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EDITORIAL
Em sua primeira edição de 2012, Case Studies – Revista Brasileira de Management apresenta
aos leitores este novo projeto gráfico e visual. É um marco na trajetória de uma publicação que
já completou 15 anos em circulação, o que muito orgulha seus idealizadores, realizadores e
parceiros.
O Personal Case dessa nova fase de Case Studies traz o depoimento de Emerson Loureiro,
presidente do Banco Original, da J&F Holding – um conglomerado nacional que inclui o JBS,
o grande player mundial do mercado de proteína animal.
Os cases começam pelo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. E mostra a
trajetória de uma instituição com mais de oito décadas de atividades.
A Radix, empresa de engenharia e software 100% nacional, desenvolveu um projeto para
aproximar a companhia dos estudantes de ensino médio e superior, conforme pode ser visto
nesta edição.
Com a Casa da Moeda do Brasil o foco está em uma iniciativa bem-sucedida na área de recursos humanos, colhendo resultados em gestão da saúde e segurança do trabalho.
O case da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Comlurb, detalha
a implantação e a gestão de redes como estratégia para o aprendizado, inovação e soluções
criativas.
Os resultados obtidos pelo Metrô do Rio de Janeiro com a aplicação da tecnologia de ultrassom na manutenção preditiva de trilhos são apresentados em outro case.
Sobre a Cooperativa Agrária Agroindustrial os leitores verão como foi a implantação de uma
importante metodologia para aferir o desempenho operacional, e que aprimorou a gestão da
companhia.
Fechando a série de cases, mostramos os procedimentos adotados pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp) em uma de suas mais importantes unidades geradoras, a Usina
Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta.
E Décio Clemente, com seus impagáveis Cases & Causos de Marketing, conta uma história de
seus tempos de “babá” de executivos estrangeiros em passagem pelo Brasil...

sérgio costa

editor
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personal case
Emerson Loureiro

Presidente do Banco Original

Uma opção de primeira hora
pelo mercado financeiro
Uma combinação de gosto por matemática e inspiração paterna levou o paulistano Emerson
Loureiro a, desde cedo, eleger a área bancária para o desenvolvimento de uma carreira profissional.
Aos 20 anos de idade já estava na mesa de operações de um banco, trabalhando com câmbio e
renda fixa. Nunca mais deixou o mercado financeiro: hoje, duas décadas depois, é o presidente do
Banco Original, da J&F Holding, um conglomerado que inclui o JBS, líder mundial em produção de
proteína animal.
Para Emerson, um banco reduz-se a duas divisões: pessoas e sistemas (“esses para evitar as falhas
humanas”, completa). A rotina conhecidamente estressante do dia a dia das operações do mercado
financeiro, porém, afirma, não pode impedir um bom ambiente de trabalho. “As pessoas devem
ter a noção de que serão cobradas por suas ações ou omissões. Mas também precisam se sentir
respeitadas. Não é possível trabalhar onde não existe respeito ao próximo”, defende.
Fora do banco, além de ir à praia com a família, o lazer de Emerson tem um espaço especial
dedicado ao futebol – mas fora das quatro linhas. “Hoje só assisto indo ao estádio. Como todo
bom corintiano.”
INSPIRAÇÃO PATERNA
“Sempre gostei de matemática. E, por influência de
meu pai, que trabalhou muito tempo no Banco Safra,
desde cedo pensava em seguir a carreira em uma instituição financeira. Só não sabia como. Quando chegou
a hora do vestibular, em 1990, a exemplo da maioria de
meus colegas de turma e amigos, decidi-me pela Escola
Politécnica de São Paulo, a Poli, mas não passei. No meio
do ano havia o vestibular da Fundação Getulio Vargas, e
me inscrevi para Administração de Empresas. Como estava no “pique” para estudar, pensei em fazer seis meses
na FGV e, depois, prestar de novo o vestibular para a Poli.
Mas com 15 dias de curso na Fundação já tinha desistido
da Politécnica. Gostei muito das disciplinas e da turma.
Resolvi continuar e me formei.”

O PRIMEIRO BANCO
“A oportunidade em banco surgiu em 1992, quando
eu ainda cursava a faculdade. Fui trabalhar no SRL, uma
importante instituição financeira na época, criada por
João Sayad, Henry Phillippe Reichstul e Francisco Vidal
Luna. Comecei na área de tesouraria, mais precisamente
na mesa de operações, trabalhando com câmbio e renda
fixa. Tinha um excelente chefe, Rodrigo Veiga, o que faz
uma enorme diferença quando você está em início de
carreira. Eu assistia às conversas entre os colegas mais
antigos, sabia que estavam falando em português, mas
não entendia nada... Rodrigo me deu a Gazeta Mercantil
para ler e assinalar o que eu não havia entendido. As duas
primeiras que logo assinalei foram Selic e Cetip... Comecei operando na mesa de dólar. Depois tive outro chefe,
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Édson Simões, outra pessoa muito competente. Ele
saiu um dia para trabalhar no BankBoston. E depois
me convidou para fazer o mesmo.”

“As pessoas têm
noção de que
serão cobradas
por suas ações
ou omissões.
Mas também
precisam se sentir
respeitadas”

TEMPO DE CRISES
“Trabalhei nove anos no BankBoston, no qual
ingressei em março de 1995. Foi uma fase importantíssima de minha carreira. Convivi com pessoas
extremamente competentes, entre elas Henrique
Meirelles e Geraldo Carbone. Passei por diversas
áreas, e, tirando Bolsa de Valores, operei com tudo:
renda fixa, dólar, bradies (bônus de países em desenvolvimento, operação à qual o Brasil aderiu em
1994). Justamente nesse período, é bom lembrar, o
mercado financeiro foi sacudido por vários acontecimentos: crises da Tailândia, em 1997, e da Rússia, em 1998;
desvalorização do real, em 1999; pela quebra do fundo
Long Term Capital Management (LTCM), em 2000; o atentado ao World Trade Center, em 2001; e, em 2002/2003,
pela vitória do PT nas eleições presidenciais. O mais desafiador foi lidar com a crise da Rússia. Eu operava bradies
e chegava ao banco às 4h30min da manhã. Um dia me
deparei com o anúncio da moratória da Rússia, entrei em
uma maratona de telefonemas para os vice-presidentes da
instituição. Afinal, o banco estava exatamente na contramão. Mas tudo é aprendizado. Nesse mercado não existe,
a rigor, um dia igual ao outro. Nunca se repete.”
ENTRANDO NO JBS
“Em 2003, eu era responsável pela mesa de dólar do
BankBoston. Estava com 26 anos, recém-casado. Mas
estava disposto a novos desafios. Foi quando recebi um
convite de Licínio Hoffenbach, da JBS Administradora de
Recursos. Ele responderia pelo Treasury Center. Eu já conhecia a administradora como uma operação muito bem
administrada, aceitei o convite e fui contratado como trader. Isso incluía cuidar da proteção e das operações de
hedge do JBS, o maior frigorífico do mundo. A administradora tinha uma carteira superior a R$ 500 milhões. E
meu sistema de remuneração dependeria apenas de minha performance. Naturalmente que não esperava encontrar as mesmas instalações que tinha no BankBoston.
Mas fui muito bem recebido por todos. Perdi dinheiro nos
dois primeiros meses, e tive uma conversa com Joesley
Batista (então presidente do JBS, e que hoje preside a J&F
Holding). Depois disso, nunca mais perdi. Considero, aliás,
fundamental esse bom ambiente de trabalho. As pessoas

têm noção de que serão cobradas
por suas ações ou omissões. Mas
também precisam se sentir respeitadas. Não é possível trabalhar onde
não existe respeito ao próximo. E
isto é muito presente na cultura do
grupo. Damos muita liberdade de
as pessoas proporem, participarem,
para usarem a criatividade para melhorar os processos, por exemplo. É
um dos pilares de nosso negócio.”

VOANDO NA CRISE
“Trabalhei como trader durante
seis anos. Em 2008, em plena crise financeira internacional,
nossa administradora teve um desempenho excepcional.
Somos um grupo industrial, com grandes operações de exportação, e por isso conectado á atividade do mundo real.
Percebemos que tudo estava deteriorando rapidamente.
Que o preço do couro, insumo da indústria automobilística,
caíra de US$ 2,50 para US$ 0,50. Nos posicionamos muito
bem com derivativos, obtendo um excelente lucro a partir
das operações no mercado de câmbio.”
O CHEFE
“Durante anos eu não tive sequer um subordinado. Era
só eu mesmo, com remuneração cem por cento ligada à
minha performance. Certo dia, Joesley me chamou para
uma conversa. Disse que estava estruturando o Banco JBS,
criado meses antes, e pensava em me pôr lá como “chefe”.
Cheguei em casa e conversei com minha mulher. Ficamos
em dúvida sobre esse cargo, mas decidi aceitar. Procurei no dia seguinte o Joesley. Disse que estava disposto a
aceitar o desafio. E perguntei se o “chefe” era o presidente.
Ele confirmou. Perguntei se tinha liberdade para montar
equipe etc., e ele foi objetivo novamente: “Vai firme”. Foi
assim que, em janeiro de 2009, assumi a presidência do
Banco JBS.”
FOCO NA PECUÁRIA
“Nas primeiras conversas, Joesley explicou que tipo de
banco o grupo queria. Disse que era necessário identificar o produtor que tinha o potencial de crescer mas não
dispunha dos recursos, para que o Banco JBS o financiasse. Sabíamos da existência de milhares que tinham boas
práticas. O fato de a família estar no setor significava uma
enorme competência para avaliar risco de crédito no
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agronegócio, especialmente na pecuária. Era uma
enorme vantagem competitiva. Mas, na minha visão, eram necessários ajustes na área operacional,
incluindo recursos humanos. E tive de desligar algumas pessoas. Trata-se de uma tarefa muito difícil
no trabalho de um gestor. E eu, que nunca tive um
subordinado, passei a comandar uma estrutura de
trinta pessoas. A carteira, na época, era de R$ 50
milhões. Naquela ocasião, o banco era menor que
o fundo. Mas, claro, a responsabilidade era muito
maior. A pessoa tem de ter confiança em sua capacidade e, o mais importante: fazer o que acredita.
E a cultura do grupo estimula muito essa postura.”

“A pessoa tem de
ter confiança em
sua capacidade
e, o mais
importante: fazer
o que acredita. E
a cultura do grupo
estimula muito
essa postura”

OS PRIMEIROS PASSOS
“Minha primeira contratação foi de um diretor comercial. Convidei José Antonio Marinho Neto, um excelente
profissional, com quem estudei na FGV. Deleguei a ele a
missão de captar recursos para o banco, no que o acompanhei em várias visitas. Mas estamos falando de janeiro
de 2009, quando o mundo atravessava o auge de uma
crise financeira internacional... Foi quando o Banco Central anunciou o Depósito a Prazo com Garantia Especial
(DPGE), uma verdadeira tábua de salvação para os bancos
médios e pequenos. Captamos R$ 100 milhões. Hoje temos R$ 500 milhões de ativos aplicados no agronegócio.”
PESSOAS E SISTEMAS
“Quando, no início, partimos para recrutar a equipe da
área comercial, tínhamos duas opções: buscar recém-formados da FGV e levá-los ao interior de Mato Grosso,
por exemplo, para entenderem as nuances do mercado de
pecuária; ou visitar também a renomada Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba (SP),
selecionar agronônomos e zootecnistas, certificá-los em
cursos em São Paulo e depois enviá-los de novo ao inte-

rior. Ficamos com a segunda
opção. Recrutamos cerca de
sessenta agrônomos, zootecnistas e até veterinários,
que hoje formam a base de
nossa área comercial. São
jovens que trabalham com
o que gostam e são bem
remunerados, e nós temos
uma equipe muito especializada. Foi bom para todo
mundo. Banco, para mim,
resume-se a duas coisas:
pessoas e sistemas, esses
para evitar as falhas das pessoas. O resto é consequência.”

NOVO DESAFIO
“Em março de 2011 a J&F Holding adquiriu o controle
do Banco Matone, do Rio Grande do Sul, uma instituição
financeira múltipla com foco no crédito consignado. E seis
meses depois anunciamos a fusão com o Banco JBS. Fui
escolhido para presidir a nova instituição, um banco vinte
vezes maior do que aquele que administrava antes. Nasceu
com um patrimônio líquido de R$ 1,9 bilhão e uma carteira
de crédito de R$ 2,4 bilhões. Decidimos vender a operação
de crédito consignado, por entendermos ser uma operação muito grande e intensiva em funding. A estratégia do
Banco Original é de se expandir além da pecuária. Seremos um banco do agronegócio, e estamos avaliando se
ampliaremos o foco para ainda mais além. Temos, claro, a
importante vantagem competitiva de integrarmos um grupo cuja família controladora possui fortes raízes no agronegócio. E além disso organizamos, nos últimos três anos,
uma forte equipe de vendas. Com certeza ocuparemos
um lugar de destaque ainda maior.”
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Banrisul
Jone Luiz Hermes Pfeiff
Túlio Luiz Zamin
Paulo Ratinecas

Um banco ligado
ao Rio Grande do Sul
Em setembro de 2011, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. completou 83 anos. Uma
história que começou com a iniciativa de alguns produtores rurais e hoje já consagra quase três
milhões de clientes, uma trajetória que ascendeu de 50 mil contos de réis a um patrimônio líquido
atual superior a R$ 3 bilhões. Um banco hipotecário que se tornou um banco múltiplo.

Esse case relata alguns dos avanços conquistados pelo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Um banco público, de desenvolvimento comercial e social. Um banco
que nasceu público e permanece, passadas oito décadas,
pertencendo a todos os gaúchos.
A atual missão do BANRISUL é promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, atendendo a pessoas de todos os segmentos econômicos e
sociais. O banco é uma sociedade de economia mista, sob
forma de sociedade anônima, cujo maior acionista é o Estado do Rio Grande do Sul, com 56,97% de participação,
estando presente em 78% dos municípios gaúchos, com
415 agências.
Como banco múltiplo estadual, atua nas carteiras comercial, crédito, financiamento e investimento, crédito
imobiliário, desenvolvimento, arrendamento mercantil e
de investimento. Oferece ampla variedade de produtos e
serviços financeiros, incluindo cartões de crédito, seguros,
previdência privada, grupos de consórcios e administração de recursos de terceiros. Suas operações de crédito
abrangem os segmentos de pessoas físicas e jurídicas,
bem como financiamento imobiliário e rural.
O foco de atuação são as pessoas físicas, micros, pequenas e médias empresas. Para atender aos 2,9 milhões
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de clientes, a rede de atendimento do BANRISUL
mentos credenciados onde é
O Banricompras
conta com mais de mil pontos no país, distribuídos
possível pagar com o cartão de
Celular
é
em 425 agências, 286 postos, 2 agências no exteconta corrente. É um produto
utilizado pelos
rior (Nova York e Grand Cayman), um escritório em
exclusivo do cliente BANRISUL
Buenos Aires e 361 pontos de BANRISUL Eletrônico,
que, pelo cartão de conta corprestadores de
além de 9.345 funcionários.
rente, efetua o pagamento de
serviços
que
vão
Em dezembro de 2010, o BANRISUL registrou um
suas compras nos estabeleciaté o cliente,
lucro líquido de R$ 741,2 milhões, ou 37% acima do
mentos devidamente identificaresultado apurado em 2009. Ao final do exercício
dos com a marca Banricompras.
como taxistas e
de 2010, o patrimônio líquido do BANRISUL atingiu
O seu uso é muito simples,
tele-entregas
R$ 3,9 bilhões, apresentando crescimento de 13,1%
é um cartão com chip de conta
em relação ao montante registrado em dezembro
corrente que possibilita os pade 2009.
gamentos, sendo que as operaO lucro líquido registrado, no primeiro semestre de
ções são realizadas com toda a segurança.
2011, foi de R$ 438,5 milhões, 43,8% ou R$ 133,5 milhões
O BANRISUL garante. O cliente só precisa cadastrar
acima do valor registrado no primeiro semestre de 2010,
uma senha única.
refletindo a elevação das receitas de crédito, de tesouraria
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas:
e de serviços e a redução das outras despesas administra> À vista
tivas.
> Pré-datado
Em relação ao mercado competitivo, o BANRISUL ocu> Parcelado
pava, em março de 2011, a 11ª posição entre os bancos
médios e grandes do Sistema Financeiro Nacional em atiBenefícios:
vos totais, 12ª posição em patrimônio líquido, 8ª posição
> Não possui anuidade
em depósitos totais e 7ª em número de agências, con> Facilita as compras, pois o correntista BANRISUL fica
forme ranking divulgado pelo Banco Central do Brasil, exisento de cadastro, verificação de documentos ou consulcluído o BNDES. A instituição apresentou ganhos de matas externas (SPC, SERASA e outros)
rket share na captação de depósitos a prazo no mercado
> A operação é totalmente eletrônica
financeiro nacional, passando de 1,6697%, em março de
> As operações do Banricompras podem ser conferidas
2011, para 1,7963% a parcela de mercado absorvida, em
diariamente no extrato da conta corrente
junho de 2011.
BANRICOMPRAS CELULAR
Inovação e pioneirismo constantes
Serviço exclusivo para o cliente BANRISUL, que utiliO cartão de crédito revolucionou o mercado financeiza o cartão de conta corrente para efetuar o pagamenro e concedeu benefícios para a vida dos consumidores.
to de suas compras em estabelecimentos credenciados.
Cada vez mais as notas e folhas de cheques são substituO Banricompras Celular é semelhante, porém, é utilizado
ídas pelos cartões de crédito, aceitos até mesmo por alpelos prestadores de serviços que vão até o cliente, como
guns taxistas, pelas suas facilidades.
taxistas e tele-entregas. A diferença é que, para efetuar a
O BANRISUL, ciente da importância de se diferenciar,
transação, é utilizado o aparelho celular e a impressora do
ampliou esse conceito e criou, na década de 90, o Banriprestador do serviço.
compras. Um cartão que veio possibilitar que o correntisAs 1,5 mil consultoras da Jequiti Cosméticos (do Grupo
ta efetue todas as operações bancárias e ainda disponha
Sílvio Santos), no Rio Grande do Sul, estão operando com
de diversas opções de compra. Um produto acessível que
o Banricompras pelo celular para realizar o pagamento da
contempla todos os clientes do banco.
venda de produtos comercializados.
O BANRISUL disponibiliza mais de 98 mil estabeleciAlém disso, também podem oferecer a recarga de ce-
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lular pela modalidade de pagamento eletrônico do
Banrisul.

Os dados
do primeiro
semestre de
2011 sinalizaram
que o comércio
eletrônico
continua em
ascensão

Cenário competitivo
Um mundo sem fronteiras:
uma nova forma de comprar
O fato de a internet ser uma ferramenta sem
fronteiras territoriais permite que qualquer usuário
sentado diante do seu computador, num lugarejo
perdido no interior do Brasil, tenha acesso a sites
localizados em qualquer outra parte do mundo sem
sair de sua cadeira. Então, quando os sites oferecem produtos e serviços a preços acessíveis, a web
passa a ser um poderoso instrumento de compras. Além
de vislumbrar uma infinidade de produtos disponíveis,
com os quais aquele usuário de terras longínquas antes só
poderia sonhar, ele passa a tê-los ao alcance de um clic
e, melhor, sem precisar se levantar daquela cadeira frente
ao computador, a não ser para abrir a porta e recebê-los!
Resumindo, o comércio on-line apresenta duas grandes conveniências: a possibilidade de acesso a produtos
antes difíceis de serem encontrados e a comodidade de
adquiri-los sem sair de casa. Por outro lado, uma grande
vantagem das lojas virtuais é que, como elas não necessitam de espaço físico e funcionários, podem oferecer custos mais atrativos. Como se não bastasse, estão abertas
24 horas por dia e oferecem serviços personalizados de
acordo com o perfil do consumidor. Elas também podem
existir como complementares a uma rede de lojas ou serviços já existentes ou somente na internet.

A realidade do comércio eletrônico
Com 1,4 bilhão de usuários de internet no mundo, que
acessam a rede de casa ou do trabalho, via computador
ou notebook, o Brasil ocupa a 7ª maior audiência, à frente
de países como Reino Unido e França, com 44 milhões de
internautas. Nesse total não estão computados os brasileiros que acessam a rede em ambientes públicos como
lan houses ou por dispositivos móveis (informações divulgadas durante o e-Commerce Day On-line 2011, evento
promovido pelo Instituto Latino-Americano de Comércio
Eletrônico).
O comércio eletrônico vive um novo momento no Brasil. A confiança do e-consumidor é cada vez maior, as em-

presas estabelecidas no mundo virtual estão investindo alto
e quem ainda não entrou se
prepara para fazer a estreia no
varejo on-line. Seja pela conveniência de não ter que sair
de casa para fazer uma compra, pelo maior número de
opções, pela comparação ou
pela impressão de que o preço é mais barato na internet, o
certo é que as vendas na web
cresceram.
Os gastos via comércio eletrônico, notadamente entre
empresas e consumidores, vêm subindo exponencialmente na América Latina. De acordo com o Boston Consulting
Group e a Visa International, em 2010, mais de 23 bilhões
de dólares foram destinados a compras pela internet. Um
número estupendo, se comparado com o início da década, quando as despesas por esse meio não alcançavam
meio bilhão de dólares na região. A projeção da expansão
anual do setor gira em torno de 40% para os próximos dois
anos.
O Brasil detém relevante participação no mercado de
comércio eletrônico. Quase metade do negócio realizado
na América Latina é feita por aqui. Alguns dos motivos do
franco progresso do e-commerce no país têm sido a facilidade de crédito, a queda dos preços dos computadores e
o aumento do poder aquisitivo da população, em especial
da classe C. A estabilidade econômica ajudou, a segurança
eletrônica melhorou e o mercado se diversificou. Novos
modelos de negócios surgem, envolvendo uma série de
setores econômicos que antes não imaginavam ter uma
relação comercial com o consumidor pela web. Existe, inclusive, a questão da dificuldade de acesso e das barreiras
tecnológicas e socioeconômicas. Não se pode (mais) pensar na internet como um instrumento de uso de uma minoria. Há quase 40 milhões de internautas no Brasil. Como
o país se encontra com 190 milhões de habitantes, o abismo é imenso. O potencial de crescimento é muito grande.
E-commerce no Brasil*
Os dados do primeiro semestre de 2011 sinalizaram que
o comércio eletrônico continua em ascensão. Somente
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nos primeiros seis meses do ano foram faturados R$ 8,4
bilhões em bens de consumo via web. Esse número comprova, mais uma vez, o crescimento que o setor vem apresentando. No primeiro semestre de 2010, o faturamento
foi de R$ 6,8 bilhões, um acréscimo de 24% de um ano
para o outro. O volume de vendas eletrônicas no Brasil é
tamanho que os números de faturamento do primeiro semestre desse ano são superiores aos R$ 8,2 bilhões registrados durante todo o ano de 2008.
O comércio eletrônico deve fechar 2011 com um alto
número de e-consumidores em sua base. A previsão é que
aproximadamente 4,7 milhões de pessoas fizessem sua
primeira compra virtual ao longo do segundo semestre do
ano. Portanto, ao final de 2011, seriam 32 milhões de pessoas que fizeram, ao menos, uma compra on-line até hoje.
Um dado ainda mais relevante quando analisado que, em
apenas dois anos, esse universo praticamente dobrou de
tamanho (eram 17,6 milhões de e-consumidores, em 2009).
Com um acesso vertiginoso à internet, a classe C incrementa esse crescimento junto com a tecnologia. Os portais de vendas on-line procuram ferramentas no exterior
para facilitar a compra e ganhar credibilidade no mercado.
Dos novos entrantes do comércio eletrônico brasileiro, 61% possuíam renda familiar de até R$ 3 mil. O tíquete
médio desse público foi de R$ 320,00. No primeiro semestre de 2011, 4 milhões de consumidores compraram pela
primeira vez pelo e-commerce. Esse número prognostica
que 27,4 milhões de e-consumidores fizeram, ao menos,
uma aquisição pela internet até hoje.
Foram realizados 25 milhões de pedidos em seis meses.
A previsão é que, ao final de 2011, sejam ao todo 54 milhões de pedidos.
Estima-se que o comércio eletrônico apresente um fa-

Tabela 1

Evolução do número de
e-consumidores no Brasil (em milhões)
2007

9,5

2008

13,2

2009

17,6

2010

23,0

2011*

32,0

Fonte: e-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) * Previsão

turamento de R$ 18,7 bilhões, ao final de 2011, um acréscimo nominal em torno de 26% em relação a 2010, quando
o setor faturou R$ 14,8 bilhões.
Dos usuários, 81% acessam a internet com a finalidade
de fazer uma compra on-line, seja em uma loja virtual, em
um clube de compras ou em um site de compras coletivas.
O uso de internet banking ainda é um obstáculo entre
os e-consumidores: 26% afirmaram não utilizar esse serviço. Dentro desse universo, 58% dos usuários disseram não
se sentir seguros com as operações bancárias on-line.
O perfil desses “não utilizadores de internet banking” é
em sua maioria masculino, com maior graduação e renda
mensal. Em contrapartida, as mulheres, apesar de darem
mais credibilidade a essas operações, têm menos conhecimento sobre o funcionamento do internet banking.
Entre os usuários, 70% se sentem mais seguros, atualmente, com as compras pela web, em relação ao ano de
2009.
A previsão é que o comércio eletrônico apresente um
faturamento de R$ 18,7 bilhões, ao final de 2011, o que
representaria um acréscimo nominal em torno de 26% em
relação a 2010, quando o setor faturou R$ 14,8 bilhões.
Aproximadamente 4,7 milhões de pessoas farão sua
primeira compra virtual ao longo do segundo semestre
do ano. Dessa forma, ao final do ano, chegaremos a 32
milhões de pessoas que fizeram, ao menos, uma compra
on-line até hoje.
Com cerca de 29 milhões de pedidos previstos para o
2º semestre e a preferência dos e-consumidores por eletrodomésticos, eletrônicos, informática e moda/acessórios, que lideram o ranking de categorias mais vendidas,
a expectativa é que o tíquete médio no período gire em
torno de R$ 350.
*Fonte: Pesquisa Webshoppers E-bit 2011
Insegurança:
a restrição ao comércio eletrônico
Entre todas as modalidades de pagamentos, o cartão de
credito é o meio mais prático e é também o que desperta
maior receio no consumidor on-line.
O risco de expor os dados do cartão a terceiros é a
grande preocupação de muitos clientes que, ainda que
possuam o cartão, preferem utilizar o pagamento através
de boleto, o que demanda mais trabalho para quem com-
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pra e para quem vende, além de maior demora na entrega.
As administradoras de cartões têm aprimorado os sistemas e todo o processo de pagamento on-line, de forma
a tornar o uso do cartão o mais seguro possível, o que
é plenamente justificável uma vez que segurança é uma
questão-chave para o desenvolvimento do e-commerce
e, consequentemente, do lucro dessas empresas. Um fator
crítico, nas ocorrências de fraudes, mostrou que o fato de
os lojistas on-line reterem o número do cartão de seus
clientes aumentava exponencialmente os riscos de acesso
indevido a essa informação.
Ganhar a confiança do internauta na hora de escolher
um produto em um site passa por diversas fases. A segurança nos meios de pagamento pode ser a principal, tanto
para consumidores quanto para lojistas.
Hoje, as opções são muitas, como boleto bancário e
parcelamento em 12 vezes no cartão, por exemplo. Paralelamente, o crescimento da internet e o acesso da classe
C aparecem como fatores importantes para que o serviço
venha batendo recordes no Brasil.
O comércio eletrônico oferece diversas facilidades aos
consumidores virtuais. No entanto, aspectos como segurança e falta de confiança ainda são obstáculos enfrentados
por alguns. Atenta a esse fato, a e-bit realizou uma pesquisa
específica, para tentar entender melhor a percepção dos
usuários quando o assunto é segurança no e-commerce.
O estudo foi realizado em julho de 2011.
Entre os respondentes, 69% relataram ter feito mais de
quatro compras on-line nos últimos seis meses. Ao mesmo tempo, apenas 3% disseram não ter efetuado nenhuma compra nesse mesmo período, sendo que, 56% desse
total, afirmaram gostar de ver ou experimentar os produtos e serviços antes de efetuarem uma compra, enquan-

to que 19% não se sentem seguros em informar os dados
pessoais e do cartão de crédito.
Na análise dos motivos para comprar on-line apontados
no levantamento, destacam-se a comodidade em comprar
(93%) e a percepção de que os preços são mais baixos na
internet (74%) aparecem como principais incentivadores. Já
15% afirmaram que compram on-line, pois não existem lojas físicas da rede escolhida para a compra em sua cidade.
Apesar de ainda sofrer com a desconfiança de uma fatia
da população, a pesquisa comprovou que a web é um canal de vendas importante e bastante procurado.
O estudo indicou que 81% dos usuários acessam a web
com a finalidade de fazer uma compra on-line, seja em
uma loja virtual, em um clube de compras ou em um site
de compras coletivas.
O relatório também revelou que os e-consumidores
estão cada vez mais maduros e precavidos em relação à
segurança ao consumirem: 69% fazem suas compras de
um computador pessoal, enquanto que 27% utilizam a
máquina do trabalho para o mesmo fim. Já quando o assunto é a utilização de internet banking, 59% usufruem do
serviço de um computador pessoal, ao mesmo tempo em
que 34% realizam suas operações bancárias em um computador do trabalho.
A utilização do internet banking ainda é um obstáculo
entre os e-consumidores: 26% não o utilizam. Nesse universo, 58% dos usuários afirmaram não se sentir seguros
com as operações bancárias on-line.
O perfil desses “não utilizadores de internet banking” é
em sua maioria masculino, com maior graduação e renda
mensal. Em contrapartida, as mulheres, apesar de darem
mais credibilidade à essas operações, têm menos conhecimento sobre o funcionamento do internet banking.

Tabela 2

Por qual motivo você não utiliza os serviços de internet banking?
Acha inseguro realizar operações financeiras on-line

58%

Prefere ser atendido na agência, em vez de utilizar os serviços do site

18%

Problemas com suporte técnico

5%

Não possui conhecimento sobre o funcionamento do Internet banking

4%

Não conhece o potencial de serviços que podem ser realizados no site

3%

Outro motivo

11%

Fonte: e-bit Informação

Janeiro/fevereiro 2012 banrisul
INSIGHTCase
financeiro
Studies

13

Necessidade: avanços
to com os seus correntistas e
Os estudos
tecnológicos e serviços adequados
à sociedade.
do
BANRISUL
Nas últimas décadas, a evolução das tecnologias
demonstravam
de informação e de transmissão de dados e a criaImagem de banco
ção da web marcaram uma nova fase do processo
inovador com alta
a potencialidade
de globalização da economia.
tecnologia
de
um
produto
No novo cenário, a grande inovação no mundo
em serviços
com o objetivo de
econômico é a facilidade do comércio eletrônico,
O BANRISUL possui, tradipossibilitando a realização de operações comerciais
cionalmente, uma plataforma
aumentar o nível
sem a definição exata do local de origem e destino.
de atendimento com grande
de
segurança
As transformações do mundo econômico implicam,
capacidade de originar novos
para o comércio
certamente, grandes mudanças.
negócios e habilidade na exSe o número de usuários evolui, outra evolução
ploração de nichos de mereletrônico
que necessita ser constante é a tecnologia dos carcado inéditos ou subaproveitões de débito e de crédito, principalmente no quetados.
sito segurança. O meio, entretanto, não está livre de
A sua rede de atendimento,
armadilhas, fraudes e golpes.
inclusive por meio do Banricompras, garante ao BANRISUL
Todos esses indicativos sinalizavam que o BANRISUL
acesso a uma ampla e diversificada base de clientes entre
precisava promover mais um produto inédito, agora com
pessoas físicas e jurídicas (especialmente microempresas
foco no e-commerce. Um setor que cresce rapidamente
e empresas de pequeno e médio portes), e fortalece sua
e que origina demandas tanto por parte de empresários,
capacidade de germinar novos negócios. Esse acesso põe
como dos consumidores. Além disso, existe uma tendêno banco em posição vantajosa em relação a seus concorcia de preços menores, pois os custos são mais baixos
rentes para aproveitar o crescimento da economia brasina venda direta pela web – principalmente depois que a
leira e, em especial, a expansão da demanda por crédito
plataforma está em funcionamento. O sistema financeiro
no estado do Rio Grande do Sul e na Região Sul do Brasil.
também contribui bastante para estabelecer ferramentas
O desenvolvimento do e-commerce no Brasil gera uma
de pagamento eficazes quando os produtos são adquiriimportante oportunidade para fomentar serviços que prodos pelos internautas.
jetem a sua imagem de liderança na inovação tecnológica setorial, não somente na sua área de atuação, mas em
Objetivos de Marketing
todo o país.
Manter a liderança
no Estado do Rio Grande do Sul
Estratégias de Marketing
O BANRISUL distingue o estado do Rio Grande do Sul
Um produto inovador e
como o seu principal foco geográfico. Nessa região, além
de alto impacto mercadológico
de sua presença consolidada, o banco tem capacidade de
O Banricompras, por sua significativa inovação, destaampliação de sua participação na atual base de clientes,
cou o BANRISUL como o primeiro banco a lançar, no Bracom o aumento do número de produtos contratados por
sil, um cartão de débito que realiza operações de crédito.
cada cliente, graças à familiaridade da população com a
Assim, se distingue como o maior cartão de marca própria
sua marca e apoio institucional que recebe do governo
no país. O BANRISUL é uma instituição financeira que prigaúcho. No entanto, o banco pretende, ainda, expandir e
ma por estar sempre inovando. Esse espírito acompanha o
incrementar gradualmente suas atividades nos estados de
banco ao longo de seus 83 anos e reafirma a intenção do
Santa Catarina e Paraná. A fim de alcançar esse objetivo,
Banricompras de ser o cartão mais democrático do país,
era necessário desenvolver uma estratégia singular, precipor atender a todos e estar em todos os lugares. No ensava ter produtos inovadores e promover ações de impactanto, o BANRISUL estava ciente de que necessitava criar

INSIGHTCase Studies

Janeiro/fevereiro 2012

14

um novo fato, um novo produto. Uma evolução
O SafetyPay oferece o único
O BANRISUL
mercadológica para o Banricompras.
sistema de pagamentos on-line
buscou
Por ter sua estratégia de marketing focada no
à prova de fraudes, o qual peraprimorar o
acompanhamento do ciclo de vida de novos promite que pessoas sem cartão de
dutos e serviços, da criação à conveniência e à secrédito, ou que se sentem desrelacionamento
gurança exigidas pelo consumidor, está permanenconfortáveis com o comparticom
seus
temente em busca de novos mercados, tanto para
lhamento de suas informações
clientes,
abrigar os entrantes do sistema bancário, como a
financeiras e pessoais, possam
riqueza gerada pela economia.
fazer transações on-line. Isso
oferecendo
Os estudos do BANRISUL demonstravam a poinclui clientes internacionais
um
serviço
tencialidade de um produto com o objetivo de
cujos cartões não são aceitos
adicional que os
aumentar o nível de segurança para o comércio
ao fazerem compras on-line em
eletrônico. O lançamento de um serviço inédito no
estabelecimentos fora do seu
protege contra a
mercado brasileiro geraria alta repercussão e conpaís de residência.
fraude
solidaria a sua imagem de uma instituição de ponta,
Mais uma vez, o BANRISUL
tanto em nível tecnológico como no atendimento
buscou aprimorar o relacioàs necessidades de seu target. Estava nascendo o
namento com seus clientes,
Banricompras Internacional, mais uma inovação do BANoferecendo um serviço adicional que os protege contra a
RISUL, que geraria repercussão e reafirmaria o seu posifraude. Além disso, veio oferecer uma opção rápida e fácil
cionamento institucional: inovando sempre e liderando os
para pagamento de compras on-line em moeda local para
avanços tecnológicos no setor bancário brasileiro.
mercadorias adquiridas em estabelecimentos nacionais e
internacionais. Paralelamente, a inovação lhe proporcionou
Plano de Ação
receitas adicionais obtidas através de transações efetuadas
Parceria estratégica para
por seus clientes em estabelecimentos comerciais nacionais e internacionais.
lançar um produto ímpar no Brasil
Pesquisas e estudos foram desenvolvidos pelo
BANRISUL para buscar um parceiro internacional para imSafetyPay
plantação de serviços de comércio on-line nacional e inÉ um processo de pagamentos on-line inovador e paternacional através de seus cartões. A parceria encontrada
tenteado que funciona como uma câmara de compensafoi com a SafetyPay, empresa norte-americana que desenção, agregando valor a todas as partes envolvidas - banvolve um sistema de compras na web para e-commerce
cos, estabelecimentos comerciais e compradores. Sendo
usando o internet banking. Esse sistema permite acessar
uma solução de pagamentos on-line inteligente, o Safecerca de 2,5 mil estabelecimentos, incluindo varejo, sertyPay elimina o risco de fraude e roubo de identidade para
viços de turismo, vendas de joias e downloads. Assim, os
comerciantes e consumidores, amplia a base de clientes
clientes do BANRISUL, a partir de julho de 2011, passaram
do comerciante com um alcance internacional de aproxia fazer compras em sites internacionais pagando diretamadamente 100 milhões de clientes bancários potenciais
mente via home banking. O BANRISUL, em um processo
e oferece aos bancos um fluxo de receitas adicionais e
inédito no Brasil, passou a oportunizar que seus clientes
oportunidades de promoções cruzadas.
possam realizar compras em lojas nacionais e internacioO SafetyPay está presente nos Estados Unidos e em vários
nais de forma simples e segura. O sistema está presente
países latino-americanos como o México, Peru e Argentina e
em 23 instituições financeiras no mundo todo, com uma
oferece um sistema alternativo de pagamento pela web sem
base de consumidores de mais de 90 milhões. O BANRIa necessidade de uso de cartão de crédito com vantagens
SUL foi o primeiro banco brasileiro a implantar esse serviexclusivas para clientes, comércio on-line e os próprios banço. O Banricompras Internacional.
cos. O SafetyPay é um sistema global e seguro de pagamen-

Janeiro/fevereiro 2012 banrisul
INSIGHTCase
financeiro
Studies

15

tos on-line, que permite a usuários de internet banking fazer
compras no mundo inteiro e pagar diretamente através do
ambiente de Internet Banking do BANRISUL.
“As pessoas têm dinheiro, querem comprar, mas não
usam o cartão por medo de terem os dados roubados.
Nós oferecemos uma maneira de driblar isso”.
Donald Wieselberg, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da SafetyPay
O que diferencia o SafetyPay das outras formas de pagamento on-line é o fato de que não é necessário se registrar ou fornecer informações pessoais e financeiras para
nenhum site, pois se trata de usar o ambiente virtual do
BANRISUL. Seu uso é bastante fácil e para os comerciantes
é uma garantia de estar realizando vendas que se confirmarão e serão pagas dentro do prazo.
Diferenciais do
Banricompras Internacional
> Não é necessário cartão de crédito, o cliente utiliza o
seu próprio cartão de conta corrente
> Seguro e fácil
> Seguro e confidencial
> Compras globais e pagamentos locais
> Oportunidade de comércio eletrônico internacional
O único cartão de débito brasileiro
que compra no Amazon.com
O Amazon.com, um dos maiores varejistas on-line do
mundo, inacessível aos usuários do Brasil sem cartão de
crédito internacional, foi o carro-chefe de divulgação da
parceria entre Safety e BANRISUL. Esse fato oportunizou
que o cliente BANRISUL passasse a fazer compras de produtos disponíveis no Amazon, com exclusividade, no Brasil.
A parceria Banricompras/SafetyPay tornou o Banricompras Internacional o único cartão de débito brasileiro que
pode comprar créditos para compras no Amazon.
Compras on-line na Europa
pagando com débito em conta
Os correntistas do BANRISUL podem realizar compras
em lojas virtuais da Europa e pagar com débito na conta
corrente. A possibilidade é resultado da abertura brasilei-

ra para as compras on-line, já que 96% dos internautas já
compraram algum produto por meio do comércio eletrônico. Para garantir a segurança de dados dos consumidores, a SafetyPay adquiriu a licença PSD (Serviços Diretos
de Pagamento), que garante a segurança das transações.
A licença concedida é uma das 15 existentes em toda a
Europa e a primeira a ser habilitada na Espanha.
Integração do marketing e vendas
No primeiro semestre de 2011, o banco avançou no
processo de integração das atividades de marketing e vendas. O marketing integrado à área comercial possibilitou
maior sinergia às necessidades dos clientes, bem como
abordagem e ações de vendas de produtos e serviços focadas na expansão de resultados. O processo de marketing e vendas abrange a inteligência de mercado, a prospecção e identificação de oportunidades, a segmentação,
o planejamento de ações de relacionamento e campanhas
de suporte às vendas no fechamento dos negócios.
Mídias sociais para
divulgação e relacionamento
No processo contínuo de conhecer os clientes e de
alargar os canais de relacionamento, as mídias sociais passaram a ser potentes ferramentas de marketing. O twitter
é uma realidade no BANRISUL, pois promove uma interação constante com os clientes e mercado. Na linha do
marketing digital, o lançamento do perfil oficial @BANRISUL, divulgado na abertura do 4° Fórum Internacional de
TI, teve repercussão imediata. O ingresso do BANRISUL na
rede social gerou, após a realização do evento até o final
de junho, cerca de 1.200 seguidores. Uma importante estratégia para divulgação dos novos serviços.
Resultados obtidos
Um banco que busca estar
sempre à frente e permanecer lá
Os seus 83 anos de existência foram muito importantes,
pois são parte de sua história. No entanto, pensar no futuro, em mudanças sistemáticas, em reinvenção constante é
um exercício diário de quem quer ser líder.
É preciso trabalhar com um horizonte de anos, sem
deixar de cuidar o presente. O banco está continuamente
sondando os melhores e maiores desafios. Porque acredi-

INSIGHTCase Studies

Janeiro/fevereiro 2012

16

ta que quem quer ser campeão tem que continuamente
andar na frente.
Como consequência desse posicionamento, a ampliação na emissão e utilização dos cartões de crédito e débito lhe rendeu o reconhecimento como um dos cinco
emissores de cartões de crédito melhor avaliados pelos
usuários, segundo recente pesquisa realizada pela consultoria CVA Solutions. Merece ser ressaltado que decorrido
um ano da desregulamentação do mercado de cartões, o
BANRISUL, por meio da Rede Banricompras, posiciona-se
entre os quatro maiores players de adquirência na função
de credenciadora, competindo em igualdade com as empresas Cielo, Redecard, Get-Net e tendo como diferencial
a maior rede de cartões de débito do Sul do país.
O segmento de cartões de crédito ganha espaço, no
cenário nacional, como instrumento de realização de transações. O BANRISUL, além de ser reconhecido pelos consumidores, em recente pesquisa, como um dos melhores
emissores de cartões do país, avança na consolidação de
sua bandeira própria, ocupando um mercado até então
absorvido por grandes bandeiras internacionais. Desde a
desregulamentação do mercado de cartões, a instituição
aposta na ampliação da Rede Banricompras, não apenas
como administradora de uma bandeira própria de cartões,
como também no mercado de adquirência.
O Banricompras atingiu, ao final do primeiro semestre
de 2011, um patamar de 94,1 mil estabelecimentos credenciados na Região Sul.
Foram realizadas, no primeiro semestre de 2011, 36,6
milhões de operações, movimentando R$ 2.536,6 milhões,

valores superiores em 10,9% e 16,3% respectivamente,
comparados ao mesmo período do ano anterior.
O Mobile POS, para o Banricompras Celular, enquanto
recente extensão de serviços agregados, utiliza aparelho
celular integrado a uma impressora bluetooth com leitor
de cartões de tarja magnética e captura pagamentos de
compras pelo cartão Banricompras, ideal para os profissionais autônomos e pequenos lojistas. Outro destaque da
rede é o Banricompras.com, solução para pagamentos na
internet nas lojas virtuais conveniadas, que, com a internacionalização de suas operações, passou a ser ainda mais
atrativo.
Desde março de 2011, a rede Banricompras conta com
a bandeira MasterCard para agregar benefícios aos lojistas.
Além da MasterCard, a rede Banricompras incluiu a bandeira Visa como nova aquisição.
As operações com a nova bandeira terão início no decorrer do segundo semestre de 2011.
Importantes ganhos institucionais
Os objetivos estratégicos de se manter na liderança no
Rio Grande do Sul e aprimorar a imagem de um banco
inovador com alta tecnologia em seus serviços foram plenamente atingidos. Importantes reconhecimentos foram
conquistados, fortalecendo a sua imagem institucional.
Entre as premiações e reconhecimentos destacaram-se:
> O valor de sua marca alcançou, em 2011, R$ 532 milhões, aumento de 12,5% em relação ao ano passado. O
resultado faz parte de um levantamento elaborado pela
consultoria inglesa Brand Finance, a qual analisou as 500

Tabela 3

crescimento
Em volume financeiro (em R$ bilhão)
1º semestre 2010

2,181

1º semestre 2010

2,237

Acumulado janeiro a julho de 2011

2,748

Evolução do número de transações (em milhões)
1º semestre 2010

33,0

1º semestre 2010

36,6

Acumulado janeiro a julho de 2011

42,9
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maiores instituições financeiras em vários países. A logomarca do BANRISUL aparece na 319ª posição no ranking
Brand Finance Global Banking 500.
> O banco está entre as 25 marcas mais valiosas do
Brasil. O ranking foi elaborado em 2011, pela Interbrand,
consultoria de marcas norte-americana. De acordo com
a empresa, o valor da marca ficou estipulado em R$ 501,0
milhões.
> Já figura na nova lista das duas mil maiores empresas
do mundo, divulgada pela revista americana “Forbes”. O
banco, que é uma das 37 companhias brasileiras incluídas no ranking, aparece em 1.438º lugar. O estudo, que
foi divulgado no primeiro semestre de 2011, é elaborado
com base em critérios que levam em conta vendas, lucro
líquido, ativos e valor de mercado.
> O BANRISUL foi um dos vencedores do Prêmio Reputação Corporativa da revista “Amanhã”, que revelou as
corporações mais prestigiadas do Rio Grande do Sul, em
estudo feito pela Troiano Consultoria de Marca.
> A instituição alcançou um Índice de Prestígio de Marca
Corporativa equivalente a 32,41 pontos e obteve destaque
em todas as dimensões analisadas pela pesquisa: Admiração e Confiança, Capacidade de Inovação, Qualidade dos
Produtos e Serviços, Responsabilidade Social e Ambiental
e Histórico e Evolução.
> Destaca-se entre as marcas gaúchas mais lembradas
na categoria Grande Empresa RS, da pesquisa Top of Mind
2011, divulgada pela revista “Amanhã”.
Paralelamente, assumiu a liderança entre os bancos
no Estado, com 26,4% das citações, além de figurar
em primeiro lugar na modalidade Rede de Pagamento Eletrônico, com destaque para o Banricompras. A
instituição destacou-se, ainda, como empresa pública eficiente e que investe em cultura, e nas categorias
Caderneta de Poupança e Cartão de Crédito, com o
Banricompras.

Banricompras:
crescimento constante e visão de futuro
O Banricompras tem tido um constante crescimento.
A cada ano é mais utilizado pelos clientes do BANRISUL,
tanto no número de transações como no valor de suas
compras. Para 2011, está previsto um incremento de mais
de 20% em relação a 2010, tanto em valor como na frequência de utilização. Os novos serviços tendem a acelerar
o processo de crescimento. Tanto o Banricompras.com
como o Banricompras Internacional, que estão em processo de amadurecimento na sua utilização, são importantes ferramentas para o desenvolvimento de mercado.
São instrumentos de validação que confirmam a sintonia
do BANRISUL com os novos tempos e que também refletem a sua visão de futuro através de serviços cada vez mais
inovadores para a sociedade.
Uma instituição financeira preparada para o futuro anda
sempre um passo adiante. Permanece lá na frente porque
sabe que é importante. Busca oportunidades para se salientar entre os concorrentes. Esforça-se para ganhar destaque
e permanecer lá entre os vitoriosos. Procura o conhecimento de seu mercado, de seus clientes, de seu negócio,
de todas as formas, para estar sempre além entre os players.
O BANRISUL sabe da relevância de vislumbrar o futuro,
de se reinventar diariamente, pavimentar o caminho para
as próximas décadas, por isso cultiva uma estrutura moderna, ágil e uma visão ampliada do mercado.
O comércio eletrônico encontrou no banco ferramentas sólidas para se desenvolver. O Banricompras Internacional veio proporcionar aos seus clientes canais seguros
e ágeis para que desfrutem desse novo tempo. Milhões de
operações do Banricompras já estão sendo feitas e, com
certeza, muitas mais serão realizadas tanto no Brasil como
no exterior. O BANRISUL se orgulha de facilitar que mais
brasileiros se beneficiem das vantagens do comércio on-line. E, principalmente, que usufruam viver como cidadãos do mundo.

Túlio Luiz Zamin é presidente do Banrisul; Jone Luiz Hermes Pfeiff é diretor Comercial do banco; Paulo Ratinecas é sócio-diretor da
MaxiMarket Gestão do Reconhecimento
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Comlurb
Dalila de Brito Ferreira

estratégia para o aprendizado,
a inovação e soluções criativas
O presente trabalho mostra a implantação e a gestão de redes como estratégia para o aprendizado,
inovação e soluções criativas na Diretoria de Gestão com Pessoas na Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (COMLURB) do Rio de Janeiro. Define o conceito de rede como espaços de interação e
geração de capital social, contribuindo para o modelo de governança corporativa no qual a diversidade,
o diálogo, a pluralidade de valores e interesses agregam valor na organização que aprende. Apresenta a
transição para o rompimento da barreira do isolamento, permitindo chegar a um modelo cooperativo
e integrador, típico de uma organização que aprende. Aponta a gestão de redes como estratégia para a
obtenção de estruturas mais robustas, resilientes e flexíveis.
Na implantação da gestão de redes, foi utilizada a abordagem transdisciplinar holística como
ingrediente vital para compreensão do fenômeno e da sua dinâmica organizacional. Os resultados
apresentados já indicam os efeitos das teias na eficácia e efetividade das ações em gestão com pessoas.
A história da empresa interpenetra a história da cidade
e estabelece os marcos da evolução da limpeza urbana no
Rio de Janeiro.
Nos primórdios, o trabalho era executado por escravos
e, conforme legislação datada de 1830, a principal atribuição era a “limpeza e desimpedimento das ruas e praças,
providências contra a divagação de loucos, embriagados
e animais ferozes e os que podiam incomodar o público”.
Ao longo do tempo, a COMLURB ampliou e diversificou
suas atribuições, assumindo novos desafios, desde a conservação e manutenção dos canteiros, praças e parques,
inclusive do seu mobiliário, o manejo e a poda da arborização pública até a preparação de alimentos do programa de
merenda escolar da rede pública, a limpeza e a higienização de hospitais municipais, consolidando, na população,
a imagem de serviço público de qualidade e tornando-se a
maior empresa de limpeza urbana da América Latina.
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Funcionamento
tências que aumentem a qualiA COMLURB
Integrante da Administração Indireta da Prefeitudade e a eficiência na execução
ampliou
e
ra, a COMLURB é uma sociedade de economia misdas políticas públicas sob sua
diversificou suas
ta, criada pelo Decreto-Lei nº 102, de 15 de maio
responsabilidade.
de 1975, ocupando-se de temas sensíveis ligados
atribuições,
à sustentabilidade ambiental, à saúde pública, com
Atividades de
assumindo
operações em tempo integral, participando da vida
Responsabilidade
novos desafios
e da dinâmica da cidade em regime de dedicação
Socioambiental
exclusiva, seja em celebrações festivas – réveillon,
Devido à sua natureza, a
carnaval - seja em situações de emergência - granCOMLURB desenvolve diversas
des enchentes, desmoronamentos.
ações de responsabilidade socioambiental como:
Para realizar as suas atribuições, a empresa possui uma
estrutura organizacional com 193 órgãos, sendo 145 opeColeta Seletiva
racionais e 41 administrativos e uma força de trabalho com
É um programa educativo que contribui para reduzir a
cerca de 20.600 colaboradores, sendo 72% garis, função
quantidade de lixo nos aterros sanitários e facilitar a recibase da principal carreira da COMLURB.
clagem por catadores organizados em cooperativas;
Principais Atribuições e Atividades
de Responsabilidade Socioambiental
Na política de destinação de resíduos sólidos, novamente o protagonismo da empresa.
A COMLURB é responsável por coletar, transportar, valorizar, tratar e dar destino final aos resíduos sólidos urbanos, assim como promover a limpeza de logradouros,
dentro dos preceitos de engenharia sanitária e ambiental;
elaborar normas técnicas e editar portarias que visem a regulamentar as atividades de limpeza urbana; inspecionar
e fiscalizar a execução de toda e qualquer atividade que
possa afetar de alguma forma a eficiência da Gestão do
Sistema de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro, zelando pelo fiel cumprimento da legislação.
Desenvolve diversas ações de responsabilidade socioambiental, a exemplo da coleta seletiva, o uso de novas
tecnologias na Central de Tratamento de Seropédica, reduzindo drasticamente a emissão de gases de efeito estufa; a
recuperação ambiental de Gericinó e Gramacho, revitalização de ecopontos da cidade, entre tantas outras iniciativas.

Eventos Socioeducativos
Escola Limpa, Onda Limpa, Chegando de Surpresa e
Porta Aberta, Garis da Lapa, Coral e outros;
Recuperação Ambiental de Gericinó e Gramacho, Revitalização dos Ecopontos na Cidade, entre outros;

Quadro de Valores
Para cumprir sua missão institucional, a COMLURB reconhece e valoriza o capital humano, fomentando práticas
inovadoras que conciliem o autodesenvolvimento de seus
empregados com os níveis de expectativa da empresa e
dos cidadãos e favoreçam o desenvolvimento de compe-

Criação e Gestão de Redes
em Gestão com Pessoas
Na Busca da Resiliência em Rede
Religar o conhecimento através da informação de teias
de cooperação intra e interorganizacionais é o grande desafio da atualidade.

Aproveitamento do Biogás
e Crédito de Carbono
O aproveitamento do biogás no Aterro Sanitário de
Gramacho insere-se no Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo – MDL – previsto no Protocolo de Kioto;
Central de Tratamento de
Resíduos em Seropédica e Gás Verde
A moderna tecnologia da nova CTR permitirá a redução
recorde na emissão de gases de efeito estufa;
Espaços Culturais
Museu da Limpeza Urbana e Galpão das Artes Urbanas
Hélio G. Pellegrino;
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Para atuar e sobreviver nas organizações moseus processos, procedimentos
A COMLURB
dernas, é fundamental ter habilidade na percepção
operacionais e administrativos.
criou
sua
e resolução de problemas e no trato social, o que
Assim, a empresa necessita de
Universidade
requer modelos organizacionais que estabeleçam
mais flexibilidade, rapidez, conum novo sistema de comunicação de alcance unifiabilidade, qualidade e controle
Corporativa
versal. É preciso propiciar acesso ao conhecimento
de custos em gerir as pessoas na
para
formar
e
a todos os atores, o que nos remete a um constante
organização, de modo a atender
desenvolver a
desafio.
às exigências do negócio, dos
A forma de gerir pessoas vem sofrendo grandes
seus produtos e serviços, de sua
própria força
transformações nos últimos vinte anos, como a
força motriz e de suas relações
motriz,
que
alteração no perfil profissional da obediência para
externas e internas.
conta com cerca
maior autonomia; deslocamento da gestão com
pessoas do controle para uma organização que
Na Revelação da
de vinte mil
aprende, da burocratização para trilhas fluidas nos
Trama Humana:
e
seiscentos
processos institucionais e maior participação das
Usando a Rede para
colaboradores
pessoas no plano estratégico e no negócio.
Detectar os Problemas
A COMLURB, por meio de sua Diretoria de Gestão
Frente ao cenário, foi realide Pessoas, encontrou na formação e gestão de rede
zada uma nova análise do amuma oportunidade para atender às exigências dos novos tembiente interno e das tendências do ambiente externo, bem
pos e, consequentemente, de a empresa obter mais resultados
como a revisão de suas competências organizacionais e
e melhor qualidade em menos tempo e com menos recursos.
de seu portfólio de programas e projetos institucionais,
A adoção do modelo de rede centrou-se na estratégia
com base em levantamento documental preliminar de
de repensar seus arranjos de princípios e políticas, procesfontes existentes na instituição.
sos e procedimentos, práticas, comportamentos e ferraNo caminho para o novo diagnóstico situacional foram
mentas de gestão de forma compartilhada e integradora.
adotados procedimentos que levaram à identificação de
Assim, o conceito de rede foi introduzido com o intuito de
fragilidades, cujas causas têm como raízes relevantes:
buscar espaços de interação e construção de saberes co> Planejamento necessitando de mais ações prospectiletivos, que, através de suas interconexões entre os pontos
vas e estratégicas;
da rede, possam agir como fonte para identificar os pro> A integração entre as áreas em pontos frágeis de orblemas e mitigá-los ou eliminá-los, de forma a aumentar a
ganização;
capacidade de resiliência da organização.
> Circulação do conhecimento insuficiente nas pontas
A COMLURB criou sua Universidade Corporativa para
e comunicação ineficaz;
formar e desenvolver a própria força motriz, que conta
> Macrogestão de pessoas distante dos órgãos setoriais
com cerca de vinte mil e seiscentos colaboradores. Essa
capilares da empresa;
verdadeira malha humana opera de forma constante e
> Processos e procedimentos apresentando dificuldaabrangente em toda a cidade do Rio de Janeiro. Mantém
des de otimização e interfaces entre as áreas;
uma variedade de carreiras, cargos e funções que vão
> Necessidade de tratamento da informação;
desde os garis até engenheiros, médicos, agentes de en> Complexidade resultante da natureza das operações.
demias, agentes de preparo de alimentos, biólogos, entre
As redes de colaboradores, antes informais, passaram
outros. Opera com variados tipos de equipamentos. Atena ganhar corpo e visibilidade. A construção e efetivação
de a diversas legislações vigentes. Trabalha para garantir
da gestão de redes como estratégia para o aprendizado
eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços e
tornou-se fator inovação e resolução de problemas de
agregar valor ao cliente-cidadão e à sociedade.
forma criativa.
Sua complexidade tende a dificultar a automação dos
A difusão do conceito de rede foi a base para a sua pró-

Janeiro/fevereiro
metrô do rio de2012
janeiro
INSIGHTCase
Limpeza Studies
urbana

21

pria formação, permitindo que o conhecimento chegasse
às pontas. Com isso, pôde-se proporcionar o desenvolvimento de relações laterais, a expansão de fronteiras, o
desatamento de nós, a unificação das pontas, maior conectividade entre atores e funções, além de maior rapidez
na mudança de rumos.
Para identificar os problemas e suas causas raízes, foi utilizada a metodologia Lean SixSigma. No processo de construção de redes e nos programas e projetos que nasceram
a partir dessas, foram usadas as práticas em gerenciamento
de projetos do Project Management Institute - PMI e, como
ferramenta gerencial, o Balanced Scorecard – BSC.
Para caracterizar as redes, foram definidos os seguintes aspectos: tipo de rede; porte da rede; líder do projeto da rede; coordenador de portfólio das redes; equipes
envolvidas; principais objetos de aprendizagem; valores
e práticas coletivas adotadas, objetivos e metas a serem
atingidos e seus resultados.
As redes foram nomeadas de acordo com a especificidade dos seus propósitos, natureza, escopo e perfil. Temos
hoje o funcionamento das seguintes redes: Acolhimento e
Humanização; Mapeamento e Modelagem de Processos;
Intersetorial de Nível Tático; Gerência de Projetos. Três outras redes estão em construção: Agentes de Gestão com
Pessoas, Apoio à Tecnologia da Informação e Inovação, e
Interorganizacional.
A construção das redes teve como base o paradigma
transdisciplinar holístico, o princípio da incerteza racional,
o axioma da liderança integral e o espectro da consciência
organizacional. Em suma, foi considerada toda a herança
institucional em seus sistemas de valores, relacionamentos
e processos empresariais.
Na Formação do Traçado
dos Fios: Tecendo as Redes
Gestão com Pessoas
A gestão com pessoas na COMLURB traz no traçado
de seus fios uma história de sucesso. Já estruturada sob
a ótica de processos desde 2002, tem assumido gradativamente a forma de consultoria interna, apesar de apresentar algumas fragilidades operacionais contrastantes em
gestão de pessoal e infraestrutura, as quais estão sendo
trabalhadas na atual gestão.
Se por um lado é preciso ter preocupações com as pes-

soas como força motriz, por outro, é necessário atentar para
o ambiente interno altamente veloz e mutante sem perder
a capacidade de resiliência. Alcançar e manter o equilíbrio
dinâmico é indispensável quando se trata de um contexto
que se movimenta de forma plural e diversificada.
Na Expansão de suas Principais
Políticas e Diretrizes:
Construindo Pontes em Malhas Humanas
Políticas e Diretrizes
> Agregar valor à gestão da COMLURB, criando, desenvolvendo e mantendo ambiente propício, onde seres
humanos orientados por líderes diferenciados consolidem
de forma contínua a inovação e a excelência com forte
visão estratégica, sendo permanentemente estimulados
ao exercício de suas funções precípuas: agentes públicos
municipais;
> Assegurar e promover programas e projetos de prevenção, promoção e proteção da saúde e de segurança do
trabalho, contribuindo para uma melhor qualidade de vida;
> Cuidar do colaborador como parceiro na busca de
qualidade nos serviços, merecedor de reconhecimento
por sua contribuição em agregar valor à organização;
> Expandir a política de desenvolvimento com pessoas
como estratégia integradora das ações públicas e de governo utilizando processos de educação permanente;
> Encontrar novos mecanismos para o desenvolvimento da implantação da gestão de redes;
> Alinhar a estratégia de gestão com pessoas ao desenvolvimento e à valorização do empregado e da organização, visando à efetividade do cumprimento da função
pública e atendimento ao cidadão;
> Adequar as ações de capacitação aos objetivos estratégicos da COMLURB e não apenas treinar por treinar;
> Criar mecanismos que estimulem o colaborador a
buscar o seu autoconhecimento e o seu aperfeiçoamento
profissional;
> Favorecer e estimular a criação de redes de multiplicadores de capacitação;
> Contemplar, nos planos de desenvolvimento, a formação gerencial de gestores pró-ativos;
> Incentivar o agente público de forma a compreender
a relevância do seu papel na construção do processo de
Limpeza Urbana e na responsabilidade socioambiental;
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> Estabelecer mecanismos que permitam a identificação do capital humano da instituição, de forma a detectar
os potenciais existentes, objetivando a otimização da inserção de pessoas nos processos institucionais;
A rede em ação:
Desenrolando o Novelo da Teia Humana
A Rede
Mapeadas as situações, encontramos na gestão de redes o caminho para a criação de núcleos articuladores que
permitiram uma transição para a substituição das hierarquias pela conectividade, apontando um modelo sociocibernético de governança.
O conceito de rede implica um arranjo de relações de
natureza não hierárquica e independente formada por um
conjunto de atores que dialogam entre si de forma colaborativa para obtenção de soluções e aprendizado. É uma
trama humana de cooperação e solidariedade engendrando recursos, percepções e trilhas para construção, reconstrução e desconstrução de práticas e saberes em que
o poder se apresenta plural e diversificado.
A Tabela 1 apresenta os critérios para a formação das redes.

As redes intra e intersetoriais e organizacionais formais
e informais foram tecidas em uma malha de múltiplos fios
unidos por vínculos de trabalho, por funções, perfil, processos vitais, capacidade de aprendizagem organizacional
e ação solidária.
O desafio na construção das redes foi propiciar fios permeáveis e com capilaridade na produção de saberes em
rede de ligação em diferentes pontos, criando conexões
na malha inteira. Teve-se o cuidado de manter mediações
sem cortar os elos pelo confronto e tensão dependendo
dos temas que surgiam dentro das redes. Era preciso peneirar sem perder a unidade no diverso.
Cada rede foi constituída por um líder com a função de
prover as condições para cultivar, incluir, inspirar e direcionar os membros da rede de forma a garantir o envolvimento e o comprometimento de todos, mantendo sua
autenticidade e singularidade, de forma a vencer os desafios como equipes de alto desempenho.
Para garantir o alinhamento estratégico entre os benefícios obtidos com as redes e os objetivos da organização,
foi criado um coordenador de portfólio de redes, com a
função de realizar a coordenação geral de todas as redes,

Tabela 1

CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DAS REDES DA GESTÃO COM PESSOAS
DIMENSÃO

CARACTERÍSTICAS

MODELO

Empresa como sistema complexo

Variedade
Diversificação
Especificidade

Sociedades policêntricas

Alinhamento das estratégias
aos objetivos organizacionais da
empresa

Força motriz
Organização
Cliente-cidadão

Sociocibernético de governança

Definir
Identificação do mapa de problemas Medir
Avaliar
e causas-raizes
Monitorar

Ferramentas de gestão

Difusão de conceitos de rede

Resiliência
Capilaridade
Acesso à informação para todos

Gestão de redes

Formação das redes

Flexibilidade
Aprendizagem
Inovação
Diálogo
Núcleo articulador e horizontalização

Transdisciplinar holístico

Poder

Distribuído entre os membros

Igualdade relativa
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avaliando seu desempenho, favorecendo suas conexões,
garantindo sua sustentabilidade e a governança estratégica.
A definição clara dos objetivos, a identificação dos atores, a organização da agenda de ações e a escolha do líder
foram requisitos vitais para o sucesso das redes.
Independentemente dos processos existentes e das
suas respectivas estruturas informais, foram criadas redes
cuja característica-chave é a aprendizagem.
Rede de Gerência de Projetos
A primeira rede a ser criada foi a de Gerência de Projetos. Nasceu com o propósito de rede de aprendizagem
para introduzir conceitos de boas práticas em gerenciamento de projetos de acordo com os padrões do PMI e de
fomento e disseminação do conhecimento. Atualmente,
já está assumindo atividades típicas de um escritório de
projetos.
A rede, do tipo aberta, iniciou com um convite para a
participação dos assessores, gerentes e colaboradores de
cada setor, formando uma teia de 32 atores. A cada encontro semanal, cuja agenda é divulgada antecipadamente,
novos atores reivindicam sua entrada, por solicitação dos
seus gerentes ou por conta própria. Hoje, sua malha fluida
e permeável agrega 80 atores, número máximo registrado.
Essa rede vem assumindo as seguintes funções: 1) estrutura analítica de potencialização no desenvolvimento
de competências organizacionais; 2) geração e acumulação de conhecimentos compartilhados em “rede”; 3)
construção e seleção de programas e projetos; 4) padronização da metodologia de gerenciamento de projetos
estratégicos; 5) detecção de deficiência no processo de
comunicação entre as áreas e as necessidades de mapeamento e modelagem de processo eficaz; 6) diagnóstico
do desenvolvimento da rede.
Rede de Agentes do Sistema
de Gestão com Pessoas
Trata-se de uma rede semiaberta que agrega os encarregados de núcleo de pessoal e os administrativos que
exercem atividades inerentes à gestão com pessoas.
Com características e desenho organizacional próprios,
conta com 228 atores lotados em cento e noventa e três
órgãos da companhia dispersos pelo município do Rio

de Janeiro, do Leme a Santa Cruz, formando uma grande rede de colaboradores em vários pontos da organização sob o comando hierárquico dos gerentes locais. Após
diagnóstico situacional passou a receber orientação técnica da Diretoria de Gestão de Pessoas.
A rede foi criada para assegurar, através de processo de
aprendizagem, que os procedimentos, as rotinas de pessoal e as ferramentas em administração sejam utilizados
dentro das diretrizes emanadas pela diretoria. Caracteriza-se por uma atuação basicamente a distância, e os integrantes estão conectados através de sistemas de informação e trânsito de dados. São previstos encontros de
trabalho bimensais, pré-agendados, com a participação
de técnicos convidados pelo líder da rede para discussão
de problemas, buscando as melhores soluções e a otimização de resultados. Esses eventos têm o caráter de desenvolvimento de sistemas, equalização de informações
e padronização de procedimentos. Suas intervenções são
típicas de administração de pessoal.
Iniciou-se com um grande projeto denominado “Organizando a Base”, que culminou com um evento de sensibilização para o Curso de Desenvolvimento e Capacitação
para os Agentes de Pessoal do Sistema de Gestão com
Pessoas.
Rede Intersetorial de Nível Tático
Esta rede vem se destacando pela intensidade e frequência da interação entre os colaboradores, promovendo a
redução do tempo na solução de problemas e do nível de
incerteza, e a aceleração na tomada de decisões estratégicas com resultados prospectivos.
A livre intercomunicação horizontal, a circulação das
informações e sua capacidade resolutiva em diversas áreas
do conhecimento em gestão com pessoas têm fortalecido
a capacidade da organização em questões básicas de infraestrutura e apoio tecnológico.
Rede de Mapeamento
e Modelagem de Processo
Tem por objetivo obter melhorias na efetividade das
ações, na difusão e equalização de uma visão integral do
Sistema de Gestão com Pessoas e na otimização dos processos no trabalho.
O responsável por cada processo (gerente) indicou
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pelo menos duas pessoas de sua área, com perfil de mapeamento e modelagem de processo e com comprometimento, para levantar e elaborar os seus diagramas.
Constituiu-se um grupo de vinte e três pessoas de diferentes formações e mesmos objetivos de mapear os seus
processos de trabalho, entendidos como de negócio, mediante uma única metodologia e ferramenta de gestão.
É uma rede do tipo semiaberta com características peculiares, formada por gestores e técnicos indicados. O líder
da rede definiu a metodologia a ser adotada, distribuiu o
conteúdo teórico sobre processos, escolheu a ferramenta
(software), promoveu o treinamento aos membros da rede
e forneceu manual explicativo.
A rede funciona uma vez por semana de forma presencial. A cada encontro, cada membro apresenta e debate os
processos, subprocessos, atividades e interfaces mapeadas. Ajusta-se e melhora-se o mapeamento, assinalam-se
os gargalos e o retrabalho, indica-se necessidade de novas
atividades ou mesmo de subprocessos.
O conhecimento dos processos tem sido democratizado de forma gradual e coordenado para que possa ser
construído um saber coletivizado, com aprofundamento
para todos, ampliando a percepção dos demais processos
e de suas dificuldades e necessidades de ajustes.
Essa rede nos permitiu identificar grande quantidade de
retrabalho ou atividades que não agregavam valor e prazos alongados. Criou-se, no correio eletrônico da empresa, um grupo com a finalidade de assegurar conectividade,
manter permanente a circulação de informação e a participação de todos. Os membros acabaram agindo como
facilitadores, ajudando no mapeamento de outras áreas. A
colaboração e o desejo espontâneo de conhecer e aplicar
a ferramenta e coletivizar o aprendizado foi relevante para
o sucesso do mapeamento.
Alguns mapeamentos tiveram o âmbito de suas apresentações estendidas ao nível estratégico (diretoria), aumentando a sua sensibilidade para as consequências e/ou
efeitos nocivos decorrentes das carências e dificuldades
encontradas na execução dos processos, para as dependências e recursos envolvidos resultando em decisões de
priorização de ações pelo nível estratégico. Finalmente, a
rede dinamizou o funcionamento dos processos na busca
de soluções, agilização de prazos, elaboração de documentação, aprendizado e capacitação, melhoria da comu-

nicação e relacionamento interpessoal.
Atualmente estamos analisando os gargalos e os gaps.
Rede de Humanização e Acolhimento
Para atuar no ambiente organizacional, uma nova rede
era necessária para oxigenar, reconhecer de perto nosso
manancial humano, olhar cada árvore sem deixar de trabalhar a floresta, percorrer caminhos com o cuidado de não
fincar trilhos e nesse propósito nasceu a rede Humanização
e Acolhimento. Foi delegado ao líder da rede autonomia
para convidar um membro de cada gerência com o objetivo
de montar uma rede heterogênea em idade, gênero, função
e tempo de casa e com desejo de agregar valores.
O próximo passo foi construir uma identidade, uma
razão de ser, pois havia uma tarefa concreta: estudar e
propor ações que facilitassem o estabelecimento de práticas de humanização e acolhimento. A fase de construção
da identidade grupal foi a maior e a mais importante de
todo o trabalho, considerando os valores que se pretendia estender a toda a diretoria através das nossas ações:
valorização, autonomia, significado, confiança, respeito e
participação.
A rede é do tipo aberta, de funcionamento centrado em
meio virtual, com encontros presenciais e atua na construção e execução de novas ações ou no fomento de projetos já existentes.
Foram realizados até agora encontros presenciais e
inúmeras trocas de mensagens eletrônicas, quando, por
meio de pesquisa, estudo e discussão de livros, textos e
filmes, foi possível amadurecer o objetivo do grupo, firmar
vínculos entre os membros, construir o conceito sobre o
que seria humanização e acolhimento e os valores que
norteiam a equipe na elaboração de propostas.
Outras Redes
A rede de Apoio à Informação Tecnológica e Inovação e
a rede Interorganizacional encontram-se em fase embrionária de estruturação quanto ao seu plano de construção
(caracterização do contexto, escopo, objetivos, atores e
relacionamentos e abrangência).
Na Produção de Saberes: Caiu na Rede é Peixe
Consolidação da Gestão de Redes na DGP
Por possuírem um desenho flexível de poder distributi-
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vo, padrões estáveis de relacionamento e de compartilhamento decisório, as redes permitem explorar e dinamizar
o potencial do trabalho coletivo em programas e projetos
na Diretoria de Gestão de Pessoas. Por outro lado, aponta
para a necessidade de aprofundar estudos sobre a cultura
organizacional e seus impactos na força motriz, times e
forças organizacionais.
O formato institucional de governança tem demonstrado que a pluralidade de atores envolvidos, apesar de gerar
maior tensão no interior da rede, facilita o compartilhamento de conhecimentos gerando aprendizagem organizacional, inovação e monitoramento como instrumento

de gestão e não de controle. Esse formato nos tem permitido prover modelos estruturados de desenvolvimento
para definição e consolidação de políticas, dos valores e
das diretrizes institucionais e da seleção de projetos com
maior participação das pessoas.
Esse trabalho não se restringe, simplesmente, à melhoria dos indicadores dos processos. Consideram-se como
relevantes os benefícios para a organização como um
todo: a melhoria da qualidade de vida, a autossustentabilidade, a viabilidade técnica gerencial, econômica e financeira, a credibilidade pública e a incorporação de tecnologia para incremento das ações estratégicas.

Tabela 2

PRINCIPAIS AÇÕES DA REDE DE MAPEAMENTO E MODELAGEM DOS PROCESSOS DA DGP
Evento

Ações de Aprendizagem

Total de encontros

1° Encontro de Formação da Rede

Elaboração do Plano de Construção da
Rede.

1

Treinamento Conceitual Para Preparação dos Atores

Apresentação conceitos envolvendo
processos de negócio, metodologia de
mapeamento e da ferramenta BIZAGI.

2

Encontros

Consultoria e prática das técnicas de
mapeamento e modelagem; debates,
disseminação do conhecimento e construção coletiva.

31

Coordenação de Portfólio da Rede

Gerenciamento de benefícios,
stakeholders e governança.

7

Total

41

Tabela 3

RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DA DGP
Processos

Subprocessos Mapeados

Procedimentos levantados

Atividades especificadas

Obter

5

37

103

Educar

7

32

109

Pagar

2

17

13

Qualidade de vida

3

26

186

Acompanhar

4

65

249

Atender

3

3

50

Prover soluções em T.I.

4

30

Não Apreciado

Total

28

210

710
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Tabela 4

AÇÕES DA REDE DE AGENTES DO SISTEMA DE GESTÃO COM PESSOAS
Evento

Ações

Encontro para Construção de Rede

Elaboração do Plano de Construção da
Rede e sua arquitetura.

20

Padronização de Procedimentos e melhoria de Processo

Levantamento, mapeamento, disseminação de informações e cadastramento.

8

Curso para Nivelamento de Conhecimento

Definição das necessidades; indicação do
corpo técnico e elaboração do conteúdo.

3

Encontro de Apresentação do Projeto

Apresentação do projeto em rede.

1

Encontros de Coordenação de Portfólio da Rede

Gerenciamento de benefícios, stackholders e governança.

9

Total

Total de encontros

41

Tabela 5

AÇÕES DE APRENDIZAGEM NA REDE DE GESTÃO DE PROJETOS
Evento

Ações

Encontro de Formação da Rede de Gerência de
Projetos

Elaboração do Plano de Redes e do
desenho organizacional e criação do
diretório DGP.

4

Treinamento Conceitual para Preparação dos Atores

Apresentação da metodologia, definição
de cronograma de encontros e alinhamento de conceitos em gestão de
projetos.

2

Encontros de Aprendizagem

Disseminação de conhecimentos sobre
conceitos básicos de gerenciamento de
projetos, competência interpessoal e
gestão de redes e elaboração de metodologia de gerenciamento de projetos.

10

Encontros de Apresentação dos Projetos das Gerências

Identificação e acompanhamento dos
projetos.

12

Encontros de Coordenação de Portfólio da Rede

Garantia do alinhamento do conjunto de
projetos e ações à estratégia da empresa, adequação à capacidade dos seus
recursos e suporte aos líderes de rede.

5

Total
A gestão de redes facilitou o caminho para as soluções
corporativas, alertando para o desenvolvimento de novas
parcerias na cadeia dos serviços, o benchmarking com
outras organizações, a virtualização, a tecnologia de ponta
e o foco na cadeia de valor e no colaborador. Esse trabalho está nos levando na direção de uma ecologia pessoal,
social e ambiental.

Total de encontros

33
Considerações Finais
Foi dado o primeiro passo para uma mudança no comportamento organizacional com vistas a um modelo mais
cooperativo e integrador, mais adequado a atender com
flexibilidade, rapidez, confiabilidade e qualidade às necessidades de uma organização complexa como a COMLURB.
Nessa caminhada, os colaboradores já estão impacta-
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Tabela 5

AÇÕES DE APRENDIZAGEM NA REDE DE GESTÃO DE PROJETOS
Evento

Ações

Formação da rede de Humanização e
Acolhimento

Estudo dos temas: humanização e acolhimento; motivação; satisfação com o
6 presenciais e 2 meses de
trabalho; formação de equipes; autoesinteração virtual
tima; qualidade de vida, significado do
trabalho e elaboração do Plano de Rede.

Clima Organizacional

Elaboração de formulário de pesquisa.
Levantamento do diagnóstico. Análise e
identificação dos pontos de melhorias.

3 presenciais e 1 mês de
interação virtual

Portal DGP

Estudo do tema: portais corporativos.
Elaboração e apresentação do projeto
incluindo o desenvolvimento de um
protótipo do portal e seu plano de divulgação.

3 presenciais e 2 meses de
interação virtual

Ambiente de trabalho

Solicitação de melhorias no ambiente
físico de trabalho da equipe de TI.

1 presencial

Projeto de Integração e Desenvolvimento

Desenvolvimento do projeto “Chá de
Idéias” em conjunto com a Universidade
Corporativa da COMLURB.

6 presenciais e 2 meses de
interação virtual

Desenvolvimento das Lideranças e
Equipes

Elaboração do programa de integração
da DGP em conjunto com a Universidade
Corporativa da COMLURB.

3 presenciais e 3 meses de
interação virtual

Integração

Homenagem ao Dia das Mães e festa
julina.

3 presenciais

Encontros de Coordenação de Portfólio
da rede

Garantia do alinhamento do conjunto de
projetos e ações à estratégia da empresa, adequação à capacidade dos seus
recursos e suporte aos lideres de rede.

8 presenciais

Total
dos pelas mudanças de comportamento, tornando-se eles
próprios agentes de mudanças.
As redes podem funcionar como alavanca ao desempenho e ao florescimento de uma malha humana mais comprometida e integrada na dinâmica organizacional.
Sua presença flexível, permeável, fluida, interativa e baseada na cooperação incrementa o capital social, o aprendizado, a inovação, o incentivo à criatividade, privilegiando um

Dalila de Brito Ferreira é diretora de Gestão de Pessoas da Comlurb.

Total de encontros

33
enfoque sistêmico e a formação de alianças sustentáveis.
A governança em rede permite espaços de pactuação e
aprendizagem estratégica, suportando a robustez e a capacidade de resiliência organizacional; estimula a construção coletiva, o compartilhamento de recursos e a elaboração e priorização de programas e projetos.
Enfim, a construção das redes tem permitido um traçado de formas mais democráticas, criativas e inovadoras.
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Radix
Luiz Rubião
João Carlos Chachamovitz

A educação como parte de
um recrutamento inovador
A Radix, palavra que vem do latim e significa raiz, origem, foi fundada em 31 de março de 2010
pelos principais gestores da Chemtech, empresa do Grupo Siemens, que pela gestão desses
profissionais se manteve durante alguns anos no topo das listas de melhores empresas para
se trabalhar no Brasil. Com o nosso nome e a nossa marca, queremos mostrar um retorno
aos nossos valores e a predisposição de aceitar novos desafios, inovando e buscando um
posicionamento sempre à frente.
A Radix é uma empresa de engenharia e software 100%
nacional que oferece serviços e soluções de tecnologia,
altamente qualificados e com independência tecnológica,
para atender às principais indústrias de processo do Brasil
e do mundo.
A empresa, que chegou ao mercado em abril de 2010
e já conta com mais de 200 colaboradores, é formada por
uma equipe multidisciplinar, com gerentes e consultores com mais de 20 anos de experiência em projetos de
engenharia, automação e software, que atendem às demandas com agilidade e competência técnica únicas no
mercado nacional. Nossos profissionais são formados nas
melhores universidades brasileiras e recebem qualificação
continuada através da Universidade Radix.
Missão
Oferecer serviços de engenharia e software diferenciados pela excelência técnica e ética e com independência
tecnológica, ampliando os valores gerados para clientes,
funcionários e sócios, a partir de um compromisso de
longo prazo firmado com a sociedade, o país e o meio
ambiente.
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Visão
Ser a melhor empresa de engenharia e tecnologia para o país e para seus funcionários, além de
ser reconhecida no mercado internacional como
uma das principais provedoras de serviços e soluções de engenharia e software para as indústrias
de processo.
Valores
Agilidade. Ética, Desafios, Inovação, Comprometimento, Foco no ser humano, Relação de longo prazo.

Muitas
empresas
querem pegar
profissionais
prontos na
prateleira, mas
a Radix não é
assim

Atuamos aplicando um amplo conhecimento de processos produtivos em diversos tipos de indústria, dividindo nossos serviços e soluções em quatro grandes grupos:
> Projetos de Engenharia
> TI Industrial
> Desenvolvimento de Software
> Desenvolvimento de Tecnologias, sempre buscando
o uso racional dos recursos naturais e energéticos.
A base do nosso portfólio são os serviços de Engenharia e Software que interagem entre si aliando o conhecimento de processo ao de desenvolvimento de software,
com áreas de atuação variadas, desde o design conceitual
até a engenharia de detalhamento de unidades greenfield
e otimização/modernização de unidades brownfield. Desenvolvemos sistemas da informação e TI Industrial desde
a sua arquitetura e modelagem até a homologação e comissionamento da solução.
Neste primeiro ano, a empresa montou três escritórios, conquistou mais de 100 projetos dentro e fora do
Brasil, tem 24 clientes, participou de importantes eventos técnicos, realizou cerca de 50 atividades com mais
de 20 universidades brasileiras, faturou R$ 20.000.000,00
em vendas, recebeu mais de 7.000 currículos, além de ter
realizado importantes patrocínios esportivos e sociais e
aparições expressivas na mídia.
Para coroar todas essas conquistas, em 2011 a Radix foi
eleita a 2ª Melhor Empresa de Tecnologia para se Trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work Institute em parceria com a revista “Computerworld”; a Melhor Empresa
para se Trabalhar no Estado do Rio de Janeiro pelo GPTW,

ABRH-RJ e Jornal O Globo; e a
Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil pelo GPTW e pela
revista “Época Negócios”.
Sabemos que já fizemos
muita coisa em apenas um ano,
mas queremos crescer fazer
muito mais nos próximos anos.

Radix na Educação
O Projeto Radix na Educação
é um projeto que aborda o relacionamento da Radix com as
principais instituições de ensino do país e a aproximação
da empresa com os seus estudantes dos ensinos médio
e superior.
Para os estudantes do ensino médio, o projeto tem
como objetivo apresentar a área e a carreira de engenharia com todas as suas características e possibilidades de
atuação, buscando despertar o interesse pelo curso e a
formação de novos engenheiros.
Para os estudantes do ensino superior, o projeto busca apresentar a Radix, sua área de atuação, soluções e
clientes. A empresa também se apresenta como opção de
trabalho que valoriza e investe em mão de obra nacional
e forte recrutadora de jovens profissionais com ou sem
experiência.
Para outras empresas, a Radix busca através do seu
exemplo estimular novas organizações a investir no desenvolvimento do conhecimento oferecido nas salas de
ensino, bem como desenvolver novos conhecimentos e
tecnologias que poderão trazer benefícios para os seus
projetos, para suas empresas e para o nosso país.
Para a própria Radix o projeto é extremamente enriquecedor. Ele se apresenta como forma de retribuição ao
ensino oferecido aos nossos profissionais pelas universidades brasileiras; importante e confiável fonte de recrutamento de profissionais para a nossa equipe; satisfação
por poder contribuir com a constante troca de ideias e
pensamentos dos jovens ajudando a tornar possível diversas iniciativas enriquecedoras; levando-os a representar e destacar o Brasil em competições internacionais e
preparando-os de forma mais completa para encarar o
mercado de trabalho.
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O projeto abrange atividades como palestras, participação em mesas-redondas, patrocínios de eventos e semanas acadêmicas, cursos técnicos e competições como
o Quix, o quiz da Radix.
Vamos falar, portanto, nesse projeto, sobre a atuação e
influência da Radix na educação. Seja no ensino médio ou
no ensino superior, realizando ou participando de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da empresa (recrutamento e gestão de pessoas que se identificam
com os valores da empresa) e para o desenvolvimento de
novas tecnologias.
O porquê do trabalho e
o contexto do seu desenvolvimento
Por conta do grande desenvolvimento econômico experimentado pelo Brasil nos últimos anos, fala-se sobre a
necessidade de mão de obra para acompanhar tal ritmo
de crescimento e especula-se sobre a falta de mão de
obra qualificada e a necessidade de importação de profissionais estrangeiros. Contudo, pouco se debate sobre
a necessária participação do setor privado na educação, a
abertura para estágios e/ou primeiro emprego para a absorção da mão de obra jovem ainda não especializada,
sobre o investimento na qualificação do profissional ou
na possibilidade de chamar à ativa profissionais já aposentados.
Muitas empresas querem pegar profissionais prontos
na prateleira, mas a Radix não é assim. O contato com
as universidades para a empresa é uma peça fundamental
no seu crescimento, porque ela está sempre precisando
de gente nova. Precisamos de talentos, de pessoas que
estejam começando no mercado de trabalho e estejam
dispostas a construir algo novo e fazer a diferença.
A participação do setor privado na educação é de vital
importância. Seja ela pública ou privada, de nível médio,
técnico ou superior, acreditamos que é na formação que
as empresas do setor privado devem estimular a criatividade e o esforço dos futuros profissionais. Como também valorizar os mais experientes. Faz parte da política
da Radix investir em projetos acadêmicos e facilitar a
entrada de profissionais no mercado de trabalho através
de estágios, como também valorizar a mão de obra mais
experiente, em iniciativas que promovem a formação de
equipes diversificadas.

Ao mesmo tempo, acreditamos que se os jovens estão
encontrando dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, eles devem correr atrás de outras atividades, dentro
da própria universidade, para colocarem em prática o seu
conhecimento e terem algum diferencial nos seus currículos.
Premissas e Metodologia
de Desenvolvimento
O Projeto Radix na Educação foi desenvolvido em paralelo ao processo de formação da empresa. Com um
mês de vida, a Radix já estava realizando a sua primeira
palestra em um evento acadêmico na Universidade Federal de Santa Catarina. Acreditar e apoiar atividades acadêmicas sempre estiveram no DNA da empresa.
A Radix tem uma história um pouco diferente da história
da maioria das empresas que estão começando a atuar no
mercado. A empresa foi fundada por gestores experientes
que quiseram fazer coisas de forma diferente e desafiadora. Procuramos realizar um modelo de atividade com
as universidades que privilegia mais o corpo a corpo, mais
presente, aproveitando as mudanças que o meio acadêmico também sofreu com o passar dos anos, tornando-se
muito mais ativo e participante no desenvolvimento dos
seus alunos e do ingresso desses no mercado.
A realização do Quix (competição de perguntas e respostas promovida pela Radix), por exemplo, como forma
de recrutamento, e a aposta nas equipes universitárias,
hoje em dia, é uma forma mais rápida e mais acertada de
contratação. As competições acadêmicas que patrocinamos e as equipes ali envolvidas já estão em um ambiente
de competição em que as lideranças estão sendo exercitadas. Quando a empresa se aproxima disso oferecendo apoio, consegue mais retorno. Há alguns anos o meio
universitário era um meio inerte, morno e que foi reaquecendo aos poucos. Isso é marcante. Se compararmos a
universidade há 15, 10 ou cinco anos, conseguimos ver
uma evolução e fazer uma curva marcante.
A Radix não poderia ignorar essa evolução. Quando
apoiamos atividades que já existem e estão indo bem, não
precisamos investir tanto financeiramente nelas quanto
precisaríamos se estivessem começando do zero e podemos ajudar mais atividades e mais universidades ao mesmo tempo.
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Estamos construindo uma empresa de tecnolode comunicação da empreCom um mês
gia mais arrojada nos modelos de negócios. Bussa (site e redes sociais), partide
vida,
a
camos nas universidades pessoas que aliem um
cipação em outros eventos e
Radix já estava
lado técnico forte com uma característica de emsugestão de funcionários que
preendedorismo e de realização. Com o Projeto
tambêm mantêm um relaciorealizando a
Radix na Educação estamos identificando talentos
namento constante com as inssua
primeira
que já se mostram realizadores na universidade.
tituições.
palestra em
O meio acadêmico brasileiro está efervescendo e
DESENVOLVIMENTO
está repleto de iniciativas sensacionais e de pesRelacionamento com
um evento
soas fantásticas por trás dessas iniciativas. Quereuniversidade
/
acadêmico
na
mos atrair essas pessoas para a Radix. São alunos
Patrocínio e participação
Universidade
que têm um ótimo desempenho acadêmico e que
em eventos
também estão nas empresas juniores, nas equipes
Como a proximidade com o
Federal de
de competição acadêmicas ou tomando a iniciameio universitário é levada muiSanta
Catarina
tiva de organizar eventos acadêmicos. Queremos
to a sério na Radix, as atividades
que as pessoas que frequentam com entusiasmo
realizadas com as universidades
esses meios tenham a Radix como sua primeira
constituem uma das maiores
opção de empresa para se trabalhar no país.
fontes de contratação de novos estagiários e funcionáCom essas premissas e com base na experiência dos
rios.
seus gestores, a Radix elaborou e vem desenvolvendo e
Com 15 meses de atuação, a Radix já recebeu cerca de
aperfeiçoando o seu Projeto Radix na Educação. Se os de80 pedidos de apoio a atividades acadêmicas e já estabesafios que o Brasil tem pela frente são grandes e iremos
leceu parceria com mais de 20 universidades, tendo conprecisar de mais profissionais para encará-los, nos aproxifirmado participação em cerca de 50 atividades. Estamos
mamos dos estudantes de ensino médio que ainda estão
falando de participação em Congressos, Feiras de estágio,
conhecendo as profissões, para mostrarmos o futuro que
Mesas- redondas, Painéis de Informação Profissional, Sea engenharia pode lhes trazer e a opção de bom lugar
manas Acadêmicas das mais diferentes engenharias, papara se trabalhar que a Radix tem para oferecer.
lestras, cursos e minicursos, entre outros.
Não queremos, no entanto, guardar esse modelo de
Para ilustrar a parceria que já realizamos com univerrecrutamento inovador somente para a Radix. Queremos
sidades de todo o país podemos citar alguns exemplos:
que mais empresas o conheçam e o reconheçam como
fonte de profissionais diferenciados e compreendam tamESEJ
bém o seu papel no desenvolvimento do país, investindo
O Encontro Sul de Empresas Juniores (ESEJ) realizado pela
mais na educação e dando oportunidades a jovens profisFEJESC (Federação das Empresas Juniores do Estado de
sionais ainda sem experiência de mercado.
Santa Catarina) com o tema “Geração de Resultados”, o
evento teve como objetivo proporcionar aos empresários
Acesso
juniores uma visão baseada na importância de se atingir
A Radix tem acesso às atividades que compõem o Proresultados claros e desafiadores. A Radix foi representada
jeto Radix na Educação ao entrar em contato com Escolas
em uma palestra por um ex-aluno da UFSC, um diretor e a
e Universidades que ainda não a conhecem oferecendo
atleta e medalhista olímpica Jackie Silva, que é parceira da
palestras e participação em eventos relacionados às atiRadix e palestrou no evento sobre Superação de Desafios,
vidades e valores da empresa, e respondendo às muitas
inerente ao esporte e ao dia a dia de trabalho.
solicitações de patrocínio e participação em eventos de
universidades e escolas parceiras.
SEQEP
Esse trabalho é feito através de divulgação nos meios
A Semana de Engenharia Química da Escola Politécni-

INSIGHTCase Studies

Janeiro/fevereiro 2012

32

ca da USP (SEQEP), teve como tema “Tendências
da Engenharia Química: do Projeto ao Produto”. O
evento, patrocinado pela Radix, contou com público de cerca de 250 estudantes de São Paulo e
cidades próximas e sediou uma edição do Quix
universitário. O evento também contou com a participação do presidente da empresa, que conversou com os alunos sobre a sua trajetória e a história da Radix.
CONEEQ
No Congresso Nacional de Engenharia Química
(CONEEQ) mais de 1.200 estudantes de todo o Brasil estiveram presentes na vigésima edição do tradicional evento acadêmico de engenharia que aconteceu na UFMG com patrocínio da Radix. Dos sete
dias de Congresso, a Radix esteve presente em três.
O presidente participou de uma mesa-redonda e funcionários da Radix ministraram dois minicursos. O CONEEQ
também foi palco para mais uma edição do Quix Radix.

A Radix deu
continuidade
ao trabalho de
aproximação
com os alunos
do ensino médio
através da
participação
em painéis de
Informação
Profissional

FORU
A Feira de Oportunidades e Recrutamento de Uberlândia (FORU) reuniu oportunidades voltadas para estudantes em fase de conclusão de curso ou recém-formados
nas áreas de engenharia, administração e computação. A
Radix marcou presença com patrocínio, estande e uma
palestra sobre a empresa.
SEQ
A Semana da Engenharia Química (SEQ), organizada
pela Politec Jr. da Universidade Federal do Ceará, a Semana contou com uma palestra de um dos sócios da Radix
sobre Planejamento de Carreira, e sobre como os estudantes podem potencializar sua empregabilidade e atingir
o sucesso profissional.
PRH-42
O Programa de Recursos Humanos da ANP e Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica da UFCG (PRH42) consistiu em workshop para lançamento do Programa
de Recursos Humanos da ANP que está sendo executado
pela UFCG e a Radix esteve presente com uma palestra
no evento.

Troféu de Excelência Radix
(entregue no IME)
O Troféu de Excelência Radix
foi criado com o intuito de atestar e reconhecer a excelência e
a qualidade de instituições de
ensino e alunos de destaque no
Brasil. Os primeiros troféus foram entregues na cerimônia de
premiação dos Melhores Alunos
formandos do Instituto Militar
de Engenharia.

Ensino Médio
Em setembro de 2010, com
apenas cinco meses de vida, a
Radix inovou e começou uma
parceria com os principais colégios do Rio de Janeiro. A
parceria aconteceu por conta do Quix com os alunos do
Ensino Médio, e deu tão certo, que rendeu um estágio
temporário para estudantes de diferentes escolas. Uma 2ª
edição da competição já tem data marcada e vai acontecer no estande da Radix na OTC 2011 – Offshore Technology Conference – no RioCentro.
Para realizar a 1ª edição do Quix do Ensino Médio, a
Radix entrou em contato com os colégios através de reuniões presenciais do seu presidente com alguns diretores
e coordenadores para apresentar a proposta da competição e fazendo o convite. Com a confirmação das escolas,
a empresa cuidou da autorização de participação dos pais
dos alunos, forneceu material para estudo, providenciou
transporte para todas as equipes, realizou uma cerimônia
de premiação, além de promover um evento de encerramento e oferecer um estágio experimental para os vencedores e outros alunos de destaque.
Além do Quix, a Radix deu continuidade ao trabalho
de aproximação com os alunos do ensino médio através
da participação em painéis de Informação Profissional. A
proposta desses painéis é promover palestras de jovens
profissionais das mais diversas áreas de formação com o
intuito de ajudar os alunos a decidir qual profissão seguir.
Os painéis têm um papel muito importante na vida dos
adolescentes, já que os ajudam em uma fase de dúvidas
na qual só as informações contidas nos livros e revistas
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não são suficientes para a tomada de decisão.
O objetivo da Radix ao participar dos painéis é, além de
passar orientação e informação para os estudantes, exercer uma influência pela escolha da engenharia mostrando
as vantagens da carreira e as inúmeras oportunidades que
o mercado está oferecendo aos profissionais da área. Estamos ampliando a nossa relação com os estudantes do
ensino médio pois sabemos o importante papel que uma
boa formação acarreta para a futura vida profissional do
aluno. Temos consciência do nosso papel de atrair jovens
talentosos do ensino médio para a área de engenharia e
estamos fazendo a nossa parte.
Equipes acadêmicas
Seguindo a linha de inovação e de Novas Tecnologias
de seu portfólio (a ponta verde do X da Radix), ainda em
2010 a empresa começou a patrocinar equipes acadêmicas.
A ideia surgiu em Florianópolis quando o presidente da
empresa foi palestrar em um evento acadêmico e apresentado para a equipe de barcos solares Vento Sul.
Ao conhecer a Vento Sul a Radix percebeu que a equipe
se estruturava de forma muito parecida com uma empresa, tendo representantes de diferentes cursos, trabalhando em conjunto e dividindo conhecimento, com distribuição de responsabilidades, a coordenação por parte de um
capitão e a preparação para eventos importantes para o
grupo como competições internacionais.
Vento Sul
A Vento Sul é um grupo multidisciplinar formado por
alunos, em sua maioria graduandos, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem como objetivo
desenvolver embarcações por intermédio de tecnologias
comercialmente disponíveis, com máxima eficiência e
usando energia solar fotovoltaica como fonte exclusiva
de energia. Além dos barcos de competição, os integrantes da Vento Sul prestam assessoria técnica a outros projetos de embarcações da Federal de Santa Catarina, como
o catamarã que está sendo desenvolvido para monitoramento ambiental na Lagoa do Peri.
A Vento Sul é bicampeã do Desafio Solar Brasil (DSB),
maior rali de barcos solares do país, e melhores participantes não europeus do Frisian Solar, o mais importan-

te campeonato mundial. Para a realização de projetos,
fabricação dos protótipos e participações em torneios,
a Vento Sul é dividida em diretorias (Mecânica-Naval,
Elétrica, Logística, Marketing, Jornalismo e Organização
DSB Florianópolis), cada uma sob a responsabilidade de
um diretor, que são gerenciados pelo coordenador-geral
da equipe.
Além de atual bicampeã brasileira, a Vento Sul foi considerada em 2010 a melhor equipe novata no campeonato
mundial de barcos movidos a energia solar, na Holanda.
Baajatinga
Com o apoio à equipe Vento Sul, a Radix recebeu um
pedido de patrocínio de outra equipe universitária, a Baajatinga. A Baajatinga é uma equipe de minibajas formada por 16 alunos da Universidade Federal do Vale do São
Francisco – UNIVASF – Juazeiro (BA).
Nesse projeto, estudantes de engenharia aplicam seus
conhecimentos teóricos na construção de um protótipo
offroad de forma a consolidar o processo de aprendizado
e de promover o desenvolvimento de competências não
só relacionadas às capacidades intelectuais na área da
mobilidade, mas também relacionadas às interações interpessoais. Os integrantes da equipe destacam que realizar esse tipo de atividade acaba sendo um diferencial no
mercado de trabalho pois durante as competições existem diversas empresas que observam o seu desempenho
e o desempenho das equipes, identificando quem tem o
perfil e experiência que elas desejam e que normalmente
só são adquiridos em projetos.
A Baajatinga conheceu a Radix no CONEM 2010 (Congresso Nacional de Engenharia Mecânica), evento universitário realizado em Campina Grande e patrocinado pela
empresa.
Riobotz
Logo depois da Baajatinga, a Radix começou a patrocinar a equipe de robótica da PUC-RJ, a Riobotz. A Riobotz,
formada por alunos de engenharia de controle e automação, mecânica e elétrica, foi instituída em janeiro de 2003
e, em pouco mais de três anos de existência conquistou
títulos importantes.
Em 2011 a equipe fez a sua melhor participação na RoboGames, considerada a “olímpiada dos robôs”, que atrai
mais de 800 robôs participantes, concorrendo em dife-
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rentes modalidades. A equipe bateu seu recorde de medalhas. No total foram 10 medalhas conquistadas, sendo
duas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. A equipe ficou em terceiro lugar no ranking geral da competição. Além desses prêmios, a Riobotz já conquistou cinco
campeonatos nacionais.
A equipe é formada por alunos de Comunicação Social
e das Engenharias de Controle e Automação, Mecânica e
Elétrica.
O que mais chama a atenção nesse tipo de trabalho
é que as tecnologias utilizadas na construção dos robôs
de combate são aplicáveis em diferentes setores, como
a indústria de energia, petróleo, médica, robôs para localizar sobreviventes de desabamentos, cadeiras de rodas e também robôs antibombas. O combate de robôs
é uma atividade consagrada em várias partes do mundo,
sendo considerada por muitos um esporte. A modalidade
atrai participantes de vários perfis, com destaque principalmente para pessoas interessadas em tecnologia, engenharias e máquinas.
Tucano
Com a Riobotz veio a equipe de aeromodelismo da
UFU, a Tucano. A Tucano conheceu a Radix também
em um evento patrocinado pela empresa na universidade, a FORU (Feira de Oportunidades e Recrutamento de Uberlândia). A Tucano participa de competições
desde 2001, tendo acumulado nesses anos uma ampla
gama de conhecimentos relacionados à Engenharia Aeronáutica nas suas diversas áreas como: aerodinâmica,
estruturas aeronáuticas, estabilidade e controle, técnicas de construção, entre outras. Em 2010 foi campeã
da XII Competição SAE BRASIL AeroDesign, competição
nacional entre aeromodelos. O AeroDesign é uma modalidade na qual os estudantes de engenharia propiciam
a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos
da engenharia aeronáutica entre os futuros profissionais através de aplicações práticas e competições. Ao
participar dos torneios, os alunos se envolvem com um
caso real de desenvolvimento de projeto aeronáutico:
concepção, projeto detalhado, construção e testes. Os
membros da Tucano apresentam no currículo resultados expressivos como o terceiro lugar no campeonato
mundial, na Geórgia (EUA).

Sparta
A Radix também patrocina a equipe Sparta, de veículos
elétricos, formada por alunos dos cursos de Engenharia e
de Desenho Industrial da UFRJ. A SPARTA tem a missão não
só de aprender as questões de automobilismo sustentável,
mas também de oferecer oportunidades acadêmicas diferenciadas na formação dos estudantes da Universidade.
A equipe, composta por 34 estudantes, existe desde
setembro de 2010 e em 2011 já vai participar de sua primeira competição, a Maratona de Eficiência Energética.
EDROM
A Radix está fechando os últimos detalhes do contrato
de patrocínio com a EDROM, também da UFU. Os alunos do curso de engenharia mecânica da universidade,
orientados por um professor tutor, compõem o time. O
objetivo da equipe de robótica móvel é aplicar as teorias
acadêmicas para desenvolver os robôs.
Os robôs além de disputarem competições permitem
também o desenvolvimento de dispositivos robóticos que
podem auxiliar o ser humano em atividade de exploração
de regiões de difícil acesso, na localização e salvamento
de pessoas em regiões atingidas por catástrofes naturais
como terremotos e maremotos. Tal estudo viabiliza o desenvolvimento de tecnologias que poderão auxiliar pessoas com dificuldades de locomoção.
Este ano a EDROM irá participar da construção de dois
robôs autônomos para construção de diques e da construção de um robô para coleta de grãos de café. Além
disso, em 2011/2012, a equipe começa a competir na modalidade futebol de robôs Humanoides.
Ícarus
Também em fase de fechamento de detalhes de contrato está a Ícarus, que é a equipe de Fórmula SAE da
UFRJ. Nascida em 2004 com alunos do Departamento de
Engenharia Mecânica da Universidade, a equipe construiu
o protótipo F1 que rendeu à mesma a segunda colocação
na primeira competição de Formula SAE Brasil, sendo assim, o melhor resultado da história da UFRJ em competições universitárias na área tecnológica.
Quix | O quiz da Radix
O Quix é o Quiz da Radix, uma competição de per-
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guntas e respostas sobre energias renováveis, meio
gem em Houston (Estados
O Quix é o Quiz
ambiente e petróleo e gás que teve a sua primeira
Unidos), onde a Radix estava
da
Radix,
uma
edição na Rio Oil&Gas 2010. O Quix foi elaborado
participando do maior evencompetição
como uma adaptação do tradicional programa de
to offshore do mundo, e teve
auditório americano Jeopardy!, sucesso na década
a oportunidade de visitar a
de perguntas
de 60 sobre conhecimentos gerais. O jogo foi criaNASA e conhecer a University
e
respostas
do como atração para o estande da Radix no maior
of Texas e a A&M University.
sobre energias
evento de óleo&gás da América Latina e lotou o
Com essa iniciativa, a Radix
nosso espaço durante toda a feira. Os estudantes
quis evidenciar a capacidade
renováveis,
das universidades convidadas formaram duplas e
brasileira de desenvolvimenmeio
ambiente
tiveram que estudar sobre os temas e assistir aos
to de projetos inovadores e
e petróleo e gás
vídeos postados no canal da Radix no Youtube.
com qualidade técnica, conA Radix, percebendo o interesse e dedicação dos
tribuindo para a ativa e proque teve a sua
alunos envolvidos contratou como estagiários não
missora indústria do petróleo.
primeira
edição
na
só os primeiros colocados na competição, como
Ao final do concurso, os
Rio Oil&Gas 2010
também outros participantes de outras universidois alunos da UFPE (Univerdades.
sidade Federal de PernambuA partir das primeiras edições do Quix a Radix
co) que integraram a equipe
começou a repetir o modelo de competição em outros
campeã foram contratados como estagiários da Radix, aseventos acadêmicos patrocinados e passou, inclusive, a
sim como um dos estudantes que representaram a UFMG
ser procurada para realizar o Quix em diferentes universi(Universidade Federal de Minas Gerais) na competição.
dades do país.
Como as equipes envolvidas no concurso convidaram as
O Quix funciona também como ferramenta de identisuas torcidas para votarem nos seus vídeos no Facebook,
ficação de talentos que muitas vezes são chamados para
muito mais estudantes acabaram conhecendo a Radix e
integrar a equipe da Radix.
se interessando por ela.
Concurso O&G: usando a
tecnologia a favor do ser humano
Em maio de 2011 a Radix inovou mais uma vez e promoveu um concurso que agitou todo o país. 24 universidades parceiras foram convidadas a formarem equipes
compostas por dois alunos do curso de engenharia e um
professor orientador da mesma universidade. Cada equipe teve que produzir um vídeo de até cinco minutos sobre
o tema “Óleo&Gás: usando a tecnologia a favor do ser
humano”. Os vídeos foram publicados na FanPage da Radix no Facebook e os cinco mais votados passaram para
a 2ª fase da competição, que consistiu na avaliação dos
vídeos por uma banca composta pelo presidente da empresa, uma representante do Consulado Americano, um
representante da EPE (Empresa de Pesquisa Energética
Brasileira) e dois jornalistas da área de economia do jornal
O Globo.
A equipe vencedora ganhou passagens e hospeda-

CONCLUSÃO
Como já esperávamos, o Projeto Radix na Educação
gerou resultados imediatos para a empresa, para os estudantes e para as instituições parceiras.
A partir das primeiras palestras ministradas pela Radix,
a empresa começou a ser conhecida e procurada pelos
estudantes para pedidos de novos patrocínios, palestras
e cursos e como uma opção de lugar para se trabalhar.
Em 15 meses de atuação recebemos 80 solicitações de
patrocínio e participação em eventos acadêmicos e mais
de 6.000 currículos. A Radix confirmou presença e ajudou
a viabilizar cerca de 50 atividades que contaram com um
público total de quase 20.000 universitários.
A rede de universidades parceiras da empresa cresceu
e atualmente estamos presentes em quase todo o território nacional.
Com o nosso apoio incentivamos o debate e o desenvolvimento de temas importantíssimos para o crescimen-

INSIGHTCase Studies

Janeiro/fevereiro 2012

36

to do nosso país como: Energias Alternativas; Empreendedorismo; Possibilidades e áreas de atuação no mercado
de trabalho; Inovações Tecnológicas; Produtos e Serviços
de Excelência do Brasil; Tendências da Engenharia Química: do projeto ao Produto; Sustentabilidade na Engenharia: inovações e perspectivas; Formação e Mercado de
Trabalho; Diversos perfis da Engenharia; Interação Universidade Empresa; Oportunidades e Perspectivas de Trabalho; Questões locais e soluções globais da engenharia;
Mulheres na Ciência, entre outros.
Através desse trabalho também pudemos identificar
alunos potenciais e recrutamos estagiários que hoje integram a nossa equipe das seguintes universidades: UFF,
IME, UFRJ, UFRRJ, PUC, CEFET, UFSCar, UFSC, UFMG,
UFU e UFSJ.
Com o apoio oferecido às equipes universitárias (Vento
Sul, Baajatinga, Riobotz, Tucano, Sparta, EDROM e Ícarus), contribuímos com o desenvolvimento de cerca de
150 estudantes que hoje estão mais bem preparados para
encarar o mercado de trabalho. Também ajudamos a viabilizar a participação de competições que lhes conferiram
prêmios e destaque dentro das universidades.
O concurso “Óleo&Gás: Usando a Tecnologia a favor
do Ser Humano” também trouxe um retorno bastante expressivo para a Radix e para as universidades. Das 24 instituições convidadas, 11 formaram equipes e produziram
vídeos extremamente criativos. Ficamos impressionados
com a qualidade e profissionalismo do material enviado.
Os vídeos foram publicados na Fanpage da Radix no
Facebook www.facebook.com.br/radixeng.fanpage e
em menos de 15 dias mais de 10.000 pessoas curtiram a
nossa página e os seus vídeos preferidos. Participaram da
competição 12 duplas das universidades: UFF, UFPE, UFRJ
Engenharia Química, UFRJ Engenharia de Petróleo, UFU,
UFMG, USP, UFBA, UFSJ, UFSM e UFSC. As equipes convocaram torcidas dentro das suas cidades, universidades e
famílias e pessoas que não tinham nenhum contato com
o tema ou com a engenharia passaram a conhecê-lo e
sob diferentes pontos de vista.
O vídeo menos curtido teve mais de 500 “curtições” e
os mais curtidos tiveram quase 1.300 “curtições”. A equipe
da UFPE, que foi a grande vencedora do concurso, teve a
oportunidade de participar do maior evento offshore de
todo mundo, representando a Radix no estande da em-

presa e pôde conhecer a NASA e a engenharia de duas
grandes universidades americanas. Além disso, a conquista dos rapazes de Recife pareceu diversas vezes na mídia
local e nacional.
Os dois estão estagiando hoje no escritório da Radix
no Rio de Janeiro e outro participante do concurso, da
UFMG, também foi contratado como estagiário do escritório da Radix em Belo Horizonte.
A equipe da UFSJ, uma das equipes finalistas, fez questão de agradecer à Radix pela oportunidade de participar
do concurso, pois ele serviu para mostrar o valor dos estudantes e do curso da engenharia para o reitor da própria universidade. O vídeo da dupla foi o vídeo que passou
para a fase final com o maior número de curtições o que
despertou o interesse da imprensa e dos moradores de
São João Del Rei.
O Quix, que foi a competição que criamos como atração do nosso estande na Rio Oil&Gas, também foi um sucesso desde a primeira edição. O estande da Radix e seus
arredores ficaram tomados por estudantes durante toda
a feira que torceram e vibraram com as eliminatórias e a
final.
O Quix já teve seis edições, tem mais três agendadas,
e reuniu mais de 200 participantes:
1ª IME Ensino Médio
2ª Rio Oil&Gas
3ª X SAEQA (Semana de Engenharia Química e de Alimentos da UFSC
4ª CONEEQ (Congresso Nacional de Engenharia Química)
5ª SEQEP (Semana de Engenharia da Escola Politécnica
da USP)
6ª Integração IME
7ª IFRJ
8ª COBEM (Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica)
9ª XI SAEQA
O trabalho de aproximação da Radix com o Ensino
Médio ainda está começando mas também já mostra resultados. Nos dois painéis de informação profissional que
oferecem informações sobre carreiras para os jovens, a
Radix conversou com mais de 200 estudantes que vêm
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demonstrando interesse pela empresa. Alguns deles já
participaram de um estágio temporário.
Em 2012 a Radix pretende oferecer as palestras e bate-papos sobre Engenharia para as principais escolas do Rio
de Janeiro com as quais já tem contato.
O trabalho da Radix na Educação ainda tem uma longa estrada pela frente. A cada evento que promovemos
ou participamos, a cada estagiário novo que é contratado

através das atividades, sentimos o que está dando certo e
o que pode ser melhorado e, principalmente, novas ideias
vão surgindo. Queremos seguir inovando no nosso processo de recrutamento e mostrar o valor do incentivo aos
eventos e equipes universitárias para que outras empresas
sigam o nosso exemplo e contribuam para o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias a partir das
universidades brasileiras.

Luiz Rubião é presidente da Radix; João Carlos Chachamovitz é diretor comercial.
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Metrô do Rio de Janeiro
Henrique Carou Costa

Tecnologia de ultrassom
na manutenção preditiva
Três sistemas formam o tripé primordial para que uma ferrovia “funcione”: Via, Energia e Veículo.
No caso do Metrô do Rio de Janeiro a energia de tração é elétrica captada no 3º trilho, o que
difere das ferrovias tradicionais, que costumam usar tração elétrica por catenária (rede aérea),
motores diesel ou diesel elétrico e até, como nos primórdios, a tração a vapor. O trem é o veículo
dentro do qual os passageiros são transportados e a Via Permanente, representada pelos trilhos de
rolamento, dormentes e lastro de pedra britada ou concreto, é o berço da ferrovia.

Desse modo, pode-se entender quanto é importante
manter as vias em perfeitas condições para o pleno atendimento ao tráfego de passageiros e para tal, além da necessidade de manter os trabalhadores aptos a executarem
todas as inspeções e manutenções dos equipamentos instalados ao longo do sistema de via permanente, precisa-se também pesquisar e implantar cada vez mais sistemas
de avaliações preditivas que visam à redução de atividades
preventivas e a minimização de ações corretivas trazendo
com isso conforto e segurança aos usuários do sistema
metroviário da cidade do Rio de Janeiro.
Dentro dessa linha de raciocínio,observando os constantes problemas advindos das falhas em trilhos de rolamento, decidiu-se pelo aprofundamento no estudo do
caso e concluiu-se que a implantação de inspeção de trilhos por ultrassom seria solução mais adequada. Com a
implantação desse sistema de análise e acompanhamento
sistemáticos através de ultrassom, a empresa conseguiu
significativa redução do número de falhas por defeitos internos dos trilhos de rolamento.
A ferrovia brasileira no seu inicio era assentada sobre
trilhos de pequenas massas, como, por exemplo, os trilhos TR-25 (25 quilogramas por metro linear), isso se devia
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aos veículos serem relativamente leves e com poufalhas internas de trilhos
A necessidade de
co esforço trator. Com a evolução do tráfego, em
era o que mais prejudimanter
as
linhas
que a utilização de trens cada vez mais pesados e
cava o desempenho do
do Metrô-RJ em
velozes, fez com que os esforços exercidos sobre
sistema. Desse modo,
a via e consequentemente os trilhos, aumentasse
primeiramente
foram
boas condições
consideravelmente fazendo com que suas massas
contatadas outras operade
tráfego,
fossem paulatinamente aumentadas chegando nos
doras metro-ferroviárias
para preservar
dias de hoje aos TR-57, para transporte de passageique praticavam transporros e o TR-68, para transporte de cargas pesadas.
tes similares ao Metrô, a
a segurança e
Os somatórios dos fatores citados acima levaram
fim de angariar subsídios
conforto
para
os especialistas ferroviários a se manterem sempre
para uma tomada de deos passageiros,
concentrados no intuito de desenvolver sistemas
cisão quanto a providênde inspeção, controle e manutenção, para garantir
cias para minimizar os
motivou este
a qualidade do rolamento das composições, eviproblemas.
trabalho
de
pesquisa
tando falhas que levassem à degradação das linhas
As informações obe desenvolvimento
e aos riscos de descarrilamentos.
tidas indicaram que o
Ao longo da história diversas técnicas foram
melhor caminho, em
de práticas
criadas para avaliar as condições em que se enprincípio, seria a adoção
preditivas
contravam os trilhos das vias férreas, indo desde
de inspeções pelo métoa tradicional inspeção visual, que mostra a falha já
do ultrassom e algumas
ocorrida, o ensaio de líquido preventivo por líquivisitas ao Metrô de São
do penetrante, no qual “pinta-se” a peça, no local onde
Paulo, quando foram acompanhadas diversas inspeções
desconfiasse da existência da falha superficial, revelando-a
noturnas nos túneis daquela empresa, confirmaram a necom um spray “revelador” e a técnica preditiva moderna de
cessidade.
ultrassom, que permite descobrir e monitorar uma falha
Assim sendo, foi adotada uma experiência similar à do
interna de trilhos, mantendo em serviço, com segurança,
Metrô SP, onde uma empresa especializada executava
até o momento em sua substituição se fizer necessário.
duas inspeções anuais, varrendo todas as linhas. Essa iniA necessidade de manter as linhas do Metrô - RJ em
ciativa por si só, mesmo trazendo bons resultados com reboas condições de tráfego, para preservar a segurança e
lação à confiabilidade do sistema, deixava a dúvida quanto
conforto para os passageiros, motivou esse trabalho de
ao surgimento de falhas entre os períodos de inspeções
pesquisa e desenvolvimento de práticas preditivas, que
semestrais. Desse modo, o Metrô RJ decidiu por adquiculminou com a conclusão de que a inspeção de trilhos de
rir equipamentos, portáteis, próprios de teste associado a
rolamento por ultrassom é a forma mais apropriada, para
treinamento da equipe, para formar ultrassonistas. E asmanter o padrão metroviário de qualidade.
sim foi implantada uma sistemática de trabalho, no qual
uma empresa especializada executa duas avaliações seMetodologia de implantação
mestrais, com veículo instrumentado de alta tecnologia,
Inicialmente, fez-se um levantamento da situação em
intercalando com o acompanhamento pontual, por parte
que se encontrava a manutenção da via permanente do
da equipe do Metrô, com periodicidade determinada em
Metrô do Rio de Janeiro, para verificar quais os itens que
função do grau de criticidade da falha interna monitorada.
mais impactavam em limitação ou mesmo em suspensão temporária do tráfego comercial, de atendimento aos
O sistema operacional do
clientes.
metrô da cidade do Rio de Janeiro
De posse dos resultados foi verificado que entre as cauO metrô do Rio de Janeiro possui hoje cerca de 40km
sas de problemas de equipamentos da via permanente, as
de vias duplas, sendo 18km de vias sobre radier em con-
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creto e 22km de via sobre pedra britada.
Além do sistema regular de metrô, existem as integrações entre os modais em estações específicas,
o que permite elevar o alcance do sistema metroviário.

As informações
obtidas
indicaram que o
melhor caminho,
em princípio,
seria a adoção
de inspeções
pelo método
ultrassom

A Via Permanente
O Metrô do RIo de Janeiro possui duas linhas
principais, de infraestruturas diferentes, embora
ambas com bitola larga (1,60m). A linha 1, em túnel,
com trilhos assentados sobre dormentes de concreto, os quais, envoltos em galochas de elastômeros, são incrustados na laje de concreto que serve
de base. Já a linha 2, a céu aberto, é assentada sobre lastro de pedra britada.
A via permanente, um dos três pilares de importância
primária na estrutura do sistema operacional do Metrô, é
composta de grandes componentes e vários equipamentos que, tendo um bom comportamento, garante sempre
boas condições para o tráfego das composições. Com relação aos componentes, trilhos de rolamento, dormentes
com fixações, lastro, aparelhos de mudança de via e lubrificadores de trilhos e rodas são os principais e que requerem maiores atenções, mas os aparelhos de dilatação ou
juntas de expansão, talas de junção, juntas isolantes, isoladas e terceiros trilhos, apesar de mais simples, também
são observados nas “rotas” do programa de manutenção.
Desde o início da operação comercial do Metrô-Rio,
em nível de manutenção da via permanente se trabalhou executando inspeções/manutenções preventivas nas
quais os períodos padrão foram estabelecidos em conformidade com os parâmetros preconizados nos manuais/
catálogos dos fabricantes e também com base nos padrões estabelecidos por ferrovias de tráfego similar, com,
por exemplo, o Metrô de São Paulo. Essa forma de atuação
atendia perfeitamente à empresa, visto que o os esforços
aos quais os equipamentos eram submetidos têm pouca
ou nenhuma variação, ou seja; os carregamentos sobre
as linhas são decorrentes da passagem de um único tipo
de trens que sofre, diariamente, as mesmas variações de
carregamento ao longo do horário operacional, além de
considerar-se que a marcha tipo (padrão de velocidades)
é sempre a mesma.
Além das manutenções preventivas, as equipes exe-

cutam manutenções corretivas, sempre que uma falha de
equipamentos/peças põe em
indisponibilidade uma via. No
caso das linhas do Metrô, nunca coube a comparação entre
os custos de preventiva e corretiva, pois o “desgaste social”
jamais permitiria a parada de um
trecho para correção de falhas,
mesmo que a intervenção fosse
economicamente barata.

Dormentes
O dormente é o elemento da superestrutura ferroviária que tem a função de receber e transmitir ao lastro e
ao solo os esforços produzidos pelas cargas dos veículos,
além de servir de suporte dos trilhos a ele fixados.
Lastro
Para se ter uma via em perfeitas condições para o tráfego, o lastro deve se manter compacto e permitir uma
perfeita drenagem da água proveniente das chuvas para
a camada inferior que é o sublastro e desta para os canais
de drenagem. Além disso, um lastro sem sustentabilidade provoca o afundamento dos trilhos desalinhando-os e
desnivelando-os.
Aparelhos de Mudança de Via
Os Aparelhos de Mudança de Via, que são dispositivos
formados por uma região onde peças móveis chamadas
de agulhas dão direção às rodas dos trens e um núcleo
central característico, permitem “desviar” os veículos ferroviários de uma via para outra.
Trilhos de rolamento
O trilho é o elemento da superestrutura da via permanente que serve de superfície de rolamento para as rodas
dos veículos ferroviários. Seu perfil tradicional, desenvolvido pelo engenheiro inglês Vignole, que gerou o nome
mundialmente conhecido, em forma de duplo T, é dividido em três partes em que a superior, de forma arredondada (boleto ou “bowl”), tem a finalidade de receber
e sustentar as cargas. A parte central, chamada alma, é a
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garantia contra os esforços de flexão e a base inferior, em
forma de pata (patim, “pad” em inglês), transmite de forma
distribuída as cargas para os dormentes. Para exercer a sua
função de superfície de rolamento é necessário que o trilho tenha dureza, tenacidade, elasticidade e resistência à
flexão. Para tal, o mesmo é fabricado em aço liga especial,
podendo receber tratamento térmico para melhorar suas
qualidades.
A Política de manutenção da via permanente
O objetivo principal do Setor de Via Permanente é a
procura de uma política de manutenção da via férrea que
vise a minimizar os problemas decorrentes das falhas do
Sistema, as quais são os principais fatores que levam à redução das velocidades dos trens ou a parada do tráfego e
até o risco de ocorrer um descarrilamento.
Em todos os sistemas operacionais do Metrô-Rio, as
manutenções preventivas são calçadas nas programações previamente estabelecidas e controladas por um
software de controle de manutenção, entretanto, além
das manutenções preventivas inerente, os expertos do
Departamento de Manutenção convivem com os Pedidos
de Intervenção – PI, acionados pelo CCT (Centro de Controle de Tráfego), sempre que algo de anormal acontece
nas linhas principais, ou pelo PMO (Posto de Manobras
de Oficina), sempre quem aparece alguma anomalia em
equipamentos assentados nas vias dos pátios de manobras
ou de estacionamento. Consequentemente, são abertas
Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva, as quais serão o motivo de nossas análises, pois uma anormalidade
implica, como já dita, redução ou paralisarão do tráfego
de trens com passageiros, deslocamento das equipes de
intervenção (tempo/custo) e dispêndio de materiais, peças
e equipamentos.
Identificação das principais
causas de desvio/desvios mais comuns
Um segundo passo foi fazer um estudo através de informações obtidas nos históricos de manutenção dos quatro
anos anteriores à implantação do sistema de inspeção por
ultrassom.
A tabulação dos números encontrados, mostrada acima, levou à constatação de que em média nos quatro anos
que antecederam as ações de qualidade, 43% dos proble-

mas de falhas da via permanente envolviam trilhos. Quer
seja trilhos assentados ao longo das linhas ou trilhos de
AMV1 (agulhas, trilhos de encosto das agulhas e jacarés), e
24% envolviam DIAG2.
O “software” MAC mostra como exemplo, Pedidos de
Intervenção – PI da via permanente, em um período que
aparece na íntegra o mês de setembro de 2005, na qual se
destaca uma falha de patinagem de trem em decorrência
de excesso de graxa no topo do boleto de um trilho e uma
falha de falsa ocupação, que é caracterizada pela informação no painel do Centro de Controle de Tráfego – CCT,
de que um determinado trecho da linha está ocupado por
um trem, quando na realidade está vazio. A causa da falha
foi de trilho fraturado, com isso cortando a continuidade
de tensão elétrica no circuito de informação de sinalização. Como informação, vale lembrar que esse caso implica dois problemas que impedem o tráfego; a falta de
informação operacional para os operadores do CCT e a
fratura do trilho propriamente dita, que impede circulação
de trens no trecho.
Estudo das falhas mais
prejudiciais ao desempenho do sistema
Constatado que os desvios mais comuns estavam ligados a trilho e DIAG cabia à equipe dar continuidade ao
estudo das causas relativas a esses tipos de defeitos com
vistas a saná-los ou pelo menos minimizá-los.
Com relação ao defeito caracterizado como divergência de agulhas, foram tomadas medidas saneadoras que
culminaram com a redução das falhas, como poderá ser
visto na planilha relativa ao ano de 2006, apesar de o assunto não ser motivo desta dissertação.
Identificação e caracterização
dos defeitos de trilhos
Fratura abrupta (ruptura completa)
As causas da ocorrência da ruptura de um trilho estão
intimamente ligadas à propagação abrupta de uma falha
interna de fabricação, que evolui ao longo dos anos nos
quais os trilhos estão sujeitos às cargas oriundas do tráfego ou fadiga.
Fissura transversal progressiva
Esse é um defeito de fabricação, que tem origem no
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núcleo do boleto (mancha branca) e vai se propagando
até atingir a superfície de rolamento, tornando-se então
visível em forma de pequenas trincas verticais nas faces
laterais do boleto.
Fissuração longitudinal do boleto
Esse é um defeito superficial oriundo da fabricação do
trilho, que pode ser normalmente detectado através de
inspeção.
Trinca diagonal do trilho
Esses tipos de fissuras, que são provenientes da falhas
na laminação do trilho, geralmente propagam de forma
inclinada ao longo da alma até ocasionar uma fratura que
vem a separar a alma do boleto e/ou patim.
Avaliação do resultado do
levantamento de falhas de trilhos
O resultado da tabulação dos dados relativos aos defeitos de trilhos encontrados no período do estudo mostrou
que 23% das falhas eram de fraturas abruptas, 18% de fissura transversal progressiva e 24% relativos a trinca diagonal, perfazendo 65% das falhas de trilho e, como visto nas
fotos, todos os três são defeitos que provocam a parada
total ou parcial do tráfego até a intervenção, quer seja para
liberação plena da linha ou liberação com velocidade controlada do tráfego no trecho afetado.
A decisão para implantação
de manutenções preditivas
No parágrafo 3 foi dito que devido às características das
linhas, com tráfego em intervalos constantes entre trens e
cargas por eixo uniformes, o padrão de manutenção estabelecido para o sistema de via permanente desde a inauguração das linhas era o de preventiva por tempo.
Desenvolvimento e solução do problema
A primeira atitude antes da implantação de um programa de manutenção preditiva, foi consultar outras ferrovias
brasileiras de transporte urbano de passageiros.
Para surpresa da equipe, a quase totalidade das empresas padecia dos mesmos problemas do Metrô - RJ e ainda
não haviam encontrado solução. Entretanto o Metrô de
São Paulo, que, além de possuir a malha ferroviária e ma-

terial rodante similar ao Metrô do Rio de Janeiro, padeceu
do mesmo problema, mas já havia implantado a manutenção preditiva a base de inspeções de trilhos por ultrassom.
Assim, o primeiro passo para a implementação de um
programa preditivo de inspeção de trilhos por ultrassom
foi a permanência de um engenheiro e dois técnicos, sendo um deles ultrassonista certificado, no Metrô de São
Paulo, por duas semanas, acompanhando os trabalhos realizados pelas equipes de inspeção noturna de trilhos de
rolamento.
Vencida a primeira etapa, que era de familiarização com
o processo e treinamento da equipe, foi feito, pelo Metrô-Rio contato com algumas empresas especializadas a fim
de contratar aquela que apresentasse qualidade com menor custo. Isso culminou com a aceitação da proposta
de uma empresa paulista, a mesma que atendia ao Metrô
de São Paulo, a qual mostrou um plano de trabalho que
contemplava duas inspeções semestrais envolvendo toda
a malha metro-ferroviária, incluindo pátios, como mostrado adiante.
Princípios Básicos do
Método de Ensaios por Ultrassom
Conceituação
Normalmente sons extremamente graves ou agudos,
costumam passar despercebidos pelos ouvidos humanos
por caracterizarem vibrações com frequências muito baixas, até 20Hz (infrassom) ou com frequências muito altas
acima de 20kHz (ultrassom), ambas inaudíveis.
Como sabido, os sons produzidos em um ambiente
qualquer refletem-se ou reverberam nas paredes que consistem o mesmo, podendo ainda ser transmitidos a outros
ambientes. Fenômenos como esses constituem os fundamentos do ensaio ultrassônico de matérias.
No passado, testes de eixos ferroviários ou mesmo sinos eram executados com a utilização de martelo, em que
o som produzido pela peça denunciava a existência de rachaduras ou trincas grosseiras pelo timbre característico.
Assim como uma onda sonora reflete ao incidir num anteparo qualquer, a vibração ou onda ultrassônica ao percorrer um meio elástico refletirá da mesma forma ao incidir
num anteparo qualquer, isto é; a vibração ou onda ultrassônica ao percorrer um meio elástico refletirá da mesma
forma, ao incidir numa descontinuidade ou falha interna
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a esse meio considerado. Através de aparelhos especiais, podem ser detectadas as reflexões provenientes do interior da peça examinada, localizando
e interpretando as descontinuidades.
Finalidade do Ensaio por Ultrassom
O ensaio por ultrassom caracteriza-se num método não destrutivo que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas,
presentes nos mais variados tipos ou forma de materiais ferrosos ou não ferrosos.
Tais defeitos são caracterizados pelo próprio
processo de fabricação da peça ou componentes
a ser examinados; como exemplos podem ser citados peças em aço fundido, peças em aço forjado,
peças de aço laminado, uniões soldadas por soldagem oxiacetilênica ou elétrica.
Portanto, o exame ultrassônico, assim como
todo exame não destrutivo, visa a diminuir o grau
de incerteza na utilização de materiais ou peças de
grandes responsabilidades.

O ensaio por
ultrassom
caracteriza-se
num método não
destrutivo que
tem por objetivo
a detecção de
defeitos ou
descontinuidades
internas,
presentes nos
mais variados
tipos ou forma
de materiais
ferrosos ou não
ferrosos

Comparação com outros
tipos de Ensaios Não Destrutivos
Vantagens
O método ultrassônico possui alta sensibilidade na detecção de pequenas descontinuidades internas, como, por
exemplo, trincas devido a tratamento térmico, fissuras e
outros defeitos difíceis de detectar por ensaio de radiação
penetrante (radiografia ou gamagrafia);
Para interpretação das indicações, dispensa processos
intermediários, agilizando a inspeção, diferente dos processos por gamagrafia ou radiografia.
Ao contrário dos ensaios por radiações penetrantes, o
ensaio de ultrassom não requer planos especiais de segurança, a utilização de quaisquer assessórios para sua aplicação;
A localização, avaliação do tamanho e interpretação
das descontinuidades encontradas são fatores intrínsecos
ao exame ultrassônico, enquanto que outros exames não
definem tais fatores. Por exemplo, um defeito mostrado
num filme radiográfico especifica o tamanho, mas não
sua profundidade, e em muitos casos esse é um fator importante para proceder a um reparo.

Desvantagens
O ensaio de ultrassom requer grande conhecimento
teórico e experiência por parte
do técnico inspetor; Faixas de
espessuras muito finas constituem uma dificuldade para
aplicação do método;
O ensaio por ultrassom requer o preparo da superfície
para sua aplicação, o que demanda tempo.
Técnicas de Inspeção
por Ultrassom

Método de Impulso-Eco
ou Pulso-Eco
É o método no qual somente um transdutor é responsável por emitir e receber
as ondas ultrassônicas que se
propagam no material. Portanto, o transdutor é acoplado
somente em um lado da peça,
podendo, assim, ser, verificada a profundidade da descontinuidade, suas dimensões e localização. Essa técnica se
aplica no caso de inspeção de trilhos, visto que o espaço
sob o mesmo quando assentado na via é muito restrito
para posicionar um segundo transdutor.
Registro das descontinuidades
O registro e classificação das descontinuidades é realizado por empresa contratada a cada seis meses e, nas falhas grandes, as barras de trilho são imediatamente substituídas. As falhas menores são monitoradas pela equipe
interna com periodicidade em função de sua magnitude
e localização.
Definição das descontinuidades
VSH/VSJ – Vertical Split Head / Joint
(fissura vertical no boleto)
É uma fissura no lano vertical que se desenvolve de
modo progressivo e longitudinalmente ao centro do boleto, podendo atingir acima de 2m ao longo do comprimen-
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to do trilho. O seu crescimento é rápido assim que a trinca
aflore em algum ponto da extensão do trilho.

relativamente lento até atingir 20 a 25% do boleto, e muito
rápido a partir desse estágio.

HSH / HSJ – Horizontal Split Head / Joint
(fissura horizontal no boleto)
É uma fissura no plano horizontal que se desenvolve de
modo progressivo, longitudinalmente e paralela ao topo
do boleto, distando da superfície de rolamento no mínimo
1/3 da altura do boleto, podendo atingir acima de 20cm ao
longo do trilho. O seu crescimento é rápido ao longo do
seu comprimento, entretanto pode parar de crescer longitudinalmente e transformar-se em fratura composta com
crescimento no plano transversal.

TDD – Detail Fracture (fissura de fragmentação)
É uma fissura no plano transversal, progressiva, que
se inicia de uma fissura interna (com aproximadamente
10mm de comprimento) junto à linha de bitola do trilho
externo. Cresce em forma circular ou oval com anéis de
crescimento.
Em 60% dos casos de ocorrência, as fissuras de fragmentação se desenvolvem embaixo do defeito superficial “ Shelly Spot” ou “Shelly Crack”. Essa fissura sempre
é em ângulo reto com a superfície de rolamento, ocorre
na linha de bitola e não deve ser confundida com a fissura
transversal que é nucleada, e nem com fissura composta
“Compound Fissure”, em que a fissura se desenvolve em
dois planos separados.

EBF – Engine Burn Fracture
(fissura de patinação de roda)
É uma fissura no plano transversal, produzida por uma
degradação interna logo abaixo da marca de patinação,
que caminha em direção à alma do trilho de modo rápido
e no sentido da parte externa do boleto.
HWJ/HWO – Head & Web Separation Joint
(fissura no filete)
É uma fissura na junção boleto/alma que se desenvolve inicialmente no plano horizontal de modo progressivo,
podendo atingir até O,NNNNNN25cm de extensão e então se encaminha rapidamente para baixo em direção ao
patim.
SWJ / SWO – Split Web Inside/Outside Joint
(fissura na alma na junta / fora da junta)
É uma fissura no plano horizontal que se desenvolve de
modo progressivo, rápido e longitudinalmente, no meio da
alma, propagando-se posteriormente para cima em direção do boleto numa extremidade e para o patim na outra
extremidade.
TDT – Transverse Fissure (fissura transversal)
É uma fissura no plano transversal, de modo progressivo, que se desenvolve somente na seção transversal do
trilho. Inicia-se a partir de um ponto, núcleo ou imperfeição no interior do boleto ou do patim, crescendo de forma
circular, exibindo anéis de crescimento até atingir substancial porção do boleto ou da alma. Seu crescimento inicial é

DWP/DWF – Defective Weld Plant/Field
(fissura em solda elétrica ou aluminotérmica)
É uma fissura horizontal que ocorre sempre na alma do
trilho, inicia-se à superfície do cordão, causa-se por Tensão Residual de Tração, rompe horizontalmente a alma um
pouco acima da linha neutra da seção transversal do trilho e depois, na maioria dos casos já vistos, afastando-se
(~10/15cm) do cordão para cada um dos lados, subindo
em direção ao boleto e no lado oposto, desce em direção
ao patim produzindo duas ramificações de fissuras inclinadas quase paralelas, formando um S alongado, mas pode
formar um S curto, ou formar um H, ou ainda uma longa
fissura inclinada, cortando o cordão, aparentemente ligando o boleto ao patim. Também serão denominadas DWP/
DWF as descontinuidades detectadas nas soldas e na ZTA
(Zona Tecnicamente Afetada), tais como bolhas gasosas,
falta de fusão e trinca.
BHJ/BHO – Bolt Hole Crack Inside / Outside Joint
(fissura no furo de fixação de tala)
É uma fissura progressiva que se origina no furo da fixação de tala e progride no sentido longitudinal em direção
ao furo seguinte ou muda de direção indo para o patim ou
boleto. É um defeito perigoso pois seu desenvolvimento é
errático e pode provocar sérios descarrilamentos.
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PRJ/PRO – Pipede Rail Joint /Outside
(fissura vertical na alma)
Esta fissura tem origem a partir de uma cavidade vertical na alma. Com a aplicação de cargas pesadas, o boleto
sofre um afundamento em consequência da separação
vertical da alma, produzindo uma aparência de bulbo e,
ao longo do tempo, podendo partir o trilho em vários pedaços.
TDC – Compound Fissure (fissura composta)
Em uma fissura progressiva no boleto, começando com
uma HSH (Fissura Horizontal no Boleto), a qual muda de
direção, indo para cima ou para baixo, ou em ambas as
direções para formar uma fissura transversal geralmente
em ângulo reto com a superfície de rolamento. Seu crescimento é lento até atingir 35% da área do boleto no sentido
transversal e depois disso cresce rapidamente.
A formatação do Plano de trabalho
O Metrô RJ contatou algumas empresas especializadas
em ensaios de trilhos por ultrassom acabando por fazer
um acerto com uma empresa cujo seu plano de trabalho
atendia às necessidades mais prementes, mas preservando as interferências operacionais inerentes a uma ferrovia
metropolitana. O plano previa um contrato de inspeção
de trilhos por ultrassom com duas inspeções semestrais,
utilizando um caminhão instrumentado, circulando e medindo ao longo de toda a malha da via permanente, perfa-

zendo um mínimo de 80 quilômetros de vias singelas, ou
seja, 160 quilômetros de trilhos.
O plano também detalhava a mão de obra que seria
empregada, tendo como responsável um engenheiro qualificado por exame pela ASNT-TC-1A, nível III em ensaios
por ultrassom, com experiência comprovada em inspeção
ferroviária, e os inspetores seriam qualificados segundo
ASNT-TC-1A, em nível II e também com experiência comprovada em inspeção ferroviária.
Desenvolvimento das inspeções
no primeiro ano de contrato
Nas inspeções realizadas em 2004, foram encontrados
131 defeitos ao longo das duas linhas, sendo que 21 deles
determinaram rápida intervenção, quer seja para colocação de tala de junção ou mesmo indicando a substituição
imediata da fiada de trilho. Entretanto, mesmo com a realização das inspeções e as trocas de trilhos que apresentavam defeitos classificados em D4, D5, E4 e E5 na matriz
de criticidade, ao longo do ano ainda ocorreram cinco
fraturas de trilhos que suscitaram paradas do tráfego, pois
não havia uma forma de acompanhar o desenvolvimento
de um defeito que viesse a ter uma propagação acentuada
no período. Nas condições do contrato a melhor opção
era a convocação com custo, da mesma empresa para reavaliações pontuais a curtos períodos. Naquele ano foram
substituídos aproximadamente 3.000 metros de trilhos,
sendo 600 metros em decorrência dos resultados dos en-

Tabela 1

Matriz de criticidade
Ultra som - criticidade de defeitos de trilhos
Grau/Classificação

A

1
2
3
4
5
Aguardar próxima inspeção semestral
Acompanhamento e reinspeção
Orientação para substituição do trilho

B

C

D

E
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saios por ultrassom e das cinco fraturas, e 2.400 por terem
atingido o limite máximo de desgaste devido ao contato
com as rodas.
Isso mostrou que a inspeção preditiva de trilhos por ultrassom revelou-se promissora, pois reduziu o número de
paradas das linhas por falhas de trilhos de dezesseis para
cinco.
Entretanto, visto que fatores externos tais como o aumento da carga por eixo (mais passageiros transportados),
mudança no perfil de tráfego e outros itens relativos ao
desempenho do material rodante poderiam afetar as condições estruturais dos trilhos, pensou-se então em adotar

o segundo critério do Metrô- S.P. que foi a aquisição de
equipamento portátil próprio de ultrassom, para serem
feitas inspeções internas de acompanhamento das propagações das falhas, no período compreendido entre as
inspeções semestrais contratadas.
Estudo comparativo para adoção de
inspeções interna e desenvolvimento
do trabalho na nova sistemática
Após o cumprimento do contrato de um ano, realizouse cotação para estudar a viabilidade econômica de adquirir um equipamento de inspeção por ultrassom e treinar a
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equipe no uso do equipamento. A ordem de grandeza foi
similar a uma inspeção externa.
Assim sendo, foi adquirido o equipamento e contratada
a empresa externa, para apenas uma inspeção ao longo
das linhas. Ao final do ano de 2005, conciliando a inspeção contratada com uma inspeção interna executada à semelhança de uma contratada, e isto aliado a intervenções
pontuais em pontos onde a matriz apresentava B3, B4, C3
e C4, a equipe obteve um resultado de 9 novos defeitos
e 32 eliminados com substituições de trilhos, ficando um
saldo de 108 defeitos a controlar/eliminar, o que já era um
indicativo de melhoria no processo.
Desenvolvimento
A partir de 2006, as falhas passaram a ser monitoradas
ou substituídas em sua quase totalidade, mas algumas falhas por fratura abrupta, sem serem descobertas pela equipe de ultrassom, continuavam ocorrendo. Em 2010, após
duas fraturas na mesma barra de trilho, durante a operação comercial, a situação exigiu nova análise do processo,
quando se optou por retornar o processo semestral de
inspeção externa, que, nesse ponto, já havia se desenvolvido, com o uso de um número maior de transdutores, e
consequente aumento da confiabilidade do processo de
inspeção. O sistema de classificação das falhas também
foi simplificado para definir as falhas apenas como pequenas, médias e grandes, o que permitiu agilizar o processo
de priorização dos serviços de troca. O acompanhamento
interno das falhas por ultrassom também foi desenvolvido,
com a aquisição, em 2011 de um novo aparelho de ultrassom, mais moderno e com novas funcionalidades que
agilizaram a aquisição dos dados.

As falhas se estabilizaram num patamar mínimo, geralmente em soldas realizadas por um processo antigo de
aluminotermia3, que tendia a gerar uma granulação muito
grosseira, reduzindo a precisão da medição por ultrassom.
Conclusão
Tendo iniciado a implantação das inspeções de trilhos de rolamento por ultrassom em 2004, de uma forma que envolvia uma empresa notória especialista nesse
tipo de serviço, seguindo em 2005 com a execução das
inspeções/intervenções, então de forma associada entre o
prestador de serviço e a sua própria equipe de técnicos em
ultrassom e, posteriormente, em 2006, começando a executar o trabalho utilizando totalmente recursos internos,
quer sejam humanos ou materiais, e retornando ao processo de inspeção interna e monitoramento interno, obtendo resultados significativos ao Metrô do Rio de Janeiro
mostrou que a quebra do paradigma com substituição das
execuções inspeções / manutenções periódica por um
processo preditivo, não só trouxe melhoria na qualidade
dos serviços de manutenção da via permanente, combinada com uma maior disponibilidade de mão de obra
operativa, como também e principalmente, trazendo uma
substancial melhora no atendimento ao passageiro.
Se for considerado que uma fratura de trilho leva a paralisação total ou parcial da linha férrea por períodos normalmente longos, isso implicando fechamento de estações, com
devolução de bilhetes ou até evacuações de trens, podemos
dizer que o fato de reduzir significantemente as intervenções
em razão de rompimento de trilhos elevou de forma significativa não apenas a disponibilidade, mas a confiabilidade do
sistema de via permanente como um todo.

* Este case foi apresentado no 26º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), em 2011.

Henrique Carou Costa é engenheiro da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro.

INSIGHTCase Studies

Janeiro/fevereiro 2012

48

Companhia Energética de São Paulo (CESP)
Ricardo Luiz Lorencini de Camargo
Marcelo Antonio Miranda Pina
João Bosco de Oliveira Alves
João Paulo de Jesus Ferreira

Oswaldo Quaresma
Marcelo Hideo Suekane
Marcos Gomes Dutra
Cláudio Godoy

A eficiência no processo
de geração de energia
O acionamento hidráulico das Comportas de Emergência, instaladas a montante no sistema de
captação d’água do sistema de adução das Unidades Geradoras, é de suma importância dentro
do processo de geração de energia. Além de garantir a eficiência na operação das turbinas, elas
são de extrema importância à segurança da instalação. Atuam em casos de emergência com
a contenção da água do reservatório, evitando inundações acidentais ou danos por perda de
controle das unidades geradoras.
As comportas de emergência possuem basicamente
três posições de trabalho, Abertas, Cracking e Fechadas, e
é necessário uma supervisão confiável dessas comportas
durante a operação da máquina hidrelétrica.
O sistema de supervisão de posição, fornecido e instalado durante a construção da Usina Hidrelétrica (UHE)
Engenheiro Sergio Motta apresentava diversos inconvenientes: baixa confiabilidade devido a erros de indicação,
enroscamentos, rupturas de cabos, atuações indevidas e
dificuldades de ajuste. Esta deficiência operacional tinha
alto custo de manutenção devido à necessidade de intervenções das equipes de manutenção para manutenções
corretivas e ocasionava alta indisponibilidade de geração
de energia elétrica. Um novo sistema com a finalidade de
aumentar a eficiência e a confiabilidade operacional e minimizar o custo de manutenção foi desenvolvido e instalado pela equipe de manutenção mecânica da usina.
Este trabalho mostra a importância da estratégia e as
ações adotadas pela Companhia Energética de São Paulo
(CESP, a maior empresa de produção de energia elétrica
do Estado de São Paulo e a quarta maior do país) para minimizar a indisponibilidade de unidade geradora em ocor-
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rências com fechamento da comporta de emerSua barragem, a mais extenA Usina
gência da tomada d’água onde a necessidade de
sa do Brasil, tem 10.186,20 m de
Hidrelétrica
atuação das equipes de manutenção representava
comprimento e seu reservatóEngenheiro
a causa principal das indisponibilidades de geração
rio, 2.250 km2. A primeira etapa
de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional
do enchimento do reservatório,
Sérgio Motta,
(SIN).
na cota 253,00 m, foi concluída
também
O acionamento hidráulico das Comportas do
em dezembro de 1998 e a sechamada
Tipo Vagão, instaladas a montante no sistema de
gunda etapa, na cota 257,00 m,
captação d’água do sistema de adução das unidades
em março de 2001.
de Usina
geradoras, é de suma importância dentro do procesEm outubro de 2003, entrou
Hidrelétrica
so hidrelétrico de geração de energia elétrica.
em operação a unidade geradoPorto
Na Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta,
ra 14, totalizando, assim, 1.540
estes equipamentos são acionados por um conjunMW de potência instalada.
Primavera, está
to de dois servos motores – o principal e o auxiliar.
As três primeiras unidades
localizada
no
Estes mecanismos, além de garantir a eficiência
completaram a entrada em
Rio Paraná
na operação das máquinas, têm grande relevância
operação em março de 1999.
na segurança da instalação, atuando em casos de
Em fevereiro de 2010, o sisteemergência como contenção da água do reservama de gerenciamento da orgatório, e evitando, portanto, inundações acidentais ou danização foi avaliado pelo Bureau Veritas Certification, esnos por perda de controle sobre as unidades geradoras.
tando em conformidade com os requisitos da norma ISO
Durante a partida das máquinas, as comportas de emer9001:2008 no seguinte escopo de fornecimento: Geração
gência, num total de três por unidade geradora, saem da
de energia elétrica em 13,8 kV na Usina Hidrelétrica Eng.
posição fechada para uma abertura parcial mínima (craSergio Motta (Porto Primavera).
cking), que possibilita o ajuste do nível d’água e o equilíbrio
hidráulico sem a ocorrência de golpes de sobrepressão,
PROJETO ORIGINAL
também conhecidos como golpes de aríete. Após este
O sistema de supervisão de posição das comportas de
equilíbrio, as comportas de emergência são abertas até a
emergência, fornecido e instalado pelo fabricante duranposição “totalmente aberta”; quando da operação de pate a construção da UHE Engenheiro Sergio Motta, aprerada da unidade geradora, ocorre o fechamento total da
sentava no projeto original um sistema de acionamento
comporta com um tempo controlado e seguro que permecânico composto por cabos de aço, contrapeso, rolmite a interrupção do fluxo de água, com a finalidade de
danas, corrente e engrenagem onde, devido ao atrito dos
garantir a integridade da máquina hidrelétrica.
componentes e escorregamento dos cabos de aço, havia
Em síntese, na operação das comportas de emergência
constante necessidade de intervenção das equipes de maé essencial a supervisão de comporta fechada, equilíbrio
nutenção para ajustes. A indicação elétrica era realizada
do conduto, comporta aberta, reposição e comporta em
através de microssuítes.
deriva. As informações corretas destas condições e a posição física real das comportas são requisitos necessários
PROJETO ORIGINAL
para possibilitar a operação da unidade geradora.
MODIFICADO NO COMISSIONAMENTO
Durante o comissionamento das unidades geradoras,
A Usina
foi modificado o projeto original por um sistema de indiA Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, também
cação que utilizava cabos de aço presos à comporta, rolchamada de Usina Hidrelétrica Porto Primavera, está lodanas e contrapesos que tinham como finalidade transferir
calizada no Rio Paraná, 28 km a montante da confluência
o próprio movimento alternativo de abertura ou fechacom o Rio Paranapanema.
mento em movimento de rotação, e transmitido para um
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controlador analógico (Encolder), e transformado,
de parada, ocorre o fechamento
O novo sistema
através de componentes elétricos, na posição das
com um tempo controlado e
aumentou
a
comportas, possibilitando sua supervisão e seu coseguro, que permite a interrupdisponibilidade
mando.
ção do fluxo de água para gaPor ser o Encolder um instrumento muito senrantir a integridade da máquina
de geração de
sível e preciso, ao ser acionado por cabo de aço
hidrelétrica.
energia
elétrica,
ele se tornou não confiável, pois, quando ocorria o
Um novo sistema de indicaeliminando a
fechamento da comporta, o sistema de supervisão
ção da comporta de emergênnão tinha indicação de comporta fechada, sendo
cia, com a finalidade de aumennecessidade de
necessárias intervenções das equipes de manutar a eficiência e confiabilidade
intervenções
tenção para ajustes e possibilitar a abertura dessas
operacional, foi desenvolvido e
corretivas
comportas.
instalado pela equipe de manuEsses sistemas apresentavam diversos tipos de
tenção mecânica da UHE Eng.
por falhas
problemas: baixa confiabilidade devido a erros de
Sergio Motta. Nesse novo sisno
sistema
indicação, enroscamentos, rupturas de cabos, atutema, eliminaram-se os comoriginalmente
ações indevidas, incrustações de mexilhão douraponentes de acionamentos do
do nas partes submersas, informação errônea de
projeto original e utilizaram-se
instalado
posição e dificuldades de ajuste. Essa deficiência
sensores indutivos de proximioperacional tem como consequência direta o alto
dade instalados num ambiente
custo de manutenção, devido ao elevado número
apropriado, protegido de intemde homens-hora requeridos nas intervenções. Além disso,
péries, umidade e outros fatores indesejáveis. Estes senas manutenções corretivas são imprevisíveis e geram alta
sores são os responsáveis pelo controle do fechamento,
indisponibilidade de geração.
da abertura, do cracking e da reposição da comporta de
emergência, onde existe um sensor para o fechamento,
PROJETO DESENVOLVIDO
um para a abertura, um para a reposição automática e dois
sensores para o cracking, um principal e um de segurança,
A tomada d’água da unidade geradora da UHE Eng. Serpois esse importante processo é o responsável pela equagio Motta é constituída por três vãos, para captar as águas
do reservatório para a geração de energia elétrica. Em tolização das pressões de montante e jusante.
dos os vãos existe uma comporta vagão, totalizando três
Os sensores são acionados através de hastes metálicas
comportas por unidade geradora, que permanecem norsolidárias ao movimento da haste do servo motor auxiliar
malmente abertas e no caso de necessidade de parar a
e ao corpo estrutural da própria comporta. Essa configuturbina a comporta fechará totalmente, seguindo um proração está isenta de contato físico entre os sensores e a
grama de fechamento preestabelecido.
haste de acionamento, é de baixa manutenção, permite o
A comporta de emergência é manobrada por meio de
acionamento preciso dos sensores, fornecendo a posição
um servomotor do tipo simples efeito e corpo duplo à tracorreta da comporta para o sistema de supervisão e coção e um servomotor auxiliar, que são acionados por uma
mando, evitando assim a necessidade da intervenção da
central hidráulica, sendo uma por unidade geradora, ou
manutenção.
seja, uma central para cada três comportas. Para abrir a
comporta de emergência, elas saem da posição fechada
VANTAGEM DO NOVO SISTEMA DESENVOLVIDO
para uma abertura parcial mínima (cracking) que possibili> Maior confiabilidade do sistema de supervisão da
ta o ajuste do nível d’água e o equilíbrio hidráulico, sem a
comporta de emergência.
ocorrência de golpes de sobrepressão, também conheci> Maior disponibilidade de geração de energia elétrica.
dos como golpes de aríete. Após este equilíbrio, as com> Minimização de recurso de homem-hora para retorportas de emergência abrem-se totalmente. Na operação
no da unidade geradora ao SIN.
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INVESTIMENTOS E RESULTADOS
Para a modificação, foi feito investimento para aquisição de sensores indutivos, barra de aço inox para acionamento e confecção de caixas metálicas, além do homem-hora para confecção e instalação do novo sistema.
Todas as instalações foram realizadas em aproveitamento
da parada da unidade geradora para realizar Manutenção
Preventiva Periódica.
EFICÁCIA DAS AÇÕES IMPLANTADAS
Nas unidades geradoras, ainda com o sistema antigo,
há em média uma demanda de 12 homens-hora para
restabelecimento do sistema nos desligamentos com
fechamento das comportas e uma indisponibilidade de
6 horas de geração, equivalendo a 660 MW para cada
parada da unidade geradora. Nas unidades geradoras
com o novo sistema não tivemos, até a presente data,
ocorrências que necessitassem da intervenção da equipe de manutenção.

CONCLUSÕES
Houve aumento na confiabilidade do sistema de supervisão das comportas de emergência.
Eliminou-se a necessidade de intervenção das equipes
de manutenção nas ocorrências com parada das unidades geradoras, em que ocorria a necessidade de fechar as
comportas de emergência.
Reduziu-se o tempo de indisponibilidade das unidades
geradoras, principalmente fora do horário comercial de trabalho, pois era preciso aguardar a equipe de manutenção
chegar ao local da ocorrência para possibilitar abrir as comportas de emergência e posteriormente rodar a unidade
geradora, maximizando assim a geração de energia elétrica.
Como principal resultado, este novo sistema aumentou
a disponibilidade de geração de energia elétrica, eliminando a necessidade de intervenções corretivas por falhas no
sistema originalmente instalado e maior confiabilidade
durante as paradas e partidas das unidades geradoras na
UHE Engenheiro Sergio Motta.

* Este case foi apresentado no 26º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), em 2011.

Ricardo Luiz Lorencini de Camargo é engenheiro mecânico; Marcelo Antonio Miranda Pina, técnico em eletricidade; João Bosco de Oliveira
Alves é técnico mecânico; João Paulo de Jesus Ferreira é técnico mecânico; Oswaldo Quaresma Horn é técnico mecânico; Marcos Gomes
Dutra é mecânico de manutenção; Cláudio Godoy é mecânico de manutenção, todos da UHE Eng. Sergio Motta; e Marcelo Hideo Suekane é
engenheiro eletrônico da Divisão de Engenharia de Manutenção Eletromecânica.
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Um case de gestão da saúde
e segurança do trabalho
Fundada em 8 de março de 1694, a Casa da Moeda do Brasil (CMB) é uma empresa pública,
vinculada ao Ministério da Fazenda, criada por governantes portugueses do Brasil Colônia para
fabricar moedas com ouro proveniente das minerações. Naquela época, a extração de ouro era
muito expressiva no país e o crescimento do comércio começava a causar um caos monetário à
falta de um suprimento local de moedas.
Um ano após a fundação, a cunhagem das primeiras
moedas genuinamente brasileiras foi iniciada na cidade
de Salvador, primeira sede da CMB, permitindo assim que
fossem progressivamente substituídas as diversas moedas estrangeiras que aqui circulavam. Em 1695 foram
cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, de 1.000,
2.000 e 4.000 réis, em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320,
640 réis, em prata, que ficaram conhecidas como a “série
das patacas”.
Com o crescimento da economia brasileira durante os
anos subsequentes surgiu a necessidade de expansão da
capacidade de produção da empresa e, em 1984, a Casa
da Moeda do Brasil foi transferida para o novo complexo fabril especialmente projetado no Distrito Industrial de
Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As modernas
instalações ocupam, hoje, cerca de 110 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de aproximadamente 500 mil metros quadrados.
Com mais de 300 anos de existência, a CMB se orgulha
de ter conquistado, ao longo de seus mais de três séculos
de existência, o respeito de seus clientes e da sociedade brasileira baseada na alta qualidade de seus produtos
de segurança – compatíveis com os mais existentes pa-
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drões internacionais – no aprimoramento dos processos
produtivos, na preservação ambiental e na segurança do
trabalho.
Em 2008, a CMB iniciou um grandioso Programa de
Modernização, que teve como foco a atualização de seu
parque industrial com equipamentos de última geração
e a implantação de novos processos industriais que permitam criar novos produtos e serviços, bem como agregar valor aos existentes. Com o aumento da capacidade
produtiva, a empresa retomou, no ano passado, a atuação
no mercado internacional, interrompida nos anos 80 por
conta do período inflacionário e da obsolescência técnica.
Atualmente, a empresa se transformou no maior e mais
bem equipado parque de produção de segurança gráfica
e metalúrgica da América Latina que fabrica não somente
cédulas, moedas e medalhas mas também outros produtos de segurança, tais como documentos de identidade,
passaportes, certificados, títulos, ações, apólices, bilhetes
magnetizados, selos postais e selos fiscais (para bebidas e
cigarros).
HISTÓRICO
A difusão da cultura preventiva é um desafio constante das empresas, haja vista os investimentos consideráveis
em dispositivos de segurança de alta tecnologia.
Contudo, a inexistência, por parte dos trabalhadores, de
conscientização em relação às práticas seguras compromete e dificulta a observância das metas esperadas.
É de conhecimento de todos que o acidente de trabalho ocasiona sérios problemas pessoais e profissionais.
No âmbito pessoal, as sequelas e o adoecimento são as
consequências que mais assolam o trabalhador. Quanto
ao âmbito profissional, o acidente culmina no aumento do
absenteísmo, baixa produtividade e perda de tempo.
No ano de 2009, o Ministério da Previdência Social registrou, no Brasil, 723.452 acidentes de trabalho. Desse
total, houve 2.496 mortes e 13.047 trabalhadores ficaram
incapacitados permanentemente para o trabalho. Nesse mesmo ano, o custo com pagamentos, pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), dos Benefícios decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, somado ao
pagamento das aposentadorias especiais em razão das
condições ambientais de trabalho, foi de R$14,2 bilhões.
Esse valor, multiplicado pelos custos indiretos (assistência

médica, quebra de produção, entre outros) chega a R$56,8
bilhões ou 1,8% do PIB nacional.
DESENVOLVIMENTO
SOBRE A SEGURANÇA DO TRABALHO NA CMB
A Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SEMT é subordinada à Divisão de Benefícios
– DVBN, áreas que estão sob a gerência do Departamento de Gestão de Pessoas (DEGEP). Sua atuação dentro do
quadro organizacional da CMB não se restringe apenas ao
cumprimento de legislações, mas se estende ao emprego
de novas doutrinas relacionadas à matéria de segurança
do trabalho. Neste sentido, a adoção de programas gerenciais, contando com a participação efetiva das chefias,
caracteriza-se como atividade substancial para a prevenção de acidentes de trabalho.

gráfico 1

EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL
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Tabela 1

Composição do quadro funcional
Grupo ocupacionais
Grupos ocupacionais

%

Produção - Operação

49

Administração - Apoio

17

Produção - Apoio

16

Administração - Nivel Superior

12

Produção - Nivel Superior

6

TOTAL

100
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Sabe-se que os acidentes de trabalho contribuem negativamente em vários setores da vida pessoal do colaborador, principalmente nos aspectos profissional e familiar,
repercutindo diretamente na sua qualidade de vida.
Por isso, a implantação de um conjunto de ferramentas
gerenciais que visem à redução de acidentes, bem como
de doenças ocupacionais é de suma importância na iniciativa de disseminar a cultura prevencionista, visto que a
eliminação dos riscos ocupacionais depende do comprometimento de todos.
No caso especifico da Casa da Moeda do Brasil, empresa pública socialmente responsável e preocupada com
o bem-estar de seus empregados, existe investimento
contínuo na implementação de um conjunto de medidas
preventivas que propiciem o controle efetivo dos riscos
ocupacionais, ações essas de relevante importância, uma
vez que existe em nosso parque fabril uma gama de agentes insalubres que, em razão da natureza das atividades
desenvolvidas, podem ser potencialmente prejudiciais à
saúde, desde que não sejam adotadas providências preventivas. Elencamos na Tabela 2 alguns riscos.
Conforme demonstrado no quadro anterior, podemos
verificar que a falta de conscientização dos empregados

que manipulam esses insumos nos respectivos processos
produtivos, pode gerar graves riscos à sua segurança e à
sua saúde, por isso temos a preocupação constante de
disseminarmos a cultura prevencionista.
Dessa forma, apresentamos a descrição das ferramentas de gestão que compõem, sob a coordenação técnica
da SEMT, o programa de gestão de Segurança e Saúde do
Trabalho, bem como aos seus resultados no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2010.
Segurança Ocupacional
A Segurança Ocupacional no Brasil é definida por intermédio de Normas Regulamentadoras, Leis Complementares, Portarias e Decretos emanados pelo governo federal,
bem como por Convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Contudo, a legislação vigente não estipula ou normatiza a
utilização de ferramentas gerenciais, sendo facultativa a
criação dessas.
Acidente de Trabalho
Ocorre durante o exercício do trabalho a serviço da
empresa. Provoca lesão corporal ou perturbação funcio-

Tabela 2

controle efetivo dos riscos ocupacionais
Área
DECED
Departamento de Cédulas
• Impressão Offset,
calcográfica e tipográfica

Agente de risco
Álcool Isopropílico; Álcool Etílico; Tolueno; Xileno; Hidróxido de Sódio, Hipoclorito de sódio Cádmio; Chumbo; Cobalto; Cobre; Cromo; Manganês; Níquel; Zinco; e
Atividades com esforço repetitivo.

DEMOM
Departamento de Moedas e Medalhas
• Galvanoplastia; Eletro revestimento
e cunhagem de discos

Cianeto de potássio; Cianeto de cobre; Acido
clorídrico; Acido cítrico, Hidrocarbonetos aromáticos;
Gás natural; e Atividades com esforço repetitivo.

DEGER
Departamento de Gráfica Geral
• Impressão offset, calcográfica, serigráfica e tipográfica.

Metiletilcetona; Acetato de etila; Tolueno; Xileno;
Metanol; Acido sulfúrico; Acido nítrico; Hidróxido de
sódio, Hipoclorito de sódio; Cádmio; Chumbo; Cobalto;
Cobre; Cromo; Manganês; Níquel; Zinco; e Atividades
com esforço repetitivo.

DEMAN
Departamento de Manutenção
• Manutenção Predial e Manutenção Industrial

Trabalho em altura; espaço confinado; subestação
elétrica; solda e corte a quente e obras civis em geral.

Estações de Tratamento de Efluentes

Lodo galvânico; Hipoclorito de sódio; Hidróxido de
sódio; Sulfato de alumínio e Cloreto férrico
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nal e pode causar morte, perda ou redução permanente
ou temporária da capacidade para o trabalho.
Equiparam-se aos acidentes de trabalho:
> Acidente ocorrido durante a prestação de serviços por
ordem da empresa fora do local de trabalho;
> Acidente ocorrido durante viagem a serviço da empresa;
> Acidente ocorrido durante o trajeto entre a casa e o
trabalho ou vice-versa;
> Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo
de trabalho);
> Doença do trabalho (as doenças causadas pelas condições do trabalho).
O acidente de trabalho se deve principalmente a duas
causas:
> Ato inseguro, que consiste no ato praticado pelo homem em não conformidade com as normas de segurança,
possuindo as seguintes espécies: negligência, imprudência e imperícia,
> Condição Insegura, que consiste nos riscos ou perigos originados em razão do ambiente de trabalho, possuindo as seguintes espécies: irregularidades técnicas e
carência de dispositivos de segurança.
Para efeito desse trabalho, consideramos a terminologia
“Acidente de Trabalho Típico” como o evento ocorrido durante o desenvolvimento habitual da atividade laborativa,
podendo ou não culminar em afastamento do trabalhador.
OBJETIVO
Em razão desses fatos e de outros aspectos arrolados
à matéria de segurança e saúde ocupacional, foi proposta
a implantação do Programa de Gestão de Segurança do
Trabalho como forma de massificar as orientações de segurança e sensibilizar os colaboradores quanto à prevenção de acidentes de trabalho por intermédio da adoção
sistêmica de práticas seguras, fomentando, dessa forma,
a cultura prevencionista no âmbito ocupacional por meio
das seguintes ferramentas gerenciais:
Diálogo Diário de Segurança (DDS)
Breve reunião diária (entre 5 e 10 minutos), com a participação do líder e sua equipe, realizada no início da jor-

nada de trabalho, tendo como foco principal a prevenção
de acidentes de trabalho. Nessas reuniões são abordados
assuntos relacionados aos riscos inerentes à natureza da
atividade e/ou em seu entorno;
Curso de Sensibilização de
Prevenção de Acidentes de Trabalho
Treinamento semanal com duração de 4 (quatro) horas,
ministrado a todos os empregados;
Integração (Normas Básicas de Segurança)
Treinamento com duração de 8 (oito) horas, ministrado aos empregados recém-contratados, em que são informados os riscos inerentes aos processos produtivos da
CMB, bem como as medidas de controle existentes (por
exemplo: rodízio de empregados nas atividades com potencial de risco, correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual-EPI, etc.);
Curso de Sensibilização aos Líderes
Treinamento voltado para as gerências e chefias imediatas, com foco na segurança do trabalho, qualidade e
melhoria contínua, abordando ainda a responsabilidade
concernente às esferas cível, criminal e trabalhista;
Curso de Operação de Equipamentos de Transporte
Motorizados
Treinamento destinado à formação, bem como à reciclagem de operadores de empilhadeiras e/ou plataformas
aéreas. Utilizado como critério na concessão de habilitação interna;
Curso de Prevenção de Riscos
Inerentes às Instalações e Serviços com Eletricidade
(Básico e Complementar)
Treinamento voltado para prevenção de acidentes relacionados aos serviços com eletricidade, com carga horária
de 80 horas (40 horas/Básico e 40 horas/Complementar),
sendo seu conteúdo programático estabelecido no Anexo
II da NR-10 da Portaria nº 3.214/78;
Inspeções de Rotina
Auditorias internas realizadas pelo corpo técnico da
SEMT, que visam a identificar e sanar, tanto no ambiente
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quanto no processo produtivo, condições de insegurança
com potencial de causar acidentes de trabalho;
Investigação de Acidentes
Aplicação de um conjunto de procedimentos que objetivam exclusivamente detectar as causas básicas e inéditas
dos acidentes, buscando soluções tecnológicas ou de ordem geral para evitar acontecimentos semelhantes. Nesse
sentido, o principal objetivo dessa ferramenta administrativa é implementar um sistema de melhoria contínua do
ambiente de trabalho;
Análise Preliminar de Risco (ANR)
Documentação elaborada e emitida pelo corpo técnico
da SEMT que visa ao reconhecimento e antecipação dos
riscos ambientais nos serviços que envolvam perigos relevantes, tais como: trabalhos em altura, espaço confinado,
demolições, etc.;
Reunião do Grupo “Meta Acidente Zero”
Reunião mensal com participação dos representantes
das áreas de produção, bem como dos componentes da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e do

DEGEP (incluindo DVBN e SEMT), quando são debatidos
os assuntos atuais pertinentes à matéria de saúde e segurança do trabalho;
Programa de Ginástica Laboral
Conjunto de exercícios físicos realizados no ambiente
de trabalho e em conformidade com a função exercida,
supervisionados por fisioterapeutas, abordando técnicas
de alongamento, relaxamento muscular e flexibilidade
das articulações, tendo como finalidade a prevenção de
Distúrbios Osteo-musculares Relacionados ao Trabalho
(DORT);
CONCLUSÃO
RESULTADOS QUANTITATIVOS
E QUALITATIVOS OBTIDOS
Os dados da Tabela 3 demonstram a redução proporcional do número de acidentes de trabalho e, consequentemente, do absenteísmo. Podemos notar que apesar do
aumento do quadro funcional de empregados, muitos
dos quais inexperientes (em início de carreira) e ainda não
adaptados ao nosso parque fabril e à nossa cultura prevencionista, bem como a potencialidade dos riscos ine-

Tabela 3

Comparativo Acidentes de trabalho típicos com
afastamento x número de empregados x absenteísmo
Itens

2007

2008

2009

2010

26

16

22

17

1.922

2.103

2.298

2.422

% de empregados acidentados

1,35%

0,76%

0,96%

0,70%

% de absenteísmo

4,48%

3,38%

3,24%

2,61%

Indicadores

2007

2008

2009

2010

Quantitativo de cédulas produzidas - Milhões

1.705

2.000

2.245

1.977

Quantitativo de moedas produzidas - Milhões

1.084

1.300

2.000

1.700

17%

32%

16%

-

20%

85%

57%

1.778

1.992

2.103

2.422

-

12%

18%

36%

Nº de acidentes típicos com afastamento
Nº de empregados

Tabela 4

Evolução da produção de cédulas e moedas

% de crescimento de produção de cédulas
% de crescimento de produção de moedas
Quantitativo do quadro funcional da CMB - Un
Ìndice de crescimento do quadro funcional
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Tabela 5

Crescimento do lucro líquido
Itens
Lucro Líquido (em R$ milhões)
% de Crescimento do Lucro Líquido

2007

2008

2009

2010

28.834

103.494

3 30.153

415.623

-

259%

1.045%

1.341%

Ano base: 2007
Tabela 6

Quadro evolutivo dos indicadores de acidentes de trabalho - 2007-2010
Período

2007

2008

2009

2010

Indice Limitador * (%)

1,7

1,5

1,3

1,2

Indice Atingido ** (%)

1,3

0,8

1

0,7

* Meta máxima de acidente no período
**Meta atingidade acidente no período

rentes às nossas atividades já elencados anteriormente,
houve redução substancial dos acidentes de trabalho.
A Tabela 4 a seguir demonstra que o crescimento do
nível de produção para atendimento às necessidades da
sociedade no que tange ao meio circulante, é inversamente proporcional à queda de nosso índice de acidentes de
trabalho, o que demonstra efetivamente o resultado prático da aplicação das ferramentas já citadas.
O crescimento do Lucro Líquido da Casa da Moeda,
demonstrado abaixo, evidencia que ações voltadas à segurança do trabalho e de responsabilidade social com os
empregados colaboram decisivamente para um clima organizacional positivo e que geram resultados significativos
para a organização.
Como consequência da aplicação das diversas ferramentas de prevenção, é possível verificar que, entre os
anos de 2007 e 2010, os indíces de acidentes de trabalho
mantiveram-se abaixo dos índices limitadores e que houve
queda constante desses números, conforme demonstrado
na Tabela 6.
COMENTÁRIOS FINAIS
A Casa da Moeda é uma indústria cuja potencialidade
de risco à saúde e bem-estar físico do trabalhador é inerente às suas atividades. Sabemos, porém, que a aplicação
de ferramentas de prevenção, aliadas ao trabalho de cons-

cientização com os empregados para práticas seguras e a
criação de uma cultura prevencionista, resultou na redução do quantitativo de acidentes de trabalho, mesmo com
o aumento do quadro de empregados e a majoração do
índice de produção.
Pela sua característica de empresa pública, a Casa da
Moeda deve sempre buscar a excelência na gestão de políticas voltadas à prevenção e proteção de seus empregados
contra os riscos relativos às atividades laborais. Muito além
dos valores investidos nos mais diversos setores da organização está a preocupação com os reflexos negativos que
acidentes de trabalho possam causar tanto à sociedade
quanto à vida profissional e pessoal do empregado.
Dessa forma, conseguimos, com uma abordagem dinâmica, conscientizar e sensibilizar os colaboradores para
as práticas seguras, proporcionado bem-estar pessoal e
maior produtividade, melhorando a qualidade de vida e
reduzindo o índice de absenteísmo.
Todo esse cipoal de ferramentas e ações voltadas para
a prevenção garantem um melhor clima organizacional.
Essa afirmativa foi demonstrada em pesquisa elaborada,
em 2010, pelo Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) quanto ao perfil dos
trabalhadores da Casa da Moeda, quando se verificou que
95,3% dos entrevistados afirmaram ter orgulho de ser moedeiros.
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DEPOIMENTOS
“Como ficamos muito tempo numa posição só e fazendo movimentos repetitivos, está sendo muito bom fazer as
ginásticas nos dois turnos.”
Laís dos S. Vieira Quaresma
Auxiliar de Operação Industrial-DECED/ SETO
“Gostaria de elogiar por os exercícios estarem sendo feitos todos os dias, pela manhã e à tarde. Os efeitos no meu
corpo estão sendo muito bons. Sou um dos assíduos aqui.
Venho a todas porque estou me sentindo muito bem.”
Artur dos S. Figueiredo
Operador Industrial-DECED/SEAL
“O Programa de Vacinação é primordial para a saúde
das pessoas, pois com saúde vivemos de forma melhor,
podendo desfrutar do que realmente a vida nos oferece.”
Carlos Henrique Morandini Fontes
Assistente da Diretoria de Produção

“O DDS é uma ferramenta fundamental utilizada na prevenção de acidentes de trabalho, mas que também reflete
na nossa vida particular, pois desde o momento em que
estejamos falando de prevenção e com assuntos abrangentes, tudo o que é comentado nos diálogos diários de
segurança tem aplicação extra empresa.”
Carlos Henrique Morandini Fontes
Assistente da Diretoria de Produção
“Venho percebendo que, desde a implantação do DDS
(Diálogo Diário de Segurança) no parque fabril, a resistência ao uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
diminuiu substancialmente.”
Giuliano S. Brito
Técnico Industrial – DEGEP/SEMT

Wilson Gabriel Dias Lopes é gerente executivo da Divisão de Benefícios; Cláudio Alves de Almeida é gerente da seção de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho; Giuliano dos Santos Brito é técnico industrial II (Segurança do Trabalho); Rafael Francisco Gomes de
Queiros é técnico industrial I (Segurança do Trabalho).
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Cooperativa Agrária Agroindustrial
Carlos Alberto Karasinski

Aprimorando o diagnóstico
do desempenho operacional
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a implantação do Diagnóstico de Desempenho
Operacional (DDO) na Cooperativa Agrária Agroindustrial, iniciado em 2007, que faz parte do
Gerenciamento pelas Diretrizes, vinculado ao Planejamento Estratégico. O DDO incorpora
o Sistema Orçamentário Integrado, que é estruturado em três grupos: GMR (Gerenciamento
Matricial de Receitas), GMD (Gerenciamento Matricial de Despesas) e DDO (Diagnóstico de
Desempenho Operacional).
A aplicação da metodologia é apresentada por meio do
estudo de caso, quando se demonstra a execução de cada
etapa de implantação e de gestão no Departamento de
Manutenção, tendo como objetivo identificar os problemas de desperdício nos processos e a redução de custos
de manutenção.
A implantação teve como premissa os seguintes princípios:
> Desdobramento dos custos: implica que, para a definição das metas, todos os custos devem ser detalhados
até o nível de atividades e de unidade orçamentária.
> Acompanhamento sistemático: implica instituir uma
dinâmica de acompanhamento mensal dos resultados,
comparando-os com as metas e definindo ações corretivas para os desvios.
> Controle cruzado: isso significa que todos os custos
orçados devem ser acompanhados por duas pessoas.
A implantação do DDO sistematizou a gestão do orçamento de manutenção, desde a elaboração, aprovação,
até o acompanhamento e controle.
O orçamento de manutenção para o ano de 2010 foi de R$
11,7 milhões, o que representou 14% do custo industrial total.
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O orçamento é estratificado dentro de cada uma
O objetivo é demonstrar o
A competitividade
das unidades de negócio por especialidade: elétriuso do método Diagnóstico
promovida
pela
ca, mecânica, civil, montagem, projetos, melhoria
do Desempenho Organizaglobalização
operacional e veículos e, para finalizar, entre mão
cional (DDO) como ferrade obra e material/serviço.
menta para a otimização dos
dos mercados
Para a gestão do orçamento de manutenção,
custos operacionais, contriconsumidores
são estabelecidas metas para cada um dos indicabuindo de forma significativa
vem forçando
dores; entre eles, o principal é o de custo em reais
para a melhoria na gestão e a
por tonelada produzida.
redução dos gastos diretos e
as empresas
A elaboração de metas desafiadoras, porém posindiretos de fabricação.
a
desenvolver
síveis de se alcançar, transformou o exercício de
cada vez mais
gestão orçamentária num trabalho em que existe a
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
participação de praticamente todos os envolvidos,
Diagnóstico
seus produtos
que discutem os valores disponíveis por mês, quais
de Desempenho
e
processos
são os ativos que devem receber o recurso.
Operacional
internos
Além dos ganhos financeiros e de produtividade, o
Trata-se de um método de
projeto ajudou a mostrar muitas particularidades em
identificação e realização de
relação ao perfil do consumo do orçamento nas unioportunidades nos processos
dades de processo e também a melhorar a gestão da manuindustriais ou de serviços. Por meio de uma análise critetenção. A elaboração do orçamento de 2010 foi baseada nas
riosa do processo e de seus indicadores de desempenho, é
lições aprendidas com o projeto, sendo um dos diferenciais a
possível a identificação de pontos de excelência e otimizaimplantação de metas específicas por tipo de atividade e por
ção. Em conjunto com a equipe técnica da empresa e com
família, dentro do orçamento geral da manutenção.
a utilização de ferramentas de melhorias de processo, são
O sucesso empresarial pode estar consubstanciado à
definidas e trabalhadas as ações para o alcance dos resulelaboração de um planejamento estratégico, em que são
tados esperados (INDG, 2007). Segundo a mesma fonte, o
desenvolvidas estratégias que estabelecem a direção que
DDO permite eliminar grande parte do desperdício de cada
se deve seguir para o aproveitamento das oportunidades e
processo da empresa. O objetivo é que a empresa tenha
a redução dos riscos. O presente trabalho visa a analisar o
um domínio de seus processos e um nível de excelência
desdobramento do plano estratégico anual de uma coointerna com dados históricos, o que permite comparações
perativa, como forma de obtenção de diferencial compecom desempenhos de outras empresas (benchmarking). O
titivo dentro de ambientes em constante transformação.
DDO aborda, além de tudo, o gerenciamento orçamentáPara tanto, embasado nos conceitos de gerenciamento
rio cruzado, baseado na análise parametrizada dos gastos
pelas diretrizes, foi realizado o detalhamento das etapas
operacionais (despesas e custos fixos). Está dividido em
do desdobramento anual de uma Cooperativa do Agroduas etapas distintas: o Planejamento Orçamentário, que
negócio.
identifica as oportunidades de ganhos em razão das metas
A competitividade promovida pela globalização dos merfixadas, e o Controle dos Gastos, que é a realização dessas
cados consumidores vem forçando as empresas a desenoportunidades.
volver cada vez mais seus produtos e processos internos.
Os elementos básicos desse modelo de gestão são os
A gestão para resultados é a ferramenta administrativa
Pacotes de Despesas (Agrupamento de contas contábeis),
apropriada para um gerenciamento focado em resultados,
que identificam e agrupam os tipos de despesas da emque une a missão aos planos de ação que fazem parte do
presa e as entidades da empresa, que são os locais em que
dia a dia da organização. Também serve como importante
as despesas ocorrem. Para que os resultados sejam alcaninstrumento de comunicação do desempenho, tanto inçados, alguns pré-requisitos devem ser atendidos:
terna quanto externamente (Rossi, 1999).
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Estratégia
Como atingir a visão proposta pelo DDO, por intermédio de objetivos e ações estabelecidas;
Tecnologia
Definir ferramentas a serem utilizadas para suportar o
processo DDO;
Comunicação
Alinhar a comunicação para as lideranças dos objetivos
da proposta;
Organização
Definir papéis e responsabilidades das áreas e dos especialistas do DDO envolvidos no processo a ser transformado;
Indicadores de Desempenho
Indicadores estratégicos e de processo, para garantir o
valor objetivado e direcionar o processo e as pessoas para
a visão estabelecida.
A metodologia DDO está embasada em alguns termos
técnicos que merecem um rápido esclarecimento antes
da abordagem do estudo de caso.

O Custo fixo é a soma de todos os fatores fixos de produção. São aqueles cujo montante não depende do volume produzido, considerando um dado intervalo relevante
de tempo. A partir dos custos fixos aliados à margem de
contribuição, como objetivo da empresa, determina-se
o ponto de equilíbrio contábil e econômico. Nesse último, o empresário estabelece objetivos de retorno sobre o
investimento. Segundo Martins (1996), sabidamente, não
existem custo ou despesa eternamente fixos: são, isso sim,
fixos dentro de certos limites de oscilação da atividade a
que se referem, sendo que, após tais limites, aumentam,
mas não de forma exatamente proporcional, tendendo a
subir em “degraus”. Assim, o custo com a supervisão de
uma fábrica pode se manter constante até que se atinjam,
por exemplo, 50% da sua capacidade; a partir daí, provavelmente precisará de um acréscimo para conseguir desempenhar bem sua função.
Exemplos: Mão de obra indireta, contas de telefone da
fábrica, depreciação das máquinas da produção, aluguel
do prédio utilizado para produção da fábrica etc.
Em relação aos custos variáveis, em inúmeras empresas, os únicos custos realmente variáveis no verdadeiro
sentido da palavra são as matérias-primas.
Mesmo assim, pode acontecer de o grau de consumo

figura 1
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delas, em algum tipo de empresa, não ser exataCusto Operacional: É o custo
A Cooperativa
mente proporcional ao grau de produção. Por
associado à operação, gestão e
Agrária
está
exemplo, certas indústrias têm perdas no procesestrutura do processo. Pode ser
situada no
samento da matéria-prima que, quando o volume
direto ou indireto.
produzido é baixo, são altas, tendendo a diminuir
Custo Direto: É o custo opedistrito de Entre
percentualmente quando a produção cresce. Pode
racional de geração de valores
Rios,
município
a mão de obra direta, noutro exemplo, crescer à
adicionados.
de Guarapuava
medida que se produz mais, mas não de forma exaCusto Indireto: É o custo
tamente proporcional, devido à produtividade que
operacional de geração de re(PR) e ocupa
tenderia a aumentar até certo ponto, para depois
ferências.
uma
área
de
começar a cair. Se o pessoal tem oito horas para
105 km2
produzir 60 unidades, quando normalmente levaria
A FORÇA QUE VEM DO CAMPO
seis para tal volume, provavelmente gastará todas
A Cooperativa Agrária está
as oito horas trabalhando de forma um pouco mais
situada no distrito de Entre
calma (se não estiver o volume por hora condicionado por
Rios, município de Guarapuava (PR) e ocupa uma área de
máquinas). Se o volume passar para 80 unidades, traba105km2, sendo 15km2 de área construída.
lharão as mesmas oito horas; se for de 90 unidades, talvez
A Cooperativa Agrária está subdividida em cinco unidalevem pouco mais de nove horas, em razão do cansaço,
des de negócio:
que faz decrescer a produtividade.
Exemplos: Matéria-prima, mão de obra direta, embalaMaltaria Agromalte
gens, energia elétrica (consumida na fabricação direta do
Principal unidade da Cooperativa Agrária, foi inauguraproduto) etc.
da em 1981 e atualmente é a maior maltaria da América
Entre as terminologias mais comumente utilizadas peLatina e a 10ª maior do mundo em volume de produção,
las empresas, podemos citar:
contribuindo com 35% do mercado nacional de malte.
BENCHMARK: Referencial de excelência em qualquer
processo.
Fábrica de Rações
BRAINSTORMING: Tempestade de ideias. Método utiliInaugurada em 1975, suas instalações foram modernizado para levantamento das causas, soluções, ideias relazadas em 1992 e atualmente produzem em torno de 200
tivas a algum problema.
tipos de rações animais (a granel e ensacados) para aves,
DRE: Demonstrativo de Resultados de Exercício.
suínos, bovinos, caprinos, equinos, peixes, codornas, coeEBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
lhos e ovinos. Anualmente são produzidas 140 mil tonelaand Amortization, que traduzido literalmente para o pordas de rações bovinas, principalmente para os estados do
tuguês significa: “Lucros Antes de Juros, Impostos, DepreParaná, de Santa Catarina e de São Paulo.
ciação e Amortização” (Lajida).
GQ: Gestão da Qualidade.
Esmagadora de Soja
PDCA: Planejar, Desenvolver, Checar, Agir.
Tem capacidade instalada de processar 480 mil toneSOMI: Sistema Orçamentário Matricial Integrado.
ladas por ano e está situada à margem da BR 277 – Km
Custo Fixo: Soma de todos os fatores fixos de produ354/Guarapuava. Sua localização é estratégica, já que
ção. São aqueles cujo montante não dependem do voluGuarapuava é um importante entroncamento no Paraná,
me, considerando um intervalo relevante de tempo.
estando localizada no cruzamento de vias que interligam
Custo Variável: Soma dos fatores variáveis de produas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do Paraná.
ção. Custos que mudam de acordo com a produção ou
a quantidade de trabalho. Exemplo: o custo de materiais,
Moinho de Trigo
suprimentos e salários da equipe de trabalho.
Tem capacidade instalada para industrializar 140 mil
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toneladas de trigo por ano, produzindo farinhas
sob os mais rigorosos e modernos procedimentos
técnicos. Esse padrão trouxe ao Moinho de Trigo
a certificação internacional HACCP, conferida pela
BvQI, de acordo com os padrões da RvA, da Holanda, e posteriormente a ISO 22000, tornando-se o
primeiro moinho da América Latina a ser certificado
em segurança alimentar.
Os principais mercados das farinhas produzidas pela
Agrária são fábricas de biscoitos, panificação e massas
localizadas nos estados de São Paulo e do Paraná.

A Maltaria
Agromate,
principal unidade
da Cooperativa
Agrária, foi
inaugurada
em 1981 e
atualmente é a
maior maltaria da
América Latina
e a 10ª maior do
mundo

Unidades de Recepção
e Armazenagem de Grãos
Possui capacidade estática para armazenar
691.700 toneladas de grãos. Para facilitar a entrega
da safra pelos cooperados, foram construída além
das instalações na Colônia Vitória, em Entre Rios,
mais duas centrais de recebimento e armazenamento, em
Pinhão e Guarapuava, sendo que Guarapuava dispõe também de ligação ferroviária.

Missão e visão
A missão da Agrária é: “Desenvolver, produzir e comercializar produtos agroindustriais, agregando valor, com
tecnologia adequada e qualidade superior, visando à satisfação dos clientes, respeitando o indivíduo, os princípios
do cooperativismo e o meio ambiente.”
A visão da Agrária é: “Ser referência nacional em tecnologia de produção agroindustrial e gestão cooperativista.”
IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
Estrutura Funcional
Para a implantação do Sistema Orçamentário Integrado
(SOI) na Agrária, foi designado um grupo de colaboradores
que ficaram responsáveis por receber o treinamento e se
tornarem Gestores de Pacote, porém, para que toda a responsabilidade pelo programa ficasse nas mãos dos Gestores de Pacote, foi estabelecida a responsabilidade de cada
um dos envolvidos na gestão, conforme mostrado a seguir.
Coordenador dos Matriciais
> Propor a estrutura dos matriciais (pacotes, contas e
gestores);

> Propor e coordenar o
cronograma de atividades;
> Orientar e treinar os gestores de pacote na aplicação
do método;
> Auxiliar os gestores de
pacote na identificação de parâmetros, indicadores e meta
preliminar;
> Acompanhar as etapas e
seus desdobramentos nos ciclos do PDCA;
> Consolidar as entregas
pré-definidas de cada etapa
de forma padronizada;
> Contatar as gerências,
caso necessário, para o bom
andamento das atividades
dentro dos prazos e requisitos do cronograma;
> Propor, implantar e orientar a gestão à vista padronizada;
> Aplicar o diagnóstico nos matriciais apontando oportunidades de melhoria;
> Elaborar relatórios e reportar o andamento à coordenação de RH/qualidade e superintendência;
> Fornecer informações do desempenho dos matriciais
para os gerentes das áreas.
Gestores de Pacotes
> Entender profundamente a natureza dos gastos e/ou
receitas nas áreas;
> Identificar o melhor parâmetro gerador de gasto/receita;
> Realizar avaliações no local de ocorrência do gasto/
receita;
> Analisar os indicadores, com uso de ferramentas estatísticas, identificando oportunidades de ganhos para o
pacote;
> Propor metas para todas as áreas;
> Negociar as metas propostas com cada uma das áreas;
> Identificar as causas fundamentais que ocasionam o
problema identificado;
> Buscar melhores práticas e divulgá-las para as áreas
em que possam ser aplicadas;
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> Elaborar os planos de ação em conjunto com as unidades e padrões de gastos;
> Executar as ações de sua responsabilidade e acompanhar as ações de cada área e os resultados do pacote;
> Analisar em conjunto com as áreas as causas das anomalias e propor ações corretivas suficientes para a recuperação do resultado do seu pacote;
> Revisar os padrões e registrar os ciclos de melhoria
anualmente.
Coordenadores das Unidades de Negócio
> Contribuir com informações acerca de dados históricos da área e suas práticas profissionais
> Analisar e negociar as metas propostas com cada um
dos gestores de pacote;
> Elaborar os planos de ação, em conjunto com o gestor de pacote, para atingir as metas da área;
> Executar as atividades segundo os padrões e planos
de ação estabelecidos, garantindo que o orçamento será
cumprido;
> Executar as ações de sua responsabilidade e acompanhar os resultados da área;
> Analisar em conjunto com os gestores de pacote as
causas das anomalias e propor ações corretivas suficientes
para a recuperação do resultado da sua área;
> Divulgar metas e planos de ação para sua equipe.
Gerentes dos Matriciais
> Aprovar e criar condições para implementação da estrutura dos matriciais (pacotes, contas e gestores);
> Aprovar e criar condições para a implementação do
cronograma de atividades propostas;
> Aprovar as metas e ações planejadas para otimização
de gastos/receita da sua matriz;
> Aprovar e buscar atingir as metas que suas coordenações definiram;
> Liderar as reuniões para o acompanhamento dos resultados;
> Cobrar a efetividade das análises das causas e proposições de ações para solucionar as anomalias;
> Zelar pela aplicação do método nas áreas da sua matriz;
> Analisar, na coordenação dos matriciais, as oportunidades de melhoria identificadas;

> Buscar, na direção, recursos para ajustar ou melhorar
o modelo matricial;
> Garantir a implementação das melhorias.
Identificação do Problema
Desta primeira etapa, dois resultados são esperados:
> Identificação das lacunas existentes;
> Estabelecimento de uma meta global.
A lacuna é a diferença entre seu resultado atual e o
melhor resultado existente ou sonhado, (ou seja, o maior
resultado que pode ser esperado como ganho com a solução de um problema).
Na primeira opção, a lacuna pode ser identificada analisando historicamente o problema, comparando-o internamente entre áreas semelhantes ou ainda comparando o
resultado com uma empresa externa, seja ela concorrente
ou não, desde que o indicador a ser comparado tenha os
mesmos critérios utilizados. Para que essa comparação
seja possível de ser realizada, é importante que esse indicador esteja parametrizado.
A segunda opção se aplica caso não tenham sido levantados indicadores que permitam a comparação ou que
sejam insuficientes para a empresa, a lacuna será um resultado sonhado pelos gestores e pela alta administração
para que o resultado final da empresa seja alcançado, ou
seja, para se atingir determinado EBITDA, calcula-se qual é
o patamar de custos necessário, qual limite de gasto para
compor o resultado esperado.
Com o levantamento das lacunas, o estabelecimento
da meta global deve ser negociado com os gerentes e
com a alta administração, de forma integrada com a meta
de EBITDA da formulação estratégica, ou seja, a soma das
metas globais de todos os pacotes, com os projetos estratégicos e investimentos, devem ser suficientes para gerar um resultado acima do EBITDA definido para o período
subsequente, ou seja, para superar as metas de sobrevivência da empresa.
A evolução do orçamento de manutenção nos últimos
anos mostra o reflexo do cenário da Cooperativa Agrária
em relação à estruturação de um departamento de manutenção, e a implantação de modernas técnicas de gestão.
A análise do Gráfico 1 mostra que houve um aumento significativo do orçamento de manutenção nos últimos anos.
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gráfico 1

Evolução dos Recursos Financeiros da Manutenção
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gráfico 2

Evolução da Produção em toneladas processadas por ano
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A análise deve ser aprofundada com a análise do cenário produtivo, no qual a produção em toneladas das unidades de negócio passou de 350.000 para mais de 950.000
toneladas nos últimos 13 anos, conforme o Gráfico 2, que
mostra também o comportamento do percentual do custo
de manutenção e do custo industrial, em que é possível
avaliar a evolução do orçamento da manutenção sem a
necessidade de trazer os resultados para o valor presente.
Estudos de indicadores de classe mundial relatam que,
para o ramo alimentício, o custo de manutenção deve ficar entre 10 e 15%, pois acima disso está ocorrendo desperdício e, abaixo, o sucateamento do ativo.

> Desdobramento do problema ao menor nível possível, priorizando os subproblemas identificados;
> Metas preliminares para todas as áreas;
> Análises com levantamento das oportunidades para
cada subproblema.
A análise de Pareto consiste na elaboração de gráficos
contendo dois eixos: primeiro eixo em formato de barras,
com o gasto estratificado por área em ordem decrescente
(do maior para o menor); e um eixo secundário em linha
do % acumulado de participação das áreas, iniciando da
área de maior valor de gasto.
No Gráfico 3 está representado o Pareto do pacote Manutenção para o orçamento de 2011.
Esse desdobramento deve ser feito até o menor nível
possível. No exemplo acima, para os problemas prioritários, deveria ser feito um novo desdobramento por mão
de obra e material/serviço, e também por especialidade:
Elétrica, Mecânica, Civil, Montagem, Veículos, Projetos e
Melhoria Operacional.
O Gráfico 4 mostra a composição do orçamento de
manutenção para o ano de 2011, com os percentuais se-

Análise do Fenômeno
(Desdobramento do Problema)
Essa etapa é consideravelmente uma das mais importantes e crítica para o processo de planejamento, pois o
desdobramento do problema é a base, o ponto-chave,
para as etapas subsequentes. A correta identificação do
problema desdobrado permite que as demais etapas tenham o embasamento necessário.
Os resultados esperados dessa etapa são:
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gráfico 4

Composição do Orçamento de Manutenção
Composição do Orçamento de Manutenção para 2011
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gráfico 5

Evolução do Indicador de manutenção na Coopersul
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parados por mão de obra e material/serviço para as principais unidades de negócio da Agrária.
Para o acompanhamento da evolução dos custos ao
longo do tempo, foi elaborado o indicador de custo de
manutenção pela tonelada produzida na unidade de negócio, definido em R$ / tonelada.
Com a definição dos parâmetros, é necessário fazer a
coleta dos dados nos locais de origem, buscando ao máximo a confiabilidade dos dados por meio de sistemas e,
caso necessário, parâmetros coletados manualmente.
Os gastos parametrizados deverão ser comparados por
meio de análises, sejam elas históricas ou comparativas
por meio de benchmark interno/externo, com variabilidade do indicador, cartas de controle, de capacidade, histogramas, correlação, análise de tendência, e estatísticas
descritivas, média, mediana, desvio padrão, etc.
Como forma de exemplo, segue a evolução do indicador de custo de manutenção em reais por toneladas na
Esmagadora de Soja Coopersul nos últimos 8 anos, onde o
indicador mostra o resultado das políticas de manutenção
implantadas nos últimos 4 anos, quando foi revertida a
tendência de crescimento do indicador, para um patamar
estável nos últimos 3 anos (ver gráfico 5).
Entre as ferramentas que a metodologia Seis Sigma utiliza para o desdobramento da análise de dados, o Diagrama de Árvore é muito útil para mostrar quais são os componentes do custo, facilitando a visualização dos pontos

que causam o maior impacto na formação do valor total.
Para cada análise comparativa, encontraremos o indicador parametrizado entre as áreas, que nos permite
identificar oportunidades ao estabelecermos um indicador como referência, seja ele um benchmark interno ou
externo (melhor valor praticado por uma área interna ou
uma referência no mercado), seja ele a média aritmética, a
média excluindo-se os extremos, mediana, etc. Ao definirmos o indicador de referência, quando o sentido do indicador seria quanto menor melhor, estabelecemos que as
áreas que estão acima desse indicador devem reduzir até
esse indicador. Chamamos esse indicador de referência de
meta preliminar, ou seja, um limite de gasto, no qual haverá uma meta preliminar diferente para unidade de negócio,
e cada área terá uma meta preliminar, ou uma meta para
manter seu indicador atual ou para reduzir.
O Gráfico 6 mostra um exemplo de ferramenta para
avaliação dos melhores resultados e a projeção da meta
para o ano seguinte, com base na lacuna identificada na
Esmagadora de Soja.
Negociação de Metas
Essa etapa é basicamente o processo de negociação
das metas individuais dos pacotes em conjunto com as
áreas, onde o gestor do pacote aplica a habilidade de negociação no processo.
Os resultados esperados dessa etapa são:

gráfico 6
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gráfico 2

Diagrama de Árvore

Mecânica
Orçado
788.691,90
Indicador
1,64
%
46%

Elétrica
Orçado
461.781,53
Indicador
0,96
Indicador
27%

DDO 2010 - Manutenção
Orçado
1.702.939,80
Indicador
3,55

Civil
Orçado
100.847,63
Indicador
0,21
Indicador
6%

Mão de Obra
Orçado
283.929,08
Indicador
R$ 0,59

Orçado
Indicador

Mão de Obra
Orçado
R$ 281.686,73
Indicador
R$ 0,59

Orçado
Indicador

SCP
Orçado
Indicador
Indicador

18.415,33
0,04
1%

Material
R$ 180.094,80
R$ 0,37

Mão de Obra
Orçado
R$ 75.635,72
Indicador
R$ 0,16

Orçado
Indicador
Montagem
Orçado
241.527,07
Indicador
0,50
Indicador
14%

Material
R$ 504.762,82
R$ 0,59

Material
R$ 25.211,91
R$ 0,06

Mão de Obra
Orçado
R$ 140.085,70
Indicador
R$ 0,29

Orçado
Indicador

Material
R$ 101.441,37
R$ 0,21

mao
Orçado
Indicador
Indicador

19.616,33
0,05
1%

Veículos
Orçado
R$ 72.060,00
Indicador
0,15
Indicador
4%

> Negociações efetuadas em acordo com todas as áreas que envolvem o pacote;
> Metas definidas para todas as áreas, em indicadores e
valores absolutos.
O gestor de pacote deve negociar as metas com as áreas e
apresentar, por meio de fatos e dados, como foi feita a análise
que está propondo as metas, demonstrando o critério utilizado

na definição da meta preliminar. O coordenador tem no gestor
de pacote o apoio técnico e estatístico, que auxilia na identificação de oportunidades para melhorar os resultados da sua área.
As metas negociadas devem ser atingíveis, e ao mesmo
tempo desafiadoras.
No momento da negociação, não devem ainda ser discutidas as ações que serão feitas para atingir as metas, primeiro ela é negociada, posteriormente se define como ela
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principais origens das causas,
será atingida. Metas que não necessitam de esforços
A área de
sendo eles método, meio, mão
para serem atingidas são metas “frouxas”, não neCoordenação
de obra, máquinas, matériacessitarão e tampouco dependerão de um plano de
dos Matriciais,
-prima e medição. Por ser uma
ação para serem atingidas.
tempestade de ideias, em um
As metas preliminares devem embasar a meta de
dentro da
primeiro momento nenhuma
EBITDA da Agrária, contribuindo com uma parceGestão
da
das causas deve ser descartada,
la para o resultado esperado para o próximo ano.
Qualidade,
apenas interpretada e registraA definição final das metas é de responsabilidade
da no diagrama com o intuito
do coordenador da área. Em caso de não haver um
estará
de não repreender nenhuma
acordo com o gestor de pacote, o coordenador
acompanhando
pessoa que esteja contribuindo
deverá justificar e negociar com a Superintendência
as etapas
para o processo.
da Agrária a meta para a sua área.
Essas causas devem ser reA área de Coordenação dos Matriciais, dentro
do processo
gistradas em formato de probleda Gestão da Qualidade, estará acompanhando
aleatoriamente
ma, de forma pejorativa, deve
as etapas do processo aleatoriamente, de forma a
ser algo ruim, utilizando nas
acompanhar pelo menos 1 ou 2 negociações com
frases, por exemplo: “Falta de...”,
as áreas de cada pacote. Caso o gestor de pacote
“excesso de...”, “não utilização de...”, etc. Caso a causa seja
sinta necessidade de maior envolvimento e orientação da
sugerida com outra conotação, pergunte ao colaborador
GQ, deverá contatar a coordenação para programar a parreferente ao fato “qual o problema?”, como esse fato imticipação nas etapas necessárias.
pacta no efeito indesejado. Essa interpretação é necessária
para que fique claro efetivamente qual o problema levanAnálise de Processo (Causas)
tado, inclusive para que as causas com o mesmo signifiCom as metas negociadas, inicia-se a etapa de análicado, eventualmente escritas de forma diferentes, estejam
se de processo em que é necessário identificar as causas
agrupadas.
fundamentais que impedem atualmente os resultados de
Como forma de incentivar todos os envolvidos a partiserem atingidos.
ciparem do processo, solicita-se que cada um registre em
Os resultados esperados dessa etapa são:
um papel ou post it, pelo menos 3 (três) causas que acre> Levantamentos das causas que impedem o atingimendite terem impacto na meta. Após, recolhem-se os papéis
to da meta proposta, para cada subproblema priorizado;
e em conjunto se interpretam e registram-se as causas no
> Identificação das causas fundamentais que geram o
diagrama.
efeito indesejado.
Após a identificação das causas, todos os envolvidos atribuem notas para as causas, considerando qual o impacto,
Para uma análise de processo consistente, é necessáfacilidade e autoridade sobre a causa. As notas devem ser
rio que participem todas as pessoas com conhecimento
distribuídas em 20% com nota alta, 30% com nota modetécnico sobre o processo e pessoas que estejam operarada e 50% com nota fraca. Com a distribuição das notas, é
cionalmente vinculadas ao resultado, incluindo desde cofeita a priorização das causas com maior pontuação, priviordenadores como supervisores e operadores que tenham
legiando causas suficientes a serem bloqueadas para que a
impacto ou conhecimento sobre o processo.
meta seja atingida. Nesse momento selecionam-se as cauPara essa etapa, utiliza-se a ferramenta Brainstorming,
sas que serão trabalhadas, questionam-se os envolvidos; se
ou seja, tempestade de ideias, baseada no diagrama de
essas causas forem solucionadas, a meta será atingida; se
causa e efeito (Ishikawa ou espinha de peixe), em que
negativo, será necessário buscar mais causas para serem
neste diagrama são levantadas as possíveis causas que getrabalhadas; dependendo do tamanho do desafio são veriram o efeito indesejado, ou que impedem o efeito deseficados se aqueles esforços serão suficientes.
jado. Nesse diagrama utilizamos os chamados 6Ms, seis
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Com as causas priorizadas, deve ser analisada cada
causa separadamente para buscar a causa fundamental.
Para isso, utiliza-se a ferramenta dos “5 porquês”, quando
para cada causa, pergunta-se “por quê a causa ocorre” repetidamente até que se chegue à causa fundamental. Essa
ferramenta auxilia a conhecer e eliminar a causa e não o
sintoma do problema.
Elaboração dos Planos de Ação
O plano de ação deve representar todo esforço que será
despendido para o atingimento das metas negociadas.
Para elaborar os planos plenamente, os resultados abaixo são esperados:
> Bloqueio de todas as causas priorizadas;
> Plano de ação para cada subproblema priorizado;
> Elaboração ou revisão dos padrões de gasto.
Com as causas fundamentais identificadas, devem ser
propostas ações para bloquear a causa fundamental e
atingir os resultados estabelecidos. Para cada subproblema priorizado, deve ser elaborado um plano de ação tanto para atingir melhores resultados como para mantê-los
(ressalta-se que às vezes pode ser mais difícil manter um
resultado esperado do que melhorá-lo, necessitando de
um plano de ação consistente).
O modelo de plano de ação a ser utilizado é o “5W2H”,
ou seja, “What”, “Where”, “Who”, “When”, “Why”, “How” e
“How Much”, em que em todos esses campos é obrigatório seu preenchimento conforme descrição abaixo.
What
O que: Ação que será executada. Chamada de “macroação”, deve utilizar este campo para registrar a ação que
irá bloquear a causa e melhorar o resultado. Ela deve iniciar com verbo no infinitivo (automatizar, terceirizar, centralizar,...)
Where
Onde: Onde será executada a ação.
Who
Quem: Quem é o responsável pela ação. Este responsável não precisa necessariamente ser quem executará a
ação, e, sim, quem irá garantir que a ação seja realizada.

Nesse campo deve ser preenchido com o nome de uma
única pessoa, nunca com mais de uma, nem com o nome
do departamento, ou do cargo, ou da área etc.; como padrão, deve-se utilizar o cadastro do colaborador como
consta no Group Wise;
When
Quando: Quando a ação será executada. Este campo
deve ser preenchido planejando a data de inicio e a data
de término da ação proposta. Deve conter apenas datas
contendo dia, mês e ano, nunca preencher com palavras,
por exemplo: “imediato”; “quinzenalmente”; “daqui a 30
dias” etc.
Why
Por que: Justificativa para a execução da macroação.
Descrever de forma sintética para que a ação esteja sendo
executada, o que se espera ou qual o resultado dessa ação.
How
Como: Como a macroação será executada. Esta descrição serve para desdobrar as ações de melhoria propostas
em etapas intermediárias, e, assim como a ação, deve iniciar com verbo no infinitivo (treinar, preparar, implementar,
revisar,...).
How much
Quanto: Qual o resultado esperado com a macroação o
quanto ela custa. Este campo deve ser utilizado para estimar o resultado que se espera obter com cada macroação
proposta ou o investimento para que ação seja realizada.
A soma desses valores ao final da elaboração do plano de
ação deve representar o ganho estimado do pacote. Nesse
campo, somente devem ser preenchidos valores, nunca
utilizar texto, somente números.
Ao final do plano elaborado, os envolvidos devem avaliar se o plano será suficiente para garantir o atingimento
da meta proposta, se as ações de melhoria são consistentes e se as causas serão bloqueadas. Se houver previsão de
que a meta não será atingida, novas medidas deverão ser
propostas.
Caso a meta seja desafiadora o suficiente que exija a
inovação do processo, os envolvidos devem avaliar a necessidade de melhorar sua qualificação técnica, negocian-
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do com seus coordenadores e com o RH para buscar essa
qualificação necessária. A proposição de medidas adequadas depende muito da capacidade técnica da equipe
que está tratando o problema, isto é, vai depender bastante do conhecimento técnico sobre o processo relacionado com o problema, da experiência na solução de
problemas e de outros conhecimentos, como de ferramentas da qualidade.
Para que resultados diferentes sejam alcançados, a
forma de execução possivelmente deverá ser diferente
também, pois se fizermos da mesma forma como havíamos realizado, existe grande probabilidade de obtermos
os mesmos resultados indesejados. Portanto, os padrões
de realização do gasto devem ser elaborados ou alterados
para que uma nova rotina seja implantada.
Execução dos Planos de Ação
Após toda a etapa de planejamento, deve-se dar inicio
ao “D” do PDCA, ou seja, executar tudo o que foi planejado.
Nessa etapa, espera-se:
> Execução das atividades conforme os novos padrões
estabelecidos;
> Realização das ações previstas no plano de ação.
Com os novos padrões estabelecidos ou revisados, eles
devem ser implementados na rotina das áreas que interferem nos custos. Esses padrões devem regulamentar o uso
ou o controle dos custos. No caso da energia elétrica, o
usuário deve proceder para que o custo diminua, em quais
horários a tarifa é mais barata, quais as máquinas têm um
consumo maior, etc.
E assim como os padrões, as ações previstas devem ser
executadas conforme o planejado, para que os resultados
sejam alcançados. Mensalmente, cada responsável deverá
efetuar a atualização das ações sob sua responsabilidade
até o 5º dia útil do mês subsequente, registrando as datas
das ações realizadas no mês anterior, permitindo posteriormente um controle das ações propostas conforme o
status delas.
Para atualização do status de cada ação segue a seguinte descrição:
> Atrasada: a ação estará atrasada quando expirar a data
de término.
> Inviável: quando cálculos mostrarem a inviabilidade

da ação, ou então, evidências de questões políticas/ ambientais/ segurança que impeçam a ação de ocorrer.
> Faltam recursos: quando a ação for comprovadamente viável, porém não há recursos para sua execução
ou há outras prioridades definidas pelos gerentes.
> Cancelada: para as ações canceladas deve ser mostrada a impossibilidade de realização das mesmas ou então somente com aprovação da gerência.
> Em andamento: ação que já foi iniciada e o prazo de
término ainda não expirou.
> Não iniciada: ação que ainda não foi iniciada e o prazo
de término ainda não expirou.
> O.k.: ação concluída.
Avaliar os Resultados Frente às Metas
Com as execuções do planejado, ao mesmo tempo inicia-se a etapa “C” de controle do planejado, ou seja, controlar a execução planejamento, incluindo principalmente
o controle dos resultados e das ações.
Nessa etapa, espera-se:
> Matriz de resultados das áreas X contas dos pacotes;
> Identificação dos desvios em relação às ações planejadas através de faróis;
> Controle dos planos de ação;
> Reunião para controle dos resultados alcançados
mensalmente por área.
Para controlar os resultados, elabora-se uma matriz
contendo nas colunas as áreas desdobradas (gerência, coordenação) e nas linhas os matriciais (programa, pacote,
conta). Nessa matriz confrontam-se os resultados obtidos
com os valores planejados, obtendo-se o farol com a cor
da seguinte maneira:
> Farol vermelho: desvio indesejado acima de 5% da
meta;
> Farol azul: para desvio desejado acima de 20% da
meta prevista;
> Farol amarelo: desvio indesejado abaixo de 5% da
meta prevista;
> Farol verde: para os demais resultados dentro da meta
prevista.
Com o intuito de envolver os colaboradores que têm
impacto nos resultados, deve-se utilizar a gestão à vista
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de forma a acompanhar visualmente dentro da área
RESULTADOS
o volume de
os principais indicadores que requeiram controle.
Antes de se relatar os gaproduções
Caso as análises ou ferramentas utilizadas necesnhos financeiros obtidos com
foi maior
sitem ser de conhecimento dos coordenadores,
a implantação do programa,
supervisores e colaboradores, o gestor de pacote
um ponto muito importante a
que o orçado
deverá levantar essa necessidade de treinamento e,
ser refletido é o conhecimento,
inicialmente,
se necessário, instruir a área para compreensão das
esse diferencial entre as empreo que
ferramentas.
sas que buscam a excelência e
Da mesma forma que os resultados, a execuaquelas que estão sempre tenproporcionou
ção dos planos de ação é controlada de forma vitando achar um culpado pela
um
aumento
da
sual através da análise de gráficos, com o gráfico
sua inércia. As empresas que
verba disponível
de pizza para analisar o percentual por status das
mais rápido se adaptarem as aos
ações.
novos cenários estarão mais apPara gerenciar as ações e resultados, são necestas a sobreviverem.
sárias reuniões de acompanhamento nas áreas, sendo elas
A meta geral foi atingida em 2008 e 2009, em 2010 o
realizadas da seguinte forma hierárquica:
valor ficou acima da meta no custo. Porém, no ganho,
> Apresentação dos resultados da Supervisão para a
quando é avaliado o impacto do indicador, a meta foi atinCoordenação (reuniões de análise crítica);
gida, e o volume de produções foi maior que o orçado
> Apresentação dos resultados da Coordenação para a
inicialmente, o que proporcionou um aumento da verba
disponível.
Gerência;
> Apresentação dos resultados da Gerência para DiretoEntre os ganhos adicionais do programa, pode-se desria e Superintendência.
tacar:
> Democratização dos conceitos de Manutenção em
Para essa primeira reunião, é possível aproveitar as reutoda a equipe;
niões de análise crítica para discussão sobre os resultados
> Estruturação da gestão financeira por oficina em cada
e planos de ação. As apresentações devem seguir o mounidade;
delo padronizado estabelecido, explicando de forma sin> Melhoria na alocação dos recursos disponíveis
tética os desvios. Nessas reuniões mensais periódicas cada
> Elaboração dos Mapas de Processo das Unidades de
responsável apresenta o acompanhamento em sua área,
Negócio
com os resultados alcançados, os desvios ocorridos e o
> Aplicação de Criticidade nos equipamentos, para
tratamento de anomalias realizado, sendo de atuação da
priorizar os recursos
liderança cobrar os responsáveis pelos resultados e apli> Elaboração de Benchmarks internos e externos
cação do método de forma eficiente.
As lideranças devem estar atentas se as ações não foAlém dos ganhos financeiros e de produtividade, o proram executadas ou nem planejadas, porém, se os resuljeto ajudou a mostrar muitas particularidades em relação
tados estão sendo atingidos plenamente, pode significar
ao perfil do consumo do orçamento nas unidades de proque as metas não foram suficientemente desafiadoras. Ou
cesso e também a melhorar a gestão da manutenção. A
ainda ao contrário: se as ações estão sendo executadas
elaboração do orçamento de 2010 foi baseada nas lições
plenamente e os resultados não estão sendo atingidos,
aprendidas com o projeto, sendo um dos diferenciais a impode significar que o plano de ação não está consistenplantação de metas específicas por tipo de atividade e por
te, as ações planejadas não são suficientes para atingir as
família, dentro do orçamento geral da manutenção.
metas. Nesse momento de acompanhamento, as metas
não devem ser discutidas, discutem-se apenas recursos
CONSIDERAÇÕES FINAIS
necessários para atingi-las.
O desafio de implementar uma nova metodologia de
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gestão é sempre um motivo para apreensão, a definição
de uma meta baseada na redução percentual de um valor é um procedimento que deve ser feito com muito
cuidado, pois não existe a possibilidade de se atingir
esse objetivo sem que não ocorra algum prejuízo. No
caso do estudo realizado, a meta de redução foi possível
de ser alcançada e superada. “O sucesso do processo de
melhoria da qualidade não depende de nenhum poder
evangélico possuído pelos especialistas em qualidade.
Ele depende da educação e da implementação conduzidas de uma maneira séria e metódica” (Crosby, 1990
pág. 187).
O estudo foi um exercício muito bom para a aplicação
da metodologia, porém o conhecimento adquirido na especialização de Engenharia de Manutenção foi fundamental para mostrar o caminho a ser seguido. Os fatores que
mais ajudaram para o sucesso da implantação do DDO na
Manutenção foram:
> Comprometimento da alta administração da empresa
> Alinhamento com o planejamento estratégico

> Utilização de fermentas de Seis Sigma
> Trabalho em equipe
> Aderência à metodologia
O estudo realizado mostra uma forma de tratativa dos
dados, existem outras possibilidades de realizar as análises, uma forma possível e estratificar a análise até o nível
do equipamento. A evolução da implantação de modernas
técnicas de gestão está transformando a Cooperativa Agrária Agroindustrial. O inconsciente coletivo de que uma cooperativa é um barracão com grãos armazenados começa a
mudar. O agronegócio está se tornando um diferencial para
as cooperativas, pois está conseguindo agregar mais valor
ao produto através da industrialização. Fazer parte dessa
transformação é motivo de muito orgulho e satisfação.
“Se queres progredir não deves repetir a história, mas
fazer uma história nova. Para construir uma nova história é
preciso trilhar novos caminhos.”
Gandhi

* Este case foi apresentado no 26º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), em 2011.
Carlos Alberto Karasinski é engenheiro de manutenção da Cooperativa Agrária Agroindustrial.
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cases & causos
Décio Clemente

Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo

babá dos gringos
Corria o ano de 1983 e eu trabalhava como vice-prefortáveis para realizar aqueles exames – ele tinha duvidas
sidente de marketing do Citibank, no Rio de Janeiro. Uma
sobre a veracidade de nossas preciosas informações – até
de minhas funções - que, aliás, eu odiava - era ser uma
chegar o dia de seu check-up anual obrigatório.
espécie de babá para os gringos que vinham trabalhar no
No dia marcado, lá estava o Steve sentado na sala de
Brasil. É que eu conhecia os bares, os inferninhos, os resespera de nosso doutor, que ficava dentro da sede do bantaurantes e, principalmente, os donos de camarotes dos
co. Ali ninguém fazia exames, eram só consultas. Mas é
desfiles das escolas de samba. Portanto, era sempre eu o
claro que não informamos ao Steve. Em vez disso, pedi“indicado” para acompanhar os novos funcionários
mos ao Agenor,
gringos em todos os lugares, até que eles se adapum afrodescentassem totalmente ao Rio e aprendessem mais ou
dente de um
“Era
sempre
eu
menos o português para se virarem sozinhos.
metro e oitenta
o ‘indicado’ para
Evidentemente que eu e mais uma meia dúzia
de altura e mais
de colegas de minha área tínhamos aquela velha
de 120 quilos,
acompanhar os novos
mania de brincar com os gringos. E, vira e mexe,
nosso amigo e
funcionários
gringos
em
ensinávamos palavras do português completafornecedor grátodos
os
lugares,
até
mente erradas para todos os que apareciam por lá.
fico, vestir uma
Teve um gringo, chamado Steve Bataglia, que um
roupa branca,
que eles se adaptassem
dia nos perguntou qual era o nome em português
passar pela sala
totalmente
ao
Rio
e
daquela peça que ficava no colarinho da camisa (a
de espera do
aprendessem
mais
ou
popular gravata). Nós dissemos a ele que o nome
consultório com
em português era nádega, que ele acreditou. Foi
uma enorme fumenos o português para se
ao shopping, entrou em uma loja e disse à balradeira elétrica
virarem
sozinhos”
conista que queria comprar varias nádegas, uma
vermelha
nas
vermelha, uma preta e uma amarela. Pelo riso dos
mãos e pergunvendedores, percebeu que estávamos de sacanatar ao Steve se
gem com ele...
ele era o próximo a fazer exame de próstata.
O Steve nos consultava para tudo, inclusive para conQuando o Steve viu aquele brutamontes com aquela
sultas médicas. Mas como já estava cansado de ouvir nosenorme broca nas mãos, não quis saber se era brincadeira
sas bobagens sobre o tal exame de toque para examinar
nossa: saiu correndo do consultório. Foi direto ao RH da
sua próstata, pelas barbaridades que dizíamos – dizíamos
empresa para dizer que, por conta própria, preferia viajar
que nossos doutores utilizavam métodos muito arcaicos
para sua querida terra natal para fazer aquele exame de
e tinham ferramentas extremamente grandes e desconrotina com um médico de sua confiança...
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Aos autores e colaboradores
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.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
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, totalizando 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 (021) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como Power-Point, Microsoft Graph, Corel Draw, Illustratot, 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 para o e-mail sergio.costa@insightnet.com.br
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu respectivo artigo publicado.
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Envie um e-mail para sonia.bousquet@insightnet.com.br
e veja condições especiais para assinar a melhor revista de management do Brasil
Verifique, também, as condições para assinatura da Case Studies online.

