade 
Profissional em Segurança de Alimentos, concedido 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). O selo atesta que o resort completou com 
sucesso todas as etapas para capacitação de seus 
profissionais no cumprimento dos rígidos padrões de 
manipulação e controle da qualidade dos alimentos. 
Para manter esse padrão as equipes que trabalham 
nos restaurantes e bares do empreendimento passam 
constantemente por treinamentos de especialização. 

PaSSeioS

As águas mornas, cristalinas e coloridas, repletas 
de peixes e moluscos, são o grande atrativo da região. 
Pela riqueza das cores do mar, da vida marinha, a 
areia branquíssima e mais os extensos coqueirais, 
Maragogi costuma ser chamada de Caribe brasileiro. 

As piscinas naturais surgem na maré baixa, entre 
as formações de recifes e corais que se estendem pelo 
litoral norte de Alagoas e sul de Pernambuco, região 
conhecida como Costa dos Corais. Em Maragogi, 

são denominadas de “galés”. Elas se espalham por 
cerca de seis quilômetros da orla e estão entre as mais 
extensas e menos profundas no Nordeste. Geralmente 
não superam um metro de profundidade e as pessoas 
podem nadar entre os cardumes de peixes coloridos.

Outros conjuntos de piscinas para visitação são as 
Taocas ou Taoquinhas, como as chamam os pesca-

dores, e a Crôa de São Bento. 
O Salinas do Maragogi tem 
catamarã próprio para pas-
seios pelas piscinas naturais. 
Mas a estada no complexo 
proporciona outras possibili-
dades de atividades, incluindo 
os prazeres da vida rural na 
Fazenda Marrecas, um eco-
hotel no estilo colonial, com 
aspecto bucólico e opções de 
tours pela Mata Atlântica. 

O hóspede do empreendi-
mento pode passar o dia na 
fazenda e desfrutar dos pas-

seios a cavalo e de charrete, trilha na mata, banho 
de bica, pedalinho, pescaria, ordenha no curral, casa 
de farinha, salão de jogos. Uma boa pedida para o 
fim da tarde ou à noite com a família é perambular 
pela vila de Maragogi, antigo reduto de pescadores. 
É repleta de bares, restaurantes e lojas de artesanato.

O Salinas do Maragogi dá informações sobre os 
passeios que os hóspedes queiram fazer com guias tu-
rísticos ou por conta própria a Maceió, outras praias 
ou cidades. Como a extensão da orla do estado é de 
apenas 230 quilômetros, o visitante pode percorrer o 
litoral de carro em pouco mais de duas horas. Além 
das praias famosas como a do Francês e do Gunga, 
os destaques ficam por conta das cidades históricas 
Marechal Deodoro e Penedo, as Dunas de Marapé, 
a foz do rio São Francisco, na divisa com Sergipe, e 
as lagoas que dão nome ao estado. São 19, sendo as 
mais visitadas as de Mundaú e Manguaba.

reSPonSabilidade aMbiental

A Costa dos Corais é uma grande extensão de 
recifes de corais e de arenito com manguezais e exu-
berante fauna. São cerca de 200 quilômetros entre 
o norte de Alagoas e o sul de Pernambuco. Para 
protegê-la, preservar o peixe-boi marinho e ordenar o 
turismo ecológico, o governo federal criou em 1997 a 
Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, 
a maior unidade de conservação marinha do Brasil.

uM gigante do turiSMo no nordeSte do braSil

O Salinas do Maragogi 
recebeu o Selo de 

Compromisso com a 
Qualidade Profissional 

em Segurança de 
Alimentos, concedido 

pela ABNT

TuriSmo
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Em Alagoas, a Costa dos Corais começa no po-
voado de pescadores de rio Meirim, 20 quilômetros 
ao norte de Maceió e não muito distante da praia 
de Ipioca, e prossegue até a foz do rio Formoso, em 
Pernambuco. Do lado alagoano, abrange os municí-
pios de Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Matriz 
de Camaragibe, Porto Calvo, Barra de Santo Antonio 
e Paripueira.

Os governos locais e do estado vêm adotando 
várias medidas para preservar a Costa dos Corais, 
uma preocupação que está presente no Salinas do 
Maragogi desde a sua fundação, em 1990. Os cata-
marãs do resort são credenciados e seguem estrita-
mente as normas das Secretarias de Turismo estadual 
e municipal de Maragogi, conscientizando hóspedes 
e funcionários sobre o respeito ao ecossistema.

O hotel ministra treinamentos em educação 
ambiental para os funcionários e palestras para os 
hóspedes, além de orientar o planejamento das ativi-
dades realizadas em meio à natureza, para assegurar 
o respeito ao ecossistema do mar, rio, mangue e da 
Mata Atlântica. Além disso, o empreendimento está 
elaborando o mapeamento da fauna e flora local para 
desenvolver um projeto de preservação próprio para 
o Salinas do Maragogi, em comum acordo com as 
diretrizes da APA da Costa dos Corais.

SalinaS de MaCeió beaCh reSort

Um resort de frente para um mar de águas 
claras e ladeado por um coqueiral de mais de 800 
metros. Assim é o Salinas de Maceió Beach Resort, 

gruPo SALinAS

informações maceió (AL)

Figura 3

Localização
Na faixa litorânea do estado de Alagoas

Clima
Tropical quente e úmido, temperatura média de 27 graus

Área territorial
551 km2

População
3.120.922 habitantes (IBGE 2010)

Gentílico
Maceioense

Salinas de maceió Beach resort

Figura 4

Localização
Rodovia Al-101 Norte, km 20. O resort fica na exclusiva 
praia de Ipioca e a 20 minutos do centro de Maceió

Ano de inauguração
2008

Área total do complexo
28 mil m²

Área construída
7 mil m²

Investimento
R$13 milhões

Acomodações
51 apartamentos (13 suítes e 138 apartamentos). Todas 
as acomodações com ar-condicionado, TV a cabo, 
frigobar e cofre individual
• Apartamento Standard: 92 unidades (para até três 
pessoas)
• Apartamento Superior: 46 unidades (para até quatro 
pessoas)
• Suíte Familiar: 8 unidades (para até cinco pessoas)
• Suíte Máster: 3 unidades (para até duas pessoas)
• Suíte Praia: 2 unidades (para até três pessoas)

Alimentação
6 refeições por dia (café da manhã, lanche da manhã, 
almoço, lanche da tarde, jantar e snack time)
• Bebida mais consumida: vinho
Volume de bebidas consumidas por ano: aproximada-
mente 100 mil litros
• Comida mais consumida: Carne de sol à moda do chef
• Volume de alimentos consumidos: aproximadamente 
20 mil quilos por mês

Gastronomia
2 restaurantes: Taieira (capacidade para 260 pessoas) e 
o Marujada (para 80 pessoas)

Lazer
• 8 profissionais
• Atividades para adultos: 60 ao longo da semana
• Atividades para crianças: 60 ao longo da semana
• Atividades: piscina, salão de jogos com tênis de mesa, 
pebolim, cartas, dominó e muito mais, além de quadra 
de peteca e vôlei de praia. Também tem o kids club, onde 
a criançada pode brincar e realizar atividades artísticas, 
sempre auxiliadas por monitores.
• Baby-sitter: O resort dispõe de serviço de baby-sitter 
extra para crianças menores de três anos, ao custo de 
R$ 50 o período de seis horas
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localizado na tranquila praia de Ipioca, que significa 
‘casa de terra’ na língua tupi. Não bastassem estas 
credenciais, o empreendimento também conta com 
localização privilegiada, a apenas 20 minutos de 
carro do centro da cidade.

Para erguer o hotel, que teve em sua primeira 
temporada de verão picos de 100% de ocupação, 
o Grupo Salinas investiu  
R$ 13 milhões. O resultado 
é um empreendimento de 28 
mil metros quadrados dis-
tribuídos entre  área de lazer, 
quatro blocos de apartamen-
tos, todos com varandas vol-
tadas para as piscinas e para 
a praia, além de três salas de 
convenções para eventos. É 
uma opção de hospedagem 
atraente para casais de todas as idades, famílias com 
crianças e adolescentes, além de grupos de amigos e 
eventos de pequeno e médio porte. 

As famílias têm acomodações sob medida no 
Salinas de Maceió Beach Resort. São apartamentos 
conjugados que comportam até cinco pessoas com 
todo o conforto. Os hóspedes podem escolher entre as 
categorias disponíveis –Standard, Duplex e Superior.

A Duplex localiza-se bem próximo à praia, 
onde o hóspede pode dormir ao som das ondas do 
mar. São dois andares com duas camas de casal e 
uma de solteiro, dois banheiros, dois aparelhos de 
ar-condicionado e duas TVs. A diária custa R$ 
898. Os apartamentos Superiores também são boas 
opções. Para quem tem dois filhos, é a escolha certa. 
Com estilo americano e vista para a piscina e lateral 
do mar. A diária sai por R$ 534. Já a acomodação 
Standard é configurada com duas ou três camas de 
solteiro ou uma única de casal, acomodando até três 
pessoas. O preço da diária é R$ 473. 

Todas as acomodações são amplas e exibem 
decoração aconchegante, além de TV, DVD, ar 
condicionado split, frigobar, secador, cofre e varanda 
com uma vista especial. Em todas as categorias, as 
tarifas (válidas de 4 a 31 de julho de 2011) são para 
duas pessoas com cortesia para uma criança de até 
12 anos, desde que acompanhada por dois adultos 
pagantes.

Se a viagem é em família, o entretenimento não 
poderia ser diferente. No complexo há piscinas infantil 
e adulto, totalizando 1,5 mil metros quadrados, salão 
de jogos com tênis de mesa, pebolim, jogos de carta 
e dominó, vôlei de praia e fitness center. O espaço 

preferido da criançada, entretanto, é o Wii Garage, 
uma sala climatizada que abriga dois Nintendos Wii 
– console de 7ª geração de vídeogame que se destaca 
pelos controles sem fio que detectam movimentos 
em três dimensões. Os jogos são projetados em telões 
de alta definição e som de altíssima qualidade. 

Outro endereço certo para os pequenos é o Kids 
Club Pastoril, onde moni-
toras orientam as crianças 
em brincadeiras e atividades 
artísticas, como pintura, 
dominó aquático, cinema, 
gincanas e parquinho com 
cama elástica. O espaço está 
preparado para atender cri-
anças de 4 a 12 anos. E se os 
pais quiserem fazer passeios 
sem os filhos, o hotel mantém 

um serviço de baby-sitter para crianças menores de 
3 anos, realizado por profissionais treinados, a R$ 50 
o período de seis horas.

O Salinas de Maceió Beach Resort se diferen-
cia ainda pelo sistema único de pensão. São seis 
refeições diárias – além dos tradicionais café da 
manhã, almoço e jantar, um lanche pela manhã 
(entre 10h e 11h30), outro à tarde (das 15h30 às 
17h) e mais um noturno (das 23h às 0h30), já 
inclusos na diária. Cada dia há uma sugestão de 
petiscos, pães, bolos, salgados, frios, entre outras 
iguarias. São servidos em sistema de bufê ou à la 
carte em lugares predeterminados. As bebidas não 
estão inclusas.

Para quem gosta de fazer as refeições com vista 
para o mar, o restaurante Taieira tem um grande 
terraço aberto, de frente para a praia de Ipioca. O 
menu reúne opções da gastronomia internacional 
e muitas especialidades do Nordeste – incluindo 
algumas típicas de Alagoas, desde frutos do mar até 
comidas do sertão. Já o restaurante Marujada oferece 
um serviço especial de praia e piscina, com drinques 
variados, caipirinhas, água de coco, sucos regionais 
e outras bebidas, além de petiscos e sorvetes. 

O Salinas de Maceió Beach Resort também conta 
com um espaço para convenções de 500 metros 
quadrados no prédio principal, dividido em três salas 
independentes. Sua infraestrutura comporta eventos 
de pequeno e médio porte em modernas instalações 
com ar condicionado central, em temperatura con-
trolada. Em razão da proximidade com o centro de 
Maceió, o empreendimento abriga feiras, reuniões e 
convenções locais.

uM gigante do turiSMo no nordeSte do braSil
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O Grupo Salinas 
investiu R$13 milhões  
no Salinas de Maceió 

Beach Resort
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PaSSeioS 
turíStiCoS

 A Tropicana Tu-
rismo, receptivo oficial do 
Salinas de Maceió Beach 
Resort, promove excursões pelos principais pontos 
turísticos e por áreas menos conhecidas de Alagoas. O 
city tour panorâmico apresenta os atrativos de Mac-
eió, incluindo almoço na praia de Pajuçara e passeio 
opcional de catamarã pela orla da cidade. O verde 
intenso, as jangadas coloridas e as piscinas naturais, 
a cerca de dois quilômetros da costa, tornaram Pa-
juçara uma das praias urbanas mais conhecidas do 
Brasil. Lá fica também a maior feira de artesanato 
da capital. O roteiro contempla, ainda, duas outras 
praias belíssimas, Jatiúca e Ponta Verde, e percorre 
o centro histórico – passando pelo bairro Jaraguá, 
o mais antigo de Maceió e patrimônio cultural do 
Brasil. O passeio conta ainda com paradas no Mi-
rante do São Gonçalo do Amarante e no pontal da 
Barra, bairro onde se concentra o núcleo artesanal 
das mulheres rendeiras. 

 O hóspede encontra em Maceió opções de tours 
em escunas, como o Passeio das 9 Ilhas. A partir 
da orla do pontal da Barra, as embarcações passam 
pela laguna do Mundaú e por parte da laguna de 
Manguaba, a entrada da “boca da barra”, local de 
encontro das águas do mar, da laguna e dos man-
guezais. 

Outra excursão especial da Tropicana reúne em 
um mesmo dia a badalada praia do Francês e um 
patrimônio histórico nacional, a cidade de marechal 
Deodoro, assim batizada em homenagem ao mare-
chal Deodoro da Fonseca, alagoano de nascimento 
e primeiro presidente do Brasil. Ex-capital do estado, 
Marechal Deodoro preserva igrejas e casario colonial 
e se destaca pelos extensos coqueirais e praias de 
águas claras. Uma delas é a praia do Francês, ótimo 
local para surfe, passeios de ultraleve ou de barco. 
Essa é também a parada para o almoço, oportunidade 
para saborear comidas típicas regionais. 

Destaca-se ainda a excursão para a Barra de São 
Miguel, ponto de partida para a lagoa do Roteiro e 
a deslumbrante praia do Gunga, considerada uma 
das mais belas do Brasil. A pequena cidade de Jequié 
da Praia, também no litoral sul alagoano, tem lagoa, 
rio e mar, além de falésias (formações rochosas de 
cor avermelhada) e manguezais. No povoado de pes-
cadores de Duas Barras ficam as dunas de Marapé, 
onde o rio Jequié se encontra com o mar. 

Durante o passeio há 
paradas em uma praia de 
areia branquíssima, protegida 
por uma barreira de recifes, e 
no complexo turístico Dunas 
de Marapé, com serviço de 

bar e restaurante com culinária regional.  
A Tropicana oferece vários outros roteiros – as 

Galés de Maragogi, com catamarã e tour pela região, 
incluindo o mirante e o centro de artesanato local; 
a espetacular foz do rio São Francisco, na divisa 
com Sergipe; a cidade colonial de Penedo, outro 
patrimônio histórico nacional, com igrejas, conventos 
e palacetes dos séculos XVII e XVIII; além de Porto 
de Galinhas, Recife e Olinda.

eSPaço zen

É o local certo para recarregar as energias do corpo 
e da mente. No ambiente, decoração especial em que 
o único barulho é o dos pássaros e das ondas do mar. 
São muitos tratamentos, entre banhos aromáticos, 
diversas modalidades de massagens e manicure. O rol 
de serviços inclui, ainda, drenagem linfática, reflexo-
logia, reiki, além de ofurôs estimulantes, relaxantes 
e românticos com essências especiais. Crianças de 
até 12 anos também têm tratamentos exclusivos 
com massagens. O Espaço Zen funciona de terça 
a sexta-feira, das 14h às 20h. As sessões duram em 
média uma hora e os valores variam de acordo com 
o tratamento. As atividades do Espaço Zen não estão 
contempladas na diária – podem ser agendadas por 
telefone ou diretamente na recepção do resort.

uM CaSe de SuCeSSo  
entre reSortS naCionaiS

O Salinas do Maragogi All Inclusive Resort foi o 
resort brasileiro que teve a melhor taxa de ocupação 
entre seus pares no mercado nacional em 2010, no 
universo de empreendimentos com mais de 100 
apartamentos, segundo  indicadores da Resort Brasil, 
entidade que congrega os principais empreendimen-
tos da categoria no país.

Além de comemorar um faturamento de R$ 38 
milhões em 2010 – 17% superior ao do ano anterior 
– o Salinas do Maragogi All Inclusive Resort obteve 
uma ocupação média anual de 69%, um feito para 
o segmento. Pertencente ao maior grupo hoteleiro 
de Alagoas, o complexo comercializou no período 

gruPo SALinAS
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quase 60 mil pernoites. 
Situado no trecho do litoral alagoano conhecido 

como Costa dos Corais, o resort pé na areia hospedou 
mais de 163 mil pessoas em 2010 – número 20% 
acima de 2009.  Há também um projeto de ampli-
ação que deverá ser executado em 2012. Dos atuais 
236 apartamentos, o resort passará a ter 300 com a 
construção de 64 novos aposentos. 

O motivo do sucesso? Para o gerente geral Ricardo 
Almeida, o litoral alagoano é um destino seguro 
para quem procura sol e praia o ano inteiro. “A 
preocupação constante com a satisfação dos nossos 
hóspedes e a adoção do all inclusive, em 2008 - o 
hotel foi um dos pioneiros a oferecer o sistema de 
todas as refeições e bebidas incluídas -, fez com que 
a reputação do Salinas do Maragogi All Inclusive 
Resort não parasse de crescer”, destaca. 

“Crianças representaram 22% dos hóspedes, o 
que reforça nossa imagem de destino de férias muito 
procurado por famílias”, lembra o gerente comercial 

do Grupo Salinas, Serguey Junior. Segundo o execu-
tivo, o índice de satisfação dos hóspedes em relação 
aos serviços e estada do resort foi de 86% em 2010. 
“O resultado é um termômetro, que referenda nos-
sos serviços e ratifica a receptividade por parte dos 
hóspedes. Em 2011, nossa meta é chegar a 90%”, 
justifica. 

reConheCiMento

O empreendimento também vem conquistando 
muitos títulos. Foi eleito em 2010 um dos dez mel-
hores resorts de praia do Brasil pela revista Viagem e 
Turismo. “Queremos ser reconhecidos como um dos 
cinco melhores do Brasil até o fim de 2012”, anuncia 
Almeida. Em 2010, o Salinas do Maragogi All Inclu-
sive Resort foi o único do setor hoteleiro do Brasil e 
a única companhia de Alagoas a estar entre as 150 
melhores empresas do país para trabalhar, segundo 
ranking anual dos guias Você S/A - Exame 2010.

Fernando Holanda é gerente de Marketing do Grupo Salinas.

uM gigante do turiSMo no nordeSte do braSil

TuriSmo
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a r i  d e  s á  C a v a l C a n t e

SiSTemA Ari de Sá de enSino

nosso trabalho é voltado para a produção e 
busca contínua de soluções educacionais 
que possam melhor atender nossas escolas 
parceiras - afirma o diretor presidente Oto 

de Sá Cavalcante. “Produzimos materiais didáticos 
integrados que, somados aos serviços de assessoria 
educacional e pedagógica, assessoria de gestão es-
colar e de marketing, promovem uma evolução na 
qualidade de ensino. Todo o trabalho é baseado na 
implantação de uma proposta pedagógica consisten-
te, com aplicação de conteúdos de maneira profunda 
e sistemática, resultando em uma aprendizagem 
plena”, complementa Cavalcante.

Combinando criatividade, comprometimento, 
capacidade de implementação e agilidade, o Sistema 
Ari de Sá (SAS) é utilizado por mais de 146 escolas, 
em 66 municípios, distribuídos por 13 estados, num 
total de 32,6 mil alunos. Cresce 65% ao ano, bem 
acima da média do setor, que varia entre 10% e 35%, 
dependendo da instituição. Seu material didático 
contempla Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Pré-Vestibular, sendo elaborado por 
uma qualificada equipe de mais de 170 profissionais, 

A experiência conquistada ao longo de 40 anos trabalhando com 
Educação, em Fortaleza, levou Oto de Sá Cavalcante a criar, em 
2004, o Sistema Ari de Sá (SAS) de ensino, com o propósito de 
desenvolver uma metodologia que atendesse aos mais elevados 
padrões de educação do país.

uma trajetória de Busca
permanente pela qualidade
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enSino

o SAS de Ensino

Figura 1

Principais Executivos

Presidente: Oto de Sá Cavalcante

Diretor Executivo: Ari de Sá Cavalcante Neto

Segmentos de atuação

Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Funda-

mental II, Ensino Médio e Pré-vestibular

Serviços

Material didático, portal SAS, TV Ari/ Web aulas, Livro 

do Professor, Tutorial SAS, Assessoria de Marketing, 

Consultoria Pedagógica e Revista EducarMais.

Números

Funcionários diretos: 175

Alunos: 31.135

Escolas: 146

Alunos por escola: 249

Municípios: 66

Estados: 13

Crescimento anual médio de 2006 a 2011: 65%

entre educadores, autores e especialistas da área 
didático-editorial.

Nos últimos cinco anos, os alunos do SAS alcan-
çaram expressivos resultados em olimpíadas nacio-
nais e internacionais, nas áreas de Física, Química, 
Biologia e Matemática, representando o Brasil em 
países como Argentina, Coreia do Sul, Costa Rica, 
Espanha, Grécia, Hungria, Índia, Inglaterra, Japão, 
México, Portugal, Rússia e Uruguai. Em abril de 
2009, quatro brasileiros foram selecionados entre 
mais de 167 mil estudantes para representar o Brasil 
na Olimpíada Mundial de Química, em Cambridge 
(Inglaterra). Todos os quatro do Colégio Ari de Sá, 
fato inédito na educação brasileira. 

Em 2010, dos 280 aprovados no curso de Medici-
na da Universidade Federal do Ceará, 105 são do Ari 
de Sá (o equivalente a 37,5%). Na última edição do 
ENEM, um dos seus alunos alcançou a maior nota 
no Brasil na prova de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Nos vestibulares 2011 do Instituto Tec-
nológico da Aeronáutica (ITA) e do Instituto Militar 
de Engenharia (IME), foram 19 aprovações, além de 
admissão no Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), uma das mais prestigiadas universidades do 
mundo.

O SAS apresenta ainda soluções educacionais que 
complementam a didática e o processo de aprendi-
zagem, como Portal SAS, TV Ari da Web, Livro 
do professor, Tutorial SAS, Assessoria de Marketing, 
Consultoria Pedagógica e revista EducarMais. “Em 
todas as frentes, nosso principal objetivo é buscar a 
excelência na educação”, assegura Sá Cavalcante.

buSCa da qualidade

Um exemplo de instituição educacional e com-
promisso social. Assim é reconhecido no cenário na-
cional o Colégio Ari de Sá Cavalcante, com sede em 
Fortaleza, no Ceará. A semente foi plantada em 2001, 
quando Oto de Sá Cavalcante decidiu criar uma 
escola disposta a ensinar seus alunos a desenvolver 
não apenas a educação informativa, como também 
a capacidade de pensar, conviver e de resolver pro-
blemas. “Trabalhamos desde o primeiro dia para que 
a nossa escola seja cada vez mais um grande centro 
de formação e cultura”, afirma o diretor presidente.

A semente vingou. Hoje, o colégio oferece serviços 
educacionais da Educação Infantil ao Pré-Vestibular. 
Conta com mais de 9 mil alunos distribuídos em 
quatro unidades próprias com mais de 100 mil 
metros quadrados de área construída. A experiência 

conquistada ao longo dos anos levou Oto a criar, em 
2004, o Sistema Ari de Sá (SAS), com o propósito 
de desenvolver uma metodologia de ensino que 
atendesse aos mais elevados padrões de educação 
do país. O material didático exclusivo é elaborado 
por uma equipe de mais de 170 profissionais, entre 
educadores, autores e especialistas na área didático-
-editorial.

Combinando criatividade, comprometimento, 
capacidade de implementação e agilidade, o Sis-
tema Ari de Sá é utilizado por 146 escolas, em 66 
municípios, distribuídos por 13 estados – um total 
de 32,6 mil alunos. Cresceu 65% ao ano de 2006 a 
2011, bem acima da média do setor, que varia entre 
10% e 35%, dependendo da instituição. 

O método do SAS tem contribuído para impor-
tantes conquistas dos alunos. Nos últimos anos, 
eles vêm apresentando excelente desempenho em 
olimpíadas nacionais e internacionais de Física, 
Química, Biologia e Matemática. Além do ingresso 
em importantes universidades e centros de estudo 
no Brasil e no exterior.

uMa trajetória de buSCa PerManente Pela qualidade
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queM foi ari de 
Sá CavalCante

Menino pobre, nasci-
do no interior do Ceará, 
Ari de Sá Cavalcante 
desde cedo compreen-
deu que a formação e realização integrais somente 
seriam possíveis por meio da educação. Apesar das 
grandes dificuldades financeiras da família, foi um 
aluno brilhante. Sua preocupação com o estudo 
era tão grande que, quando jovem, saía à noite para 
estudar embaixo das luminárias da praça dos Leões. 
Na sua pequena casa, na Av. Dom Manuel 482, 
havia iluminação apenas na sala de visitas, onde se 
concentrava toda a família.

Ari de Sá Cavalcante foi professor concursado 
da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza, hoje 
Colégio Militar, e secretário de Fazenda do Estado. 
De 1941 até sua morte, em 1967, aos 49 anos, foi 
professor e diretor do Colégio Farias Brito, ao lado do 
professor João Ramos de Vasconcelos César. Profes-
sor da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas 
da Universidade Federal do Ceará, foi eleito diretor 
em 1961 e reeleito por três mandatos. Criou cursos de 
pós-graduação e colocou a faculdade entre as melho-
res do país. Fundou o Centro de Aperfeiçoamento de 
Economistas do Nordeste. Como jornalista, colaborou 
para o jornal O Estado, de propriedade de seu irmão, 
o deputado federal Walter de Sá Cavalcante.

CraqueS internaCionaiS  
eM MateMátiCa e fíSiCa  

Em julho, o Brasil conquistou excelentes resul-
tados na 52ª edição da Olimpíada Internacional de 
Matemática, ocorrida em Amsterdã, Holanda, na 
42ª Olimpíada Internacional de Física, realizada em 
Bangkok, Tailândia e na 43ª Internacional de Quí-
mica em Ankara,Turquia. Alunos do Sistema Ari 
de Sá se destacaram nas três competições.

 Segundo a Unesco, a Olimpíada de Matemática 
é a mais importante disputa internacional na área. 
Nesta edição, reuniu 564 estudantes de todo o mundo, 
sendo seis brasileiros.

 Nela, o cearense João Lucas Camelo Sá (17 anos) 
conquistou medalha de prata. Pouco antes, o aluno 
faturou a medalha de ouro na Asian Pacific Mathe-
matics Olympiad e também integrou a delegação 
brasileira que participou da IV Romanian Master 

in Mathematics, realizada 
em fevereiro em Bucareste, 
Romênia.

 Na disputa da mundial 
de Física, com 394 parti-
cipantes, José Guilherme 
Godoi Alves (Fortaleza/CE), 

16 anos, levou medalha de bronze. Ele estuda desde 
a 1ª série do Fundamental II pelo Sistema de Ari de 
Sá de ensino.

 Também merece destaque a competição Inter-
nacional de Química onde o SAS já tem presença 
marcada. Nos últimos nove anos, dos 36 representan-
tes brasileiros, 13 estudaram pelo sistema de ensino. 
Na edição de 2011 da competição o cearense Davi 
Rodrigues Chaves, de 16 anos, conquistou medalha 
de prata - melhor resultado do Brasil.

enSino baSeado eM  
CaPaCitação e forMação PeSSoal

O Sistema Ari de Sá tem como propósito promo-
ver o fortalecimento e o crescimento de suas escolas 
conveniadas por meio de práticas pedagógicas e de 
excelência, acreditando nas potencialidades cogniti-
vas, afetivas e sociais de cada estudante, para formar 
cidadãos do mundo. 

“De que adianta formar uma pessoa do ponto 
de vista informativo sem preocupação com o cres-
cimento humano?”, questiona o diretor presidente 
Oto de Sá Cavalcante. “Trabalhamos para que 
nossa escola seja cada vez mais um grande centro 
de formação e cultura, o mesmo acontecendo com 
nossos parceiros.”

Segundo Oto, o Sistema Ari de Sá busca capacitar 
o aluno para, a partir de suas experiências, adotar 
métodos de observação adequados a uma maior 
compreensão e aprendizagem de novos conheci-
mentos. O SAS também acredita na família como 
construtora dos alicerces básicos do desenvolvimento 
humano e na sua integração com a escola, para que 
ambas possam desempenhar com maior eficiência 
seus papéis na educação de crianças e adolescentes.

Material didátiCo

O material didático é cuidadosamente elaborado 
por uma qualificada equipe de mais de 170 profis-
sionais, entre educadores, autores e especialistas da 
área didático-editorial, para apoiar a busca pela ex-
celência educacional. Segue tendências mundiais de 

SiSTemA Ari de Sá de enSino
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países que são referência em educação, como Japão, 
Coreia, Suécia e Dinamarca. 

Todas as publicações, livros, apostilas, cadernos 
especiais e suplementos são compostos por uma 
seleção de questões contextualizadas e interdiscipli-
nares, divididas por área de conhecimento, levando 
à resolução de situações-problema. Ao longo de 
todo o ano letivo, o SAS mantém um programa de 
consultoria para uma implantação bem-sucedida do 
sistema de ensino, por meio da formação continuada 
dos professores e assessoria nas áreas de marketing e 
gestão educacional. 

Saiba um pouco mais: 

Coleção Vivenciando e Aprendendo
Os materiais didáticos dessa coleção destinam-se 

aos quatro níveis da Educação Infantil e contemplam 
atividades adequadas para crianças de 2 a 5 anos. 
As coleções são elaboradas a partir de um projeto 
pedagógico que concebe a aprendizagem infantil 
como resultado dos processos de interação direta da 
criança com o meio em que vive. As atividades pro-
postas incentivam a curiosidade e estimulam o uso 
da imaginação e da criatividade, pois valorizam todas 
as formas de manifestação das vivências infantis.

Coleção Lendo o Mundo
Direcionada aos alunos do 1o e do 2o ano do 

Ensino Fundamental, abrange estudos nas áreas de 
Linguagens, noções Lógico-Matemáticas, Ciências 
Sociais e Ciências Naturais, conforme as diretrizes 
curriculares nacionais. Faz parte da metodologia de 
ensino o estímulo ao gosto pela leitura e escrita, con-
tribuindo para ampliar a visão de mundo do aluno.

Coleção Fundamental SAS
Composta pelas disciplinas de Língua Portugue-

sa, Matemática, História, Geografia e Ciências, a 

Coleção Integrada apresenta, em quatro volumes, os 
conteúdos propostos nos parâmetros nacionais para 
o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Os temas 
são trabalhados de forma a incentivar a capacidade 
de análise crítica e o raciocínio lógico, a valorizar a 
expressão de ideias em diferentes linguagens.

Coleção Integrada SAS
Antecipa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

os conteúdos exigidos pelo ENEM de modo contextu-
alizado e interdisciplinar. Esse aprendizado se estende 
até a 2ª série do Ensino Médio e, durante a 3ª série, 
o aluno efetua uma revisão completa, praticando 
a resolução de exercícios e revendo conceitos. A 
coleção tem quatro volumes e inclui mais de 14 mil 
exercícios que estimulam o raciocínio e a capacidade 
de aprender. 

Coleção Pré-Universitário
Os materiais didáticos dessa coleção destacam-se 

não só pelo nível de aprofundamento teórico e pela 
diversidade de questões propostas, mas também pela 
adequação da programação didática e curricular ao 
ENEM, assim como os conteúdos exigidos pelos 
vestibulares tradicionais. A metodologia utilizada 
permite que o aluno veja o conteúdo com profun-
didade e esteja apto a resolver situações-problema 
contextualizadas e interdisciplinares. A coleção inclui 
seis volumes Pré-Universitário e quatro volumes 
Pré-Vestibular. 

SoluçõeS eduCaCionaiS

Para os alunos
Portal SAS: É uma importante ferramenta do 

processo de ensino-aprendizagem, disponibilizan-
do aos alunos das escolas conveniadas conteúdos 
pedagógicos de todas as áreas de conhecimento, 
como comentários de provas, temas de redação, 
artigos, aulas online, testes de universidades e 
livros eletrônicos. O portal recebe mensalmente 
40 mil visitas.

TV Ari da Web: É um canal do conhecimento 
no qual os alunos têm acesso a videoaulas e outras 
atividades mediadas por grandes educadores. As 
mídias digitais são uma poderosa ferramenta de 
ensino-aprendizagem e o SAS promove educação 
com apoio dos melhores recursos tecnológicos. A 
TV Ari disponibiliza aulas, seminários e eventos 
24 horas por dia, ampliando em tempo real o 
acesso à informação, antes restrito à sala de aula.

Alagoas

Amapá 

Amazonas 

Bahia

Ceará 

Espírito Santo

Maranhão

Pará

Paraíba

Pernambuco 

Piauí 

Rio Grande do Norte

São Paulo

Figura 2
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Para os professores
Livro do Professor: Para uso exclusivo do pro-

fessor, as coleções são acompanhadas de encartes 
com a resolução de todas as atividades, tanto as 
de sala quanto as propostas.

Aulas Digitais: O portal do SAS também ofe-
rece material exclusivo aos docentes, pois dispõe 
de aulas na internet que facilitam a didática em 
sala de aula. Com conteúdo atual e específico por 
disciplina, essa ferramenta tem conquistado a 
atenção do aluno, pois facilita a compreensão dos 
assuntos abordados, transformando o aprendizado 
em um grande prazer.

Tutorial SAS: É uma ferramenta que contém 
orientações metodológicas específicas por disci-
plina, direcionadas para professores da 3ª Série 
do Ensino Médio e disponível na área do Portal 
SAS. Elaborados pelos professores-autores, os 
vídeos tutoriais oferecem ao professor explicações 
didáticas sobre todo o conteúdo programático anu-
al. Apresentam ainda os objetivos de cada aula, 
trazendo sugestões de exercícios e o passo a passo 
para otimizar o uso dos materiais didáticos, além 
de facilitar e aperfeiçoar o processo de ensino-
-aprendizagem.

Banco de Questões: Com mais de 90 mil ques-
tões dos principais vestibulares do país, essa ferra-
menta é ideal para a elaboração de simulados, por 
exemplo. Pode ser utilizada como fonte de consulta 
na seleção de exercícios a serem adaptados para 
uso em provas. O banco possui um conjunto de 
recursos que permite a busca de exercícios por 
disciplina, ano escolar e grau de dificuldade.

Para as escolas conveniadas
Assessoria de Marketing: A qualidade do ensino é 

associada a uma estratégia de marketing unificada. 
Para tornar a marca SAS mais forte, a área de ma-
rketing do sistema de ensino oferece às escolas peças 
publicitárias, faixas, banners, e-mail marketing e 
spot de rádio. Também são produzidas peças de en-
domarketing, como protetor de tela, adesivo de chão, 
boné e mouse pad, além do material de expediente: 
papel timbrado, envelope, contrato, requerimento, 
fichas e pesquisas. 

Consultoria Pedagógica: O Sistema Ari de Sá dis-
ponibiliza um programa de consultoria durante todo 
o ano letivo, para uma implantação bem-sucedida de 
sua metodologia por meio da formação continuada 
de professores e prestadores de serviços.

Revista EducarMais: Canal de comunicação com 
as instituições de ensino conveniadas ao Sistema 
Ari de Sá, a publicação exibe informações, artigos e 
entrevistas importantes sobre educação e apresenta 
os destaques das escolas parceiras. É um veículo 
mensal de expressão dos educadores e colaborado-
res que fazem parte do SAS. Com tiragem de 5 mil 
exemplares, é distribuída às escolas conveniadas, 
além de outras instituições educacionais. Ano de 
criação, 2003.

ari de Sá leva o  
tablet à Sala de aula

O tablet chegou às salas de aula do Sistema Ari 
de Sá. Durante o ano letivo de 2012, três turmas 
das séries do Ensino Médio do Colégio Ari de Sá, em 

Desempenho dos alunos em olimpíadas de 2001 a 2010

Figura 3
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Fortaleza, utilizarão o dispositivo que contém todo o 
material didático digitalizado. Em 2013, a expectativa 
é oferecer o software com o hardware para todas as 
escolas conveniadas – hoje são 146 instituições em 
66 municípios, que agregam 32,6 mil estudantes.

O SAS é o primeiro sistema de ensino do eixo 
Norte-Nordeste e um dos primeiros do país a digita-
lizar todo o material didático. “O conteúdo progra-
mático é o mesmo dos livros impressos, mas o leque 
de ferramentas de ensino aumenta infinitamente, 
proporcionando mais interatividade”, explica o 
supervisor pedagógico Ademar Celedônio. “Vamos 
utilizar uma tecnologia conectada com a linguagem 
e a realidade atual dos estudantes, que promete 
mudar também a cultura de pais e professores”, 
complementa.

Os alunos interessados em participar do método, 
em caráter experimental, devem adquirir o equipa-
mento de sua preferência – a única exigência técnica 
é de que a tela seja de pelo menos 9,7 polegadas. O 
software vai conter todos os livros do SAS digitaliza-
dos, além de videoaulas da TV Ari, exercícios com 
resolução, simulados, provas comentadas do Enem, 
ITA e IME e textos sobre atualidades.

Em princípio, serão três salas com 40 alunos e 
mobiliário adaptado para proporcionar melhor visu-
alização do conteúdo. O processo de digitalização dos 
livros levou dois anos. “Criamos também uma rede 
social exclusiva para essas turmas e ainda estamos 
desenvolvendo mais aplicativos para o dispositivo”, 
antecipa Andrey Barbosa, gerente de tecnologia do 
Colégio Ari de Sá.

uMa trajetória de buSCa PerManente Pela qualidade

enSino

Ari de Sá Cavalcante é diretor executivo do Sistema Ari de Sá de Ensino.



CASE STUDIES

32

F r a n C i s C o  l a r a

SoFTTek

com seu modelo de entrega de serviços on-site, 
on-shore e sua marca registrada Global 
Nearshore™, a Softtek ajuda os CIOs a au-
mentarem o valor da TI nos seus negócios. 

A Softtek é criadora e líder da Indústria Nearshore, 
estando entre as 40 maiores empresas de Outsour-
cing do mundo - 38ª posição na lista 2011 Global 
Outsourcing 100, da Associação Internacional de 
Profissionais do Outsourcing ® - IAOP ®.

No Brasil, desde 1994 a Softtek oferece soluções de 
alto valor agregado para grandes e médias empresas 
líderes de mercado, atendidas por mais de 1,4 mil 
profissionais, distribuídos entre Belo Horizonte, Bra-
sília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Leopoldo e São 
Paulo. É uma das empresas mais reconhecidas por 
seus clientes, ganhadora de 11 SAP Impact Award, 
além do prêmio Você SA - Exame 2010 - Melhores 
Empresas para se Trabalhar no Brasil.

Modelo de qualidade

A qualidade da Softtek está baseada em três 
elementos-chave que permitem a visibilidade com-

Fundada em 1982, a Softtek é uma fornecedora global de serviços 
orientados a processos de TI com mais de 6 mil colaboradores em 
30 escritórios na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. 
Através dos seus nove Centros Globais de Desenvolvimento no 
México, China, Brasil, Argentina e Espanha, a Softtek diminui o tempo 
de entrega das soluções de negócio, reduz o custo das aplicações 
existentes, entrega projetos mais bem desenhados e testados, e produz 
resultados mais efetivos para grandes empresas em mais de 20 países.

expansãO nO mercadO de
Business cOnsulting
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pleta do seguimento dos parâmetros para medir a 
qualidade dos serviços que oferece aos seus clientes. 

1. Apego ao Modelo de Maturidade e Capacidade 
(CMM). Como organização CMM Nível 5, a Softtek 
utiliza os guias SEI CMM para planejar, estruturar 
e administrar o desenvolvimento e a manutenção 
de Software. Assim, a orga-
nização melhora de forma 
constante sua habilidade 
para alcançar as metas de 
qualidade em custos, horá-
rios, funcionalidade e em 
produtos.

2. O uso do Six Sigma 
para conseguir a excelência 
nos processos de negócio. Há 
cinco anos começou o nosso 
programa de Six Sigma e 
terminamos muitos projetos com sucesso tanto inter-
namente como para nossos clientes. O Six Sigma se 
converteu no nosso sistema preferido pela resolução 
de problemas e melhoria de processos. Também é 
um método administrativo com foco no cliente e 
baseado nos dados para conseguir a excelência nos 
processos de negócio.

3. Digitalização de Processos Wing-to-wing. 
Nossa estratégia completa de rastreio e controle de 
projetos está baseada na digitalização dos nossos pro-
cessos na sua totalidade. Os processos digitalizados 
permitem o rastreio dos parâmetros, o cumprimen-
to dos Acordos do Nível de Serviços e ganhos no 
rendimento no tempo real, conseguidos através dos 
projetos Six Sigma. Isto proporciona a visibilidade 
do ciclo completo, deixando o controle total e a in-
formação no tempo real dos nossos processos, além 
dos serviços que entregamos aos nossos clientes.

nearShore outSourCing

A Softtek foi precursora do conceito nearshore 
em 1997 com a conquista dos primeiros clientes nos 
Estados Unidos, sendo que começou a ganhar força 
durante o período 2002/2003, quando o governo 
mexicano e a Softtek passaram a comercializar o 
conceito com maior agressividade.

Atualmente o mercado identifica primeiro o 
conceito nearshore através dos serviços realizados no 
Canadá e no México para os Estados Unidos, mas o 
termo também evoluiu para traçar qualquer região 
de outsourcing “perto” do seu mercado primário 
(por exemplo, de países do Leste da Europa até os do 

Oeste). Alguns analistas o descrevem como serviços 
entregues de um país com fronteira ou próximo ao 
outro.

O conceito original de nearshore ou nearshore 1.0, 
como o definimos no nosso white paper “Nearshore 
2.0: Nearshore Goes Global” de março de 2007, 

basicamente promoveu os se-
guintes benefícios ao cliente:

• Proximidade e fuso ho-
rário - A proximidade geo-
gráfica e a semelhança do 
fuso horário permitiram às 
companhias terem uma me-
lhor interação cara a cara, 
realizando os tipos de projetos 
mais complexos por meio 
do nearshore. Isto preencheu 
o vazio deixado por regiões 

distantes do offshore, tais como a Índia.
• Compatibilidade cultural e facilidade para fa-

zer negócios - Devido à proximidade, a maioria das 
regiões nearshore tem uma maior compatibilidade 
cultural com seus mercados primários do que com 
as regiões offshore. Os mexicanos, por exemplo, estão 
mais familiarizados com os estilos de vida, costumes 
e estilos de comunicação dos Estados Unidos. Além 
disso, devido ao TLC, o México não só tem sido um 
fabricante e fornecedor fundamental de serviços 
para os Estados Unidos, mas também é um mer-
cado importante para os negócios de tal país. Este 
intercâmbio comercial cresceu além da familiaridade 
entre as duas culturas, ajudando a minimizar os 
problemas de comunicação causados por diferenças 
culturais. Graças ao TLC, os problemas com vistos 
são virtualmente inexistentes, já que os mexicanos 
podem obter TN visas (vistos renováveis por 1 ano) 
facilmente.

• Redução de custos - Dependendo da região, as 
reduções de custos podem ser iguais às da região 
offshore. Por exemplo, o México é capaz de oferecer 
maiores reduções de custos aos clientes americanos 
comparado com a Índia, já que os custos indiretos, 
tais como contratos, documentação, comunicação e 
viagens eram mais econômicos.

• Ganhos em produtividade - Ao combinar o 
modelo de qualidade maduro, os processos digitali-
zados e domain expertise, somos capazes de oferecer 
aos nossos clientes serviços que estão baseados nos 
Acordos do Nível de Serviço. Isto representa uma 
enorme vantagem na contratação de managers e 
seus empregados, já que o valor é medido mais pelos 

TecnoLogiA
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resultados do que pelas 
comparações de horários 
e horas / homem. Com 
o uso de um método Six 
Sigma, podemos oferecer 
aos nossos clientes Acordos de Nível de Serviço 
evolutivos, que se traduzem em um compromisso 
sobre o nosso propósito de fazer mais com menos. 
Incrementar a produtividade, reduzir os custos, 
minimizar os defeitos, dar maior suporte, entregar 
resultados mais rápido, ou qualquer outra combi-
nação que beneficie nossos clientes em uma relação 
a longo prazo e altamente eficiente.

• Nearshore Global - Hoje, nos compromete-
mos a reduzir a complexidade da administração 
de serviços de TI,  otimizar os custos e apoiar a 
globalização das operações de TI e BPO. Desta 
maneira, contribuímos com a evolução dos ne-
gócios dos nossos clientes. Isto é possível graças 
à nossa capacidade de proporcionar serviços de 
classe mundial e eficiência em custos, ao nosso 
enfoque em determinar as necessidades do mercado 
que não são tomadas em conta pelos fornecedores 
tradicionais, e à dedicação de proporcionar uma 
excelente experiência aos nossos clientes.

Estes benefícios representam a principal propos-
ta de valor para uma oferta nearshore, já que estão 
disponíveis para cada empresa que se estabelece 
dentro de uma região nearshore e pode ser facilmen-
te justificado por um experiente profissional global 
de sourcing. Por isso, é compreensível ver muitos 
players aproveitando a oportunidade e exigindo a 
proposta de valor do nearshore.

Na Softtek, temos a certeza que estes elemen-
tos servem como uma base sólida para construir 
uma forte proposta de valor para os usuários com 
serviços globais, mas eles são o ponto de início, já 
que sem uma metodologia altamente madura e sem 
experiências de classe mundial estes benefícios não 
podem ser sustentados completamente.

Em 2002 a Softtek introduziu o conceito Cus-
to Total do Compromisso ou TCE, como uma 
metodologia para avaliar os gastos totais dos com-
promissos offshore, mostrando a competitividade 
em custos de um modelo nearshore maduro, ainda 
quando é comparado com modelos offshore alta-
mente rentáveis.

Embora os índices de nearshore tendam a ser 
mais altos, o custo completo dos compromissos 
de nearshore é equivalente ou menor do que o de 
offshore, graças à eficiência que conseguimos tra-

balhando muito próximo aos 
Estados Unidos e no mesmo 
fuso horário. Através do uso 
de um processo maduro e 
disciplinado, o modelo Near 

Shore® é muito mais eficiente em conseguir altas 
porcentagens de trabalho desempenhadas em uma 
região mais econômica que um modelo de offsho-
re. Devemos ressaltar que um processo maduro e 
disciplinado é necessário para que se consigam tais 
níveis de uso do nearshore.

Desde o primeiro momento, percebemos que a 
competitividade dos custos do modelo Near Shore® 
dependia de ter uma grande parte da equipe traba-
lhando em locais apropriados para o modelo near-
shore. No entanto, para se tornar viável, tivemos 
que nos apoiar em fortes processos e uma rigorosa 
disciplina. Desde dezembro de 2007, mantemos 
uma média acima de 90% do trabalho realizado em 
escritórios de menor custo, o que representa uma 
enorme economia para nossos clientes.

A subcontratação em si pode contribuir para 
uma redução de custos significante para o cliente.
Nossa experiência mostra que as companhias com 
compromissos a longo prazo moderados por meio 
dos Acordos de Nível de Serviços (SLA) são as 
únicas que podem aproveitar de melhor maneira 
as capacidades do modelo Near Shore®. Em 2004, 
transformamos a maioria dos nossos compromissos 
de Tempo e Materiais para SLA. Isto representa 
uma enorme vantagem na contratação de gerentes 
e sua equipe, já que o valor é medido mais pelos 
resultados do que pelas comparações de horários 
e horas / homem. 

Nesse mesmo ano, a Softtek expandiu as suas 
capacidades de nearshore de forma significativa 
com a aquisição da empresa Ddemesis e do Cen-
tro Global de Entrega da GE em Aguascalientes, 
México. Também este ano marca a finalização 
dos Modelos Near Shore® puros do México aos 
Estados Unidos, já que a Softtek também abriu 
centros em São Paulo e São Leopoldo, Brasil e em 
La Coruña, Espanha, marcando o início do que 
agora chamamos Modelo Global de Nearshore.

Em 2007, a Softtek esboçou sua visão da evo-
lução do modelo de Near Shore®, dentro de um 
modelo de entrega verdadeiramente global, com a 
publicação do whitepaper denominado “Nearshore 
2.0: Nearshore Goes Global”, no qual estabele-
cemos “(que as companhias nearshore poderão) 
abrir regiões globais fora da ‘zona de tranqüilidade 
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do Nearshore’. Isto significa uma expansão não 
só dentro dos mercados primários, mas também 
abrir centros de entrega em lugares do mundo que 
lhe ofereçam acesso a um maior conhecimento e 
escala”. 

Em agosto do mesmo ano, a Softtek adqui-
riu a I. T. UNITED, um fornecedor líder de 
desenvolvimento de software e serviços de out-
sourcing com operações em 
Pequim, Xangai, Xiamen 
e Xi’an, na China. Este 
grande passo permitiu que 
a Softtek expandisse a sua 
zona geográfica de serviços 
globais e complementasse 
sua cobertura na Europa e 
nas Américas com o com-
ponente asiático.

Em julho de 2009, a Soft-
tek abriu um novo GDC 
na cidade de Wuxi, na Chi-
na. Este representa o nono 
GDC da Softtek, sendo: quatro no México, dois na 
China, um no Brasil, um na Argentina e um na 
Espanha. Esses centros permitem à empresa ofere-
cer soluções Globais de Nearshore™, assim como 
soluções follow-the-sun completas para serviços 
relacionados a aplicações, infraestrutura de TI e 
BPO. O novo escritório na China tem como objeti-
vo fortalecer ainda mais o seu posicionamento e a 
competitividade na indústria global de sourcing à 
medida que a indústria chinesa continua crescendo.

Em mais de uma década de história de Near 
Shore®, evoluímos nossa proposta de valor ao ser-
mos apoiados fortemente na entrega de serviços de 
lugares próximos a outro que ajude nossos clientes 
a globalizar as suas operações de TI, reduzir a com-
plexidade da administração de serviços, otimizar os 
custos e apoiar a evolução do seu negócio.

A Softtek tem mais de 30 escritórios ao redor 
do mundo, nove dos quais são considerados Centro 
Global de Entrega porque contam com:

• Uma sólida infraestrutura de comunicações
• Continuidade de negócio & planos de recupe-

ração ante desastres
• Recrutamento maduro & potencial para ca-

pacitação
• Máxima segurança & norma administrativa
• Capacidade para abrigar vários clientes em 

segmentos físicos e lógicos isolados
• Forte rigor nos processos (6 Sigma, CMMi, 

ISO) 
Nossa rede de Centros Nearshore Globais de 

Entrega está composta por:
Argentina:
• La Plata 
Brasil:
• São Paulo
México: 

• Aguascalientes
• Baja 
• México D.F. 
• Monterrey
China:
• Pequim
• Wuxi
Espanha: 
• La Coruña 
Softtek apresenta concei-

to global e investe em verti-
calização das soluções para 
conquistar novos mercados 
em 2011.

Criar valor em todo o ciclo de vida da aplicação, 
desde a implementação do sistema, passando pelo 
desenho de projetos globais (roll out) até o suporte 
e a manutenção dos aplicativos. Este é o novo 
conceito global adotado pela Softtek, ao perceber 
a dificuldade das empresas latino-americanas em 
conquistar projetos globais. A meta para este ano 
é aumentar o número de contas com atendimento 
global, que hoje totalizam cinco – HP, WalMart, 
GE Eletronics, Citibank e AmBev-InBev. 

Entre as iniciativas para tornar isso possível, 
a Softtek criou o cargo de Chief Globalization 
Officer, ocupado por Beni López, que será res-
ponsável por replicar as ações desenvolvidas em 
todas as unidades do mundo, e a verticalização do 
seu modelo de negócio, que engloba segmentação 
e especialização de suas ofertas para alcançar todos 
os mercados.

O conceito global “O Processo de Criar” tem 
como premissa reforçar a experiência da multi-
nacional em atender seus parceiros com soluções 
end-to-end, desde a consultoria até o suporte e 
a manutenção, oferecendo ao mercado projetos 
completos e personalizados.  

Queremos mostrar às multinacionais que po-
dem otimizar o fluxo de projetos e informações com 
a contratação de um fornecedor único, contando 
com atendimento personalizado e mais próximo 
em todos os países nos quais estiverem presentes. 

exPanSão no MerCado de buSineSS ConSulting
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vertiCalização: 
ConquiStando 
novoS MerCadoS

Para a Softtek, 2010 
foi um ano de retomada e reaquecimento do mercado 
após a crise do ano anterior. Sendo assim, percebeu 
a grande procura das empresas por soluções mais 
eficientes para se tornarem mais competitivas e por 
consultoria para reestruturar sua área estratégica, o 
que aumentou a procura por projetos de Business In-
telligence e Business Consulting no Brasil. Levando 
em consideração este panorama, o modelo de negócio 
foi redesenhado, com a adaptação das ofertas para 
os mercados-chave, o que resultou na verticalização 
do seu portfólio. 

Para este ano, estamos investindo em três setores 
que consideramos chave para o nosso negócio: fi-
nanceiro, com a consolidação das fusões realizadas 
pelos principais players; consumo e varejo, no qual 
temos conquistado grandes contas nos últimos anos; 
e energia, óleo e gás, que tem crescido consideravel-
mente e investido em atualização tecnológica. 

Ressalta-se a importância da fusão com a brasi-
leira Ankyla, finalizada no último ano, que permitiu 
a entrada da empresa na área de Consultoria de Ne-
gócios e agregou valor ao portfólio da multinacional 
latino-americana no país, permitindo que atuem 
desde o momento zero nos clientes, prestando o 
atendimento end-to-end. Posso dizer que esta oferta 
está sendo bem aceita pelo mercado, com a conquista 
de grandes contas pelo time da Softtek Brasil e com 
previsão de dobrar de tamanho este ano.

aMS: otiMizando ProCeSSoS CoM 
agilidade e redução de CuStoS

A oferta de suporte e manutenção, conhecida 
como AMS - Application Management Services, 
além de possibilitar a prestação de suporte para 
todas as aplicações, permite mensurar os níveis de 
serviço e qualidade por meio de indicadores, oti-
mizando os custos e aumentando a produtividade. 

Entre os benefícios apontados pelos clientes que 
já utilizam o serviço estão: redução das chamadas 
para o suporte, redirecionamento dos investimen-
tos para questões estratégicas, evolução consistente e 
aprimorada das aplicações e possibilidade de gerenciar 
serviços e incidentes por meio de relatórios gerados. 

Um dos diferenciais da Softtek é a gestão de pro-
blemas e a proatividade com que são tratados os inci-

dentes verificados nos clientes. 
Sendo assim, a empresa identi-
fica a causa raiz do problema, 
solucionando os gargalos de 
forma definitiva. Como há a 

adoção de processos e procedimentos bem definidos e 
documentados, o serviço permite que o conhecimento 
seja retido na empresa. Sendo assim, o cliente recebe 
uma aplicação estável, com alta disponibilidade e 
com manutenções corretivas e evolutivas efetuadas de 
forma rápida e eficiente, com uma série de relatórios 
de controle em uma ferramenta de monitoramento 
dos serviços.

Apesar do mercado ainda não estar maduro o su-
ficiente para ofertas de profissionalização de suporte 
e manutenção, já que grande parte das empresas não 
sabe mensurar o quanto gasta com este procedimento, 
a Softtek trabalha com cláusulas de produtividade, 
estabelecendo em contrato o percentual de redução 
de custos que o cliente terá de tempo em tempo, para 
que ele possa visualizar os números e os benefícios 
conquistados.

Para a Softtek, a previsão é de que o serviço de 
AMS passe a conquistar cada vez mais espaço den-
tro da empresa, sendo um dos focos para 2011. A 
meta para este ano é ampliar o número de contratos 
dedicados, que possuem atendimento personalizado 
e maior valor agregado aos clientes, proporcionando 
mais sustentabilidade aos negócios.

 
Sobre oS ServiçoS

 
Business Intelligence

Auxiliar seus clientes em tomadas de decisões 
mais confiáveis e efetivas, guiando a empresa para 
o desenvolvimento sustentável. Com uma oferta 
diferenciada, que acompanha todo o ciclo de vida 
das aplicações implementadas em seus clientes, 
desde a estratégia para a avaliação de requerimentos, 
implementação e evolução, até a capacitação dos 
usuários, a oferta da Softtek é eficaz para agilizar 
o crescimento, conferindo melhoria da inteligência 
operacional e gerencial e promovendo um aumento 
do desempenho da empresa.

Criadora do conceito Nearshore, que permite alta 
eficiência operacional, melhoria constante da qua-
lidade do serviço e redução dos custos, a Softtek é a 
única a oferecer ao mercado este acompanhamento 
integral do ciclo de vida das aplicações, potenciali-
zando o negócio com soluções estratégicas focadas 
na criação de valor empresarial.

SoFTTec
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Business Consulting
Tornar-se uma alternativa às grandes consulto-

rias através do atendimento personalizado e oferta de 
soluções customizadas. Este é o foco da Softtek para 
2011, um ano após a fusão com a brasileira Ankyla, 
o que marcou a sua entrada no mercado de Business 
Consulting. No ano passado, a oferta representou 
11,4% do resultado da empresa, e a meta é aumentar 
em 100% este resultado até o fim deste ano. 

A empresa espera apoiar a estratégia agressiva na 
segmentação de suas ofertas, focando nas verticais de 
serviços financeiros (com a consolidação das fusões 
realizadas pelos principais players), varejo (no qual 

tem conquistado grandes contas nos últimos anos), 
e energia, petróleo e gás (que tem crescido conside-
ravelmente e investido em atualização tecnológica).  

Para Marcelo Costa Duarte, diretor da área de 
Consultoria de Negócios da Softtek Brasil, o mercado 
tem sentido necessidade de buscar soluções custo-
mizadas, uma vez que a demanda passou a ser por 
projetos pequenos e de maior complexidade. “Antes 
os grandes projetos adiavam as demandas menores. 
Hoje, como as plataformas de ERP atingiram certa 
homogeneidade, é impossível ignorar projetos meno-
res, o que exige atendimento cada vez mais persona-
lizado e próximos às empresas”, afirma o executivo.

exPanSão no MerCado de buSineSS ConSulting

Francisco Lara é CEO da Softtek para a América Latina e Caribe.
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G u s t a v o  F r a n ç a

ViSuAL TuriSmo

Foi o interesse em viajar e conhecer novos lugares 
que levou o empresário Afonso Gomes Louro, 
68 anos, a aceitar a proposta de um amigo 
para trabalhar no ramo de turismo. E foram as 

perspectivas de conquistar uma fatia desse mercado 
milionário que lhe deram coragem para, em 1986, 
investir suas economias e abrir a própria operadora. 
O endereço era a tradicional praça da República, no 
centro de São Paulo. Foi lá, em uma sala modesta 
com apenas quatro pessoas, que nasceu a Visual 
Turismo, hoje uma das mais importantes operadoras 
de viagem do país.

Com 25 anos, a empresa comemora números sur-
preendentes. São 239 funcionários, sede própria com 
1,5 mil metros quadrados, cerca de 7,5 mil agentes 
de viagem parceiros, mais de 500 roteiros nacionais 
e internacionais, além de 120 mil passageiros embar-
cados em 2010, 54% a mais do que no ano anterior. 
A média é de 10 mil embarques por mês - 65% no 
turismo doméstico, 20% no internacional e o restante 
em grupos marítimos e viagens de incentivo. 

referência nO turismO
naciOnal e internaciOnal
Referência no turismo nacional e internacional, a Visual 
Turismo atua desde 1986 e contabilizou mais de um milhão 
de passageiros embarcados. Mantém parceria com 10 mil 
agências de viagens e mais de 3 mil hotéis, o que permite uma 
diversificada oferta de pacotes – entre roteiros ecológicos, 
românticos, além de hospedagem em resorts e cruzeiros 
marítimos. A operadora está presente em São Paulo e conta com 
sete filiais e três representações distribuídas pelo interior paulista 
e em outros oito estados.
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Com sete filiais, instaladas nas cidades de 
Campinas, Ribeirão Preto, Brasília, Curitiba, Belo 
Horizonte, Goiânia e Campo Grande, além de três 
representações em Porto Alegre, Porto Velho e Re-
cife, a operadora espera crescer 30% em número de 
passageiros e 52% em faturamento em 2011. “A 
expansão será decorrente da abertura de uma nova 
filial no Rio de Janeiro, no segundo semestre deste 
ano, e do próprio crescimento do mercado, que tem 
vivido bons momentos com 
o aumento da renda e do 
consumo no país”, afirma 
Louro. 

Para crescer em um ritmo 
superior ao do mercado, a Vi-
sual Turismo trabalha com 
a própria cartilha, investindo 
na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, além 
do treinamento de sua rede de parceiros. “Somos uma 
operadora 100% destinada aos agentes de viagem. 
O segredo do nosso sucesso está em saber ouvir as 
necessidades desses profissionais, responsáveis pela 
venda de nossos produtos, e dar uma resposta proati-
va às suas demandas e colaborar com a sua formação 
e conhecimento”, declara o empresário. 

Para tanto, a operadora tem realizado com fre-
quência uma série de seminários de capacitação de 
venda de seus pacotes de viagem englobando abor-
dagem, adequação do produto às necessidades e aos 
perfis dos clientes, atendimento e pós-venda. “Temos 
um auditório com capacidade para 50 pessoas, que 
usamos semanalmente para receber agentes de via-
gem em uma verdadeira imersão em nossos pacotes 
e para treinar nossa própria equipe.”

Há dois anos, a empresa promoveu um trabalho 
de reciclagem de todos os contratados pela operadora 
na área de serviços receptivos (traslado e city tour), 
envolvendo motoristas, guias, gerentes e empresá-
rios, com o objetivo de levar informação e revelar a 
importância do trabalho desses profissionais para o 
sucesso da viagem e para o crescimento dos negócios. 
“Foram mais de 20 operadoras de receptivos locais e 
o sucesso alcançado foi muito grande, com melhora 
significativa na qualidade do atendimento prestado”, 
revela Louro. 

“Nosso lema foi desde o primeiro dia: ‘antes do 
resultado tem de estar a satisfação do cliente.” O 
empresário faz questão de ressaltar que o objetivo 
da Visual Turismo não é ser a maior operadora do 
país, mas sim a melhor, um sinônimo de qualidade 
e credibilidade. 

“Temos o cuidado de oferecer ao cliente, inde-
pendentemente se o pacote é de luxo ou econômico, 
o melhor hotel e serviço referente àquela categoria. 
Se o destino é praia, o hotel fica na praia e não a dez 
quadras do mar”, ressalta Louro. E os exemplos não 
param por aí. Antes de comercializar seus pacotes 
para Fernando de Noronha, a equipe da Visual Tu-
rismo fez o credenciamento das pousadas parceiras 
e só trabalha com fornecedores selecionados, a fim 

de evitar imprevistos.
A cautela se estende a 

todos os roteiros operados 
que abrigam desde destinos 
ecológicos a roteiros de luxo, 
econômicos, para a família, 
de incentivo e resorts. “Cer-
ca de 25% do nosso negócio 

é composto por viagens desenhadas sob medida 
para cada cliente, atendendo às suas necessidades 
e seus sonhos, independentemente do destino”, 
afirma Louro. 

Disposta a se diferenciar ainda mais, a empresa 
prepara para breve o lançamento do Vale-Viagem, 
um produto que visa atender à demanda do mercado 
corporativo, mas que também está sendo bastante 
desejado por boa parte dos viajantes que esperam 
contar com um empurrãozinho para fazer a viagem 
dos sonhos. 

Perfil 

Dedicação em busca 
da satisfação do cliente

Aos 68 anos, Afonso Louro comanda a Visual 
Turismo com a mesma empolgação de há 25 anos, 
quando iniciou a empresa em uma sala modesta, na 
praça da República, em São Paulo.

A ideia era cursar administração de empresas e 
fazer carreira na área. O paulista Afonso Gomes 
Louro até que tentou quando arrumou um emprego 
no Banco Federal de Crédito, comprado mais tarde 
pelo Itaú. Foi lá que conheceu um amigo que cons-
tantemente faltava ao trabalho por conta das viagens 
que fazia por uma agência, acumulando dupla jor-
nada. Doido para fazer a mesma coisa, Louro não 
pensou duas vezes quando o amigo o indicou para 
uma vaga de emissor de passagens.

“Eu não entendia nada de turismo, mas queria 
viajar”, lembra. “Em 60 dias fiz minha primeira 
incursão internacional, para Roma, a convite da Va-
rig.” Era o passaporte que o jovem precisava para ter 

TuriSmo
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A Visual Turismo 
nasceu em 1986, no 
Centro de São Paulo
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ViSuAL TuriSmo

Cronologia Visual Turismo 

1986

 - Fundação da Visual Turismo em uma pequena sala, com quatro funcionários.

1987

 - Já com 24 funcionários, a empresa muda-se para a rua da Consolação, em um espaço de 140 m2 
   formado por quatro conjuntos.
         
1990

 - Primeira reformulação da logomarca da operadora.

1992

 - Ampliação da sede com aquisição de mais três conjuntos.

1997

 - A operadora muda de endereço, indo para um espaço maior, na avenida Ipiranga.
 - Passa a operar, além de destinos nacionais, exclusividade até então, também destinos internacionais 
   para o Cone Sul, com a criação de departamento específico para esses produtos.
 - Criada uma representação em Curitiba.

1998 
 - Novo destino na operadora: EUA.
 - Criada uma representação em Porto Alegre.

1999

 - Novos destinos na operadora: Europa e, posteriormente, Caribe.
 - Do final da década de 90 ao início da de 2000, abre representação em Campinas, Campo Grande, 
    Vitória, Goiânia, Florianópolis, Salvador e Recife.

2000

 - Incorpora ao seu portfólio a comercialização de cruzeiros marítimos.
       
2002 
 - Abertura de uma filial em Campinas (SP).

2006 
 - Abertura de uma filial em Ribeirão Preto (SP).

2007 
 - Fundação da e-HTL.
 - Abertura de uma filial em Belo Horizonte (MG).
 
2008

 - Matriz São Paulo incorpora mais um andar - o 12º,  no mesmo prédio (SP), passando a ocupar 
   1,5 mil metros quadrados.
 - Reestilização da logo,  que é usada atualmente.



Set.Out/2011

41

a certeza de que queria continuar naquele mercado. 
“O recepcionista do hotel trocou o meu sobrenome 
e por conta desse engano, de passar a me chamar 
Lauro e não Louro, descobri o lado glamouroso do 
turismo. Fui recebido com tapete vermelho pelos 
italianos, que tratam a família Lauro com grande 
prestígio”, revela.

Na Agência Brasília, que tinha como pontos 
fortes o atendimento da colônia libanesa no Brasil 
e a representação da YBarra, uma companhia es-
panhola de navegação, Louro ficou por 11 anos. 
De lá foi para a Intravel, que na época começava 
suas operações para se tornar, anos mais tarde, uma 
das maiores empresas do setor. “Foi meu grande 
aprendizado. Ganhei a confiança dos fornecedores e 
um conhecimento mais profundo do negócio, o que 
viabilizou a criação da minha própria agência em 
1986”, diz Louro.

O empresário faz questão de ressaltar que a Visual 
Turismo nasceu em uma pequena sala, em 26 de 
março de 1986, com quatro pessoas, na praça da 
República, em São Paulo. “Em um ano tivemos 

que mudar de espaço, já tínhamos 24 funcionários 
e estofo para ter uma sede própria. Há dez anos, 
contudo, partimos para uma área própria de 1,5 
mil metros quadrados, que já está pequena”, conta.

Hoje, Louro está à frente da operadora de viagens, 
que completou 25 anos de operação. São sete filiais 
espalhadas pelo Brasil e mais uma matriz em São 
Paulo, 239 funcionários, 500 roteiros à disposição 
da clientela e uma média de 10 mil passageiros em-
barcados por mês. 

Em 2007, o empresário abriu a e-HTL, empresa 
online especializada no atendimento exclusivo dos 
7,5 mil agentes de viagens parceiros do grupo, que 
já soma um faturamento anual de R$ 5 milhões. A 
e-HTL faz reservas em 1,5 mil hotéis no Brasil e perto 
de 100 mil no mundo para uma carteira de clientes 
de cerca de 7 mil agências de viagens. “Funciona em 
sistema de crédito. O agente de viagem, depois de ter 
seu cadastro aprovado, recebe um crédito mínimo 
de R$ 2 mil para efetuar suas reservas. À medida 
que vão sendo pagas, o saldo vai sendo recuperado”, 
afirma Louro. 

2009 
 - Filial de Belo Horizonte muda para nova e maior sede (MG).
 - Abertura de uma filial em Curitiba (PR).
 - Matriz São Paulo: equipe do 4º andar muda para o 10º, no mesmo prédio, em instalações mais mo- 
   dernas e confortáveis.

2010

 - Abertura de uma filial em Campo Grande (MS) e outra em Goiânia (GO).
 - A operadora supera a marca de um milhão de passageiros.
 - Primeira edição da campanha Estrelas da Visual, para agentes de viagem.
 - Abertura de uma nova representação em Recife (PE).
 - Criação do departamento marítimo, exclusivo para pacotes de cruzeiros

2011

 - Filial de Campo Grande muda-se para um escritório maior.
 - Prêmio Top Aviesp 2011 (troféus em três categorias – ouro em Material Promocional e Atendimento, 
   além de prata no quesito Condição Comercial)  e o diretor Afonso Gomes Louro é eleito “Personali- 
   dade Aviesp 2011”.
 - Visual conquista novamente troféu Top Ten de vendas de diversos fornecedores: Iberostar Bahia, 
   Iberostar Praia do Forte, Iberostar Grand Amazon, Tivoli Eco Resort Praia do Forte, SuperClubs  
   Breezes, Beto Carrero World, MSC Cruzeiros, Ibero Cruzeiros, Costa Cruzeiros, Top TAM Regional  
   Centro-Oeste em Brasília, Top TAM Centro-Oeste Regional Sudeste em Belo Horizonte e São Paulo  
   e Top TAM Nacional.

Figura 1

TuriSmo
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ViSuAL TuriSmo

Pelo portal da Visual 
Turismo ainda é possível 
fazer locações de auto-
móveis no Brasil e no 
Exterior, bem como se 
manter atualizado com as promoções e os incentivos 
voltados exclusivamente aos agentes de viagem. 

“Trabalhamos para sermos a mais eficiente 
operadora de turismo do país e não a maior”, afirma 
Louro. “Por isso investimos alto na qualificação de 
nossa equipe e também dos parceiros, pois são os 
agentes de viagem os responsáveis pela venda de 
nossos produtos.” O empresário também é vice-
-presidente da Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa). 

viSual turiSMo retoMa  
CaMPanhaS de inCentivo 

Em 2011, a Visual Turismo realizou a segunda 
edição das campanhas de incentivo Minhas Férias 
Garantidas e Estrelas da Visual - esta com distri-
buição mensal de 25 prêmios, alusivos às bodas 
da operadora, aos campeões de venda, além de dois 
carros zero. 

A campanha Estrelas da Visual se estendeu até 
30 de setembro de 2011. Assim como na versão do 
ano passado, foram duas as modalidades de premia-
ção - uma mensal e uma final. Para participar, é 
necessário se cadastrar no hotsite www.vendavisual.
com.br. O agente de viagem participante recebe auto-
maticamente uma bonificação em pontos de acordo 
com os produtos vendidos. A pontuação varia de dez 
a 200, de acordo com o destino, e é zerada a cada mês.

“Todos os meses serão premiados os dois agentes 
de viagem que atingirem a maior pontuação (mí-
nimo de 350 pontos) em cada uma das 11 bases 
da Visual (Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 
Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, 
Porto Velho, Recife, Ribeirão Preto e São Paulo)”, 
informa o diretor.  

Dos 25 prêmios mensais, o primeiro colocado 
receberá um televisor LCD de 32”, e o segundo, 
um vale-compras no valor de R$ 1 mil. Também 
serão contemplados com um vale-compras de  
R$ 1 mil cada um dos três agentes de viagem que 
obtiverem a melhor pontuação geral no mês entre 
todas as 11 bases, excetuados os dois primeiros 
colocados de cada região. 

Concorrerão à final aqueles que obtiverem a 
melhor pontuação acumulada durante todo o pe-

ríodo da promoção - abril a 
setembro - entre as 11 bases 
da Visual (mínimo de 2,5 mil 
pontos). O primeiro colocado 
leva automaticamente um 

automóvel Gol zero quilômetro. Os demais finalis-
tas das dez bases remanescentes participarão ainda 
de uma repescagem, quando concorrerão a outro 
automóvel.

A premiação final terá uma festa de encerramen-
to programada na cidade de São Paulo e todos os 
participantes envolvidos nesta etapa terão transporte 
para a cidade, duas noites de hospedagem, traslados, 
city tour, passeios e refeições patrocinados pela 
Visual Turismo.

fériaS PreMiadaS

A Visual Turismo também deu início a mais 
uma edição da campanha Minhas Férias Garanti-
das, que fez muito sucesso entre os agentes de via-
gem no último ano. Assemelhado a um programa 
de fidelidade, o participante cadastrado no programa 
pode garantir suas férias entre mais de 100 opções 
de hotéis nos principais destinos brasileiros – sempre 
com um acompanhante de qualquer idade. 

“Como no incentivo Estrelas da Visual, o objeti-
vo é reconhecer e premiar os agentes parceiros pelo 
desempenho e fidelidade”, salienta Gustavo França, 
gerente de Novos Projetos da Visual Turismo. Con-
forme o regulamento, a campanha Minhas Férias 
Garantidas tem duração de um ano e termina em 
1º de abril de 2012. 

O agente de viagem acumula pontos ao vender 
hospedagem em um dos hotéis parceiros, seja com 
pacotes completos (aéreo, traslados e hospedagem) 
ou apenas diárias. A cada pacote com mínimo de 
três pernoites vendidos, o inscrito ganha um pon-
to. Para usufruir das Férias Garantidas, o número 
mínimo de pontos é de 49, o que equivale a sete 
pacotes de sete dias em um hotel em Manaus. 

“Temos quatro modalidades de premiações na 
campanha: quatro ou sete noites de hospedagem 
(com traslados inclusos) e pacote completo, com 
parte aérea, hospedagem e traslados de quatro ou 
sete noites”, acrescenta França. 

Segundo ele, o agente que atinge a pontuação 
recebe um voucher que não permite hospedagem 
em períodos de alta temporada, feriados, períodos de 
eventos, congressos e feiras. “Um agente pode usu-
fruir, no máximo, de seis pacotes de quatro noites ou 
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quatro programas de sete noites em hotéis distintos 
por até um ano, a partir da data do encerramento 
da campanha”, completa.

 
Portal da viSual  
ConquiSta agenteS 

Lançado em fevereiro de 2010 pela Visual 
Turismo, o portal Visual Online – exclusivo para 
agentes de viagem – é um caso de sucesso no seg-
mento de viagens. Da carteira de 7,5 mil agências 
regularmente atendidas pela operadora, que este 
ano comemorou 25 anos de atividades, mais de 1,6 
mil utilizam o portal para reservas e compras de 
programas e serviços turísticos.

São agências dos mais variados pontos do país. 
O espaço tem uma média de 40 mil acessos mensais 

e gera mais de 700 cotações diárias, entre pernoites 
na hotelaria, compra de bilhetes aéreos e traslados. 
Todos os orçamentos são em tempo real e o portal 
Visual Online congrega mais de 2 mil hotéis e três 
companhias aéreas (GOL, TAM e Azul Linhas 
Aéreas), inclusive com tarifas promocionais web.

“O objetivo é facilitar a vida do profissional de 
turismo com tarifas competitivas e soluções de 
venda rápidas, flexíveis, seguras e práticas”, revela 
o diretor da operadora, Afonso Louro. Segundo o 
empresário, o agente de viagem encontra num só 
lugar uma série de serviços de maneira descomplica-
da, com navegação fácil e operações muito simples. 
Para utilizar a ferramenta – que tem promoções 
exclusivas no portal – o agente de viagem precisa 
estar cadastrado. O portal também permite emissão 
de relatórios e o acompanhamento das vendas.

Gustavo França é gerente de Novos Projetos da Visual Turismo.

referênCia no turiSMo naCional e internaCional
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ecoViAS

Em operação desde 1998, a Ecovias dos Imigrantes é a concessionária que 
opera o Sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a região metropolitana 
de São Paulo e o Porto de Santos, o Polo Petroquímico de Cubatão, as 
indústrias do ABCD e a Baixada Santista. Com 176,8 km de extensão e 
movimento anual superior a 30 milhões de veículos pedagiados, é de vital 
importância para a economia brasileira, pois atende ao mais importante 
corredor de exportação da América Latina, além de área turística na 
Baixada Santista.

um case na área de 
respOnsaBilidade sOciOamBiental

para administrar as modernas rodovias do 
Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a Con-
cessionária Ecovias dos Imigrantes possui o 
ITS (Intelligent Transportation System), um 

avançado sistema gerenciador de dados e imagens que 
viabiliza a operação das rodovias, através do moni-
toramento 24 horas por dia realizado pelo Centro de 
Controle Operacional (CCO). Além disto, sete bases 
operacionais oferecem atendimento de apoio, auxílio 
mecânico, guinchos, sanitários e bebedouros para os 
usuários das rodovias. Rotas de inspeção circulam 
pelo Sistema Anchieta-Imigrantes para assegurar as 
melhores condições de tráfego. Seis ambulâncias e 
uma UTI fazem o socorro emergencial que pode ser 
acionado pelo 0800 ou por qualquer um dos telefones 
de emergência disponíveis a cada quilômetro das ro-
dovias. São sete praças de pedágio e cinco balanças 
de pesagem de caminhões que fiscalizam o excesso 
de cargas na rodovia.

A Ecovias possui mais de 500 colaboradores 
diretos e outros mil colaboradores estão envolvidos 
em atividades indiretas, como as obras e reparos que 
acontecem ao longo do Sistema Anchieta-Imigrantes. 



Set.Out/2011

45

Nossas rodovias cruzam oito municípios, levando o 
desenvolvimento e oportunidades para mais de 19 
milhões de moradores da Região Metropolitana de 
São Paulo e 1,5 milhão de moradores da Baixada 
Santista.

reSuMo do PrograMa

Em outubro de 2008 a Ecovias inaugurou seu 
projeto Viveiro de Mudas como parte do Programa de 
Gerenciamento da Cobertura 
Vegetal que visa promover 
a recuperação ambiental 
em áreas de preservação por 
onde passam as rodovias 
administradas.

O Viveiro de Mudas está 
localizado no Km 28,5 da 
rodovia dos Imigrantes, jun-
to à sede da Concessionária 
Ecovias dos Imigrantes. O 
local, além de viabilizar a 
continuidade da recuperação 
das áreas impactadas pelas 
rodovias, é também exemplo 
de responsabilidade social corporativa.

Para o início das atividades foi preparado um 
aparato ecologicamente correto, com uma estrutura 
de bambu e um sistema de captação da água da 
chuva, utilizada na irrigação das mudas produzidas. 
Todos os insumos e recursos necessários para este 
projeto foram oriundos da própria Concessionária 
Ecovias dos Imigrantes.

Já a responsabilidade pelo cultivo das mudas foi 
entregue a cinco colaboradores com deficiência in-
telectual, orientados por um Coordenador Viveirista. 

A metodologia adotada no projeto do Viveiro 
de Mudas é bastante simples e está alicerçada em 
características como o comprometimento e a dedi-
cação. Para o sucesso do projeto, a Ecovias firmou 
uma parceria junto à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) de Diadema, responsável 
pela capacitação destes colaboradores e pelo acom-
panhamento psicossocial dos mesmos. Além disto, 
contamos com o enorme apoio e envolvimento dos 
colaboradores direta e indiretamente envolvidos com 
o Viveiro de Mudas. A Gestão de Pessoas acontece 
diariamente por meio da área de Sustentabilidade 
que acompanha nossos viveiristas em toda reali-
zação de suas atividades, desde o manejo adequado 
das sementes até a melhor postura para realização 

de seus trabalhos, permeando sempre as questões do 
desenvolvimento psicossocial e melhoria da qualidade 
de vida dos mesmos. 

Os anos de 2009 e 2010 serviram como labora-
tório que, diante do sucesso e da grande repercussão 
positiva, propiciou o crescimento do projeto Viveiro 
de Mudas. A área utilizada pelo Viveiro de Mudas foi 
ampliada em mais de 100%, os sistemas de captação 
de água de reuso foram modernizados, implantamos 
um sistema de irrigação/adubação automática e, 

por fim, aumentamos nossa 
equipe para 11 colaborado-
res, todos com deficiência in-
telectual e vindos da parceria 
com a APAE.

Os principais motivadores 
para implantação do presente 
projeto foram:

– A inclusão social e 
organizacional de deficientes 
intelectuais;

– A produção de mudas 
de árvores utilizadas em pro-
jetos de recomposição flores-
tal realizados pela empresa;

– Redução dos custos dos projetos de recompo-
sição florestal decorrentes de intervenções realizadas 
no meio ambiente; e

– A criação de cercas-vivas, minimizando o risco 
da travessia irregular de pedestres e a redução do efeito 
de ofuscamento, causa de acidentes nas rodovias.

reSultadoS

Os resultados do projeto Viveiro de Mudas podem 
ser divididos em duas grandes esferas: a esfera tan-
gível, ou “resultados verdes” e a esfera intangível, o 
que chamamos de nossos “frutos mais importantes”. 
Em cada uma delas obtivemos resultados concretos 
que detalharemos a seguir:

Até o momento, os resultados verdes alcançados 
pelo projeto Viveiro de Mudas são:

• Aproximadamente 2 milhões de metros quadra-
dos de áreas verdes recuperadas;

• Produção de mais de 150 mil mudas de espécies 
nativas, utilizadas na recuperação ambiental em 
áreas de preservação impactadas pelas atividades da 
organização;

• Redução em até 50% dos custos dos projetos de 
recomposição florestal decorrentes de intervenções 
realizadas no meio ambiente;

rodoViAS

uM CaSe na área de reSPonSabilidade SoCioaMbiental

Em outubro de 2008 
a Ecovias inaugurou 
seu Projeto Viveiro 

de Mudas como parte 
do Programa de 

Gerenciamento da 
Cobertura Vegetal
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• Capacidade de pro-
dução de 100 mil mudas/
ano;

• Redução na utili-
zação de água no processo de produção de mudas, 
através da captação de água da chuva em sistema 
instalado nas próprias estufas do viveiro.

Porém colhemos outros e mais importantes 
frutos, os quais listamos a seguir:

• Inclusão social de 11 deficientes intelectuais, 
através de parceria realizada entre a Ecovias e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Diadema;

• Melhoria no desenvolvimento psicossocial dos 
colaboradores deficientes intelectuais, como por 
exemplo: ganho de autonomia, independência e 
autoestima;

• Nossos colaboradores foram inseridos na so-
ciedade e atualmente possuem relacionamentos 
afetivos, adquirem seus imóveis, entre outros.

Este impacto na vida dos nossos viveiristas é 
percebido por seus familiares, que reagem positi-
vamente às mudanças comportamentais advindas 
do início das atividades laborais.

A inclusão destes colaboradores acontece de ma-
neira irrestrita. Todos dividem os mesmos espaços 
sociais, como restaurante, área de vivência, eventos 
e festas, além de, eventualmente, ilustrarem as pu-
blicações da imprensa interna da Ecovias.

Para nós, o Viveiro de Mudas é muito mais do 
que um simples local de produção de mudas para 
replantio. Ali oferecemos a oportunidade de pessoas 
muito especiais florescerem para a vida. Em quase 
três anos já é possível notar como o trabalho diário 
afetou positivamente o grupo no que diz respeito 
ao desenvolvimento e à socialização. Exemplo disto 
é a independência financeira dos colaboradores, o 
que viabilizou até mesmo a aquisição de imóveis. 
Acreditamos que estas pequenas conquistas, até 
então inimagináveis para portadores de deficiência 
intelectual como nossos colaboradores, são provas 
concretas do bem-estar e da transformação propor-
cionada pelo projeto.

A participação da organização no Viveiro de 
Mudas acontece diariamente e é demonstrada de di-
versas maneiras. Recebemos visitantes internos que 
aproveitam de suas horas de descanso para visitar 
a área arborizada, conhecer as plantas cultivadas 
e verificar ainda mais de perto todo o trabalho de 
nossos viveiristas. Eventualmente, a alta adminis-
tração aproveita as necessárias caminhadas pela 

nossa área para se abster da 
rotina organizacional e admi-
rar esse espaço. Este convívio 
apresenta-se como mais uma 

das maneiras de desenvolvimento. Cabe ressaltar 
que, neste caso, o desenvolvimento permeia a todos 
que podem usufruir da companhia de nossos vivei-
ristas que, com naturalidade, compartilham suas 
experiências de vida levando a admiração e apoio 
de todos que por ali transitam.

Paralelamente, o Viveiro de Mudas atende a so-
licitações externas, como órgãos públicos, entidades 
do governo, organizações não governamentais e até 
pessoas físicas e jurídicas. Em sua maioria, estas 
partes interessadas querem conhecer o projeto e, se 
possível, levar um pouco desta energia, através de 
nossas mudas e sementes. 

Outro resultado importante a ser mencionado 
é a criação de cercas-vivas ao longo do canteiro 
central do Sistema Anchieta-Imigrantes. Para 
tanto, são produzidas mensalmente milhares de 
mudas de “sansão-do-campo”, arbusto espinhoso 
de crescimento rápido que, com cerca de dois anos, 
já forma uma cerca-viva imponente. Estas cercas-
-vivas são adotadas pela Ecovias como ferramenta 
para redução dos atropelamentos na rodovia e mi-
nimização do efeito de ofuscamento causado pelos 
faróis dos veículos em direção contrária. Além do 
mais, trata-se ainda de um projeto paisagístico: 
tornar o Sistema Anchieta-Imigrantes um grande 
canteiro verde, substituindo os alambrados por uma 
estrutura viva e visualmente mais agradável.

A somar-se, temos ações ambientais (como no 
Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, entre ou-
tros) em que as mudas produzidas em nosso viveiro 
são utilizadas como transmissoras da Educação 
Ambiental, levando a usuários das rodovias, comu-
nidade lindeira e/ou interessados a possibilidade de 
contribuir para o reflorestamento através do plantio 
de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 

Todos estes frutos positivos das interações com 
as diversas partes servem de motivação constante 
para o Projeto, nos levando a crer, cada vez mais, 
que devemos disseminar esta ideia.

reSuMo do iMPaCto

O Viveiro de Mudas trouxe para a Ecovias dos 
Imigrantes um foco diferenciado no que tange à 
importância da inclusão de pessoas deficientes 
intelectuais como ferramenta da Responsabilidade 

ecoViAS
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Social Corporativa. Por intermédio destes colaborado-
res descobrimos uma maneira única para contribuir 
com a vida de pessoas com deficiência intelectual, 
proporcionando-lhes autonomia, independência e 
uma significativa melhoria em sua autoestima e 
qualidade de vida.

Para o direcionamento empresarial, a continui-
dade do projeto do Viveiro de Mudas é condição 
primordial, sendo pauta de análises críticas pela 
alta administração e objeto de estudos constantes de 
investimentos/melhorias.

No ano de 2011 foram investidos mais de 50 
mil reais na ampliação e melhoria das condições do 
local, bem como na profissionalização do processo 
produtivo, através da contratação de uma consultoria 
especializada na produção de mudas. Para o ano 
de 2012 está previsto o investimento de mais de 50 
mil reais na melhoria das condições ergonômicas 
de trabalho, adaptando toda a estrutura existente 
a requisitos como: diminuição dos esforços físicos, 
eliminação de posturas inadequadas e simplificação 
do processo produtivo, tornando as rotinas internas 
cada vez mais aptas à realidade de nossos viveiristas.

Com a excelente adaptação ao trabalho apresen-
tada pelos colaboradores deficientes intelectuais, a 
empresa tem o direcionamento de tornar o Viveiro 
de Mudas um case de excelência em Responsabili-

dade Socioambiental, aliada ao profissionalismo do 
processo produção de mudas de árvores.

Atualmente, outras empresas do grupo estudam 
a viabilidade de implantação do projeto em questão, 
considerando sempre a mesma metodologia aqui 
apresentada.

Para reprodução desta prática, consideramos 
necessários os seguintes critérios:

• Reconhecimento da inclusão de deficientes inte-
lectuais como forma autêntica de Responsabilidade 
Social Corporativa;

• Relevância das compensações ambientais 
ocorridas de atividades empresariais impactantes;

• Envolvimento da organização e de seus cola-
boradores com a causa socioambiental.

Por fim, salientamos que a alta viabilidade 
econômica, devido ao baixo custo de implantação 
e manutenção, a redução de custos com projetos 
de recuperação florestal, os benefícios reais na 
qualidade de vida de pessoas especiais e o impacto 
positivo na imagem da empresa são critérios que 
levam o Grupo EcoRodovias a acreditar que o 
projeto Viveiro de Mudas é uma solução inovado-
ra, de fácil replicabilidade e de grande sucesso. Por 
esta iniciativa, a Ecovias foi incluída no Ranking 
Benchmarking 2011 dos Melhores da Gestão So-
cioambiental Brasileira.

Valdir ribeiro é coordenador de Sustentabilidade.
Fernando Careli de Carvalho é analista de Sustentabilidade.
Edelir Almeida Santos é analista de Processos da Ecovias.

rodoViAS

uM CaSe na área de reSPonSabilidade SoCioaMbiental
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equipes das GerênCias de Meio aMBiente, de CoMuniCação e iMaGeM e 
de inFraestrutura interna e GerênCia de área de seGurança patriMonial

ArceLormiTTAL TubArão

O compromisso com o meio ambiente norteia cada ação realizada pela 
ArcelorMittal Tubarão. Produzir aço com qualidade e custo competitivo 
incrementando a liderança mundial no setor é uma meta tão importante 
quanto promover o desenvolvimento sustentável da sociedade. Seu Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) é certificado de acordo com a norma ISO 
14.001 desde 2001.

a respOnsaBilidade amBiental
cOmO diretriz fundamental

conscientizados da relação estreita entre re-
sultados operacionais e responsabilidade 
ambiental, todos os empregados da empresa 
e parceiros trabalham juntos na busca pelas 

melhores práticas, visando antever e minimizar os 
impactos ambientais provenientes das operações e 
fortalecer o conhecimento como chave para a me-
lhoria contínua. 

Dentro do plano de crescimento sustentado e de 
busca incessante por melhores resultados, o desem-
penho econômico-financeiro da empresa está intrin-
secamente ligado ao bem-estar dos seus empregados, 
ao relacionamento proativo com a comunidade e à 
crescente eficiência na gestão ambiental.

Perfil inStituCional

A ArcelorMittal Tubarão (antiga Companhia 
Siderúrgica de Tubarão – CST), maior produtora 
mundial de semiacabados de aço, foi constituída em 
junho de 1976, como uma jointventure de controle 
estatal, com a participação minoritária dos grupos 
Kawasaki, do Japão, e Ilva (ex-Finsider), da Itália. 



Set.Out/2011

49

Porém a sua operação começou em novembro de 
1983. Nesse período, a empresa criou e consolidou 
sua liderança no mercado, passando por profundas 
transformações, intensificadas após a privatização 
em 1992. A partir daí, passou a ser controlada por 
grupos nacionais e estrangeiros. Com um programa 
de investimentos voltado especialmente para atuali-
zação tecnológica, vem aumentando e enobrecendo 
o seu mix de produção, além 
de realizar melhorias opera-
cionais e ambientais. 

Em 1996, a ArcelorMittal 
Tubarão recebeu a primeira 
certificação na Norma ISO 
9001, e em 2001, a primeira 
cerificação na Norma ISO 
14.001. Em 2002, diversi-
ficou a sua produção com 
a implantação de um La-
minador de Tiras a Quente 
(LTQ), que incorpora a mais avançada tecnologia 
disponível no mercado. Em 2003, teve início o Pla-
no de Expansão da produção para 7,5 milhões de 
toneladas/ano, projeto anunciado à sociedade com a 
presença do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva. A publicação do primeiro Relatório 
Ambiental auditado no Brasil, além do início da 
certificação de empregados pela ABM dentro do 
Programa Nacional de Certificação de Operadores 
(PNQC), também marcaram o ano de 2003. 

Já em 2004, consolidou a otimização da sua 
produção para 5 milhões de toneladas/ano (placas e 
bobinas), com a finalização da montagem da Central 
Termelétrica 4 (CTE 4), o que garante também a 
autossuficiência energética da empresa, mesmo com 
a operação do LTQ. Em outubro de 2005, é criada a 
Arcelor Brasil. Resultado da união da Companhia Si-
derúrgica Belgo Mineira, da Companhia Siderúrgica 
de Tubarão (CST) e da Vega do Sul, a Arcelor Brasil 
já nasceu como um dos maiores grupos industriais 
do Brasil e com capacidade anual de produção de 
11 milhões de toneladas de aço. No mesmo ritmo de 
crescimento, na época a CST alcançou a Certifica-
ção do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde de 
acordo com a Norma OHSAS 18001. 

Em junho de 2006, a Arcelor e suas subsidiárias 
passaram a fazer parte do grupo ArcelorMittal, como 
consequência da fusão entre a Arcelor e a Mittal. 
Portanto, a ArcelorMittal Tubarão atualmente faz 
parte do grupo ArcelorMittal, que é o maior produtor 
mundial de aço em vendas e receita, com sede em Lu-

xemburgo, líder nos principais mercados, entre eles 
o de automóveis, construção, eletrodomésticos e em-
balagens. A ArcelorMittal possui uma extensa rede 
de distribuição, padrões elevados de sustentabilidade, 
capacidade instalada para 118 milhões de toneladas 
ao ano de aços planos, longos e inoxidáveis (10% da 
produção mundial de aço). Possui 61 plantas indus-
triais em 27 países e em quatro continentes (Europa/

Ásia/América/África), sendo 
29 unidades industriais para 
produção e beneficiamento 
de aço no Brasil, Argentina, 
Costa Rica e Venezuela. 
Mais de 300 mil empregados 
em 61 países.

A expansão da Arcelor-
Mittal Tubarão iniciou sua 
operação em 2007. Com 
um investimento de US$ 1 
bilhão, foram construídas no-

vas unidades produtivas, que elevaram a capacidade 
de produção de 5 para 7,5 milhões de toneladas por 
ano de aço – placas e bobinas a quente, recuperan-
do, assim, a participação da empresa no mercado 
siderúrgico internacional. 

a PolítiCa aMbiental
 
Mais do que palavras dispostas em um documen-

to, os princípios descritos na Política Ambiental são 
ações colocadas em prática com disciplina, conheci-
mento e consciência pelos mais de 4 mil empregados 
da empresa que assumem como compromisso diário: 
desenvolver ações para assegurar o cumprimento da 
legislação e normas ambientais; melhorar continu-
amente e prevenir a poluição; manter um diálogo 
aberto entre as partes interessadas; contribuir com 
iniciativas e desenvolver ações educativas; adotar 
práticas gerenciais apropriadas para utilizar de forma 
eficiente os recursos naturais; avaliar previamente os 
impactos ambientais; difundir o SGA entre fornece-
dores e prestadores de serviços e estabelecer metas e 
objetivos associados aos aspectos ambientais signifi-
cativos, levando em consideração opções tecnológicas 
e requisitos financeiros; desenvolver ações técnica e 
economicamente viáveis para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa. 

A responsabilidade ambiental é uma diretriz 
fundamental da gestão empresarial da ArcelorMittal 
Tubarão, sendo parte indissociável do processo de 
evolução contínua da empresa.

SiderurgiA
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O compromisso com o 
meio ambiente norteia 

cada ação realizada 
pela ArcelorMittal 

Tubarão
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ArceLormiTTAL TubArão

Motivação e 
objetivo Para o 
trabalho

A principal motivação é manter a biodiversidade 
através de pesquisas e projetos especiais desenvol-
vidos pela ArcelorMittal Tubarão para contribuir 
com a melhoria contínua da área verde da empresa. 
Área formada por cerca de 2,6 milhões de árvores e 
arbustos, entre espécies nativas, frutíferas e de cres-
cimento rápido. Entremeada por oito lagoas naturais, 
numa composição ideal para ser o habitat de uma 
rica fauna que conta com insetos, pássaros, peixes, 
répteis, anfíbios e pequenos mamíferos. O objetivo 
principal é enfatizar este importante trabalho de 
biodiversidade que é realizado através de pesquisas e 
projetos especiais que contribuem para a melhoria 
contínua desta extensa área verde que corresponde 
a 58% dos 13,5 quilômetros quadrados da empresa. 

Na região marinha adjacente existe uma grande 
quantidade de tartarugas jovens, em processo de 
migração, que encontram na área do efluente final 
da empresa um local protegido dos pescadores, no 
qual podem se alimentar e crescer. Neste local é 
desenvolvida uma pesquisa biológica em parceria 
com o projeto Pró-Tamar. 

Visando identificar o nível de autossustentabi-
lidade do Cinturão Verde, outra meta foi estudar 
os diversos fragmentos florestais para obter um 
inventário da diversidade vegetal, relacionando-o 
com a alimentação de borboletas. Com a comuni-
dade e prefeituras, a empresa atua apoiando projetos 
sócioambientais como: recifes artificiais marinhos, 
reflorestamentos e vários projetos sociais. 

Os métodos utilizados foram pensados também 
através da criação de padrão de “recolhimento, 
guarda e destinação de animais nas áreas da em-
presa”; parcerias com órgãos públicos e privados; 
desenvolvimento de cursos de manejo e contenção 
de animais silvestres; certificação e capacitação da 
equipe e reclassificação da equipe de bombeiros 
incluindo a atividade de guarda ambiental; treina-
mento para utilização de equipamentos especiais 
para resgate; estudo dos fragmentos florestais para 
reintrodução de animais resgatados; criação de 
viveiro para produção de mudas da mata atlân-
tica e replantio; desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e pesquisas entomológicas; 
implantação do Centro de Educação Ambiental 
(CEA); e a divulgação para os empregados quanto 
aos cuidados com a fauna e a flora.

PartiCiPação e 
áreaS reSPonSáveiS

Estas pesquisas e projetos são desenvolvidos pelas 
equipes da Gerência de Meio Ambiente e Gerência 
de Área de Segurança Patrimonial, além da contri-
buição interna das Gerências de Áreas Operacionais e 
de parceiros como o IBAMA, projeto Cereias, projeto 
Pró-Tamar, Instituto Orca, Corpo de Bombeiros do 
Estado, Polícia Ambiental, dentre outros.

atribuiçõeS no reSgate  
da fauna e flora

Bombeiro Industrial (Agente Ambiental) – Res-
ponsáveis pelo procedimento de resgate dos animais e 
transferência/encaminhamento para os locais indica-
dos, dependendo do estado de saúde de cada animal.

duração

A fase de planejamento dos projetos e das pesquisas 
foi iniciada em 2000 e os primeiros resultados começa-
ram a ser obtidos no ano de 2006. No período de 2007 
a 2010 foram lançados outros projetos como resgate 
da fauna e da flora, assinatura de novos convênios 
socioambientais, implantação de viveiro de mudas, 
incremento no programa de revegetação com apli-
cação de mudas nativas, desenvolvimento de novas 
aplicações, de novas tecnologias, que tem obtido maior 
destaque a partir dos anos de 2009 e 2010 garantindo 
maior diversidade da biodiversidade local.

PrinCiPaiS reSultadoS

Os principais resultados conquistados (indicadores 
quantitativos e qualitativos) foram:

• A criação de Padrão de “Recolhimento, Guarda 
e Destinação de Animais nas Áreas da Empresa” – 
Todos os animais capturados são reintegrados priori-
tariamente em áreas mais preservadas (APPs), sendo 
que o índice de captura médio em 2009 foi de 12,17/
mês e em 2010 foi de 7,58/mês; 

• Parcerias com órgãos públicos e privados (IBA-
MA, Corpo de Bombeiros do Estado, Polícia Ambien-
tal, Projeto Cereias, pesquisa biológica feita em parce-
ria com o projeto Pró-Tamar; Instituto Orca etc.) – o 
projeto com o Tamar realizou 26 monitoramentos no 
período de março a agosto de 2010. Todas as tartarugas 
capturadas eram juvenis da espécie Chelonia mydas 
(tartaruga-verde). De março a agosto de 2010 foram 
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SiderurgiA
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realizadas 236 capturas, sendo que 99 indivíduos 
diferentes foram observados. Desde agosto de 2000, 
houve 2.499 capturas, sendo que 1.170 indivíduos 
(tartarugas diferentes) foram observados. Destas 
1170 tartarugas, 452 foram capturadas mais de 
uma vez e 718 foram observadas uma única vez. 
A empresa buscou o desenvolvimento de cursos de 
manejo e contenção de animais silvestres (parceria 
firmada com o IBAMA-ES), cuja primeira fase de 
treinamentos foi sobre leis que regulamentam o uso 
da fauna e os cuidados no transporte de animais; 
a segunda fase, com início em 06/06/11 (durante 
visita ao projeto Cereias), contará com aulas prá-
ticas para novatos sobre como agir na captura, 
monitoramento e contenção 
de espécies. Certificação e 
capacitação da equipe de 
bombeiros industriais com 
a reclassificação da função 
para bombeiro industrial e 
guarda ambiental; 

• Pesquisa e treinamento 
para utilização de equi-
pamentos especiais para 
resgate;

• Estudo dos fragmentos 
florestais para reintrodução 
de animais resgatados; 

• Criação de viveiro para produção de mudas 
da mata atlântica e replantio – 40 mil mudas re-
plantadas em 2010; 

• Desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental (ciclo de vida) e pesquisas entomoló-
gicas (implantação de borboletário para pesquisa 
científica com cinturão verde); 

• Implantação do Centro de Educação Ambien-
tal (CEA) para capacitação de partes interessadas 
quanto às questões ambientais; 

• Divulgação para os empregados quanto aos 
cuidados com a fauna e a flora.

uM aPrendizado fundaMental

As pesquisas e os estudos realizados na empresa 
têm contribuído para o aumento significativo da 
biodiversidade. Estes resultados demonstram que o 
enriquecimento desta biodiversidade está além da 
proteção e preservação ambiental, tem sido uma 
ferramenta de transformação e mudança de com-
portamento de empregados, parceiros e comunidade 
local que em épocas passadas ainda capturavam 

animais e parte da flora e fauna para o consumo 
e comercialização. Atualmente são verdadeiros 
agentes ambientais na proteção que coíbem for-
temente estas ações, sendo um ponto de destaque 
nas ações ambientais desenvolvidas internamente 
e na circunvizinhança da empresa.

Continuidade e reCoMendaçõeS 
Para a reProdução da PrátiCa

A empresa considera como estratégia o desen-
volvimento tecnológico, as expectativas das partes 
interessadas e a busca por melhorias que diminu-
am os impactos das operações, colaborando para 

uma sociedade sustentável. 
Os projetos de pesquisa 
com a fauna e a flora, o 
plantio e enriquecimento 
vegetal, as parceiras com 
diversas instituições públi-
cas e privadas praticados e 
desenvolvidos de forma ex-
clusiva pela empresa podem 
ser reproduzidas em outros 
segmentos industriais que 
tenham características se-
melhantes (proximidade ao 
mar, lagoas, cinturão verde, 

viveiros de mudas, etc.). Podem servir com objetivos 
similares como base para o desenvolvimento de 
práticas, como exemplo a aplicação como mitiga-
ção ambiental, medida de conservação da natureza, 
incremento de atividades recreativas e educativas, 
dentre outras. Recomenda-se esta metodologia 
por ser viável sua replicação em qualquer região/
empresas que tenham interesse em incrementar a 
biodiversidade em sua área.

Continuar a criar e implantar projetos que con-
tribuam para o desenvolvimento socioambiental 
(destaque aqui para os projetos com a biodiversi-
dade) é fundamental, pois proporciona a melhoria 
contínua dos processos e melhor qualidade de vida 
das comunidades do entorno.

reCoMendaçõeS/ConCluSõeS

Para o sucesso num programa como este, tendo 
um desenvolvimento sustentável e que garanta a 
perenidade do negócio e reduzindo passivos, acredi-
tamos que é de suma importância:

• Implantação de uma gestão pro ativa;

As pesquisas e os 
estudos realizados 

na empresa tem 
contribuído para o 

aumento significativo 
da biodiversidade
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• Desenvolvimento 
de novas pesquisas e 
aplicações;

• Capacitar e desen-
volver as equipes envol-
vidas com novas metodologias que sejam eficientes 
e inovadoras;

• Realizar parcerias com Institutos de Pesquisa 
/ Universidades / Órgãos Governamentais / Co-
munidades;

• Realizar ações integradas junto às áreas ope-
racionais da empresa;

• Conhecer, avaliar e adotar benchmarkings das 
melhores práticas;

• Estabelecer Indicadores-Chave e realizar o 
Monitoramento;

• Manter o sistema continuamente atualizado, 
aprimorando as práticas já consolidadas.

CoMentárioS

A linha mestra dos investimentos sociais reali-
zados pela ArcelorMittal Tubarão segue a estraté-
gia de incentivar a criação de relacionamentos em 
rede, interligando os diversos agentes da sociedade. 
Todo o planejamento estratégico da empresa incor-
pora a decisão empresarial de construção de uma 
relação de equilíbrio entre as dimensões econômica, 
social e ambiental na condução dos negócios, em 
linha com os princípios do desenvolvimento sus-
tentável. Com esse compromisso, a empresa tem 

buscado investir em equipa-
mentos e sistemas de con-
trole ambiental, bem como 
em educação e treinamento, 
serviços de gestão ambiental, 

certificação, pessoal para atividades gerais de ges-
tão ambiental, pesquisa, desenvolvimento, dentre 
outros. Em 2010 foram U$ 25,8 milhões gastos 
com itens ambientais (cerca de 55% a mais que 
no ano de 2009).

Através do investimento direto em duas inicia-
tivas regionais, a empresa intensificou sua atuação 
para ampliar a geração de renda e trabalho de 
forma sustentável de comunidades vizinhas. As 
iniciativas, fundadas em 2005, são bancos comu-
nitários que, além de atender à demanda financeira 
de empreendedores locais, promovem a educação 
e a capacitação da população.

O compromisso da empresa com a sustentabi-
lidade tem como um dos pilares fundamentais a 
eficiência ambiental, conquistada, principalmente, 
devido ao alto nível de conhecimento, conscien-
tização e integração dos colaboradores, que são 
os responsáveis em pôr em prática os padrões do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

reConheCiMento

Por estas iniciativas, a ArcelorMittal Tubarão 
foi incluída no ranking 2011 do Benchmarking 
Ambiental Brasileiro.

Equipe da Gerência de Meio Ambiente: Guilherme Correa Abreu, 
Gerente de Meio Ambiente; Pedro Sérgio Bicudo Filho, Leonardo 
Dias de Abreu e Fernanda Passamani, especialistas em Gestão 
Ambiental; Equipe da Gerência de Comunicação e Imagem: Vera 
Lúcia Bernabé, especialista em Comunicação e Responsabilidade 
Social; Equipe da Gerência de Infraestrutura Interna e Gerência 
de Área de Segurança Patrimonial: Evandro de Figueiredo Neto, 
Gerente de Infraestrutura Interna; João roberto da Tenda Vieira,  
Gerente de Área de Segurança Patrimonial; Equipe de Bombeiros 
Industriais e Guardas Ambientais, sob supervisão de Thiago Alvares 
ribeiro e Alessandro Leonardo Nardotto de morais.
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W e l l i n G t o n  r o G é r i o

berAcA

nos últimos anos a Beraca registrou cresci-
mento. E isto não se refere apenas ao finan-
ceiro, ao lucro operacional, no número de 
colaboradores, de parceiros comerciais, no 

desenvolvimento de novos produtos e soluções e de 
tantas outras conquistas, que podem ser facilmente 
mensuradas e que atestam a nossa credibilidade, 
visão empreendedora e solidez.

Estamos falando dos avanços expressivos rumo a 
uma gestão alicerçada na sustentabilidade que, por 
definição, prioriza as ações que atendam às necessi-
dades presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras.

Promovemos várias mudanças, com o objetivo 
de aprimorar a nossa gestão. Passamos de sociedade 
limitada para sociedade anônima de capital fechado, 
o que reforça a transparência e a ética com as quais 
a empresa pautou sua atuação ao longo de mais de 
cinco décadas. Na prática, a alteração legal refletiu 
em uma reestruturação organizacional interna, com 
a criação de novas áreas e a adoção de práticas de 
governança corporativa, entre outras ações, com vis-
tas ao longo prazo, ao desenvolvimento sustentável, 
como pode ser visto a seguir.

Fundada em 1956, a Beraca é uma empresa brasileira, especializada 
no desenvolvimento de matérias-primas de alto desempenho, soluções 
e tecnologias para os setores de água e saneamento, cosméticos, 
alimentos e bebidas e nutrição animal. A atuação da Beraca está 
focada nos pilares Nutrição, Saúde e Beleza. Sua visão empreendedora 
e capacidade de inovação e adaptação estão fundamentadas no 
compromisso com as gerações futuras.

um cOmprOmissO cOm
as gerações futuras
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beraCa Sabará quíMiCoS e 
ingredienteS S/a

• 4 divisões de negócio: Water Technologies, He-
alth & Personal Care, Food Ingredients e Animal 
Nutrition & Health

• 244 colaboradores (dezembro de 2010)
• 7 unidades, em 5 estados brasileiros
• Faturamento em 2010: R$ 110,682 milhões
De 2007 para 2010, o faturamento apresentou 

crescimento de 33%, reforçando a credibilidade e 
solidez da Beraca, resultado dos investimentos na 
gestão organizacional, na qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos e em pesquisa e inovação.

MiSSão, viSão e valoreS

Missão
Ser uma empresa diferenciada que promove o 

desenvolvimento de seus colaboradores, criando valor 
para seus clientes, parceiros e acionistas por meio do 
desenvolvimento sustentável.

Visão
Ser uma empresa referencial em tecnologia, pro-

dutos inovadores e sustentáveis para os mercados de 
tratamento de água e efluentes, cosméticos, alimentos 
e veterinário, de acordo com os padrões de excelência 
de qualidade, governança corporativa e preservação 
do meio ambiente.

Valores
• Pessoas: respeitamos a individualidade e a dig-

nidade das pessoas
• Respeito ao meio ambiente
• Pesquisa e Inovação
• Rentabilidade e saúde do nosso negócio;
• Desenvolvimento de uma cultura empresarial 

baseada em princípios de equidade, transparência, 
ética e moral, apoiada nos compromissos com os 
Princípios do Pacto Global e das Metas do Milênio;

• Orientação dos nossos processos por meio de 
boas práticas e padrões corporativos estabelecidos 
por instituições com reconhecimento nacional e 
internacional, tais como, Distribuição Responsável 
(PRODIR), S.A. 8000, FSC (Forest Stewardship 
Council), ECOCERT e o Manual de Qualidade 
BERACA;

• Posicionamento como “pontes” na criação de 
parcerias de longo prazo com entidades científicas 
e comunidades locais na introdução e disseminação 
de tecnologias e produtos inovadores, com a devida 
e justa remuneração e repartição de benefícios com 
empresas nacionais e internacionais que visem a 
ganhos mútuos em inovação, tecnologia e produtos 
de qualidade.

diviSõeS, ProdutoS e ServiçoS

Divisão Water Technologies
Por meio da divisão Water Technologies, a Beraca 

oferece soluções integradas para o tratamento de água 
e saneamento básico, em forma de produtos, equi-
pamentos, assistência técnica e prestação de serviços 
para desinfecção, em diversos processos industriais. 

Produtos e equipamentos - Cloro gás em cilin-

buSineSS To buSineSS
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dros, pastilhas de cloro, 
hipoclorito de sódio, po-
licloreto de alumínio, 
ortopolifosfato, dióxido 
de cloro, coagulantes, 
polímeros e floculantes são os principais produtos 
do portfólio. Na linha de equipamentos, a Beraca 
oferece fitas de medição e dosadores de pastilhas de 
cloro, com capacidade para várias aplicações, de 
residências a sistemas de alto consumo de água. 

A divisão Water Technologies é uma das maiores 
fornecedoras de tecnologia de tratamento de água. 
Seus produtos e serviços já beneficiaram clientes em 
todos os estados brasileiros e em países como Peru, 
Uruguai e Paraguai, e Angola, na África. Fornece 
para empresas públicas de água e saneamento, e 
privadas, nos segmentos de hortifruticultura, lácteos, 
bebidas, carnes e sucroalcooleiro.

Global Service
Soluções integradas - Solução completa para 

tratamento da água, utilizada nos processos in-
dustriais, no abastecimento público e de reúso, 
adaptável às necessidades dos clientes. Além do 
fornecimento de produtos e equipamentos, inclui 
assessoria técnica durante a elaboração e execução 
do projeto e treinamento de equipe para aplicação 
e emergência, seguindo altos padrões de saúde e 
segurança. A Beraca também auxilia na progra-
mação da logística, contribuindo para a otimização 
de custos e processos.

Programa de Biosseguridade Beraca
Programa exclusivo para o setor agroindustrial, 

composto de produtos e equipamentos que garan-
tem água tratada para o consumo animal, reduzin-
do os riscos de infecções, aumentando o controle 
sanitário e minimizando a contaminação do meio 
ambiente. Os benefícios impactam diretamente na 
saúde da população, que tem acesso a um alimento 
de melhor qualidade.

Divisão Health & Personal Care
A Beraca se destaca como uma das empresas 

brasileiras que lideram o fornecimento de ingre-
dientes, ativos naturais e orgânicos extraídos da 
Amazônia e de outros biomas brasileiros. 

Os produtos da divisão Health & Personal Care 
são desenvolvidos e distribuídos para os mercados 
deste segmento, no Brasil e para mais de 40 países.

A divisão Health & Personal Care oferece 

quatro linhas de produtos. 
Os produtos são utilizados 
pelos clientes na fabricação 
de cremes, loções, protetores 
solares, xampus, sabonetes, 

maquiagens, entre outros artigos para o consumi-
dor final.

Rains Forest Specialties - Óleos e manteigas 
extraídos de frutos e sementes, como açaí, andiroba, 
babaçu, murumuru e urucum.

Active Performance Systems - Ativos naturais 
provenientes de espécies vegetais da Floresta Ama-
zônica. 

BioScrubs - Partículas esfoliantes naturais, extra-
ídas do açaí, cupuaçu, andiroba, murumuru,buriti 
e guaraná.

BioFunctional - Extratos orgânicos com con-
centração de ativos padronizados.

Entre 2007 e 2010, a divisão Health & Personal 
Care apresentou crescimento de 37% no fatura-
mento, o que evidencia a maturidade alcançada 
pelo negócio.

Por meio do Programa de Valorização da Biodi-
versidade, a Beraca assegura a sustentabilidade no 
fornecimento de matérias-primas com total transpa-
rência na cadeia de fornecimento, o desenvolvimento 
regional e a preservação dos biomas do país.

Divisão Food Ingredients
A divisão Food Ingredients distribui especialida-

des, como adoçantes e corantes, além de ingredientes 
e aditivos para as indústrias de alimentos e bebidas. 
Também fornece suporte no uso e aplicação, de 
acordo com as necessidades dos clientes. 

Produtos: BeraColor, BeraFood, BeraSugar, 
ExtratoninaFood. Extratonina Food, Oleoresinas 
e Stevia.

Divisão Animal Nutrition & Health
A divisão Animal Nutrition & Health distribui 

produtos a partir de extratos vegetais naturais, para 
as indústrias de ração e medicamentos para animais 
de produção e domésticos. Além disso, oferece uma 
linha completa de especialidades da Floresta Amazô-
nica, a Rain Forest Specialties ®, que proporciona 
benefícios ao bem-estar e saúde dos animais.

Produtos: na Linha Pet, henry Lamotte Oils e 
Rain Forest Specialities; na Linha Nutrição Animal, 
ExtratotinaPet, NutraFito, BeraColor pet, bera Color 
Feed, PhitoPet; e na Linha Saúde Animal, beraVet, 
BeraOil, QSA, beraSugar Vet e Bera Food Vet.

berAcA
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geografia

A Beraca possui sete unidades, distribuídas em 
cinco estados brasileiros. A escolha da localização 
de cada planta seguiu três critérios principais: 
otimização no transporte e logística de produtos, 
participação em polos de desenvolvimento regional 
e proximidade dos fornecedores, clientes e comuni-
dades fornecedoras.

São Paulo
• Unidade Santa Bárbara
Em Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo
- Desenvolvimento e distribuição de produtos para 
todas as divisões; centro de 
pesquisa e inovação.
• Unidade Anália Franco

Em São Paulo, capital
Áreas administrativas, 

comercial e de marketing.
• Unidade Berrini
Em São Paulo, capital 

– Sede.
Desde 2010, a Beraca não opera mais na Unidade 

Penha, na capital paulista. As atividades e colabora-
dores foram transferidos para Santa Bárbara e Anália 
Franco, inaugurada em 2010, visando à melhoria 
da qualidade do ambiente de trabalho e seguindo a 
estratégia de localização da empresa.

Pará
• Unidade Ananindeua
Pesquisa de matérias-primas amazônicas e pro-

dução de óleos, ativos e manteigas para as linhas de 
Health & Personal Care.

Pernambuco
• Unidade Itapissuma
Fabricação e distribuição de produtos e prestação 

de serviços de Water Technologies.

Goiás
• Unidade Anápolis
Fabricação e distribuição de produtos e prestação 

de serviços de Water Technologies.

Ceará
• Unidade Pacatuba
Fabricação e distribuição de produtos e prestação 

de serviços de Water Technologies.

Presença nacional e internacional
A Beraca está presente em 41 países, por meio 

de 33 distribuidores, localizados nas Américas,  na 
Europa, na Ásia e na Oceania. Em 2008, inaugurou 
escritório comercial em Paris, na França. Em 2011, 
está prevista a abertura de mais um, nos Estados 
Unidos.

abordageM Sobre SuStentabilidade

Para a Beraca, oferecer nutrição, saúde e beleza 
para milhões de pessoas no Brasil e no mundo sig-
nifica lidar com grandes desafios de sustentabilidade. 

A empresa busca o entendi-
mento contínuo sobre esses 
desafios e se concentra no 
desenvolvimento de soluções.

Com seus produtos e 
serviços, visa a contribuir 
principalmente para a uni-
versalização do saneamento 
básico e para a preservação e 
valorização da biodiversidade 

brasileira e dos povos que nela habitam.
A companhia reconhece a importância dos seus 

públicos de interesse e de atender às suas expectati-
vas, por meio de um investimento de qualidade em 
relacionamentos e parcerias.

Na Beraca, a sustentabilidade está traduzida em 
prioridades de atuação e práticas de gestão para li-
dar com os desafios e oportunidades ligados às suas 
operações.

Já na área de Water Technologies, a Beraca 
acredita que os avanços tecnológicos, econômicos, 
legais, sociais e científicos dos últimos 150 anos em 
saneamento ainda não foram suficientes. É preciso 
aumentar os esforços, em forma de recursos, capaci-
tação e mudanças de comportamento para alcançar 
todas as populações.

A fim de contribuir com a universalização do sa-
neamento, a companhia investe no desenvolvimento 
de soluções para empresas públicas e privadas de 
tratamento de água e esgoto, melhorando a qualidade 
de vida de milhões de pessoas, no Brasil e no exterior.

ruMo à univerSalização do 
SaneaMento báSiCo

O saneamento básico é o conjunto de serviços 
para o abastecimento de água potável e de coleta e 
tratamento de esgoto. Garantir esses serviços para 

uM CoMProMiSSo CoM aS geraçõeS futuraS

A Beraca possui sete 
unidades, distribuídas 

em cinco estados 
brasileiros
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toda a população mundial é uma das grandes preo-
cupações do milênio.

A universalização do saneamento básico tem efei-
tos extremamente positivos sobre o desenvolvimento 
humano, contribuindo diretamente para melhores 
condições de saúde, moradia e para o crescimento 
econômico.

Proteção e valorização da 
biodiverSidade braSileira

Em 2002, líderes mundiais concordaram em 
atingir uma redução significativa na perda da bio-
diversidade até 2010. O não atingimento de metas 
estabelecidas evidenciou o enorme desafio ligado à 
preservação da biodiversidade mundial. A urgência 
sobre o assunto levou a ONU (Organização das 
Nações Unidas) a definir 2010 como o Ano Inter-
nacional da Biodiversidade.

A Beraca participou dos principais eventos mun-
diais e nacionais em relação ao tema. Esteve presente 
na COP 10 (Conferência das Partes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica), realizada em Nagoya, 
Japão, participando de discussões sobre a contribui-
ção de empresas para a preservação.

No Brasil, a Beraca aderiu ao Movimento Em-
presarial pela Biodiversidade (MEB), grupo de em-
presas que se comprometem a adotar os princípios e 
objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) da ONU e a trabalhar em defesa da conser-
vação da biodiversidade.

Como empresa-membro do MEB, a Beraca foi 
uma das signatárias da Carta Empresarial pela 
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, 
com propostas ao governo federal para a criação 

de mecanismos para a valorização econômica da 
biodiversidade no âmbito nacional.

Para a Beraca, a preservação da biodiversidade 
também é a garantia da perenidade de seus negócios, 
visto que a empresa processa matérias-primas na-
turais do Brasil. A atuação da Beraca visa respeito 
das legislações vigentes e acordos internacionais, 
além da participação constante em discussões sobre 
o tema.

integração de PúbliCoS 
intereSSadoS

Nos últimos anos, a Beraca tem buscado conhe-
cer melhor seus principais públicos de interesse e 
investido em relacionamentos com vistas ao longo 
prazo. Dessa forma, a empresa pretende identificar 
oportunidades que beneficiem tanto os negócios 
quanto a sociedade, a partir da maior integração de 
públicos de interesse às decisões estratégicas.

PúbliCoS identifiCadoS, CoM 
oS quaiS a beraCa Pretende 
intenSifiCar o relaCionaMento

Colaboradores – mais de 240 funcionários, que 
atuam nas quatro divisões de negócio.

Clientes – empresas públicas do setor de água 
e saneamento; empresas privadas dos setores de 
alimentos, bebidas, cosméticos e farmacêutico.

Fornecedores e comunidades extrativistas – 
empresas e organizações que fornecem produtos 
e serviços para as quatro divisões de negócio, in-
cluindo comunidades fornecedoras de produtos da 
biodiversidade amazônica.

Saneamento Básico (Estudo realizado pelo instituto Trata Brasil, em parceria com a FGV)

Figura 2

2,2 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento morrem todos os anos de doenças relacionadas com 
a falta de água potável, de higiene e por saneamento inadequado. (Fonte: Conselho Mundial do Cloro)

Em 2009, 40,1% das casas brasileiras não tinham nenhum tipo de coleta de esgoto, agravando a poluição 
ambiental e facilitando a disseminação de doenças. (Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios)

Para cada US$ 1 investido em água potável e saneamento básico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima um retorno socioeconômico potencial de US$ 3 a US$ 34, dependendo da região e tecnologia aplicada.

No Brasil, o acesso universal ao saneamento teria um impacto  de redução de gastos, com afastamento de trabalhadores, de  
R$309 milhões. E a universalização do acesso à rede de esgoto pode trazer uma valorização média de até 18% 
no valor dos imóveis. 
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Governo – governos federal, estaduais e muni-
cipais; órgãos públicos de regulação e fiscalização.

Sociedade civil – organizações não governa-
mentais, associações de classe, sindicatos e grupos 
setoriais.

Agências de cooperação – organizações nacionais 
e internacionais que promovem o desenvolvimento 
econômico, social e ambien-
tal.

Academia – universidades 
brasileiras e estrangeiras; ins-
tituições de pesquisa.

Investidores – comunida-
de com potencial para con-
tribuir com o crescimento da 
Beraca no longo prazo.

Mídia – veículos de co-
municação em geral.

iMPleMentação da 
SuStentabilidade

Em 2008, a Beraca de-
finiu os seguintes temas de 
sustentabilidade, que conti-
nuam sendo prioridades no 
desenvolvimento de seus negócios:

• Gestão de riscos socioambientais
• Gestão e desenvolvimento de pessoas
• Conservação da biodiversidade
• Desenvolvimento local e regional
• Inovação em produtos e serviços responsáveis
• Governança corporativa
Ao longo dos dois últimos anos, a Beraca deu 

importantes passos rumo à consolidação da sus-
tentabilidade, como parte integrante dos negócios 
da empresa.

dePartaMento de SuStentabilidade
No segundo semestre de 2010, a Beraca decidiu 

criar o Departamento de Sustentabilidade, refor-
çando a importância do assunto na sua estratégia 
de negócios. O principal objetivo do departamento 
é coordenar o planejamento e a implementação das 
iniciativas de sustentabilidade, apoiando todas as 
áreas da empresa, a partir das prioridades de atuação.

deSafioS de longo Prazo

A Beraca estuda a possibilidade de integrar os seus 
negócios na Amazônia, fornecendo água potável para 

a região. A empresa reconhece que esse projeto só 
pode ser viabilizado com parceiros estratégicos, que 
contribuam com o desenvolvimento e a implemen-
tação de soluções. Ao longo de 2011, a Beraca irá 
buscar novos caminhos para concretizar seus planos.

eStrutura organizaCional e 
governança 
CorPorativa

Nos últimos anos, a Be-
raca tem investido na es-
truturação da empresa e 
em práticas de governança 
corporativa, com o objetivo 
de melhorar o processo de 
tomada de decisão e garantir 
o crescimento dos negócios a 
longo prazo.

Estrutura 
organizacional

Em 2010, foram criados 
os departamentos de Desen-
volvimento e Valorização 
de Pessoas, Controladoria, 

Logística e Marketing. Cada departamento coordena 
atividades específicas, que dão apoio às operações 
da empresa. 

A iniciativa reflete o aumento da capacidade da 
Beraca em atender às demandas internas e externas, 
como solicitações de produtos e serviços. Dessa 
forma, a empresa busca melhorias para crescer de 
maneira sólida.

A Beraca possui também os comitês de Planeja-
mento Estratégico, Gestão de Negócios, Consultivo 
e de Sustentabilidade, que trabalham de maneira 
integrada, de acordo com as atribuições definidas pelo 
Conselho Administrativo da empresa. Os comitês 
têm formação multidisciplinar, com colaboradores 
de várias áreas e níveis hierárquicos, e seus membros 
são eleitos anualmente. Cada comitê integra um 
número máximo de 10 membros e dois suplentes, 
além de um moderador e um secretário.

As decisões e recomendações definidas nas reuni-
ões são encaminhadas para avaliação do Conselho 
Administrativo. Uma vez aprovadas, retornam aos 
comitês, responsáveis pela elaboração dos planos de 
ação. Desde 2009, os comitês elaboraram 44 propos-
tas de trabalho. Algumas já foram implementadas, 
outras estão sendo analisadas.

uM CoMProMiSSo CoM aS geraçõeS futuraS

No segundo semestre 
de 2010, a Beraca 

decidiu criar o 
Departamento de 
Sustentabilidade, 

reforçando a 
importância do assunto 

na sua estratégia de 
negócios
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Evoluçãodo da Sustentabilidade na empresa

Figura 3

Resultados em 2009-2010
• Inclusão da diretriz de sustentabilidade, expressa na missão e visão da
   empresa, no planejamento estratégico
• Inserção do tema sustentabilidade em todos os treinamentos corporativos

• Participação na COP10 (Conferência das Partes da Convenção da
   Diversidade Biológica)
• Realização dos eventos I Beracom e Encontros Logísticos
• Feiras e eventos nacionais e internacionais e workshops com clientes

Disseminar práticas responsáveis / 
sustentáveis em toda a empresa

• Definição dos representantes para os programas socioambientais
   (UEBT, SA8000 e Prodir)
• Investimentos em comunicação interna

Desenvolver uma estrutura para atender
às demandas ligadas à sustentabilidade

• Criação do Departamento de Sustentabilidade

• Publicação do segundo Relatório de Sustentabilidade
• Em 2010, investimentos de 3,2% do faturamento líquido em iniciativas
   de sustentabilidade

• Adesão às normas e princípios da UEBT, FairWild e SAI
• Criação do Departamento de Logística
• Aplicação de treinamentos internos e externos ligados a meio ambiente,
   saúde e segurança
• Inventário de emissões de gases de efeito estufa, com base nos critérios
   do Greenhouse Gas Protocol Initiative

Desenvolver produtos de
forma responsável

• Criação dos Departamentos de Pesquisa/Inovação e
   Desenvolvimento/Aplicação

Desenvolver uma rede de fornecedores
alinhada com as exigências de
sustentabilidade da Beraca

• Definição de um plano de trabalho para o Programa de Valorização da
   Biodiversidade, com metas até 2015
• Organização do I Beracom e dos Encontros Logísticos, eventos que
   reúnem fornecedores da Beraca

Fomentar mercados interessados
por produtos sustentáveis

• Promoção de produtos e serviços da Beraca por meio de mídia
   especializada, além da participação em feiras e eventos nacionais e
   internacionais: Biofach, InCosmetics, FITABES (Feira Internacional de
   Tecnologia de Saneamento Ambiental), workshops com clientes

Entender as diferenças de culturas
regionais e transformá-las em
valor agregado

• Identificação de entidades locais e desenvolvimento de parcerias de
   longo prazo

Realizar investimentos sociais para
contribuir com o desenvolvimento local

• Apoio a instituições sociais, com atuação próxima às unidades da Beraca

• Iniciativas de aproximação com organizações da sociedade civil, governo,
   mídia, fornecedores, clientes, colaboradores, associações de classe e
   sindicatos, agências de cooperação, academia e investidores
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Plano de Governança Corporativa
O Plano de Governança Corporativa foi im-

plementado pela Beraca em 2007 e já resultou 
em grandes avanços. Um deles foi a mudança na 
forma jurídica, passando de sociedade limitada para 
sociedade anônima de capital fechado.

Com isso, desde janeiro de 2010, a razão social 
é Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A. A 
essa iniciativa somam-se outras, igualmente prio-
ritárias, que reforçam os avanços alcançados pela 
empresa e seus compromissos rumo à consolidação 
da governança corporativa.

Realizações 2007-2010
Contratação de auditoria independente inter-

nacional (BDO Trevisan-2008 / KPMG - 2009)
Criação de comitês de Gestão, Planejamento 

Estratégico, Consultivo e de Sustentabilidade
Publicação do primeiro Relatório de Sustenta-

bilidade (2007/2008) de acordo com as diretrizes 
GRI (Global Reporting Initiative)

Adesão a compromissos corporativos mundiais: 
Pacto Global, Instituto Ethos, SA 8000, Caring for 
Climate, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), 
Business and Biodiversity, Movimento Empresa-
rial pela Biodiversidade (MEB), Membro UEBT 
(Union for Ethical Biotrade), Pacto da Madeira 
(Conexões Sustentáveis –

FAS), Programa Na Mão Certa (Childhood) 
e Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção (Instituto Ethos)

Na gestão de recursos humanos, implementa-

ção da análise de Clima Organizacional, Avaliação 
de Desempenho Individual e Avaliação 360º

Transformação de Ltda. para S/A
Estruturação dos departamentos de Desenvol-

vimento e Valorização de Pessoas, Marketing, Lo-
gística e Controladoria Definição de organogramas

Tradução dos seus resultados financeiros para 
o padrão de normas contábeis internacionais IFRS 
(International Financial Reporting Standards)

Metas para 2011
- Admissão de membro independente no Con-

selho de Administração
- Consolidação do Código de Conduta e Ética 
- Estruturar a holding familiar e patrimonial

Metas para 2012
- Criar o Conselho de Família e estruturar o 

Plano de Sucessão
- Implantar controles e auditorias internas, 

em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley, ou 
SOX 404

inovação eM ProdutoS e ServiçoS

A Beraca investe anualmente 3% do seu fatura-
mento em pesquisa e desenvolvimento de produtos 
e serviços. Nesse contexto, a empresa destaca a 
criação dos departamentos de Pesquisa e Inovação 
(P&I) e de Desenvolvimento e Aplicação (D&A).

Além de realizar a instalação de laboratórios 
com equipamentos de última geração, abriu 

Conselho Administrativo

Figura 4

Comitê de Planejamento
Estratégicao

Comitê de Gestão
de Negócios

Comitê Consultivo Comitê Consultivo

Objetivo: elaboração do
planejamento estratégico

Objetivo: alinhamento das
estratégias e produtos de
curto prazo; avaliação dos
resultados obtidos em 
relação aos projetos; 
propostas de ações 
corretivas

Objetivo: implementação,
acompanhamento e 
correção de programas de 
SMS (saúde, meio 
ambiente e segurança), 
transporte, armazenagem 
e manuseio

Objetivo: garantir a 
integração da 
sustentabilidade na 
Beraca, por meio do 
planejamento de ações 
socioambientais

Reuniões bimestrais Reuniões bimestrais Reuniões trimestrais Reuniões semestrais
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oportunidades de traba-
lho para biólogos, en-
genheiros, entre outros 
profissionais.

Nas unidades Santa 
Bárbara (SP) e Pacatuba (CE) há Centros de Trei-
namento e Inovação, que trabalham em sinergia 
com o departamento de P&I.

inovaçõeS eM health  
& PerSonal Care

Na divisão de Health & Personal Care, o objetivo 
das pesquisas é transformar insumos básicos da 
biodiversidade em especialidades com maior valor 
agregado, se antecipando às necessidades dos clien-
tes e promovendo o conceito de sustentabilidade 
em toda a cadeia.

Inovações em Water Technologies
A experiência da divisão Water Technologies 

na distribuição de cloro e derivados permitiu à 
Beraca identificar necessidades específicas nos 
clientes, quanto à quantidade e tipo de produtos 
adequados e suporte técnico para o tratamento de 
água. Para oferecer mais qualidade e segurança 
integradas aos produtos, a empresa desenvolveu 
soluções nos últimos anos, entre elas:

Parcerias estratégicas
Além do investimento em laboratórios e em 

profissionais capacitados, a Beraca possui par-
cerias estratégicas com instituições de ensino e 
pesquisa, que colaboram para o desenvolvimento 
de produtos e serviços com valor agregado. Entre 
elas:  ESALQ (Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo); 
ITEP (Instituto de Tecnologia de Pernambuco); 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); 
UFPA (Universidade Federal do Pará); Università 
degli Studi di Siena (Itália); e Finep (Financiadora 
de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e 
Tecnologia). 

Em 2010, a Beraca firmou parceria com a 
Fundação A Rocha. Trata-se de uma organiza-
ção sem fins lucrativos de conservação, pesquisa 
e educação ambiental, que apoia a empresa em 
iniciativas de conscientização, tanto para colabo-
radores quanto para comunidades extrativistas, 
fornecedoras da Beraca. Também oferece apoio 
em pesquisa científica de espécies amazônicas.

geStão e 
deSenvolviMento  
de PeSSoaS

A Beraca acredita que o 
capital humano é seu recurso mais importante. Os 
funcionários são os principais responsáveis pelo seu 
rápido crescimento nos últimos anos e garantia de 
resultados e conquistas cada vez maiores no futuro.

Em 2010, a empresa iniciou a estruturação do 
departamento de Desenvolvimento e Valorização 
de Pessoas, com o objetivo de assegurar a eficiência 
na atração, capacitação, retenção e motivação dos 
colaboradores. Isso se traduz em políticas que valo-
rizam as pessoas que trabalham na Beraca, visando 
remuneração e benefícios justos, desenvolvimento 
profissional e pessoal, qualidade de vida e bem-estar 
no ambiente de trabalho.

Clima organizacional
A Beraca aplica a Pesquisa de Clima Organi-

zacional para avaliar o nível de satisfação dos seus 
funcionários. A última análise foi realizada em 2008 
e contou com a participação voluntária de 88% dos 
colaboradores.

Foram abordados os seguintes assuntos:
• Identidade – Conhecimento do Trabalho
• Satisfação/Motivação – Políticas e Práticas
• Liderança • Aprendizado e Desenvolvimento
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma das 

ferramentas que permitem à Beraca avançar rumo 
a uma gestão mais participativa. Os funcionários 
não apenas manifestam sua satisfação, como su-
gerem melhorias, que são avaliadas pela empresa. 
Nos últimos dois anos, a Beraca focou em ações de 
aprimoramento e eficácia das práticas organizacio-
nais, com base nos resultados da pesquisa. Uma 
das inovações foi a implementação da Avaliação 
de Desempenho 360°, com o objetivo de melhorar 
o desempenho de líderes por meio do feedback de 
superiores imediatos e subordinados.

Outra necessidade evidenciada na pesquisa foi a 
Avaliação de Desempenho Individual, que passou a 
ser realizada anualmente na empresa, que também 
adotou uma abordagem mais estratégica sobre a 
gestão de pessoas.

Diversidade
A Beraca valoriza e promove a diversidade na 

formação do seu quadro de funcionários e conde-
na qualquer tipo de discriminação. O processo de 
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contratação e promoção da empresa se baseia no 
desempenho profissional dos indivíduos.

Remuneração e benefícios
Em 2005, a Beraca implementou seu Programa 

de Cargos e Salários. Os cargos são divididos em 
grupos, de acordo com as funções, e para cada 
um existe uma linha de progressão horizontal e 
vertical, valorizando o desempenho e o potencial 
do colaborador.

A empresa também pos-
sui um Programa de Parti-
cipação nos Lucros e Re-
sultados (PLR). Os valores 
são definidos com base nas 
convenções coletivas do 
sindicato da categoria e nas 
metas e indicadores estipu-
lados pela companhia.

Benefícios
A Beraca ampliou os 

benefícios aos colabora-
dores. Além de vale-refeição, vale-alimentação, 
vale-transporte, convênios médico, odontológico 
e farmaceutico, seguro de vida em grupo e ticket 
combustível, a empresa oferece:

• Bolsa de estudo - apoio para graduação, pós-
-graduação e mestrado, a colaboradores com no 
mínimo dois anos na empresa e que frequentem 
cursos compatíveis com a atividade exercida. O 
subsídio é  limitado a 50% do valor do curso. Em 
2010, 22 funcionários foram beneficiados.

• Curso de língua estrangeira – a empresa sub-
sidia o pagamento de cursos.

Programa de inclusão social
Ciente do seu papel na construção de uma so-

ciedade mais justa e digna, a Beraca dispõe de dois 
programas de inclusão social:

• Portadores de Necessidades Especiais – a em-
presa tem funcionários PNEs e uma política que 
atende aos critérios da legislação trabalhista.

• Programa Menor Aprendiz – visa à inclusão 
de jovens no mercado de trabalho. A Beraca tra-
balha em parceria com organizações do terceiro 
setor, como NCCV (Núcleo Cristão Cidadania e 
Vida), na capital paulista, Fundação Pró-Cerrado, 
em Goiás, e Programa Guarda-Mirim, em Santa 
Bárbara d´Oeste (SP), que são responsáveis pela 
capacitação dos jovens.

Capacitação profissional
A Beraca está comprometida com o desenvolvi-

mento profissional e pessoal dos seus funcionários. 
Entre 2009 e 2010, realizou mais de 150 treinamen-
tos, focados principalmente em saúde e segurança 
do trabalho, sobretudo na divisão de Water Techno-
logies. Também promoveu treinamentos ligados à 
gestão da empresa, conforme quadro abaixo.

Saúde e bem-estar
A Beraca desenvolve pro-

gramas que valorizam a 
saúde e o bem-estar dos cola-
boradores, além de promover 
maior integração.

• Ginástica laboral: desde 
2008, os funcionários da 
Unidade Anápolis (GO) fa-
zem exercícios físicos acom-
panhados por profissionais.

• Comunicação: a empre-
sa utiliza o jornal interno e a 
intranet para divulgar dicas 

sobre saúde.
• Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho (SIPAT): conforme legislação traba-
lhista, anualmente a empresa promove a semana. 
São abordados temas como AIDS/DST (doenças 
sexualmente transmissíveis), alimentação saudável, 
estresse, entre outros. O desafio da Beraca para os 
próximos dois anos é estruturar e implementar um 
Plano de Qualidade de Vida.

Comunicação interna
A Beraca reconhece a importância de se comu-

nicar com seus diversos públicos, de forma trans-
parente, objetiva e clara. Nos últimos dois anos, 
implementou seu Plano de Ação em Comunicação, 
que resultou em:

• Beraca Acontece: jornal interno, criado em 2008. 
Com periodicidade trimestral e tiragem de 300 exem-
plares, é um espaço dedicado ao colaborador e sua 
família. Possui versão eletrônica, enviada por e-mail 
aos supervisores, que podem imprimir e publicar nas 
unidades. Até 2010, foram publicadas mais de 150 
edições virtuais. 

• Intranet: a Beraca utiliza o espaço virtual para 
divulgação de documentos, normas e políticas inter-
nas de interesse dos colaboradores.

• Contratação de assessoria de imprensa: para in-
tensificar a relação com a mídia, em 2009, a Beraca 
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contratou uma assessoria 
de imprensa. A visibilida-
de da empresa aumentou 
em torno de 70%, com 
matérias publicadas em 
diversos veículos de comunicação, como revista 
Exame e jornal Valor Econômico.

Condições de trabalho
A SA8000 (Social Accountability 8000) é uma 

norma internacional de avaliação da responsabilidade 
social empresarial. Traz todos os requisitos e meto-
dologia de auditoria para uma correta avaliação das 
condições do local de trabalho, incluindo:

• Trabalho infantil
• Trabalhos forçados
• Saúde e segurança no trabalho
• Liberdade de associação
• Discriminação
• Práticas disciplinares
• Carga horária
• Benefícios e responsabilidades da gerência em 

manter e melhorar as condições do trabalho

Condições de trabalho
Atualmente, seis unidades da Beraca possuem a 

certificação SA8000: Santa Bárbara, Berrini e Aná-
lia Franco (SP), Anápolis (GO), Itapissuma (PE) 
e Pacatuba (CE), sendo que a última auditoria foi 
realizada em 2010, pela BRTÜV, empresa certifica-
dora, credenciada pelo Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

A Unidade de Ananindeua (PA) está em proces-
so de certificação, prevista para 2011. O trabalho 
está sendo desenvolvido em parceria com a SAI 
(Social Accountability International), pois envolve 
as atividades realizadas pelas comunidades extrati-
vistas, fornecedoras da Beraca, que demandam uma 
avaliação diferenciada, devido aos aspectos sociais e 
culturais da região.

beraCa é exPlorer MeMber na Sai

Em 2010, a Beraca se tornou Explorer Member 
dos programas corporativos da SAI, assumindo no-
vos compromissos:

• Melhorar continuamente a responsabilidade 
social em sua cadeia de valor;

• Comunicar claramente sua política de respon-
sabilidade social e expectativas aos seus fornecedores 
e exigir que eles façam o mesmo com seus subcon-

tratados e fornecedores;
• Utilizar um sistema 

de gestão para monitorar e 
acompanhar o progresso dos 
fornecedores;

• Responder ao questionário de autoavaliação 
empresarial da SAI, com informações de referência, 
e divulgar relatórios anuais de progresso;

• Desenvolver um programa de trabalho com a 
SAI, com treinamento, assistência técnica ou par-
ticipação em um programa de trabalho de campo 
com vários públicos de interesse.

A Beraca também foi reconhecida pelo seu 
comprometimento com a SA8000, na Reunião de 
Líderes do Pacto Global das Nações Unidas 2010 
(UN Global Compact Leaders Summit 2010), e uma 
das seis empresas destacadas no relatório do Pacto 
Global da ONU – “From Principles to Practice: The 
Role of SA8000 in Implementing the UN Global 
Compact” (Dos princípios para a prática: O papel 
da SA8000 na implementação do Pacto Global das 
Nações Unidas). O relatório, publicado na referida 
reunião, destaca casos de empresas que utilizam a 
SA8000 como ferramenta para aprimorar os negó-
cios e a sustentabilidade.

geStão SoCioaMbiental

A divisão Water Technologies utiliza o cloro e 
seus derivados no desenvolvimento de soluções para o 
tratamento de água e efluentes. Por ser uma substân-
cia química, seu manejo, armazenagem, transporte 
e aplicação devem ser realizados de forma adequada, 
para evitar riscos à sociedade e ao meio ambiente. 

Em 2003, a Beraca adotou o Prodir – Programa de 
Distribuição Responsável – um dos sistemas de gestão 
de riscos socioambientais mais rigorosos do mundo, 
baseado em princípios de medição,monitoramento, 
auditoria e de prestação de contas, coordenado pela 
Associquim (Associação Brasileira dos Distribuidores 
de Produtos Químicos e Petroquímicos). Em 2004, 
tornou-se a primeira empresa química brasileira do 
setor de cloro a receber a certificação Prodir, que é 
renovada a cada três anos.

Em 2010, o Prodir tornou-se ainda mais rigoroso, 
sobretudo nos aspectos ligados a condições de saúde 
do motorista, riscos na direção e embarque do pro-
duto. Para se adequar às novas exigências, a Beraca 
investiu em treinamentos, aperfeiçoou seus proces-
sos produtivos e promoveu ações com o objetivo de 
engajar toda a cadeia, desde o manejo do cloro e seus 
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derivados internamente até a distribuição e aplicação 
nas empresas-cliente.

Prevenção de aCidenteS

A Beraca investe constantemente na prevenção 
de acidentes que podem ser causados pelo manu-
seio inadequado do cloro 
e seus derivados, tanto às 
pessoas que trabalham com 
os produtos quanto ao meio 
ambiente.

Internamente, são realiza-
dos treinamentos periódicos 
sobre a maneira mais ade-
quada de lidar com o cloro, 
inclusive com simulações de 
acidentes.

As unidades de produção 
foram equipadas com detec-
tores de gás de alta precisão, 
que previne o escape do gás, e analisadores que con-
trolam a qualidade do ar atmosférico no ambiente 
de trabalho.

Os treinamentos são estendidos aos clientes, for-
necedores e à comunidade do entorno onde a Beraca 
tem unidades instaladas, e também aos órgãos pú-
blicos responsáveis por atendimentos emergenciais, 
a exemplo do Corpo de Bombeiros.

Para reforçar a prevenção de acidentes, há mais de 
10 anos a Beraca conta com a SOS COTEC, empresa 
especializada no atendimento emergencial envol-
vendo produtos químicos. Por meio de seu Plano de 
Atendimento Emergencial, a Beraca está capacitada 
a lidar com acidentes envolvendo produtos perigosos 
em todo o território nacional, e disponibiliza veículo 
de socorro e equipe de atendimento 24 horas, todos 
os dias do ano.

tranSPorteS

O departamento de Logística foi criado na Be-
raca com o objetivo de reforçar a segurança e a 
qualidade no atendimento a seus clientes, além de 
otimizar os processos internos e aprimorar a gestão 
de fornecedores. Atualmente, conta com o serviço 
de seis transportadoras para a distribuição de seus 
produtos e serviços no Brasil. Essas transportadoras 
são avaliadas regularmente pela empresa, conforme 
exigências do Prodir e da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas), relativas às condições, 

manutenção e idade dos veículos, e do Sassmaq 
(Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade), criado pela Associquim 
(Associação Brasileira da Indústria Química). Os 
caminhões devem ser adaptados para o transporte 
do cloro e passam por inspeções periódicas realizadas 
pela Beraca, que também avalia a infraestrutura dos 

fornecedores e as condições de 
trabalho dos motoristas.

Em contrapartida, a em-
presa oferece treinamentos 
aos condutores das trans-
portadoras terceirizadas, nos 
Encontros Logísticos.

A otimização das rotas 
tem sido um esforço cons-
tante do Departamento de 
Logística, criado em 2010. 
Entre suas principais ações 
está a definição de rotas fixas 
por regiões e o engajamento 

de clientes, por meio do apoio à gestão de estoques. 
A redução do número de viagens, como resultado 
da racionalização do uso dos caminhões, tem con-
tribuído diretamente para a diminuição da emissão 
de poluentes veiculares e dos riscos de acidentes nas 
estradas.

A Beraca também trabalha nas transportadoras 
para incluírem biodiesel no combustível utilizado.

logíStiCa reverSa

Em 2010, entrou em vigor a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Apesar de a regulamentação 
da lei estar prevista para 2011, a Beraca demonstrou 
pró-atividade no desenvolvimento de iniciativas de 
redução e reciclagem de resíduos e de logística reversa.

A empresa assumiu perante seus clientes a 
responsabilidade pelo reaproveitamento e descarte 
ambientalmente correto das embalagens vazias e 
inutilizadas, reduzindo o risco de contaminação do 
meio ambiente e de acidentes provocados pelo ma-
nuseio incorreto.

Para controle dos cilindros de gás cloro, a Beraca 
realiza o rastreamento por meio de código de barras, o 
que garante o controle preciso das informações, prazo 
de validade, manutenções preventivas e corretivas 
durante o  uso, entre outras. Quando o cilindro não 
tem mais utilidade, a empresa é responsável pelo 
recolhimento, descarte ou reaproveitamento, com as 
devidas adaptações. Quando necessário, a Beraca re-
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compra de seus clientes o 
cilindro inutilizado, a fim 
de garantir um descarte 
seguro.

inventário de eMiSSõeS de Co2

A Beraca também está antecipando a regulamen-
tação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. 
Nos últimos anos, realizou ações que visam à miti-
gação de emissões atmosféricas. 

Em 2009, realizou o seu primeiro inventário de 
emissões de gases geradores de efeito estufa (GEE). 
O estudo, conduzido pela empresa EcosSistemas, 
relacionou as emissões nas unidades de Itapissuma 
(PE), Pacatuba (CE), Ananindeua (PA), Anápolis 
(GO), Santa Bárbara d´Oeste, Penha e Berrini (SP), 
e identificou os pontos de melhoria para a redução 
de impactos ambientais.

Os resultados revelaram que a Beraca, ao longo 
de 2009, emitiu 2.763 toneladas de CO2 e (dióxido de 
carbono equivalente) na atmosfera, sendo que 85% 
das emissões são indiretas, geradas por empresas 
contratadas, responsáveis pelo transporte de carga 
e serviços. As emissões diretas da empresa, como as 
derivadas da combustão estacionária (equipamentos 
fixos que geram energia, a exemplo de caldeiras) 
e o consumo de energia elétrica, responderam por 
muito menos.

Como a Beraca é signatária do “Caring for Cli-
mate”, declaração dos dirigentes empresariais parti-
cipantes do Pacto Global da ONU, o inventário é 
parte do seu compromisso para promover soluções 
às mudanças climáticas, buscando maior eficiência 
no uso de energia e redução das emissões de carbono 
nas atividades industriais.

Com base nos resultados, a empresa tem como 
metas:

• Melhorar a qualidade e abrangência de seu 
inventário, com a identificação de novas fontes de 
emissões em toda sua cadeia de valor;

• Identificar oportunidades de redução de suas 
emissões e implantar ações para a redução efetiva, 
por meio da melhoria de processos, eficiência no uso 
de energia, substituição de combustíveis fósseis por 
biocombustíveis e ampliação de seus programas de 
conservação  de florestas e biodiversidade, além da 
preservação de outros estoques naturais de carbono;

• Buscar o envolvimento e engajamento de seus 
fornecedores de insumos e serviços no Programa de 
Cuidado com o Clima, que está sendo desenvolvido.

ConSuMo de água e 
energia

Na Beraca, a preservação 
dos recursos naturais passa 

pelo monitoramento do consumo de água e energia 
nas suas unidades.

Relativamente à energia, a partir de 2009 a empresa 
adotou medidas que contribuíram para a redução do 
consumo. Entre elas:

• Substituição dos aparelhos de ar-condicionado 
antigos por sistemas Split, que consomem menos 
energia, e trabalho de conscientização sobre os horá-
rios de uso;

• Utilização de geradores de energia nos horários 
de ponta, das 18h às 21h, período em que a energia 
da concessionária é mais cara;

• Substituição de luminárias das unidades produ-
tivas e dos escritórios, por sistemas mais modernos, 
seguros e econômicos;

• Instalação, na Unidade Pacatuba (CE), de um 
sistema de painéis de coletores solares, para pré-
-aquecimento da água utilizada nos equipamentos de 
vaporização de cloro, o que gerou economia de 4 dias/
mês no consumo de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Em relação ao consumo de água, são realizadas 
ações de conscientização sobre o uso. A Beraca tam-
bém estuda a possibilidade de instalar sistemas de 
coleta/armazenamento de água de chuva, para reúso.

valorização de reCurSoS naturaiS

A divisão Health & Personal Care fornece produtos 
derivados da biodiversidade brasileira, que são aplica-
dos em cosméticos, fragrâncias, produtos farmacêu-
ticos e, futuramente, alimentícios. Nesse contexto, a 
Beraca reconhece que faz parte de uma cadeia de valor 
que exige que a preservação de recursos naturais e da 
biodiversidade seja uma prioridade no desenvolvimento 
de negócios.

Em 2000, a Beraca criou o Programa de Valoriza-
ção da Biodiversidade, cujo objetivo principal é garantir 
a rastreabilidade no fornecimento de matérias-primas 
da biodiversidade brasileira; o respeito às comuni-
dades fornecedoras; o desenvolvimento regional; e a 
preservação da maior floresta tropical do mundo. O 
programa define as diretrizes de atuação para essas 
questões na divisão Health & Personal Care. Para 
isso, conta com uma equipe de especialistas em busca 
de melhorias contínuas, a partir do diálogo aberto e 
transparente com os parceiros.
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raStreabilidade

A preservação dos recursos naturais e da biodiver-
sidade passa pela rastreabilidade de todo o processo 
produtivo, desde a extração até a entrega de produtos 
aos clientes. A Beraca garante o controle e acompa-
nhamento da origem e das transformações do produto 
ao longo de toda a cadeia.

Um dos desafios enfrenta-
dos no processo de rastreabi-
lidade é a distância geográfica 
de muitos fornecedores, o 
que impede um acompa-
nhamento presencial mais 
frequente. Para minimizar 
essa dificuldade, a Beraca 
mantém contato constante 
com os representantes dos 
fornecedores, por telefone e e-
-mail. Pelo menos duas vezes 
ao ano, a empresa visita as 
regiões para reforçar a rela-
ção e a comunicação, o que 
resulta em maior comprome-
timento do fornecedor com a 
qualidade dos produtos. Nessas ocasiões, também são 
efetuadas as encomendas.

Em 2011, a Beraca pretende intensificar essa 
aproximação, inclusive com a presença de outras 
áreas da empresa, para, junto com o fornecedor, 
identificar os pontos a melhorar, desenvolver novos 
processos produtivos, definir programas de capacita-
ção, entre outras iniciativas, considerando a realidade 
local. 

Com essa atuação, a Beraca atende a um dos 
compromissos assumidos como membro da União 
para o BioComércio Ético (UEBT), que é aprimorar 
as relações comerciais ao longo da cadeia de valor.

CertifiCaçõeS orgâniCaS

Parte dos produtos da Health & Personal Care 
são certificados de acordo com critérios de produção 
orgânica. Para obter as certificações, a Beraca precisa 
atender às exigências rigorosas, que se estendem à toda 
cadeia produtiva, principalmente às comunidades 
fornecedoras.

Os resultados positivos desse trabalho podem ser 
mensurados pelo número de certificações. Em 2005, 
quando a Beraca começou a certificar sua produção 
pela Ecocert, cerca de 20% das comunidades fornece-

doras também foram certificadas. Em 2010, a empresa 
contou com 60% de fornecedores com certificação 
orgânica, fruto de esforços contínuos da companhia 
em capacitação e adequação às exigências e busca de 
fornecedores qualificados.

A Ecocert é uma empresa de origem francesa, 
com representação no país, habilitada para auditoria e 
certificação de diversos regulamentos orgânicos, entre 

eles os exigidos no Brasil, Es-
tados Unidos (USDA-NOP) 
e União Europeia (Regu-
lamento CEE). Também é 
responsável pela Certificação 
de Cosmético Orgânico (pa-
drão privado Ecocert), indis-
pensável para a maioria dos 
produtos da Beraca. Para ser 
orgânico, um sistema de fabri-
cação deve aplicar tecnologias 
que façam o melhor uso dos 
recursos naturais, sociais e 
econômicos, nos produtos 
agropecuários e industriais. 
O sistema tem como objetivo 
se tornar autossustentável, 

maximizar os benefícios sociais e usar, na medida do 
possível, energias renováveis.

A FairWild é uma fundação sem fins lucrativos, 
criada em 2008, que visa a proporcionar um en-
quadramento mundial para implementação de um 
sistema de comércio justo e sustentável para espécies 
nativas, ingredientes naturais e produtos derivados. 
É registrada na Suíça e concentra grande parte do 
seu trabalho no desenvolvimento e manutenção 
de padrões ecológicos e sociais, e um programa de 
certificação destinado a garantir a rastreabilidade, a 
transparência quanto ao uso sustentável e a segurança 
dos produtos.

Em 2010, a Beraca iniciou as adequações para 
a certificação. Estabeleceu parceria com a Fair 
Wild, assinando a carta de intenções para promover 
os princípios da sustentabilidade ecológica, social e 
econômica da utilização de ingredientes de origem 
vegetal, apoiando o desenvolvimento e a concretização 
das metas de FairWild Standards:

• Desenvolver projetos e atividades de formação, 
para implementação da avaliação de recursos e planos 
de manejo para espécies nativas de interesse comum.

• Apoiar as comunidades na obtenção da cer-
tificação FairWild de plantas nativas manejadas e 
aumentar o valor agregado dos produtos.
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beraCa integra 
a união Para 
o bioCoMérCio 
étiCo (uebt)

Em 2010, a Beraca foi reconhecida como mem-
bro da União para o BioComércio Ético (UEBT), 
associação internacional sem fins lucrativos que 
promove o comércio ético de ingredientes originários 
de biodiversidade nativa. Os integrantes da UEBT 
devem estar comprometidos com os princípios da 
organização, como a conservação da biodiversidade, 
o respeito ao conhecimento tradicional e a repartição 
justa e equitativa de benefícios ao longo de toda a 
cadeia produtiva.

Para a empresa, esse reconhecimento oferece 
grandes oportunidades. Entre elas:

• Aprimorar as relações comerciais com a cadeia 
de valor, de fornecedores a clientes, seguindo prin-
cípios e critérios internacionais de mercados éticos 
entre empresas;

• Participar de uma rede de atores voltados ao 
uso sustentável e comercialização ética da biodi-
versidade;

• Consolidar e aperfeiçoar as práticas de uso e 
fornecimento sustentável de ingredientes da biodi-
versidade.

Ao se associar à entidade, a Beraca também 
assume o compromisso de realizar um Plano de 
Trabalho, com metas estabelecidas até 2015, para 
atender a uma seleção de indicadores definidos pela 
UEBT, que apontam ações a serem desenvolvidas 
sobre conservação ambiental, relações comerciais, 
entre outros assuntos.

Políticas públicas
A Beraca participa de simpósios, seminários e 

reuniões, cujo tema principal é a biodiversidade, 
ao lado de representantes governamentais, comu-
nidades e outras empresas. Também tem presença 
ativa nas reuniões do CGEN (Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético), vinculado ao Ministério 
do Meio Ambiente, que regulamenta o acesso ao 
patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético e a repartição de 
benefícios.

Os encontros e debates promovidos pelo CGEN 
influenciam na construção de políticas públicas. 
Em 2010, por causa da COP10 (Conferência das 
Partes da Convenção da Diversidade Biológica), as 
atividades do Conselho foram reduzidas.

O destaque foi a partici-
pação da Beraca na câmara 
temática que discute a repar-
tição de benefícios gerados 
pelo acesso à amostra de 

componentes do patrimônio genético e do conhe-
cimento tradicional associado. O objetivo é esta-
belecer instrumentos adequados e identificar todas 
as formas de repartição, além das previstas em lei.

beraCa na CoP10

Em outubro de 2010, a Beraca marcou presença 
na COP10 (Conferência das Partes da Convenção 
da Diversidade Biológica), realizada em Nagoya, no 
Japão. A empresa participou das plenárias abertas, 
de diversos eventos paralelos, promovidos por ins-
tituições e organizações não governamentais, e de 
mesas-redondas para a iniciativa privada, organi-
zadas pela UNCTAD (Órgão da Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas).

Na ocasião, a Beraca foi apresentada como signa-
tária da iniciativa Business and Biodiversity, liderada 
pela GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit), instituição de cooperação técnica 
da Alemanha. Junto a essa entidade, a empresa 
participou de dois eventos, sobre negócios e uso 
sustentável da biodiversidade, como palestrante.

A presença na COP10 fortaleceu as parcerias 
com a Fair Wild e UEBT e proporcionou impor-
tantes contatos comerciais.

deSenvolviMento loCal e regional

A Beraca está comprometida com o desenvolvi-
mento socioeconômico do Brasil. Ao longo dos anos, 
as operações de suas unidades têm fomentado o 
progresso nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 
e Sudeste, por meio de geração de emprego, capa-
citação profissional, contratação de fornecedores 
locais e investimentos sociais.

CoMunidadeS forneCedoraS

Na Região Norte, a Beraca está empenhada no 
desenvolvimento socioeconômico das comunidades, 
respeitando e valorizando a cultura local. Atual-
mente, trabalha diretamente com 1,6 mil pessoas, 
representando em torno de 800 famílias. A empresa 
atua em parceria com órgãos públicos e entidades 
não governamentais, e participa das discussões para 
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a construção de políticas de preço justo, garantias 
de compra, entre outras.

Nos últimos anos, a Beraca tem reforçado a par-
ceria com as comunidades por meio do Programa 
de Valorização da Biodiversidade, que priorizou a 
capacitação profissional das mesmas, o uso susten-
tável da biodiversidade e a melhoria nos processos 
da relação comercial.

No que diz respeito à 
capacitação profissional, 
o objetivo é intensificar o 
papel das comunidades na 
cadeia de valor: de forne-
cedores de matéria-prima 
a produtores, ampliando 
os ganhos econômicos e 
abrindo novas oportunida-
des no mercado.

Nos últ imos anos, a 
empresa ajudou na estru-
turação do trabalho dentro 
das comunidades e inves-
tiu na capacitação, para 
aperfeiçoar os processos 
produtivos, desde a coleta, 
passando pela secagem e 
extração de óleo, até a logística da entrega. Em três 
comunidades, estimulou e financiou parcialmente 
a compra de equipamentos para processamento 
de sementes.

A Beraca também está comprometida com o es-
coamento da produção, o que reflete em segurança 
e maior empenho dos fornecedores, fortalecendo a 
parceria comercial.

Com relação à remuneração, a empresa, jun-
tamente com outros órgãos, está empenhada em 
estabelecer uma política de valores referência, que 
abrange a criação de indicadores que determinarão o 
preço final: capacitação da comunidade, valor agre-
gado ao produto, condições de entrega, entre outros. 
A política interna para determinação de preço está 
sendo construída, e atualmente existe uma maneira 
de quantificar e negociar, de acordo com cada pro-
duto e situação.

PaPel eStratégiCo

Além de contribuir diretamente com desenvolvi-
mento socioeconômico das regiões onde tem unidades 
instaladas, a Beraca é o elo entre as pontas da cadeia 
de valor: clientes e comunidades. A empresa elabora 

projetos com base nas necessidades das comunida-
des, e apresenta a seus clientes, para que possam ser 
viabilizados. 

Um exemplo dessa parceria é o projeto com a 
Kiehl’s. Fundada em 1851, a Kiehl’s é uma farmácia 
de Nova York, recentemente adquirida pela L’Oréal, 
que apoia diversos projetos voltados para o desen-

volvimento de comunidades 
carentes. Em parceria com 
a Beraca, realizou o concur-
so “Visão de uma floresta 
sustentável”, que envolveu 
crianças e jovens da comuni-
dade Nazarezinho do Mereu, 
localizada em Igarapé-Miri, 
Pará, que trabalha com o 
açaí. A proposta era criar 
um desenho que refletisse o 
significado de uma floresta 
tropical saudável e bem pro-
tegida.

Os três melhores dese-
nhos receberam um prêmio 
em dinheiro. Além disso, o 
primeiro lugar foi utilizado 
no rótulo do produto “Açaí 

Damage-Protecting Toning Mist”, de propriedade 
da Kiehl’s.

Para 2011, a Beraca trabalha em nova parceria, 
com outra empresa dos Estados Unidos.

beraCoM

Em 2010, a Beraca promoveu o primeiro Bera-
com - Diálogo Beraca e Lideranças Comunitárias 
na Amazônia. O objetivo do encontro foi orientar 
as comunidades fornecedoras sobre os aspectos que 
definem as demandas comerciais, as questões ad-
ministrativas relativas à compra e à produção, e as 
ações do Programa de Valorização da Biodiversidade.

Com duração de dois dias, o evento aconteceu em 
Belém, no Pará. A programação começou com as 
informações corporativas da empresa.

Também abordou aspectos financeiros, como 
emissão de notas, formas e prazos para pagamentos, 
e a importância de manter os dados das comunidades 
atualizados. O evento proporcionou ainda a apresen-
tação das comunidades, o histórico de relacionamen-
tos e a integração entre os participantes.

Na parte de logística, foram elencadas as prin-
cipais dificuldades, como distância entre o local 
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da coleta e os grandes 
centros, deficiência na 
comunicação, falta de 
infraestrutura no transporte e de documentação 
para circulação dos produtos. Para minimizar os 
problemas, a Beraca sugeriu melhorar a organização 
nas comunidades e se comprometeu a colaborar 
com o transporte, seja enviando veículo próprio ou 
contratando empresas especializadas.

Aspectos relacionados à rastreabilidade, armaze-
nagem e qualidade da matéria-prima também foram 
apresentados, com o objetivo de aprimorar o trabalho 
dos fornecedores.

O Beracom será anual, fortalecendo cada vez 
mais a relação com as comunidades fornecedoras e 
contribuindo para sua profissionalização.

Colaboração CoM  
ParCeiroS eM bragança

Em 2009, a Beraca firmou parceria público pri-
vada (PPP) com o DED e o Cáritas Diocesana de 
Bragança (PA).

O objetivo da empresa com essa parceria é via-
bilizar o escoamento da produção e promover a 
transferência de tecnologia

à Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares 
dos Caetés (COOMAC), a partir do fornecimento de 
equipamentos e capacitação para a extração do óleo 
do buriti. A Beraca também custeia a certificação 
orgânica e orienta nos processos de colheita e bene-
ficiamento, para torná-los mais eficientes, reduzir 
o desperdício e garantir a segurança do agricultor.

O DED, Serviço Alemão de Cooperação Téc-
nica e Social (a partir de 2011 incorporado ao GIZ 
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit GmbH), tem como objetivo fomentar a 
proteção e o uso sustentável das florestas amazônicas, 
em parceria com instituições nacionais, e atua em 
Bragança assessorando a cooperativa no desenvol-
vimento sustentável de sua organização social e das 
cadeias produtivas de extrativismo.

A Cáritas Diocesana de Bragança (PA), outra 
parceira no programa, faz a articulação dos agri-
cultores da região, reforçando a importância do 
desenvolvimento sustentável.

O desafio para os próximos anos é conscientizar 
os agricultores sobre a importância de trabalharem 
com outros produtos, além do buriti, visto que a de-
manda do mercado muda a cada ano. A Beraca tem 
atuado nessa direção, fornecendo novos treinamentos 

e equipamentos e interme-
diando o acesso a programas 
de financiamento.

Seed AwArdS de eMPreendedoriSMo 
eM deSenvolviMento SuStentável

O Seed Awards é um prêmio criado pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), em reconhe-
cimento a projetos inovadores, ambientalmente 
responsáveis e que promovem práticas sustentáveis 
nas áreas em que são aplicados.

Em 2009, o projeto Uso Sustentável de Sementes 
da Amazônia, desenvolvido pela Beraca na Ilha do 
Marajó, no Pará, foi selecionado entre 1.100 ini-
ciativas de todo o mundo. O projeto transformou a 
coleta de sementes de andiroba, prática tradicional 
na região, em fonte alternativa de renda para as co-
munidades da Ilha, que dependiam basicamente da 
pesca para sobreviver e sofriam com os períodos de 
migração dos peixes.

A Beraca proporcionou treinamento, transfe-
rência de tecnologia, inclusive com a doação de 
equipamentos, como prensa, incentivou a criação 
da Coopemaflima (Cooperativa dos Produtores Ex-
trativistas Marinhos e Florestais da Ilha de Marajó) 
e auxiliou no processo de obtenção das certificações 
orgânicas e ambientais, o que reforça o valor agre-
gado dos produtos. O resultado foi a extração do 
óleo das sementes dentro da própria comunidade. 
Atualmente, a empresa compra 500 toneladas de 
sementes da cooperativa por ano, beneficiando cerca 
de 1.000 habitantes.

Na implementação do projeto, a Beraca contou 
com a parceria da Secretaria de Agricultura do Estado 
do Pará, do Bolsa Amazônia, iniciativa do POEMA, 
Programa Pobreza e Meio Ambiente, e do Ideflor 
(Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado 
do Pará), na parte de instalação e capacitação.

PartiCiPação eM PoloS  
de deSenvolviMento  
SoCioeConôMiCo no braSil

A Beraca também contribui para o desenvol-
vimento nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. As 
unidades de Pacatuba (CE) e de Anápolis (GO) 
beneficiam-se de incentivos fiscais e, em contrapar-
tida, comprometem-se a gerar emprego e renda para 
a população local e divisas para os estados, além de 
estimular a instalação de outras empresas nas regiões.
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atuação na região SudeSte

Em todas as suas operações e regiões de atuação, 
a Beraca enxerga oportunidades de desenvolvimento 
socioeconômico para a população local, por meio 
de parcerias que beneficiem as comunidades no 
longo prazo.

Desde 2006, a Beraca apoia financeiramente o 
NCCV (Núcleo Cristão Cidadania e Vida), em São 
Paulo, capital. Em 2010, a 
empresa enxergou a oportu-
nidade de reforçar a parceria, 
promovendo a inclusão no 
mercado de trabalho dos jo-
vens assistidos pela entidade, 
por meio da Associquim 
(Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Produtos 
Químicos e Petroquímicos), 
que acolheu a iniciativa e 
divulgou entre os associados. 
Do seu lado, o NCCV se 
comprometeu a incluir nos 
seus cursos de profissionalização, disciplinas espe-
cíficas para atuação nas empresas do setor químico.

A Beraca encerrou 2010 com três adolescentes 
em seu quadro. Fernanda da Silva Côrrea, 17 anos, 
abriu o caminho. Foi menor aprendiz por quatro 
meses e, devido ao seu desempenho, efetivada como 
auxiliar administrativo. O próximo passo da sua 
evolução profissional é cursar a universidade, a partir 
de 2011. Escolheu Farmácia, porque se identificou 
com a área de atuação da Beraca e quer seguir car-
reira na empresa. 

CoMProMiSSoS CoM a SoCiedade

Apoio a instituições sociais
Ciente da sua responsabilidade na construção 

de uma sociedade mais digna e justa, a Beraca 
apoia financeiramente diversas iniciativas sociais, 
que atuam no atendimento a famílias em situação 
vulnerável, principalmente nas regiões onde possui 
unidades.

• Lar da Criança Domingos Sávio, em Fortaleza 
(CE) – Fundada em 1988, a entidade atende atual-
mente 250 crianças e adolescentes de famílias caren-
tes, tendo como atividade essencial o reforço escolar. 
O Lar oferece alimentação, atividades extracurricu-
lares, recreação e auxílio psicopedagógico, além de 
oficinas educativas e preventivas para os pais.

• Núcleo Cristão Cidadania e Vida, em São Paulo 
(SP) – Fundado em 2001, o NCCV tem como missão 
resgatar, restaurar e reintegrar à sociedade crianças, 
jovens e famílias em vulnerabilidade social. Em 2009 
atendeu diretamente 1.637 pessoas e, indiretamente, 
6.548. Além do apoio financeiro, a Beraca articulou 
a parceria do NCCV com a Associquim (Associação 
Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e 
Petroquímicos), para inclusão dos jovens assistidos 

pela entidade no mercado de 
trabalho.

• Associação Barbarense 
das Damas de Caridade, em 
Santa Bárbara d´Oeste (SP) 
– A entidade presta assistên-
cia gratuita e permanente 
a pessoas idosas e carentes, 
sem amparo familiar, com 
ações de assistência social, 
enfermagem, nutrição, lazer 
e atividades físicas.

• Fundação de Turismo e 
Cultura (Funtec), em Paca-

tuba (CE) – A organização desenvolve ações cultu-
rais no âmbito municipal, tendo a família como foco 
principal de seus programas e projetos.

• Associação Interamericana de Engenharia Sani-
tária e Ambiental (AIDIS) e Organização Paname-
ricana de Saúde (OPAS) – Em 2010, a Beraca doou 
40 mil pastilhas de cloro SanyTabis, para tratamento 
de água no Haiti, vítima do terremoto no início do 
ano. Cada pastilha pesa cinco gramas e tem potencial 
para tornar potável 2.500 litros de água.

Adesão a iniciativas locais e internacionais
A Beraca também está comprometida com 

diversas iniciativas que visam à proteção do meio 
ambiente, dos direitos humanos, do trabalho, ao 
combate à corrupção e à responsabilidade social, 
ao lado de outras empresas no Brasil e no mundo.

• Pacto Global da ONU – Tem como objetivo 
alinhar as políticas e práticas empresariais com va-
lores universalmente acordados, nas áreas de direitos 
humanos, do trabalho, proteção ambiental e combate 
à corrupção. Em 2007, a Beraca se tornou signatária 
do Pacto e, anualmente, publica suas ações e resulta-
dos no COP (Communication on Progress) – www.
unglobalcompact.org.

• Caring for Climate – Plataforma do Pacto Global 
da ONU, criada em 2007. As empresas signatárias 
consideram o tema “Clima” fundamental e desejam 
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assumir a liderança nas discussões e na busca por 
soluções relacionadas às mudanças climáticas.

• Pacto da Madeira – Compromisso empresarial 
pelo financiamento, produção, uso, comercialização e 
consumo de madeira e produtos florestais certificados 
e pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia e 
da cidade de São Paulo. A Beraca é signatária desde 
a sua criação, em 1° de dezembro de 2008.

• Business & Biodiversity – Criada durante 
Convention on Biological Diversity (Convenção 
sobre Diversidade Biológica), com o objetivo de 
conscientizar as empresas sobre a importância da 
biodiversidade para as mesmas. A proposta da B&B, 
como é chamada, é trazer o compromisso com a bio-
diversidade para os negócios empresariais. A Beraca 
faz parte do programa desde 2008.

• Fórum Amazônia Sustentável – Fundado em 
Belém, Pará, em novembro de 2007, com a missão de 
mobilizar lideranças de diversos segmentos sociais em 
prol do desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
A Beraca participa do FAS desde setembro de 2008.

ConCluSão

Muito foi feito nos últimos anos, mas há muito 
o que se fazer. Vamos continuar investindo no 
aprimoramento da relação com as comunidades 
fornecedoras, com vistas a profissionalizar e agregar 
ainda mais valor ao trabalho delas e, consequente-
mente, ao produto que entregamos ao nosso cliente. 
Vamos desenvolver soluções cada vez mais seguras 
e eficazes para o tratamento de água, contribuindo, 
dessa forma, para melhorar a saúde da população.

Internamente, em 2010 investimos o equivalente 
a 3,2% de nosso faturamento líquido em ações de 
sustentabilidade. Nos próximos anos, as priori-
dades serão a capacitação profissional dos nossos 
colaboradores e o aperfeiçoamento tecnológico das 
fábricas, com o objetivo de abastecer o mercado com 
produtos cada vez mais inovadores, promover o de-
senvolvimento local e contribuir para o crescimento 
do país, sempre fundamentados nos princípios da 
sustentabilidade.

berAcA

Wellington rogério é Diretor Financeiro da Beraca.
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Por Décio clemente *

*Décio Clemente, que atua na área de marketing há mais de 30 anos, é colunista da Rádio Jovem Pan de São Paulo.

uma vez, um grande professor me disse uma frase que nunca esqueci: “por melhor e mais aperfeiçoada que 
seja uma estratégia, se o seu interlocutor for surdo não vai dar certo”. Evidentemente meu mestre não se referia a um 
deficiente auditivo, mas sim àqueles que você não consegue fazer com que escutem a sua estratégia. 
Por isso quero pedir licença aos leitores desta revista e falar de um assunto que no fundo é a mesma coisa do 
que meu mestre me ensinou: o falso sequestro, que são aqueles telefonemas ameaçadores que recebemos 
de gente que afirma ter sequestrado algum ente querido. E que nos levam ao desespero, se escutarmos, e ao 
fracasso da estratégia dos bandidos se não escutarmos.
A minha mãe, Dona Ema, tem 85 anos de idade, e mora com minha tia Carola,  que tem quase 90. As duas são quase surdas, mas conver-
sam o dia inteiro sem entender absolutamente nada do que uma fala para a outra. Em uma manhã de segunda-feira, o celular da minha tia 
toca, e segue-se o seguinte diálogo:
Sequestrador: Alô, pegamos a sua filha e vamos matá-la se vocês não pagarem o resgate.
Minha tia: Alô, não estou escutando direito.
Sequestrador gritando: Pegamos a sua filha e queremos dinheiro para soltá-la.
Minha tia: Eu não tenho filha, seu burro. Só tenho uma sobrinha chamada Celia.
Sequestrador: É essa mesmo, a Celia, sequestramos ela e queremos dinheiro.
Minha tia: Um momento, fala com a mãe da Celia, a Ema.
Minha mãe, atendendo o sequestrador: Alô, é a Ema, fala alto que eu sou meio surda.
Sequestrador aos gritos: Sequestramos a sua filha, a Celia, e queremos dinheiro.
Minha mãe: Por favor, “seu” ladrão, não machuca ela. O senhor não tem Jesus no coração? Minha filha é muito boa, coitada dela.
Sequestrador gritando: Queremos dinheiro rápido, a senhora tem dinheiro em casa?
Minha mãe: Tenho sim, tenho muito dinheiro, dinheiro não me falta, tenho 500 reais.
Sequestrador aos berros: Só 500 reais, sua velha bruxa? Queremos mais, senão matamos a sua filha.
Minha mãe: Um momento, seu ladrão, vou ver se minha irmã tem mais dinheiro.
Vrou-se para minha tia e perguntou três vezes, porque ela não escutava: Carola, você tem dinheiro pra me emprestar?
Minha tia: Eu tenho 300 reais, mas só posso emprestar 200 porque amanhã tem feira.
Minha mãe ao sequestrador: “Seu” ladrão, a minha irmã tem mais 200 reais, no total temos 700 reais, uma fortuna. 
Sequestrador furioso: O quê? 700 reais? Vamos matar a sua filha Celia, queremos mais.
Minha mãe: “Seu“ ladrão, um momentinho, não desliga, fica na linha que vou ligar para o meu filho me emprestar, volto já.
Sequestrador: Não me chama de “seu” ladrão, e não desliga o telefone, sua velha bruxa, não desliga que eu mato a sua filha.
Nesse intervalo, a minha tia ligou para meu primo para explicar o que estava acontecendo. Meu primo me ligou; preocupadíssimo, liguei para 
a casa da minha irmã, que atendeu. Ela ligou imediatamente para a casa da minha mãe para tranquilizá-la. Como o telefone estava ocupado 
com o falso sequestrador, ela ligou para o celular da minha tia.
Minha tia: Alô, quem é? Fala alto que não escuto.
Minha irmã: Tia, é a Celia.
Minha tia: A Célia não está, ela foi sequestrada.
Minha irmã gritando: Tia, aqui é a Celia, eu estou em casa, chama a minha mãe. 
Minha tia: Ema, a Célia quer falar com você.
Minha mãe: “Seu” ladrão, fica calmo na linha, que minha irmã está me chamando, tem alguém me ligando no celular.
Sequestrador, furioso: Não desliga, sua velha surda, vou matar sua filha.
Minhã mãe pegando o celular da minha tia: Alô, quem fala?
Minha irmã: Mãe, é a Celia.
Minha mãe: A Célia não está, ela foi sequestrada.
Minha irmã, furiosa e gritando: Mãe, eu estou em casa, não fui sequestrada, desliga o telefone.
Minha mãe, voltando ao telefone com o bandido: Alô, “seu” ladrão, o Sr. tem certeza que é a minha filha que o senhor sequestrou?
Sequestrador, quase enlouquecendo e gritando: É claro que eu tenho certeza, sua velha do cacete, é a sua filha, a Celia, e eu vou matar ela.
Minha mãe: “Seu” ladrão, se é a minha filha, vai verificar, porque eu acho que ela fugiu, ela me ligou agora.
O sequestrador disse um palavrão impublicável e desligou o telefone.
Como dizia meu velho mestre, nenhuma estratégia dá certo se o seu interlocutor for surdo.
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Case Studies – revista Brasileira de management, publicação com arbitragem eminentemente 
prática, está orientada para veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais 
desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar como fórum editorial permanente para a 
troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, através de estudos e ensaios 
multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão 
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias 
organizações ou por elas expressamente autorizados.

Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um 
diagnóstico ou explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu 
desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados 
alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não estar finalizado. Sugere-se também que, se 
possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.

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

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

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

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

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

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

• Os arquivos deverão ser enviados à Case Studies – Revista Brasileira de Management, Rua do Mercado, 11, 12º andar, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20010-120.

• Cada autor receberá, gratuitamente, 20 exemplares da edição que contiver seu respectivo artigo publicado.

ORiENTaçãO BáSiCa

AOS AUTORES E COLABORADORES
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