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EDITORIAL
Lidar com culturas diversas, e colher experiências com elas, é um dos mais importantes desafios de um manager, não importa o tamanho da organização. E um bom exemplo disto está na
trajetória de João Ricardo Lafraia, presidente da Associação Brasileira de Manutenção (Abraman). Entrevistado pela seção Personal Case desta edição, ele é um engenheiro que descobriu o lado gestor da profissão e adotou, como manager, o princípio de que é necessário estar
sempre disposto a aprender.
O primeiro dos cases mostra a bem-sucedida experiência da Fundação Getulio Vargas em
uma ação pioneira de comunicação que incrementou, de forma expressiva, o número de
inscrições em seu vestibular.
O Sistema de Saúde Mãe de Deus (SSMD), com sede em Porto Alegre, enfrentou o desafio de
ampliar os seus serviços a mais pessoas, permitindo uma maior abrangência geográfica no Rio
Grande do Sul, como os leitores verão nestas páginas.
O Fundo Vale, criado em 2009, vem ampliando de forma expressiva sua carteira de projetos,
com destaque para o desempenho em 2011, conforme está detalhado nesta edição de Case
Studies.
A MWM International se destaca com um projeto de responsabilidade social, o Fabrincando
Profissões, que beneficiou os filhos de seus colaboradores, tendo entre os objetivos o incentivo à educação.
O case da MXT Holding descreve a trajetória vitoriosa de um negócio que surgiu com a
proposta de estar sempre alinhado com o que há de mais moderno em tecnologia.
Sobre a Universidade de Negócios Algar os leitores verão os notáveis resultados de um programa de gestão de conhecimento chamado Academia da Excelência.
A experiência de gestão da Associação Brasileira de Ontopsicologia (ABO) - ciência que tem
por objetivo o desenvolvimento criativo do ser humano, ampliando essa função para si e para
a sociedade - foi na área de comunicação, colhendo importantes frutos para a entidade.
E nos Cases & Causos de Marketing, Décio Clemente mostra o que pode acontecer em uma
cobertura de Carnaval...

sérgio costa

editor
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personal case
João Ricardo Lafraia

Presidente da Associação Brasileira de Manutenção (Abraman)

“A liderança tem de
se adequar à cultura”
O presidente da Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), João Ricardo Lafraia,
engenheiro de formação, descobriu rapidamente sua vocação para o lado gestor da profissão.
Como também a importância de o manager se adaptar a novos ambientes e novas culturas, ainda
que dentro do mesmo país. “A liderança precisa se adequar à cultura, no sentido de que seu estilo
seja aplicado de maneira mais eficiente”, assegura.
Lafraia costuma referir-se a uma arte marcial para falar da importância de se aprender com as
mudanças: “No aikido, quando você muda de faixa, mesmo tendo uma habilidade maior é preciso
começar do zero, com espírito de iniciante. Você tem que estar sempre disposto a aprender. Eu
adoto esse princípio na gestão. Em toda mudança, obviamente, sem perder a experiência anterior,
é necessária disposição para assimilar novos conceitos, novos aprendizados.”

Engenharia na cabeça
“Desde criança, sempre fui fascinado por como as
coisas funcionavam e por que estragavam. E nunca tive
outra opção de profissão, na minha cabeça, que não fosse a de engenheiro. Em 1979, passei no vestibular para
engenharia mecânica na Universidade Federal do Paraná, e recebi o diploma em 1983. Naquela época o Brasil
passava por uma fase muito difícil, que terminaria sendo
chamada de “a década perdida”. A economia atravessava
uma forte recessão, com quedas de 3 a 4% no Produto Interno Bruto. Praticamente não havia oferta de emprego, mas passei em um concurso da Rede Ferroviária
Federal e fui trabalhar como engenheiro de material rodante. Ou seja, na oficina de locomotivas e vagões. E fui
transferido para trabalhar em Mafra-Rio Negro, cidades

geminadas que ficam exatamente na divisa do Paraná
com Santa Catarina, na altura da BR-116.
O “doutor”
“Eu tinha apenas 21 anos e já entrei na Rede Ferroviária.
O secretário da unidade só me chamava de doutor, e eu
retrucava que, como não era médico e nem tinha ph.D.,
queria ser chamado de Lafraia, ou pelo primeiro nome.
Mas não adiantava... Comecei trabalhando como engenheiro em um setor no qual, na época, já não existia
estímulo para exercer a profissão propriamente dita. O
que prevalecia era o aspecto da gestão da engenharia de
custos, das questões de manutenção. Então comecei a
ter o primeiro contato com a importância da organização, de ser gestor, de liderar, de se comunicar. Algo que,
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claro, não se aprende na faculdade. Tive a percepção, também, da verdadeira dificuldade da engenharia: trabalhar em conjunto com outras pessoas.
Minha equipe tinha 200 pessoas, incluindo os maquinistas, considerados as ‘vedetes’ da ferrovia. Foi
meu primeiro desafio profissional.

“Ao longo de minha
carreira, o desafio
de trabalhar com
um background
técnico menor
do que o usual
me levou a focar
principalmente
nos aspectos
organizacionais e
de liderança»

Entrando na Petrobras
“O trabalho envolvia atividades como contratações e demissões, fazer escalas de trabalho, verificar o pagamento de horas extras etc. Enfim, nada a
ver com uma atividade que um engenheiro recém-formado espere da profissão. Um ano e meio depois, em 1985, conversando com colega engenheiro na Rede, ponderei que precisávamos ir para uma
atividade mais técnica. E decidimos participar de
um concurso para a Petrobras. Passamos e fomos
contratados naquele mesmo ano. Quando ingressa na
Petrobras, o engenheiro faz um curso preparatório específico. Fizemos o curso de Engenharia de Equipamentos.
Como fiquei entre os primeiros, tinha direito de escolher
a unidade onde iria trabalhar. E optei pela Refinaria Duque
de Caxias, a Reduc.

Confiabilidade
“Em 1986 comecei a trabalhar como engenheiro de
equipamentos na área de Inspeção da Reduc. Coincidência ou não, quando cursava Engenharia Mecânica, em
1982 fiz um estágio na Refinaria Presidente Getulio Vargas,
a Repar, na mesma área de inspeção de equipamentos. A
Petrobras é uma empresa muito organizada, e que valoriza muito o engenheiro. Empolgado com esse estímulo,
dediquei-me muito às questões técnicas. E um ponto que
me chamou a atenção foi por que as coisas quebram, falham, não funcionam. Comecei, então, a estudar um tema
chamado confiabilidade. Cheguei à conclusão de que os
problemas não estavam somente ligados a questões técnicas, mas frequentemente a questões gerenciais, administrativas.
No exterior
“Certo dia na Reduc, antigos colegas da época do estágio que trabalhavam na Repar informaram a existência de
uma vaga na refinaria do Paraná, perguntando se eu de-

sejava voltar ao Paraná. Solicitei a transferência e, em
1987, retornei à Refinaria
Getulio Vargas, dessa vez
como engenheiro de Equipamentos e alguns anos
depois como gerente de
Engenharia e Produção.
Três anos depois de voltar,
como parte daquele estímulo profissional que a
Petrobras dedica aos engenheiros, fui cursar um
mestrado em Engenharia
de Materiais no Cranfield
Instituto of Technology, na
Inglaterra. Foi uma experiência inestimável: viver no exterior, conhecer outra cultura. Como a Petrobras é uma empresa sensacional no
aspecto tecnológico, não tive dificuldade com o curso. E
ainda voltei de lá com a visão da Engenharia da Confiabilidade, além de uma percepção ainda maior da importância
da gestão, da liderança, dos processos, para que as coisas funcionem confiavelmente. E, nesse momento, minha
carreira passou a se focar mais na área gerencial.
Ascensão
“Certo dia, de volta da Inglaterra e conversando com
o então gerente geral da Repar, perguntou-me se não
desejava ser promovido a gerente para implantar as ideias
sobre as quais eu tanto falava. Disse que eu era uma
pessoa organizada, que me comunicava bem. E então
assumi como gerente de Projetos na refinaria, em 1995. A
seguir fui promovido para gerente da Divisão de Engenharia. Em determinado momento, meu chefe imediato disse
que eu seria promovido a gerente de Produção. Ponderei
que esse era um cargo destinado a um engenheiro químico. Ele respondeu que eu tinha uma formação em Confiabilidade muito interessante. Fui um dos poucos a assumir
o cargo sem ter o diploma de engenharia química. Em
situações como essa, ao longo de minha carreira, o desafio de trabalhar com um background técnico menor do
que o usual me levou a focar principalmente nos aspectos
organizacionais e de liderança. Nessa época, o então
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gerente geral da Repar, incentivou-me muito na
questão dos aspectos gerenciais da Confiabilidade.
Com este estímulo, consegui organizar os processos de Confiabilidade, com os quais conseguimos
excelentes resultados na Repar.

A Abraman é
uma entidade de
classe de enorme
importância.
Identifiquei
algumas coisas
que precisavam
ser implantadas
ou melhoradas.
E aprimoramos
os processos
internos, a
comunicação, o
marketing

Na gerência geral
“Em 2001, surgiu um convite desafiador: ser
gerente geral de uma refinaria. Isto, naturalmente,
não implica apenas em se promovido. Aumenta, e
muito, a responsabilidade, era necessário mudar de
cidade etc. Aceitei e assumi a Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá, na grande São Paulo. É uma
função na qual o executivo está distante da sede
da empresa. O primeiro choque é que as decisões
são invariavelmente difíceis e solitárias, pois não há
como olhar para alguém ao lado. E tem início um
importante processo de amadurecimento profissional. Você não é mais um team player, e sim um
team organizer. Tem de escolher pessoas, assumir
a responsabilidade pelo resultado delas. É uma habilidade muito interessante que precisa ser desenvolvida.
Felizmente a Petrobras é uma empresa muito homogênea
em termos de conhecimento, de práticas. Então a questão
da cultura local faz muita diferença.

Liderança
“A engenharia é uma ciência exata. Mas quando você
se torna gerente, tem de lidar com as ciências humanas.
A liderança, que é irmã siamesa da gestão, é algo hiperabrangente. Depende de uma série de adaptações locais
para funcionar. E começa a ter de trabalhar com a incerteza, com a imprecisão, com o fracasso. É uma experiência muito diferenciada, a capacidade de tomar decisões, a
maneira de ler a equipe, de produzir resultados, de interagir com a cultura local. Por isso, a liderança não é só ciência mas chega próximo à arte em função das adaptações
necessárias.”
Cultura
“Em minha carreira na Petrobras, também fui gerente
geral da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Minas Gerais e da Refinaria Henrique Lage (Revap), em São
José dos Campos, São Paulo. Tive, então, uma importante

experiência. Quando trabalhei nas refinarias no Paraná
e em São Paulo, por serem
estados vizinhos, havia uma
cultura muito semelhante.
Mas quando fui para Minas
Gerais, solicitei a um amigo,
então presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), um
trabalho sobre a cultura e o
comportamento tipicamente mineiros. O mineiro gosta
de contar histórias, que você
faça uma ambientação, que
converse com a equipe. Segui a orientação, e percebi
que a equipe respondia, ficamos muito entrosados. Ou
seja, é algo que recomendo:
mesmo que o novo desafio
de gestão seja no mesmo país, procure compreender as
diferenças culturais. O estilo de liderança tem de se adequar à cultura, no sentido de que o estilo seja aplicado de
maneira mais eficiente.”

O gerente geral
“Em 2008 teve início minha gestão como gerente geral
da Refinaria Duque de Caxias, a Reduc, no Rio de Janeiro.
Se fosse uma empresa, a Reduc seria das maiores do Brasil em termos de faturamento bruto. E, além das questões
culturais, passei a conviver com outras variáveis, como a
proximidade com a sede da Petrobras e com uma das entidades mais representativas do universo da engenharia,
a Associação Brasileira de Manutenção (Abraman). A Reduc é todo um complexo químico-petroquímico. Além de
produzir combustíveis, fornece 70% dos lubrificantes no
Brasil. É a maior processadora de líquido de gás natural do
Brasil. “
Na Abraman
“Além de ser associado da Abraman, sempre enviei artigos para a revista da entidade e participei dos congressos
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anuais. Mas nunca pensei sequer em um cargo de diretor. Certo dia, recebi uma ligação de um ex-presidente,
convidando-me para uma reunião. Chegando lá, estavam
alguns conhecidos e, na reunião, propuseram-me assumir a presidência da Associação. Perguntei , brincando, se
eles não achavam que eu já não tinha bastante trabalho
como gerente geral da Reduc... Mas aceitei o convite, e
tomei posse em março de 2011. É um importante desafio. A associação é uma entidade de classe de enorme importância. Identifiquei algumas coisas que precisavam ser
implantadas ou melhoradas. E aprimoramos os processos
internos, a comunicação, o marketing.“
Qualidade
“A Petrobras implantou o processo da qualidade total na
década de 1990, e fui escolhido como um dos integrantes encarregados de disseminar o conceito, os chamados
facilitadores. Ou seja, desde o começo fui um dos que incentivavam a qualidade total, atendimento ao cliente, o
bom resultado empresarial. A Abraman colaborou muito
com o processo do Programa Nacional de Qualificação e
Certificação de Pessoal na Área de Manutenção (PNQC),

lançado na mesma época. A Abraman também deu uma
contribuição importante com a tradução da norma inglesa PAS 55, sobre sistemas de gestão de ativos. Servirá de
referência e preparação para que as empresas brasileiras
obtenham a certificação nesta área da gestão. A partir de
2013 teremos a ISO 55000 que será internacional. A manutenção é, naturalmente, o pilar de nossa associação.
Mas consideramos importante uma atuação também focada na gestão de ativos físicos, uma demanda importante
de parte das empresas em geral.”
Desafio
“O maior desafio do Brasil está na qualificação de mão de
obra, a ferramenta mais importante do século XXl. Uma das
metas da Abraman é oferecer a certificação de gestores de
ativos, através de cursos de MBA, em parcerias com universidades, por exemplo. Trata-se de uma iniciativa inovadora
no Brasil. E, com isso, a associação deixa definitivamente
de ser apenas uma entidade de, como costumamos dizer,
predominantemente de lubrificadores e graxeiros, para ser
também uma associação de engenheiros de confiabilidade
e de gestores, de executivos na área de gestão de ativos.”
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sustentabilidade
s.f. (sXX) característica ou condição do que é sustentável • ETIM sustentável com o suf. –vel sob a f. lat. -bil(i)dade

objetividade
s.f. (sXVIII) 1 qualidade, caráter ou condição do que é
objetivo 2 qualidade do que dá, ou pretende dar, uma
representação fiel de um objeto <a o. da ciência> 3
qualidade do que é imparcial <a o. de uma notícia> 4
caráter daquele que age rápido, que não perde tempo
em lucubrações 5 característica do que não é evasivo,
do que é direto 6 FIL realidade exterior ou dessemelhante ao sujeito (o intelecto cognitivo humano),
passível de por ele ser conhecida ou transformada •
ETIM objetivo + -i- + -dade • ANT inobjetividade
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BIOMA+20
A conferência mais importante do mundo
começa aqui, na próxima edição desta revista.

A revista Bioma vai antecipar alguns dos principais
debates previstos para a Rio+20. E será distribuida para os
participantes do evento. A agenda da objetividade é nossa!
Anuncie! Reserve agora seu espaço publicitário.

Mais informações
Tel (21) 2509-5399 • ruy.saraiva@insightnet.com.br • www.insightbioma.com.br
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Fundação Getulio Vargas
Marcos Facó

Uma aposta nas mídias sociais
como ferramenta de marketing
Vestibular é um tema de muita relevância na Fundação Getulio Vargas (FGV). Através da
Superintendência de Comunicação e Marketing (SCM), a instituição destina uma verba
especialmente para divulgar todo o calendário de provas para seus cursos de Economia,
Administração, Direito, História, Ciências Sociais e Matemática Aplicada. O case a que esse texto se
refere teve seu ápice na campanha Vestibular 2012, que investiu cerca de R$ 2 milhões ao longo do
ano passado, numa ação pioneira de comunicação que integrou diversos atores, em várias mídias e
contribuiu efetivamente para aumentar em 19% o número de inscritos para a seleção.

O conceito começou a ser desenvolvido no Vestibular
2010 a partir da criação do “Desafio FGV”, um teste de lógica disponibilizado na internet para os candidatos à graduação. Essa avaliação era acessada através de um hotsite
criado especificamente para os exames, no qual o aluno
se inscrevia para participar da seleção e onde encontrava
todas as informações sobre as provas.
Atenta à necessidade de se comunicar com os diferentes públicos da FGV – que vão desde os alunos do Ensino
Médio de 17 anos até pós-doutores, com 70 anos – a SCM
percebeu que tinha que fragmentar sua comunicação em
diferentes mídias. Para falar com adolescentes que anseiam por uma graduação, nenhuma ferramenta poderia
ser mais eficiente do que a internet. Consequentemente,
no ano seguinte, o Desafio FGV foi parar no Facebook a
fim de mobilizar ainda mais jovens para participar do teste.
Ao desenhar a campanha Vestibular 2012, a SCM percebeu que, para potencializar a capilaridade de ação, deveria
incluir novos atores no Desafio FGV. Convidaram 13 grandes empresas que atuam no país – Johnson & Johnson,
Faber-Castell, C&A, Ipiranga, Icatu Seguros, Serasa Experian, BR Malls, Pinheiro Neto Advogados, Santander, Ac-
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Organograma 1

Estrutura da SCM (Superintendência de Comunicação e Marketing) da FGV
SCM

Assistente
Adiministrativo

Gerência de Marketing e
Inteligência

Coordenação de
Comunicação e
Marketing

Coordenação de
Planejamento

Coordenação de
Marketing Digital

Coordenação de
Comunicação e
Marketing

Assessoria de Imprensa

Coordenação de
Mídias Sociais

Criação e Design

Analista de SEC

Eventos

Marketing Digital

Comunicação

Pesquisas Métricas

Criação e Design

Eventos

centure, Fontes Tarso Ribeiro Advogados, Fleischmann e
Good Year – para participar do programa.
A dinâmica era a seguinte: o diretor de Recursos Humanos de cada uma delas lançava um desafio para o candidato ao Vestibular FGV 2012, que era uma pergunta sempre
ligada ao segmento no qual a empresa atuava. As questões
iam de “como reformar o programa de estágio” até “como
manter a marca presente em um mundo cada vez mais
digitalizado?”
Ao gestor de RH cabia também escolher a melhor resposta, bem como definir os prêmios. Para cada pergunta

poderiam existir até duas recompensas. A melhor opção
para cada desafio garantia ao vestibulando a possibilidade
de visitar a companhia e conhecer esse diretor. Se o aluno que tivesse dado a melhor solução também passasse
no vestibular da FGV, ele ganharia mais um prêmio. Dos
13 desafios, cinco alunos ganharam o “prêmio duplo”, que
variou de Ipads até um curso de idiomas em Salamanca,
na Espanha.
As perguntas eram lançadas sobretudo no Facebook,
YouTube e Twitter. Outras redes sociais, como o Flickr, serviam de apoio no sentido de direcionar os internautas para
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os sites onde as perguntas eram lançadas. Somente
agilidade na tomada de deciO setor de
no Youtube foram exibidos 18 vídeos que tiveram
sões, a FGV montou uma área
Marketing
da
FGV
mais de 800 mil visualizações. Já a fan page do vesespecífica de inteligência.
considera que o
tibular contabilizou quase 80 mil visitas.
Hoje, dos 22 profissionais da
Dos cerca de R$ 2 milhões investidos, 70% foram
equipe da SCM, sete atuam
dinamismo das
alocados nas chamadas mídias on-lines. O resulno segmento. Eles avaliam
redes
sociais
faz
tado foi além das expectativas internas. Em 99 dias
desde preços, concorrência
com que tais sites
foram mais de um milhão de cliques, dois milhões
e mercado até novos cursos
de pageviews e 265 milhões de impressões. As vique estão sendo lançados. O
se comportem
sitas ao site aumentaram 130% em relação ao ano
acompanhamento diário de
como
outro
anterior.
tudo o que está acontecendo,
ecossistema
A campanha foi considerada um sucesso, pois
como os acessos ao site, cadeixou de ser apenas publicitária para se tornar
dastramento, inscrição e até
dentro da internet
uma nova forma de relacionamento entre a FGV
as matrículas que são efetivae os candidatos a alunos. E foi além. Não foi uma
das também fazem parte das
comunicação bilateral entre a instituição e os jovens, mas
atividades desempenhas pelo setor.
envolveu outros interlocutores: as empresas.
O setor de Marketing da FGV considera que o dinamisCom essa campanha, a FGV inverteu a lógica de capacimo das redes sociais faz com que tais sites se comportem
tar o estudante em suas escolas para que então ele pudescomo outro ecossistema dentro da internet. O comparse ser absorvido pelo mercado de trabalho. A instituição
tilhamento constante de opiniões sobre os mais diversos
foi uma espécie de plataforma de negócios, que se anteciassuntos na web dá a sensação de que se vive a “Era da
pou e fez o link entre o aluno e as principais empresas do
transparência e ranking”. Tal percepção se tornou oniprepaís, antes mesmo de ele entrar na graduação. O principal
sente, exigindo novas habilidades de quem atua com covalor agregado da ação foi mostrar o quanto a FGV abre
municação.
portas para o futuro.
Além de ter que aprender a dominar as diferentes redes
A dinâmica e os resultados da ação foram positivos, por
como usuários, esses profissionais têm que avaliar as cater fundido o real e o virtual. Foi através da internet que o
racterísticas predominantes de cada um dos sites, a fim de
aluno ficou sabendo do Desafio FGV e se inscreveu para
enxergar seus diferentes potenciais, para utilizá-las como
as provas. Depois de fazer o vestibular e ser aprovado “na
ferramenta de marketing. A necessidade de estarem semvida real”, a FGV dá a ele a oportunidade de conhecer a
pre atualizados e antenados é potencializada mesmo com
empresa e o gestor de RH – que ele só conhecia no unisites considerados já tradicionais, como o Google, por
verso virtual.
exemplo, que está sempre inovando, alterando, criando,
As redes sociais facilitam a comunicação entre pessopropondo novas formas de se relacionar.
as físicas. É importante transpor para esse universo o que,
O crescimento dessas novas mídias foi tão rápido que
analogamente, seria como levar um cliente para sua loja
o próprio mercado teve dificuldades em acompanhar seu
ou fazer com que o seu produto entre na casa dele. O sedesenvolvimento. Há pouco tempo, o que definia a quagredo das redes sociais é levar o real para o virtual.
lidade de uma campanha era a verba a ela destinada. Não
Testar projetos em ações menores, analisar os resultararo, uma publicidade cara, com vasta exposição, era predos e depois ampliar o espectro de atuação faz parte da
miada. Hoje quem dá o prêmio é o público.
estratégia de marketing da instituição. Com o advento da
Só há dois anos as mudanças começaram a ser internainternet, esses ajustes se tornaram ainda mais frequentes,
lizadas. A aquisição das pequenas agências especializadas
uma vez que se trata de um tipo de mídia que possibilita
em desenvolver trabalhos na internet pelas grandes cormensurações exatas.
porações publicitárias foi responsável por alavancar esse
Para monitorar os resultados de forma eficaz e ter mais
movimento, sobretudo por terem mantido os jovens pro-
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Infográfico 1

Desafio fgv | vestibular 2012
Algumas das maiores empresas do Brasil desafiaram os vestibulandos em 2011, com questões relacionadas ao seu dia
a dia. Cada semana, uma empresa diferente lançava um desafio na fan page do vestibular FGV no Facebook e a melhor
ideia era premiada. Se o aluno passasse no vestibular da FGV, ele ganhava um segundo prêmio especial que ia desde
tablets e estágios remunerados até viagens.
Empresa

Desafio

Ideias
enviadas

Vencedor

Prêmio

Johnson & Johnson

Como reformular o programa de
estágio da empresa?

60

Passar um dia na fábrica e ficar
Matheus M.
uma semana conhecendo os negóCampos
cios da J&J, além de ganhar um
(aluno FVG)
kit de produtos da empresa

Faber Castell

Como manter a marca presente e
moderna em um mundo cada vez
mais digitalizado?

41

Flavia Carvalho

Visita de um dia à fábrica da
Faber Castell

Icatu

Como você convenceria os amigos
da escola a fazerem um plano de
previdência?

9

Michelle
Carli

Quinhentos reais para investir em
um plano de previdência

C&A

O que você sugere para tornar o
programa de trainee mais atrativo?

36

Um dia de visita na C&A e outro
Pedro Baràs lojas, uma semana de estágio
ros
para ajudar a desenvolver o seu
(aluno FVG)
projeto

Ipiranga

Qual sugestão inovadora para
diferenciar ainda mais a rede
Ipiranga em 2012?

27

Fábio Varella

Serasa Experian

Qual a importância do crédito no
desenvolvimento do Brasil e para
os brasileiros?

68

Lucas FarVisita ao escritório e estágio reege
munerado no Serasa Experian
(aluno FVG)

Fontes - Tarso
Ribeiro Advogados

Como conciliar liberdade de expressão e limites impostos a comportamentos ofensivos na internet?

36

Manuela
Miranda

Visita ao escritório da Fontes Tarso Ribeiro Advogados.

GoodYear

O que você criaria para que o pneu
se torne uma paixão nacional?

48

Monique
Garcia

Volta rápida na StockCar e visita
ao campo de provas

BR Malls

Que ações você recomenda ao
longo do ano para alavancar a
venda dos lojistas e o resultado dos
shoppings?

29

Pedro Nord- Visita ao escritório e shoppings
da BR Malls e estágio remunerado
skog
(aluno FVG) em área de interesse

Santander

Como construir uma solução que
maximize a conquista de futuros
universitários?

40

Conhecer a sede do Santander
Pedro
em São Paulo e bolsa de três
Monastério
semanas na Universidade de
(aluno FVG)
Salamanca

Pinheiro Neto
Advogados

Qual a sua ideia para baixar música sem infringir direitos autorais?

38

Marcela
Feijó

Visita ao escritório da Pinheiro
Neto Advogados

Accenture

Que serviços você criaria em cloud
computing para mudar a vida das
pessoas?

29

Matheus
Campos

Visita de 3 dias ao escritório da
Accenture

Fleischmann

Qual a melhor forma do marketing
da Fleischmann atuar na internet?

35

Vitor Monteiro

Visita ao escritório da Fleischmann

Visita de um dia à sede e à unidade de produção da Ipiranga
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fissionais no seu corpo de colaboradores. O grande
buem para o desenvolvimenFundada em
insight veio quando a forma de criar foi alterada.
to do país.
1944, a FGV é
Antes, desenvolviam a campanha para as mídias
Primeira instituição da
tradicionais e depois adaptavam para o meio onAmérica Latina a criar cursos
hoje uma das
-line; agora, pensam de forma estratégica de
de bacharelado em Adminismais notórias
modo que uma mídia complementa a outra, imtração Pública e de Empresas,
instituições de
pactando diretamente nos resultados.
a FGV formou em meados da
Explorar as redes sociais da mesma forma não
década de 1950 as primeiras
ensino do Brasil
é uma boa iniciativa. Ao mesmo tempo que cada
turmas de administradores do
site tem um comportamento singular e apresenta
continente, egressas da ensuas peculiaridades, cada empresa opera em um segtão Escola Brasileira de Administração Pública (ex-EBAP,
mento. É preciso investigar o capital social que existe
atual EBAPE, situada no Rio de Janeiro) e da Escola de
dentro de cada uma dessas redes para avaliar a melhor
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP).
forma de tirar proveito delas.
Em 1961 foi criada, no Rio de Janeiro, a escola de
Quando surgiu o Second Life, algumas universidaEconomia, atual EPGE, considerada a melhor do gênero
des apostaram alto no jogo. A FGV teve parcimônia e
em toda a América Latina. Hoje, a FGV totaliza oito espreferiu observar. Muitas empresas acabaram investindo
colas, que, além das três acima citadas, incluem a Escola
muito dinheiro na iniciativa e, com exceção do retorno
de Economia de São Paulo (EESP), o Centro de Pesquisa
de mídia espontânea que conseguiram, não foi possível
e Documentação de História Contemporânea do Bramedir os resultados da iniciativa.
sil (CPDOC, que atende ao ensino de História e CiênA mais nova sensação nos Estados Unidos das redes
cias Sociais), DIREITO GV (em São Paulo) e FGV Direito
sociais é o Pinterest, no qual as pessoas compartilham inRio. A mais nova escola da FGV, a Escola de Matemática
teresses a partir de fotos. No Brasil, a plataforma chegou
Aplicada (EMAp), iniciou suas atividades de mestrado em
há cerca de dois meses, ainda há restrições para partici2011 e esse ano tem sua primeira turma na graduação.
par e não há mecanismos para empresas. De qualquer
Atualmente a FGV soma 12 unidades que, além das
forma, a FGV já se antecipa e estuda a hipótese.
escolas, são compostas pelo Instituto Brasileiro de EcoParalelamente, o vestibular já está em pauta novanomia (IBRE), a FGV Projetos, a Editora FGV e o Instituto
mente. Para o meio do ano, como será um concurso
de Desenvolvimento Educacional (IDE).
reduzido, com vagas para apenas uma escola (EAESP),
Sob o guarda-chuva do IDE estão o FGV Management
o Desafio FGV só contará com a participação de quatro
(que desenvolve os cursos de pós-graduação, MBA´s,
empresas.
entre outros, além de ter uma Rede Conveniada, forJá para a campanha Vestibular 2013, pretende-se
mada por cerca de 30 parceiras, presentes em mais 100
seguir o mesmo mote do ano passado, ampliando os
cidades brasileiras) FGV Online (braço de educação à
resultados. Para isso, além de aumentar a quantidade
distância da Fundação) e FGV In Company (que desende empresas parceiras, a FGV quer dobrar o número de
volve programas customizados pela FGV para atender
posts no Facebook para cada pergunta lançada. Dessa
às demandas de empresas, universidades corporativas,
forma, vão mudar a sistemática de participação.
organizações públicas e entidades do terceiro setor).
A fim de estimular o estudo e o debate sobre diverSobre a FGV
sas questões do cenário nacional e internacional, a FGV
Fundada em 1944, a FGV é hoje uma das mais nodesenvolveu alguns Centros, hoje referências em suas
tórias instituições de ensino do Brasil. É referência por
áreas de atuação.
seus reconhecidos programas de graduação, mestrado,
O Comitê de Cooperação Empresarial e Centro de
doutorado, pós-graduações e também por constante
Economia Mundial (CCE)/ CEM) acompanha a evolução
busca pela modernidade e pela inovação, que contridos principais acontecimentos políticos e econômicos
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mundiais, a fim de estimular o pensamento e a discussão sobre diferentes questões relacionadas à abertura
da economia e a integração competitiva do Brasil em
novo ambiente externo.
Já o Centro de Políticas Sociais (CPS) foi criado com
a finalidade de difundir conhecimentos para a sociedade
e dar subsídio à formulação de políticas sociais. É hoje

Marcos Facó é Superintendente de Comunicação e Marketing da FGV

uma referência na realização e divulgação de pesquisas
sobre os temas mais urgentes da realidade econômicosocial brasileira.
Por fim, há a Câmara de Conciliação e Arbitragem,
que busca administrar e monitorar o procedimento arbitral, garantindo que todas as suas fases e prazos sejam
cumpridos rigorosamente de acordo com a Lei.
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Sistema de Saúde Mãe de Deus
Lucia Boniatti
Claudio Seferin
Rogério Dalfollo Pires
Paulo Ratinecas

um case de excelência
da solução médica
João Batista Scalabrini, bispo de Piacenza, no final do século XIX fundou, na Itália, instituições para
atender a migrantes carentes que buscavam melhores condições de vida. Uma dessas instituições
foi a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas.
As Irmãs Scalabrinianas chegaram ao Brasil em 1895, em São Paulo e em 1915, no Rio Grande do
Sul, com a missão de se dedicar à saúde, educação e assistência social e religiosa dos migrantes
fragilizados social, econômica e culturalmente. Em 1962, fundaram a Associação Educadora São
Carlos (AESC), entidade civil com caráter beneficente e filantrópico, voltada para os segmentos da
educação, da saúde e da assistência social.

Para prover a área da saúde, a AESC implantou o Sistema de Saúde Mãe de Deus, que atua sem objetivos lucrativos com uma rede de hospitais e serviços afins, de alta,
média e baixa complexidade hospitalar, além de programas de saúde familiar comunitária. Hoje, a associação é
reconhecida como uma forte entidade filantrópica no país.
O Hospital Mãe de Deus, fundado em 1969, possui serviços direcionados a pacientes particulares e convênios,
tendo seu resultado financeiro completamente reinvestido
no Sistema de Saúde Mãe de Deus. Uma forma de viabilizar a atualização tecnológica, a qualificação profissional
e, ainda, a ampliação e o desenvolvimento dos projetos
sociais.
O SSMD, no Rio Grande do Sul, está presente em sete
municípios, oferecendo cobertura a 60 municípios e atingindo uma população de mais de 4,4 milhões de pessoas.
Os programas e projetos de promoção, proteção e recuperação da saúde foram desenvolvidos a partir dos valores institucionais, sistema de gestão, tecnologia avançada,
qualidade técnica e responsabilidade social.
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Organograma 1

Missionárias Scalabrinianas
Missionárias
Scalabrinianas

Educação

Saúde

Assistencial

SSMD

Particular

HMD

MDC

CCMD

Público

COR

Atendimento SUS

Gestão Hospitais 3‘

Serviços
Sáude Comunitárias

Hospital
Sta Luzia Capão da
Lagoa

Hospital
Sto Antônio
- Sto A. da
Patrulha

Hospital
Bom Jesus Taquara

Institutos
Hospital Dr.
Lauro Reus Campo Bom

Hospital
Nsa Senhora
Navegantes
- Torres

A Congregação das Missionárias Scalabrinianas, que
atua há mais de 100 anos no Brasil, tem a missão de cuidar
das pessoas para transformar suas vidas de forma competente, persistente e acolhedora. Os seus valores congregacionais são acolhimento, competência, persistência
e cuidado.
A AESC atribuiu ao Hospital Mãe de Deus o papel de
líder na condução e no aperfeiçoamento das atividades de
saúde. A função do Mãe de Deus pode ser assim expressa:
> Apoiar a AESC na gestão dos serviços de saúde próprios
> Transferir tecnologia à rede de hospitais
> Levar a qualidade de assistência à saúde aos segmentos sociais menos favorecidos
> Contribuir para o aporte de conhecimentos técnico-científicos para as regiões desprovidas desse recurso
> Servir de campo de estágio e formação para os demais hospitais do sistema

Hospital
Pronto
Socorro Canoas

Sobre Ação Social
O HMD mantém uma rede hospitalar de baixa e média
complexidade em 6 municípios gaúchos (além de Porto
Alegre), totalizando mais de 600 leitos.
O QUE É baixa complexidade
A atenção de baixa complexidade compreende um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Por determinação do Ministério da Saúde,
esses atendimentos devem ser oferecidos pelas prefeituras.
Exemplos de serviços de baixa complexidade são os
primeiros atendimentos hospitalares de menor complexidade em clínica médica, cirúrgica, pediatria e ginecologia/
obstetrícia, tais como: serviços ambulatoriais, clínica médica, partos, medicações, oftalmologia clínica, exames laboratoriais básicos, serviços de raios-x.

INSIGHTCase Studies

março/abril 2012

18

Tabela 1

Hospitais e Unidades que integram o Sistema de Saúde Mãe de Deus
Hospital/Unidade

Município sede

Municípios
atendidos

Abrangência
populacional*

Porto Alegre

31

3.959.8101

Torres e Capão da Canoa

18

143.6012

Campo Bom

5

212.002

Hospital Mãe de Deus
Hospital Giovanni Batista
Centro Clínico Mãe de Deus
Unidade de Saúde Vila
Gaúcha
COR - Centro de Oncologia
Radioterápica Mãe de Deus
Unidade de Saúde São
Carlos
Unidade de Saúde São
Rafael

Emergência Vila IAPI
CAPS Vila IAPI
CAPS Vila Nova
Hospital Nossa Senhora
dos Navegantes e Hospital Santa Luzia
Hospital de Campo Bom
Dr. Lauro Réus
Hospital Bom Jesus

Taquara

O QUE É média complexidade
A média complexidade compreende um conjunto de
ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam
atender aos principais problemas de saúde da população cuja prática e clínica demande a disponibilidade de
profissionais especializados e a utilização de recursos
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que
não justifique a sua oferta em todos os municípios do
país.
Exemplos de serviços de média complexidade: procedimentos especializados realizados por profissionais
médicos, outros profissionais de nível superior e médio;
cirurgias ambulatoriais especializadas; procedimentos
traumato-ortopédicos; ações especializadas em odontologia; patologia clínica; anatomopatologia e citopatologia;
radiodiagnóstico; exames ultrassonográficos; diagnose;
fisioterapia; terapias especializadas; próteses e órteses;
anestesia.

55.475
Cenário
A necessidade e o desejo
da priorização da saúde
O Brasil é um dos países que priorizam menos a saúde
pública em toda a América Latina: investe apenas 3,4% do
seu Produto Interno Bruto (PIB) em ações de saúde, comparado com a média dos países latino-americanos, que
se situa em 4,6%. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), recomenda-se que os investimentos em saúde representem 6% do PIB, enquanto
os gastos em saúde pública no Brasil se restringem ao
patamar de US$ 153 per capita.
Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que saúde e
segurança são, hoje, as maiores preocupações no país.
Pesquisa anterior, realizada pela instituição no ano de
2003, revelava que o desemprego e a fome eram os
principais problemas enfrentados pelos brasileiros. A diferença entre as duas consultas tem como significado a
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evolução do desenvolvimento social do Brasil nos últimos anos. Basta exemplificar a taxa de desemprego, que
evoluiu de 12,5%, em 2003, para uma taxa esperada, em
2010, de cerca de 7,5%, considerada a menor da história.
No Rio Grande do Sul, o cenário não é diferente. O
Ibope perguntou aos gaúchos quais as áreas que deveriam ser prioridade para o governo que havia assumido
em 1º de janeiro de 2011. A saúde apareceu como principal preocupação para 34% dos entrevistados. Em segundo, a segurança pública, com 23%, seguido de educação,
com 15%.
Para os especialistas, a crise da saúde pública brasileira
é resultado preponderante do “desfinanciamento” do setor. Em 1995, de todo o dinheiro que se gastava com saúde no Brasil, 62% eram públicos (da União, dos estados e
dos municípios) e 38%, privados. Ao longo do tempo, o
peso do Sistema Único de Saúde (SUS) foi decrescendo
de tal modo que, em 2009, a proporção do gasto público havia decaído para 47%, enquanto a do gasto privado
alcançou 53%.
Segundo o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), a participação financeira da
União no financiamento do SUS só tem diminuído. Se no
ano de 1995 o Governo Federal era responsável por 64%
dos gastos públicos, no ano passado reduziu para 46%.
Esse cenário explica porque os hospitais seguem lotados, com filas de espera de meses por uma consulta,
com as ações judiciais proliferando contra as secretarias
de saúde por remédios e cirurgias, além de greves de médicos e epidemias que correm à revelia. Faltam verbas e
estrutura para oferecer serviços com a amplitude e qualidade desejadas e necessárias para a população carente.
A fim de poder proporcionar mais qualidade no atendimento e ampliação dos serviços existentes, os hospitais
precisavam buscar a sua sustentabilidade por formas alternativas, além dos recursos públicos recebidos. Esses
fatores salientavam que novos desafios deveriam ser enfrentados, porque hoje o cidadão requer novas respostas
às suas necessidades de atendimento médico.
Ampliação dos serviços de
qualidade à população carente
A inovação tecnológica e os avanços das pesquisas na
área da saúde se desenvolvem de forma acelerada, pro-

porcionando importantes conquistas, mas essa evolução
não tem chegado na forma e na intensidade necessárias
às populações carentes brasileira e gaúcha.
Seria fundamental proporcionar o repasse de tecnologia e serviços de saúde mais qualificados e mais acessíveis às comunidades de maior vulnerabilidade social.
Desafios e oportunidades
O Sistema de Saúde Mãe de Deus contemplou o cenário vigente e percebeu estar frente a um imenso desafio.
O movimento indicava a relevância de seus gestores vislumbrarem um futuro sustentado e sustentável para a oferta
de cuidados com a saúde, digno do prestígio herdado e da
confiança da população no SSMD e na sua capacidade para
atuar. Até porque faz parte de sua missão “o comprometimento de cuidar das pessoas para transformar vidas”.
A compreensão dessa realidade confirmava que os desafios e as convicções eram vários e estavam presentes nos
passos que deveriam ser dados. Entre eles:
> Uma nova cultura, outro modo de gestão, planejamento e atenção à saúde
> A certeza de que saúde é um direito universal, percebendo-se que, para que este direito se cumpra, são necessários o planejamento e a gestão de sistemas
> A saúde como um dos pilares sobre o qual se apoiam o
bem-estar e a segurança de uma população
> As pessoas devem se sentir e ser agentes de seu próprio desenvolvimento, mas para isto têm que ter saúde
Responsabilidade social: além da missão,
o compromisso com a sua razão de ser
Como uma instituição filantrópica, o SSMD deve oferecer 60% da sua estrutura para atendimentos voltados ao
SUS. Hoje, um dos seus maiores desafios passou a ser a superação destes 60%, o que permitiria ampliar seu trabalho
em prol da sociedade, conforme a sua missão. Para isso,
precisava:
> Estender sua atuação para regiões mais necessitadas:
locais mais carentes economicamente e com menor concentração de recursos hospitalares
> Estender a atuação para áreas críticas de saúde pública, oferecendo atenção exclusiva e qualificada a epidemias,
como, por exemplo, o crack
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> Levar ao conhecimento da população a existência da
estrutura e dos serviços oferecidos ao SUS pelo SSMD
O SSMD enfrentou o desafio de ampliar seus serviços a
mais pessoas, permitindo maior abrangência geográfica no
Rio Grande do Sul, como ação estratégica para o cumprimento de sua missão: cuidar das pessoas para transformar
suas vidas de forma competente, persistente e acolhedora.
Ações e soluções
Servir mais e melhor a população gaúcha
Em 2009, quando completou 30 anos, o Sistema de
Saúde Mãe de Deus decidiu aumentar sua oferta de serviços às comunidades carentes. A instituição se preocupa
constantemente que seu crescimento seja qualificado e
focado nas áreas de grande demanda social.
O público beneficiário, foco desta ação, seria, principalmente, os cidadãos que utilizam o SUS, moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social,
os conveniados dos serviços de saúde e também clientes
privados.
Para ampliar a assistência nas áreas social e de saúde,
o SSMD, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,
definiu crescer o seu atendimento em três regiões consideradas carentes e prioritárias:
> Litoral Norte
> Serra
> Grande Porto Alegre
Mas servir essas regiões a contento implicava a ampliação da capacidade de atendimento do SSMD. Assim,
a partir dos convênios realizados com o poder público
municipal e estadual, o Sistema de Saúde Mãe de Deus incorporou mais dois hospitais: Santo Antônio e Bom Jesus,
nos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Taquara,
respectivamente. Além disso, abriu dois CAPS AD (Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) em Porto
Alegre, sendo uma unidade de atendimento especializado
no tratamento de dependência química, com 30 leitos
femininos, na Unidade de Saúde São Rafael, inaugurada
em junho de 2009 no Hospital Espírita de Porto Alegre e
um plantão de atendimento em saúde mental 24 horas,
inaugurado na mesma data, para atendimento a todo tipo
de crise emocional, desde a tentativa de suicídio, depres-

são, esquizofrenia, surtos psicóticos a desintoxicação
para dependentes químicos. Essas unidades prestam serviços de saúde pelo SUS, abrangendo diferentes classes
sociais, de acordo com a legislação e as necessidades da
população. Em agosto de 2010, o SSMD passou a incorporar também o Hospital Pronto-Socorro de Canoas.
Novas operações: ampliar serviços
Hospital Bom Jesus - Taquara
> 65 funcionários
> 58 leitos
> Abrangência populacional: 53.400
> Abertura em 28 de outubro de 2009
Hospital Santo Antônio
> 109 funcionários
> 84 leitos
> Abrangência populacional: 37.900
> Abertura em 7 de outubro de 2009
Hospital de Pronto-Socorro de Canoas
> 500 funcionários
> 114 leitos
> Abrangência populacional: 326.458
> Abertura em Agosto de 2010
Unidade de Internação São Rafael
Internação feminina
> Contrato com o Hospital Espírita e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), desde 19 de julho de 2009
> Serviço especializado no tratamento de pessoas que
precisam de internação pelo seu grau de dependência,
devido ao uso de substâncias psicoativas, como tabaco,
álcool e outras drogas
> Equipe com 23 profissionais
> Capacidade: 30 leitos
> Ocupação média: 97,3%
Emergência em Saúde Mental IAPI
> Convênio com a PMPA desde 15 de junho de 2009
> Atende em regime de plantão 24 horas a todo tipo
de crise emocional, como tentativa de suicídio, depressão,
esquizofrenia, surtos psicóticos e dependentes químicos
> Equipe com 46 profissionais
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> Capacidade: 15 leitos
> Abrangência populacional: 186.000
CAPS AD Vila Nova
Centro de Atenção Psicossocial AD
> Convênio com a PMPA desde 27 de maio de
2009
> Serviço especializado no atendimento de pessoas que buscam tratamento por dificuldades relacionadas ao uso de substâncias psicoativas (tabaco,
álcool e outras drogas), atendendo também a seus familiares
> Equipe com 12 profissionais
> Capacidade instalada: 45 pacientes/dia
> Referência: Região Sul – Centro/Sul
> Abrangência populacional: 200.000

O Mãe de Deus
investiu na
melhoria e no
aumento de sua
estrutura de
atendimento

CAPS AD IAPI
> Convênio com a PMPA desde 15 de junho de 2009
> Serviço especializado no atendimento de pessoas que
buscam tratamento para dificuldades relacionadas ao uso
de substâncias psicoativas (tabaco, álcool e outras drogas),
atendendo também a seus familiares
> Equipe com 12 profissionais
> Capacidade instalada: 45 pacientes/dia
> Referência: Região Nordeste
> Abrangência populacional: 172.000
Repasse de tecnologia
e de planejamento
O Hospital Mãe de Deus implantou a gestão do Sistema
de Saúde transferindo conhecimento, recursos e tecnologia necessários à rede de hospitais e serviços. Dessa forma, garante o bom atendimento a todas as pessoas que os
buscaram, contribuindo para o desenvolvimento técnico-científico nas regiões de atuação e melhora da saúde das
populações atingidas. Os trabalhos, estudos e serviços do
Centro Científico e da Universidade Corporativa Mãe de
Deus passaram a ser compartilhados com todo o sistema.
Há 30 anos em atuação no Rio Grande do Sul, o HMD
tornou-se sinônimo de tradição e qualidade. Com o objetivo estratégico de liderar o mercado de prestação de
serviços em saúde por meio da excelência de suas soluções médicas, o HMD está sempre atento às constantes

inovações na medicina mundial e investe intensamente no
conhecimento tecnológico e
científico.
Por estar sistematicamente
buscando a especialização, o
Mãe de Deus conduziu uma
importante pesquisa epidemiológica, que procurou
identificar as principais enfermidades que iriam acometer a população nos próximos
15 anos. De posse desse material, reorganizou toda a sua
estrutura médica e científica, visando estar preparado para
atender com qualidade superior a essas demandas no futuro. Assim, o hospital tomou a decisão estratégica de alterar seu portfólio de atendimento geral, organizando-se
em seis institutos, altamente especializados nas particularidades médicas reconhecidas pelo estudo epidemiológico: medicina vascular, doenças respiratórias, oncologia,
traumatologia, saúde mental e transplantes.
Uma grande mudança. Para viabilizá-la, o Mãe de Deus
investiu na melhoria e no aumento de sua estrutura de
atendimento. O que implicava não apenas o uso de uma
tecnologia de ponta, mas também a qualificação dos profissionais, além da sistematização do processo de segurança e padronização dos procedimentos médico-científicos. Essas ações sinalizaram que a estratégia do HMD
estava 100% voltada para a excelência da solução médica.
Certamente, essa tecnologia, em sua totalidade, passou
a ser repassada para todo o sistema, em prol do desenvolvimento de serviços e do atendimento preventivo. Essa
iniciativa colaborou para aperfeiçoar os processos de gestão e proporcionar mais qualidade e sustentabilidade para
todas as unidades.
Aumentando o atendimento
aos pacientes do SUS
Reafirmando o espírito missionário das Irmãs Carlistas
Scalabrinianas, o Hospital Mãe de Deus instituiu, no ano de
2009, uma Diretoria de Saúde Pública e Filantropia. Essa
área surgiu para responder pelos seus 580 leitos SUS e
sete serviços ambulatoriais, dando respostas imediatas e
comprometidas com as necessidades do cidadão. Assim,
o Mãe de Deus passou a estar ainda mais envolvido e de-
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dicado às questões sociais. Como dizia o fundador
João Batista Scalabrini: “Para novas doenças, novos
remédios. Para novas chagas, novas tecnologias.”
A ação implantada veio ratificar o objetivo de
oferecer mais de 60% de seus serviços de atendimento aos pacientes do SUS e, ainda, oportunizou
estar mais presente nas áreas de vulnerabilidade social com serviços de assistência social.
Ampliação dos serviços
de assistência social
A estratégica Diretoria de Saúde Pública e Filantropia permitiu que o SSMD atuasse de forma mais
intensa na assistência social. Com a criação de uma
rede de saúde mental, o Mãe de Deus se tornou pioneiro no
Rio Grande do Sul no tratamento do crack, com atendimento
especial para os usuários e seus familiares. Simultaneamente,
foram aprimorados os serviços à saúde comunitária.
Rede de saúde mental
Entre as frentes de atuação social, distingue-se um importante programa de apoio à rede de saúde mental do SUS:
“Programa Saúde Mental Mãe de Deus Crack, outras drogas
e álcool.” Esse programa é importantíssimo para o SUS, pois
oferece 60% do atendimento de saúde mental em Porto Alegre. Os locais de atendimento são:
1 CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial) – IAPI
1 CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial) – Vila Nova
1 Emergência Psiquiátrica (álcool e drogas) 24 horas, no
Posto IAPI
1 Unidade de Internação Feminina, com 30 leitos, no Hospital São Rafael, em Porto Alegre
57 leitos para dependentes no interior do estado, nos hospitais do Sistema de Saúde Mãe de Deus
Serviços de saúde comunitária
Unidade Básica da Vila Gaúcha
Abrangência populacional: 5.000 pessoas. Trabalha-se
a atenção primária de gestantes, recém-nascidos, crianças,
adolescentes, adultos e idosos.
Unidade Móvel de Saúde
Desenvolve programas de saúde pública alinhados às po-

O objetivo
de tornar os
serviços básicos
de saúde mais
acessíveis às
comunidades
de maior
vulnerabilidade
social foi atingido

líticas do estado e dos municípios, beneficiando mais de 10
mil pessoas por ano.

Mais qualidade
e produtividade
na gestão hospitalar
Sua atuação em programas
que buscam qualificar a gestão
hospitalar foi intensificada com
o repasse de tecnologia de gestão para o aprimoramento dos
resultados e da produtividade
de hospitais da rede pública e
privados que atendem ao SUS. Assim, de forma indireta, o sistema auxilia o cidadão a fim de que tenha um serviço ainda
mais qualificado e ágil ao seu dispor. Simultaneamente, vários
programas passaram a integrar, cada vez mais, o seu foco de
atenção e de investimento. Entre eles, destacam-se:
Programas de Apoio
à Gestão de Hospitais do SUS
Em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Mãe de Deus capacita dirigentes de hospitais de todo o
estado, transferindo sua tecnologia de gestão e assessorando
as equipes para ampliar seus aprimoramentos.

Programa de Qualificação
da Gestão Hospitalar
Capacitação dos hospitais para a aplicação de um Modelo de Gestão Padronizado. Através da utilização de instrumentos de gestão, esse programa fornece aos gestores
as condições adequadas para o estabelecimento de metas,
indicadores e de um plano de ação, possibilitando o acompanhamento sistemático da operação e a avaliação constante de resultados. O programa já foi adotado em mais de 65
hospitais do Rio Grande do Sul.
Gestão Hospitalar In Company
Programa de aperfeiçoamento da gestão hospitalar voltado para a recuperação e reestruturação de hospitais. Já desenvolvido em dez unidades do interior do estado.
Com a consciência de que os problemas de saúde da sociedade gaúcha apresentavam sintomas bem claros, o SSMD

março/abril
Sistema de
2012
SaúdeINSIGHTCase
Mãe de Deus Studies
saúde

23

norteou sua estratégia. Seu objetivo era tornar os serviços básicos de saúde mais acessíveis aos necessitados e às comunidades de maior vulnerabilidade social. Assim, imprimindo um
comportamento sensível, ágil e inovador, foi desenvolvendo
e promovendo ações que permitiram continuar a oferecer a
diferença qualitativa que até agora tinha conseguido manter.
Com firmeza e com a certeza de que a saúde é um valor
substancial. Para todos.
Resultados e benefícios atendidos
Mais de 4,4 milhões de pessoas
usufruindo dos serviços
O Sistema de Saúde Mãe de Deus adotou uma estratégia de sucesso para proporcionar mais saúde para a população gaúcha. O objetivo de tornar os serviços básicos
de saúde mais acessíveis às comunidades de maior vulnerabilidade social foi atingido.
Alguns desses fatos demonstram a dimensão da estratégia desenvolvida a partir de 2009, no SSMD:
> Hospitais foram estrategicamente posicionados para
abranger uma população de mais de 4,4 milhões de pessoas
> Hoje, conta com mais de 600 leitos disponíveis ao
SUS
> Em 2009, ocorreram cerca de 800 mil atendimentos
pelo SUS
> Aumento de mais de 35% de atendimentos nos hospitais para pacientes do SUS, entre 2008 e 2010 (estimativa)
> O SSMD gerou 15 mil empregos diretos e indiretos
> Rede hospitalar abrange, atualmente, seis municípios
(fora Porto Alegre)
> Com exceção do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, todos os demais hospitais mantidos pelo SSMD são
os únicos que realizam atendimento ao SUS em sua cidade ou região de atuação. Ou seja, um importante resultado ocorrido é que a agregação destes hospitais ao SSMD
garantiu a manutenção e a qualificação do atendimento
ao SUS. Portanto, os habitantes de 60 municípios foram
bastante beneficiados, já que a maioria desses hospitais
apresentava sérios problemas de gestão e atendimento,
antes da integração ao SSMD.
> Além disso, oferece 60% de todo o atendimento de
saúde mental e crack de Porto Alegre
> Disponibiliza atendimento básico comunitário que

garante o atendimento de baixa complexidade diretamente nas comunidades carentes, livrando os pacientes
do deslocamento em busca de tratamento e contribuindo
para a diminuição da lotação dos hospitais públicos de
média e alta complexidade
> Paralelamente, oferece melhorias à gestão de hospitais de terceiros, garantindo a subsistência desses
hospitais e a continuidade do atendimento à população
abrangida
O Hospital Mãe de Deus se superou. Todas as ações
realizadas pela área de saúde pública permitiram que sua
estrutura alcançasse os almejados 60% de atendimentos
voltados ao SUS. Em 2010, a média mensal de atendimentos pelo SUS atingiu patamares de 67% a 69%, entre todos
os pacientes do hospital.
Depoimentos que avalizam
os resultados alcançados
“É uma satisfação muito grande ter o Mãe de Deus
aqui. A farmácia que temos serve como um termômetro;
quando as pessoas chegam com suas receitas, ficamos
sabendo do seu contentamento com o acolhimento e a
segurança que este serviço traz para elas.”
Tiago da Costa Ramos, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio da Patrulha e proprietário
de farmácia local.
“Depositamos na administração do Mãe de Deus grande confiança e esperança, pois seu conceituado histórico
nos enseja ter esta expectativa. E ouvindo alguns comentários, tanto da população como de colaboradores e médicos, já é possível sentir que o Mãe de Deus começa a
mostrar sua expertise em administração hospitalar, transformando nossa esperança na certeza de um futuro melhor para a nossa saúde.”
Arley Santos Barreto, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha (ACISAP)
“O Hospital de Campo Bom oferece a seus pacientes
um bonito clima humano, as pessoas são muito bem acolhidas. Nos últimos anos, o hospital melhorou muito as
suas instalações, a limpeza. Sempre escuto depoimentos
positivos durante as visitas. Apesar de haver postos de
saúde nos bairros, o hospital é referência na cidade e pro-
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porciona segurança a todos os que procuram restabelecer sua saúde.”
Darcísio Alberto Paetzold, padre da Paróquia de Campo Bom
“Sempre que necessário, minha família e eu utilizamos
o hospital. Ele é muito bom, o ambiente, os médicos, a
equipe de enfermeiras. Admiro muito o trabalho que desenvolvem, pois fazem muito pela população”.
Hiltraud Lampert, 67 anos, moradora de Campo Bom
“Falar do Hospital Santa Luzia é falar de segurança familiar, de credibilidade, de atenção, de carinho e muito mais.
Você tem certeza de que, quando precisar, poder contar
com o pronto atendimento desta instituição e de seus
profissionais. E quando abrimos o leque de pensamentos,
nos damos conta que a ligação com o Mãe de Deus nos
dá ainda mais segurança, pois sabemos que é um hospital
referência em medicina de excelência, tecnologia de última geração e calor humano.”
Marcos Godoi, jornalista, Radioweb G33 – Capão da
Canoa/RS
“O trabalho desenvolvido pelo Hospital Mãe de Deus
em Torres cumpre um papel decisivo junto à comunidade torrense. Temos no Mãe de Deus um parceiro. Parceria
esta que proporciona a todos os nossos acadêmicos da
área da saúde a integração com a experiência exitosa e
qualificada que simboliza o trabalho desta entidade em
nossa cidade e região.”
Luís Antônio Longo – Diretor do Campus Universitário
da Ulbra – Torres/RS

Cuidar das pessoas está no DNA do SSMD
Com o objetivo de comunicar à comunidade gaúcha a
dimensão do trabalho realizado, como também posicionar
todos sobre o cumprimento de sua missão, o SSMD veiculou uma campanha institucional com anúncios, spots de
rádio e mídia exterior.
O SSMD revelou a representatividade do seu cômputo
no atendimento a áreas específicas, gerando benefícios à
saúde pública. Além disso, a campanha também teve o objetivo de divulgar os serviços existentes, a fim de que a população gaúcha possa usufrui-los ainda mais.
Os números atestam os bons resultados da gestão hospitalar do SSMD, através de sua rede de serviços de apoio
ao SUS, presente em Porto Alegre e outros seis municípios
do estado: Capão da Canoa, Torres, Campo Bom, Santo Antônio da Patrulha, Taquara e Canoas. Um dos diferenciais
veiculados na campanha foi o serviço realizado pelo SUS
com foco em dependentes químicos. Em apenas um ano,
o SSMD já beneficiou milhares de pessoas, totalizando 283
mil atendimentos, somados ainda a 2.330 pacientes internos no período.
Para o Sistema de Saúde Mãe de Deus, cuidar das pessoas para transformar suas vidas de forma competente, persistente e acolhedora é seu cotidiano, seu ofício permanente. Está no seu DNA.
Ao contribuir para melhor atender às necessidades das
pessoas e especialmente da população mais carente, o
SSMD está cultivando um futuro sustentado para a oferta de
saúde. Pois sua meta é oportunizar que o dia a dia de todos
os seus públicos tenha mais qualidade. Tenha mais vida.

Lucia Boniatti é presidente do SSMD; Claudio Seferin é diretor superintendente; Rogério Dalfollo Pires é superintendente de Saúde Pública do
SSMD; Paulo Ratinecas é sócio diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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Fundo Vale
Márcia Soares

atuando pela sustentabilidade
e pelo desenvolvimento local
O Fundo Vale para o Desenvolvimento Sustentável foi criado em 2009 pela Vale S.A. para promover
o desenvolvimento sustentável, com a visão de integrar, transformar e desenvolver as regiões onde
estiver presente, e dessa forma deixar um legado para as próximas gerações.

A estratégia de ação é apoiar, com visão de longo prazo,
iniciativas estratégicas estruturantes de conservação e uso
sustentável dos recursos naturais executadas em parceria
com instituições públicas e privadas, agrupadas em três
grandes eixos temáticos – Monitoramento Estratégico do
Desmatamento, Áreas Protegidas e Biodiversidade e Munícipios Verdes – que mantêm estreita sinergia estratégica e
operacional entre si.
O foco inicial escolhido para as ações do Fundo Vale
foi o Bioma Amazônico, pelo tamanho do desafio que envolve o combate ao desmatamento. Atualmente, o Fundo
gerencia uma carteira de 18 projetos, executados por 12
organizações parceiras nos estados do Pará, Mato Grosso,
Amazonas e Acre, totalizando investimento de R$ 41,3 milhões até o final de 2012.
Entre as organizações parceiras estão The Nature Conservancy, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon), Instituto de Manejo Florestal e Certificação Agrícola (Imaflora), Instituto de Desenvolvimento
do Amazonas (Idesam), Instituto Peabiru, Instituto Centro
de Vida (ICV), Instituto Floresta Tropical (IFT), Instituto Socioambiental (ISA), Fundação Roberto Marinho, Amigos
da Terra – Amazônia Brasileira e Instituto Internacional de
Educação do Brasil (IEB), além de órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, universidades e centros de pesquisa especializados no bioma amazônico. A visão estraté-
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gica da organização é resumida em três palavras –
integração, transformação e desenvolvimento – e
se formaliza através de parcerias com essas instituições.
Conta com uma carteira de 21 projetos já apoiados, unidos por uma lógica estratégica:

O Fundo
Vale para o
Desenvolvimento
Sustentável foi
criado em 2009
pela Vale S.A.

1) O Programa de Monitoramento Estratégico gera
informações científicas de áreas sob pressão de
desmatamento ilegal na Amazônia e as transforma em ferramentas de relevância técnica (como mapas
de base cartográfica e georreferenciados) e de aplicação
imediata em programas de gestão, produção econômica
e mobilização para;
2) subsidiar o Programa Áreas Protegidas e Biodiversidade, que investe em programas estruturantes em Unidades de Conservação, com foco científico e econômico,
propondo um modelo com visão macroterritorial de desenvolvimento sustentável;
3) subsidiar o Programa Municípios Verdes, que realiza
investimentos em infraestrutura, suporte à governança,
mobilização social e controle do desmatamento em municípios que constam da lista dos 43 maiores desmatadores
do Brasil do Ministério do Meio Ambiente, realizando desenvolvimento sustentável com uma visão microterritorial.
A articulação promovida pela organização é feita:
> concebendo e realizando projetos de forma integrada;
> transferindo tecnologias e recursos técnicos e financeiros durante a implementação dos projetos;
> estabelecendo redes de conhecimento para compartilhar as experiências positivas.

Os resultados em termos científicos, ambientais, sociais, técnicos e comunitários são excepcionais, o que
motivou a organização a dar continuidade a suas ações, e
expandi-las para outros países do bioma amazônico e para
um novo bioma no Brasil.
Como critério de elegibilidade, os projetos apoiados
necessariamente são: de longo prazo; de iniciativas estratégicas estruturantes; e executados por organizações
parceiras com qualificação técnica e institucional do mais
elevado nível.

No processo de gestão, sinergia e capacitação dos parceiros, o Fundo realiza várias
atividades e eventos. Entre
elas:
> a realização de Fóruns Temáticos, com a participação
média de 250 pessoas
> Encontros de Parceiros
três vezes ao ano, que promovem intercâmbio e sinergia com a Rede de Parceiros
> cursos de capacitação de parceiros em ferramentas
de gestão
> visitas técnicas aos projetos
> reuniões de acompanhamento e de treinamento individual dos parceiros
Como resultados das ações do Fundo Vale e os projetos
por ele apoiados, vale destacar alguns:
No eixo temático
Monitoramento Estratégico
Produção e distribuição pública de relatórios mensais
com imagens de satélite de alta resolução; criação de um
modelo de risco de desmatamento já em aplicação; capacitação em Geoprocessamento de dezenas de técnicos
de municípios; desenvolvimento de um sistema de alerta
de desmatamento (Alerta Fone) via celular; publicação de
cerca de 15 relatórios e estudos de caráter econômico e
social e implantação de programas de mobilização comunitária.
No eixo temático
Áreas Protegidas e Biodiversidade
Realização de três estudos sobre as cadeias produtivas
de produtos de base florestal; venda de 100% da produção de três Reservas Extrativistas por preço superior ao da
Política de Preço Mínimo do Governo Federal; apoio ao
projeto “Viva Marajó” e à candidatura do arquipélago para
ser reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco.
No eixo temático
Municípios Verdes
Adoção de 11 municípios em três Estados (quatro em
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andamento e sete no início); exclusão de Paragode valor agregado é de uma
A entidade
minas (PA) da lista de municípios desmatadores
receita anual de US$ 6 bilhões
conquistou
em
do MMA; realização de programas de regularizae geração de 170 mil empre2011 o título
ção ambiental e inscrição no Cadastro Ambiental
gos em dois anos.
Rural (CAR); incentivo a práticas econômicas com
Focado no apoio a projede Organização
gestão socioambiental; implementação de legistos de desenvolvimento susSocial
de
Interesse
lação municipal e políticas públicas de incentivo;
tentável no Bioma AmazôniPúblico, concedido
fortalecimento de órgãos públicos e sociais, como
co, o Fundo Vale encerrou
Secretarias de Meio Ambiente, Conselhos e Fundos
2011 com uma carteira de 22
pelo Ministério da
Ambientais.
projetos contra apenas oito
Justiça
Com apenas dois anos e meio de criação, a organo início do ano. Tal resulnização transformou em metodologia sua missão:
tado representou um increintegrar, transformar e desenvolver. Os elementos
mento nos aportes financeique tangibilizam essa metodologia são:
ros de 130%. Foram liberados recursos na ordem de R$ 16
> Visão de longo prazo
milhões contra R$ 7 milhões, em 2010. Para 2012, as metas
> Opção por iniciativas estratégicas estruturantes
do Fundo – criado pela Vale em 2009 – incluem estruturar
> Atuação proativa, participativa (visitas de campo, fóa entrada na Pan-Amazônia, além de atrair novos parceiros
runs, encontros de parceiros, cursos de capacitação)
e apoiadores.
> Seleção e apoio a projetos de parceiros qualificados
Para a diretora executiva da instituição, Mirela Sandrini, 2011 marcou avanços importantes. Deu-se início ao
Com essa metodologia, o Fundo Vale opera em duas
projeto Pecuária Verde, em Paragominas, e o governo do
dimensões: os projetos têm um importante impacto geoPará criou o Programa Estadual Municípios Verdes, inspipolítico no território e a rede de parceiros tem importânrado em nossa experiência com o tema, um dos três eixos
cia fundamental para influenciar políticas públicas de base
temáticos adotados pelo Fundo desde o começo de sua
local.
operação. A preocupação em atuar em conjunto com órAlguns projetos desenvolvidos já apresentam desdobragãos públicos e influenciar políticas públicas é constante.
mentos, como, por exemplo, o Pecuária Verde, em ParaVale destacar também o aumento no número de parceigominas (PA), implementado em parceria com o Sindicato
ros e a entrada da Dow AgroSciences como apoiadora do
dos Produtores Rurais, o Imazon e a TNC. É um projeto
Fundo no projeto Pecuária Verde.
piloto de um modelo de pecuária para a Amazônia, com
A entidade conquistou em 2011 o título de Organizamenor impacto, menos extensiva e com adequação socioção Social de Interesse Público, concedido pelo Ministério
ambiental, com a expertise da Esalq/USP e Unesp, que vem
da Justiça, e estabeleceu convênios com organizações
trabalhando com a cadeia de valor da pecuária, para que
internacionais, como a IUCN (União Internacional para a
ela seja de menor impacto, dando continuidade ao projeto
Conservação da Natureza) e Unesco – Organização das
“Paragominas Município Verde”, que teve como principal
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
resultado a retirada do município da lista dos maiores desCom a Unesco, o acordo prevê a realização de uma
matadores da Amazônia.
série de projetos, especialmente de capacitação de emOutro projeto que vale destacar é a parceria com a Fundapreendedores e desenvolvimento de planos de negócios
ção Roberto Marinho (FRM) para o desenvolvimento de um
de base florestal, em parceria com o Ministério do Meio
telecurso para a capacitação de técnicos para o programa de
Ambiente, o Instituto Chico Mendes e organizações locais.
manejo sustentável de florestas (poda de madeira e produtos
Com a IUCN, a parceria prevê o desenvolvimento de uma
não madeireiros) no programa de concessão sustentável do
ação estratégica de longo prazo em biodiversidade, proServiço Florestal Brasileiro (SFB). Inclui treinamento em camteção de ecossistemas, recomposição florestal e proteção
po de extensionistas em escolas públicas locais. A estimativa
de ambientes marinhos.
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A rede de parceiros facilita o encaminhamento das
questões ligadas à sustentabilidade e reforça a atuação
do Fundo como articulador e não apenas como financiador de projetos. Buscamos mudanças profundas que
resultem em resultados reais. Por isso, apoiamos várias
iniciativas para gerar diálogo entre eles. Em 2011, o Fundo realizou quatro encontros de parceiros, dois fóruns
temáticos e um encontro de intercâmbio dos comunicadores das organizações parceiras.
Para atuar em desenvolvimento sustentável com Investimento Social Privado é fundamental integrar no
processo todos os stakeholders envolvidos no problema;
fomentar transformações de base nos âmbitos cultural, econômico e social que elevem a qualidade de vida
dos interessados; e focar em uma solução que promova
desenvolvimento compartilhado. O Fundo Vale está demonstrando, na prática, que isso é possível.
Os resultados alcançados se devem ao conhecimento
dos parceiros sobre a região e à preocupação do Fundo
em ir a campo e envolver-se nos projetos. É preciso atender a demanda regional, mas respeitando a cultura local.
Perfil
O Fundo Vale é uma associação sem fins lucrativos,
com título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), que atua em parceria com todos os
setores da sociedade. Seu objetivo principal é promover
o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação
e preservação da biodiversidade e a valorização do ser
humano.
Criado pela Vale S.A. em 2009, o Fundo Vale é uma
iniciativa inovadora e voluntária para apoiar programas
transformadores que buscam soluções para combater
o desmatamento e a degradação florestal em países em
desenvolvimento. O bioma amazônico marca o início das
atividades desenvolvidas pelo Fundo.
Suas ações estão focadas no desenvolvimento socioeconômico das populações locais, por meio de ações de
fortalecimento da sociedade e de capacitação, para que
as pessoas possam viver e trabalhar com dignidade em
seus territórios e em harmonia com o meio ambiente.
Missão
“Promover o desenvolvimento sustentável conciliando

a preservação e a conservação do meio ambiente com
a melhoria das condições socioeconômicas das regiões
onde estiver presente.”
Pilares
INTEGRAÇÃO – Fazer parte de um projeto maior, unir
esforços para construir em conjunto uma nova realidade.
TRANSFORMAÇÃO – Olhar para o futuro com outros
olhos, mudar a realidade, construir uma comunidade melhor e o bem comum para todos.
DESENVOLVIMENTO – Promover o desenvolvimento
sustentável, com base na melhoria das condições de vida
do indivíduo, com a visão de um futuro melhor para todos.
Atuação em Rede
O Fundo Vale tem uma relação de estreita parceria com
diversas organizações do terceiro setor, do governo e com
empresas. Atua de forma colaborativa, participando de todas as etapas do projeto, desde sua concepção até o desenvolvimento e a conclusão.
Fomenta o trabalho em rede e a troca de experiências,
mantendo uma agenda estruturada e encontros temáticos
periódicos. Essa forma de atuação é imprescindível para
que as soluções sejam replicadas, ganhem escala e deixem
um legado positivo para as comunidades locais.
Adaptados às características de operação do investimento social privado, o Fundo utiliza a excelência de gestão da Vale para acompanhar os projetos, estabelecendo,
além do aporte financeiro, metas e indicadores de desempenho. Também promove o fortalecimento institucional
dos parceiros, ao transferir para eles esse conhecimento e
colaborar, se necessário, com o aprimoramento da capacidade de gestão.
Parceiros atuais
Hoje, o Fundo Vale apoia projetos em parceria com as
seguintes instituições: Imazon, Imaflora, Instituto Peabiru,
TNC, Idesam, ICV, ISA, IEB, SPRP, IFT, FRM e Amigos da
Terra.
Eixos temáticos
Atualmente, as ações do Fundo Vale estão estruturadas
em três eixos temáticos:

INSIGHTCase Studies

março/abril 2012

30

Monitoramento estratégico
A atuação do Fundo Vale nessa área tem como
objetivo a identificação de áreas sob pressão de
desmatamento ilegal. Busca-se como resultado o
acesso e a distribuição das informações geradas,
especialmente para órgãos reguladores, e a posterior intervenção pública para o controle do desmatamento.
Um exemplo é a parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon),
que contribui para aprimorar o sistema de monitoramento da Amazônia Legal. Imagens de satélites e
softwares de última geração, somados à capacidade de análise dos pesquisadores, possibilitam maior
precisão e agilidade na elaboração de relatórios de
avanço do desmatamento, permitindo tomadas de
decisão mais eficazes, tanto do governo quanto da
sociedade civil.

O Fundo Vale
investe em
projetos que
apoiam a criação
e consolidação
de unidades de
conservação,
visando sua
sustentabilidade
e envolvendo as
comunidades em
sua gestão

Áreas Protegidas e Biodiversidade
O Fundo Vale investe em projetos que apoiam a criação
e consolidação de unidades de conservação, visando sua
sustentabilidade e envolvendo as comunidades em sua
gestão. São ações que mostram a floresta como possível
fonte de benefício econômico e não obstáculo, e tornam
as populações locais aliadas na luta contra o desmatamento.
Entre as ações desenvolvidas estão a capacitação de
comitês gestores e comunidades locais, proteção e controle de atividades predatórias e ilegais no interior das UCs,
desenvolvimento de mercados para produtos da floresta,
boas práticas de manejo nas áreas de entorno, desenvolvimento das governanças locais e despertar de vocações
para o manejo florestal.
Projetos nesse eixo temático são desenvolvidos por
parceiros como Imazon, Instituto Peabiru, Fundação Roberto Marinho, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e Instituto Socioambiental (ISA).
Exemplos dessas ações são:
> Consolidação das unidades de conservação (UCs) da
Calha Norte e da Terra do Meio, no Pará
> Programa Viva Marajó, em prol do desenvolvimento
sustentável do arquipélago do Marajó (PA)
> Projeto Educação para o Manejo Florestal, que prevê

a disseminação de informações sobre manejo florestal
sustentável, com o uso da
metodologia dos telecursos.

Municípios Verdes
Nesse tema, o Fundo Vale
atua para fortalecer a gestão
ambiental dos municípios,
incentivando o desenvolvimento socioambiental e o
envolvimento de todos os
atores da sociedade local
em um pacto pela sustentabilidade. São propostas de
gestão integrada do território, com grande potencial de
replicabilidade.
Nesse tema, os projetos abrangem, atualmente, 12
municípios diferentes nos estados do Pará, Mato Grosso
e Amazonas, com a participação de diversos parceiros,
como Instituto Floresta Tropical (IFT), The Nature Conservancy (TNC), Instituto Internacional de Educação do Brasil
(IEB), Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam), Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas
(SPRP), Instituto Peabiru, Imazon e Imaflora.
Os resultados alcançados em Paragominas mostram
a importância dessa iniciativa. Com o apoio do Fundo
Vale, o município paraense conseguiu sair da lista do Ministério do Meio Ambiente dos maiores desmatadores da
Amazônia e se tornou exemplo de como um pacto pelo
desenvolvimento sustentável pode transformar uma região. Hoje, em Paragominas, os produtores rurais, além de
trabalhar de acordo com as legislações fundiárias, trabalhistas e ambientais pertinentes, são adeptos de melhores
práticas socioambientais.
Em 2011, aumento de 130% em investimentos
Focado no apoio a projetos de desenvolvimento sustentável no Bioma Amazônico, o Fundo Vale encerrou
2011 com uma carteira de 22 projetos contra apenas oito
no início do ano. Tal resultado representou um incremento
nos aportes financeiros de 130%. Foram liberados recursos
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na ordem de R$ 16 milhões contra R$ 7 milhões, em 2010.
Para 2012, as metas do Fundo – criado pela Vale em 2009
– incluem estruturar a entrada na Pan-amazônia, além de
atrair novos parceiros e apoiadores.
“Em 2011, tivemos avanços importantes. Apoiamos o
desenvolvimento de um novo projeto em Paragominas - o
Pecuária Verde – e o governo do Pará criou o Programa
Estadual Municípios Verdes inspirado em nossa experiência com o tema, uma das três linhas de ação adotadas por
nós desde o começo de nossas operações”, resume a diretora do Fundo Vale, Mirela Sandrini.
Mirela reforça a preocupação em atuar em conjunto com órgãos públicos e destaca o aumento no número de parceiros e a entrada da Down AgroScience como
apoiadora do Fundo no projeto Pecuária Verde. A entidade também conquistou o título de Organização Social de
Interesse Público, concedido pelo Ministério da Justiça, e
estabeleceu convênios com organizações internacionais,
como a IUCN (União Internacional para a Conservação da
Natureza) e Unesco.
“Essa rede de parceiros facilita o encaminhamento dessas questões e reforça a atuação do Fundo como articulador e não apenas como financiador de projetos”, acredita.
“Buscamos mudanças profundas que resultem em resultados reais. Por isso, apoiamos várias iniciativas para gerar diálogo entre eles”, conta. Em 2011, o Fundo realizou

Márcia Soares é coordenadora de Gestão da Informação do Fundo Vale.

quatro encontros de parceiros, dois fóruns temáticos e um
encontro de intercâmbio dos comunicadores das organizações parceiras.
Para a diretora do Fundo Vale, os resultados alcançados
se devem ao conhecimento dos parceiros sobre a região
e à preocupação do Fundo em ir a campo e envolver-se
nos projetos. Graças a isso, foi possível apoiar as iniciativas
para retirar Paragominas da lista dos municípios que mais
desmatam no país e, em seguida, desenvolver um novo
projeto no município, focado em um modelo sustentável
de pecuária, um dos temas mais polêmicos na região.
“É preciso atender a demanda regional, mas respeitando a cultura local. Se ficarmos no ar-condicionado do
escritório, não entenderemos a complexidade da Amazônia e não teremos sucesso”, completa, ressaltando a
importância do respeito à identidade da região.
O Fundo Vale foi criado pela Vale S.A. em 2009 para
apoiar projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia sem vínculo com as atividades da empresa. Como
um fundo de cooperação, o Fundo articula parcerias e
participa diretamente da gestão dos projetos que apoia,
sempre em conjunto com instituições públicas, organizações do terceiro setor e empresas para a promoção do
desenvolvimento sustentável. O Pará foi o primeiro estado
de atuação do Fundo que, em 2011, chegou a municípios
do Amazonas, do Mato Grosso e do Acre.
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MWM International
Antonio Paulo Borba Almeida
Vaneska Fogli Messa
Bruno da Silva Justi
Camila Peres Luz

A ação social integrando
a empresa e a família
A MWM International apresenta neste case o projeto Fabrincando Profissões, uma iniciativa
destinada ao seu público interno – filhos dos colaboradores – que tem como principais objetivos:
aproximar a família de seus colaboradores ao convívio empresarial; incentivar a educação por meio
de ações dinâmicas que refletem a realidade do país; além de promover parcerias com instituições
de ensino a fim de beneficiar o público convidado e seus colaboradores.

Segundo Rosseti (2001), parcerias e possibilidades inéditas surgem no mundo dos negócios, assumindo papel
decisivo nas relações humanas. Empresas concorrentes
se associam e transformam seus paradigmas com grande velocidade. A inovação tecnológica já não é exclusiva
nem o único diferencial. “O mercado é caracterizado pela
segmentação em pequenos volumes e o foco da competitividade passa a ser inovação, alta qualidade e baixo
custo.” (Mitiko et al., 2007, p. 4)
A empresa busca nas pessoas a chave para alcançar a
competitividade, pois são elas que conduzem os negócios da empresa e têm o poder de transformar e de fazer
diferente. Ao longo do evento, os próprios colaboradores são a fonte de conhecimento para os convidados e
garantem o conteúdo da programação. A MIM acredita
que esse projeto é mais uma ferramenta que destaca e
reconhece seus colaboradores, que se transformam em
uma grande família.
A partir disso, a MWM International Motors (MIM) ilustra
através desse projeto uma das práticas de Gestão de Pessoas que mais inspira o sentimento de fazer parte e de cuidado com a família. O seu público de interesse são os filhos
dos colaboradores, que, por intermédio do conteúdo prag-
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mático do evento, são levados à infinita atmosfera
do mundo empresarial, possibilitando a inspiração
pela busca da profissão. Nessa oportunidade, os
jovens entendem a importância e a contribuição
de cada atividade para o sucesso de uma organização. Uma maneira particular de motivar e alinhar valores.

A MWM
International
Motores,
subsidiária da
norte-americana
Navistar
International,
é líder em
tecnologia e
desenvolvimento
de motores diesel
da América Latina

INTRODUÇÃO
A MWM International Motores, subsidiária da
norte-americana Navistar International - um dos
principais fabricantes de motores diesel do mundo - é líder em tecnologia e desenvolvimento de
motores diesel da América Latina.
São mais de 3,7 milhões de motores produzidos em 58 anos de história, com uma completa linha de motores da mais avançada tecnologia que
cumprem as mais rígidas normas de emissões de
poluentes e atendem qualquer mercado dos segmentos
veicular, agrícola, industrial e marítimo.
Com Centro de Tecnologia e de Negócios em São
Paulo, e três unidades industriais, instaladas em São Paulo (Capital), Canoas (RS) e Jesus Maria (Córdoba, Argentina), a empresa conta com 3.953 colaboradores.
A MIM acredita que colocar as pessoas em primeiro
plano no processo de trabalho por meio de programas
e projetos, como o Fabrincando Profissões, que integra
a família e a empresa, é uma maneira de possibilitar a
motivação individual e oferecer crescimento.
O crescimento organizacional, também consequência
da excelência no atendimento ao cliente, “se dá quando
todos os departamentos da empresa trabalham em conjunto”, ou seja, o Marketing Integrado (Kotler, 2000, p.
44). Quando as pessoas partilham de uma atmosfera de
trabalho amigável e integrada com seu universo íntimo,
como com os filhos, o engajamento é uma consequência
natural. Por isso, abrir as portas da empresa para a família
do colaborador é uma maneira de integrar mundos e estimular o comprometimento.
O orgulho de pertencer e a autoestima dos profissionais são outros temperos desse programa, que resgata
valores e práticas dessas pessoas que auxiliam, no dia a
dia, o crescimento e desenvolvimento da empresa. Além
disso, tem como diretriz estreitar o laço entre pais e fi-

lhos e fazer a diferença em
suas vidas.
O Fabrincando Profissões
é uma extensão do Fabrincando Férias, que, em sua
oitava edição, tem como
objetivo receber os filhos
dos colaboradores com
idades entre 6 e 12 anos e
lhes apresentar o local de
trabalho de seus pais e suas
mães. Oferece ainda atividades programadas para
sua aprendizagem e diversão.
O Fabrincando Férias
proporciona às crianças, de
forma lúdica, uma visão a
respeito da companhia e de seus negócios, inspirandoas desde cedo quanto aos aspectos profissionais. Nessa
ação, a emoção toma conta dos encontros dos filhos
com os pais em seus locais de trabalho, além de envolvimento e integração de todos os colaboradores para
melhor recebê-los.
O Fabrincando Profissões, por sua vez, é destinado
aos filhos dos colaboradores com idades entre 16 e 19
anos. Nesse encontro, que tem a duração média de oito
horas, os jovens vivenciam a cultura da MWM International e aprendem com os próprios colaboradores sobre as
profissões que permeiam os negócios da empresa. São
engenheiros, operadores de máquinas, administradores,
advogados, médicos, publicitários, jornalistas, técnicos,
gerentes e diretores que, voluntariamente, apresentam
em forma de debate um breve histórico de suas carreiras, os pontos positivos e os desafios da profissão, opções de cursos e especializações. Além dos fóruns de
discussão, os jovens realizam atividades de integração,
conhecem instituições de ensino, participam de sorteios
e, orientados por psicólogos, realizam testes de interesse profissional.
Fabrincar Profissão nada mais é do que aprender sobre as profissões de forma descontraída. Este trabalho
está baseado no estudo do comportamento humano no
sistema organizacional. Esperamos contribuir com em-
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presas que busquem a melhoria em todos os sentidos,
principalmente através do desenvolvimento de pessoas,
a base para o crescimento de qualquer empresa.
DESENVOLVIMENTO DO EVENTO
O Fabrincando Profissões surgiu a partir de quatro objetivos:
1 – Manter as portas da empresa abertas para os filhos
dos colaboradores, proporcionando assim o vínculo
com a família do colaborador – extensão do Fabrincando Férias;
2 – Fazer perpetuar os valores da empresa através dos
jovens, que são formadores de opinião e possuem senso crítico elevado;
3 – Orientar os jovens na escolha da profissão e quanto
às inúmeras possibilidades no mercado de trabalho;
4 – Contribuir efetivamente para o desenvolvimento
da educação no país e sua importância.
A partir desse cenário, desenvolve-se um fórum envolvendo profissionais da empresa, que são os próprios
palestrantes, e uma feira de profissões, contando com a
participação de instituições de ensino, em formato de parceria.
Os jovens, em média 240 por edição, são divididos em
três grupos iguais, sendo que cada grupo permanece na
empresa em um dia da semana, participando das atividades por aproximadamente oito horas. E para que o encontro se torne ainda mais atrativo e envolvente, são escolhidos profissionais de diferentes áreas, com histórico de
empresa e perfis diversos.
Escolha dos colaboradores palestrantes
Alguns meses antes, a área de Recursos Humanos convida profissionais de diversas áreas para o evento. Ao aceitar, o colaborador participa de uma rápida entrevista, que
servirá de base para a área de comunicação preparar uma
apresentação especial do profissional para o evento.
Com o grupo de profissionais selecionados, é iniciado
o processo de produção das apresentações e captação de
instituições de ensino parceiras.
Escolha das instituições de ensino
A empresa possui parcerias com diversas instituições de

Tabela 2

controle efetivo dos riscos ocupacionais
Alguns parceiros da MWM
- ANHEMBI MORUMBI
- FEEVALE
- FEI
- MAUÁ
- SENAC
- SENAI
- STB
- UNINOVE
- UNISALLE

- UNISINOS
- WIZARD

ensino e escolas de idiomas que propiciam aos colaboradores e seus dependentes uma série de benefícios, como
descontos em mensalidades e formas de pagamento diferenciadas.
Os parceiros são convidados para uma reunião, onde
são apresentados os objetivos e o público-alvo e a possibilidade de montar estandes no evento, fazer sorteios e se
aproximar dos jovens, divulgando também os benefícios
concedidos aos colaboradores e suas famílias.
Com as instituições e os colaboradores palestrantes já
selecionados, inicia-se o processo de comunicação para
atrair os participantes, que são os filhos dos colaboradores.
A empresa, partindo do princípio da parceria, disponibiliza às universidades possibilidades de divulgação, visibilidade no hotsite do evento, cadastros dos participantes
e assim por diante. O principal interesse das instituições
é transformar a atividade em mais uma oportunidade de
captação de alunos e ferramenta de marketing.
Comunicação e divulgação
Os eventos e as ações são divulgados por meio dos diversos canais internos e de reuniões, prezando principalmente a
comunicação face a face.
“A mensagem com o benefício do serviço deve ser decidida
de acordo com seu conceito” (Kotler, 2000, p. 599), e, ainda,
segundo Malony (apud Kotler, 2000), o impacto dela depende
não só do que é dito, mas de como e para quem é dito.
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Partindo disso, toda a divulgação referente ao projeto parte de uma análise dos 5M da Comunicação (Kotler, 2000):
> Missão: objetivos da comunicação e para quem é informado
> Mensagem: o que deve ser transmitido
> Mídia: canais de divulgação, como quadros de avisos,
intranet, convites, reuniões, newsletter online, cartas, entre
outros
> Moeda: quanto gastar com a comunicação. Como são
utilizados canais internos para divulgação e é prática na
MIM a comunicação top down e face a face, na maioria das
vezes ela é feita sem custo mensurável
> Mensuração: avaliação da eficácia da comunicação
através da pesquisa de clima organizacional, realizada anualmente, e canais de comunicação com o Linha Direta e o
Bate-Papo com a Direção, utilizados pelos colaboradores
para dar retorno sobre as ações realizadas
Alguns canais de divulgação do
evento Fabrincando Profissões:
Reunião Bom-dia
Reunião semanal com a presença de todos os líderes das
três unidades da empresa, por meio de videoconferência.
Neste encontro, as informações são divulgadas em primeira
mão, para que os líderes fomentem a participação dos colaboradores e possam auxiliar no processo de disseminação.
Dia da Qualidade
Encontro mensal que reúne todos os colaboradores em
um único local por aproximadamente 45 minutos. Nesse
momento, líderes da empresa apresentam os resultados
dos programas, homenagens, informações de negócios,
produtividade, entre outros. Uma forma de oficializar e alinhar com todos os colaboradores ao mesmo tempo. Nessa
ocasião, são mostrados teasers do evento.
Newsletter digital diário “Notícias do Dia”
Este canal eletrônico proporciona o envio da mensagem
de forma rápida e direta. Através dele, os colaboradores têm
acesso aos detalhes dos eventos, fotos, listas de participação, entre outros.
Murais
Dispostos em pontos estratégicos da empresa, os murais

recebem todas as informações divulgadas no newsletter
“Notícias do Dia”, garantindo o acesso de todos.
E-mail marketing
Ao se inscrever no evento ou se cadastrar no hotsite, que
será detalhado no item 5, o participante deixa um e-mail de
contato, que é utilizado para envio de e-mail marketing em
diversas situações.
Inscrições
Todos os colaboradores que possuem filhos nas idades
elegíveis, de 16 a 19 anos completos no ano do evento, recebem uma ficha de inscrição nominal em suas áreas para
que confirmem a participação dos filhos.
Além de informações sobre o evento, o formulário traz
também um termo de responsabilidade e de autorização
para uso de imagem dos jovens, caso suas fotos sejam publicadas em cases e materiais direcionados ao público externo.
A devolução do formulário assinado garante ao filho do
colaborador uma vaga para participar do encontro.
Após o prazo de inscrição, que tem duração de duas semanas, todos os inscritos recebem por intermédio de seus
pais um convite, além de um e-mail marketing. Esse convite
traz informações básicas, como data e horário.
O EVENTO
No dia do evento, os jovens são recepcionados na portaria da empresa e direcionados ao local onde as atividades
do dia são desenvolvidas.
Na entrada, todos recebem um brinde com a marca do
evento, como cadernos, lápis, bolsas, canetas e bonés.
O dia é iniciado com o café da manhã, uma atividade
quebra-gelo e interação com os estandes das instituições
de ensino, que distribuem fôlderes, brindes e a programação das atividades. Além disso, há uma pausa para a foto
oficial do grupo.
Atividade quebra-gelo
Após o café da manhã, tanto os colaboradores palestrantes e organizadores quanto os jovens, conduzidos por
um profissional da área da saúde, participam de uma atividade para criar um clima propício à troca de informações e
interações.
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As pessoas se apresentam e fazem uma atividade física
em conjunto, semelhante à ginástica laboral praticada por
todos os colaboradores da empresa nos dias normais de
trabalho, no início e no final dos turnos.
Apresentação institucional
Após a atividade em conjunto, um profissional da área de
Comunicação faz uma apresentação breve sobre a empresa
e sobre os valores praticados pelos colaboradores. O mais interessante desse momento é que muitos jovens se veem nas
fotos da apresentação, participando de outros eventos da
empresa, como a festa de final de ano e o Fabrincando Férias.
A profissão certa / talento profissional
Depois da apresentação, o diretor de Recursos Humanos conduz uma palestra desenvolvida especialmente para
o evento, sobre a profissão correta e o talento profissional.
Essa apresentação introduz aos jovens questionamentos
e reflexões que vão auxiliar na interação com os profissionais
durante o debate.
O tema “talento profissional” traz à discussão o que o termo verdadeiramente significa nas empresas modernas, com
suas demandas aceleradas e ritmos de trabalhos intensos, o
que requer um comprometimento inabalável de seus profissionais.
É sabido que as grandes empresas disseminam em suas
políticas corporativas de recursos humanos a meta de reter
talentos, mas o que são esses talentos?
Na visão da MWM International, todo colaborador traz
consigo seu “talento profissional”. É isso que agrega valor em
um time, pois a empresa entende que a diversidade de ideias,
opiniões e experiências agrega nos desafios da rotina diária
de trabalho.
Entretanto, o profissional passa por diversas fases em sua
carreira, na qual ele deve ser impulsionado com novos desafios para que descubra em si outros talentos. Por isso, o papel
da área de Recursos Humanos é prover um ambiente de trabalho harmonioso, saudável e desafiador, monitorando esses
índices por meio de pesquisas e feedback direto das equipes.
A MIM mantém inúmeros programas de comunicação e
treinamento para seus colaboradores e permeia uma política de interação com os níveis hierárquicos que permite total acesso aos superiores diretos, inclusive diretoria e
presidência.

Alguns programas estratégicos
de comunicação:
Ciclo de palestras com os profissionais
Os profissionais selecionados se apresentam em um
formato de talk show, dispostos lado a lado em cadeiras, de forma bem descontraída, para criar um ambiente
informal, como em um programa de auditório para o público jovem.
Cada profissional conta um pouco das suas experiências, sempre guiado por um slide padrão e um cartão
lembrete, também semelhantes aos utilizados em programas de televisão.
Tanto no cartão como no slide são ressaltados alguns
itens de referência aos jovens, indispensáveis no discurso
do apresentador, que são:
> Perfil do profissional
> Principais universidades e escolas técnicas
> Necessidades de cursos complementares
> Matérias a serem estudadas
> Faixa salarial
> Perspectivas da profissão
Para facilitar a compreensão, um quarteto de profissionais se apresenta e, na sequência, um mediador abre espaço para um debate rápido, possibilitando aos jovens sanar as dúvidas em relação ao que viram na apresentação.
Visando tornar o encontro mais atrativo e dinâmico,
entre os blocos de apresentações e os debates sempre
acontece uma atividade diferente, como a integração
com as instituições de ensino, sorteios, palestras direcionadas e o almoço.
Nesses momentos, os jovens têm a oportunidade de
circular pelos estandes dos parceiros.
Interação com instituições de ensino
Na entrada e saída do evento, no almoço e nos intervalos das apresentações dos profissionais, as instituições têm a possibilidade de se relacionar com os jovens,
atraindo-os aos estandes. Em espaços preestabelecidos,
eles oferecem material informativo dos cursos e brindes
— squeezes, bonés e canetas —, além de apresentar as
instituições e os benefícios que os jovens têm por serem
dependentes dos colaboradores.
Há também sorteios de bolsas de estudos, exposição
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de materiais produzidos por alunos e palestras especiais, como “Profissões do Futuro”, que aborda
as principais características das profissões modernas e as tendências do mercado nacional e internacional.

O projeto inclui
um hot site que
disponibiliza fotos,
apresentações,
canal para
perguntas e
respostas e as
regras para
participação nos
sorteios

Levantamento de interesse profissional
Após o bate-papo com os profissionais e interação com as universidades, os jovens assistem a
uma palestra com dicas para a busca do primeiro
emprego que vão desde a produção de um currículo e como se portar em uma entrevista até sugestão de sites de busca de vagas de emprego.
Na sequência, com a orientação de uma psicóloga, eles participam de uma atividade para identificar os interesses profissionais de cada um, ou seja, saber qual a área de atuação que melhor condiz com cada
perfil.
Os resultados do teste direcionam para as seguintes
áreas de interesse:
> Ciências Físicas
> Ciências Biológicas
> Cálculos
> Persuasivas
> Administrativas
> Sociais
> Linguísticas
> Artísticas
Cada participante recebe um caderno que contém diversas atividades agrupadas em pares, numeradas de 1 a
256. Com o auxílio de um marcador, deve-se assinalar
com um X ao lado da resposta que melhor condiz com a
atividade de sua preferência, conforme o exemplo abaixo:
139 – Estudar o funcionamento das turbinas do jato
140 – Estudar as causas do medo de viajar de avião

Ao final, as respostas são tabuladas e um gráfico é gerado, mostrando as áreas de interesse de maior destaque.
Com as áreas de interesse destacadas, são apresentadas diversas profissões dentro de cada área, por exemplo,
a de Ciências Biológicas: Medicina, Ciências Biomédicas,
Farmácia, Bioquímica, Biologia e Oceanografia.

HOTSITE
Visando a continuidade
do projeto, é desenvolvido
um hotsite que disponibiliza fotos, apresentações,
canal para perguntas e
respostas e as regras para
participação nos sorteios.
Ao se cadastrar com senha e usuário predefinidos
que são entregues ao final
do evento, o jovem automaticamente participa de
sorteios e tem acesso ao
conteúdo de toda a programação. As fotos e apresentações podem ser baixadas do hot site e compartilhadas com toda a família.
Na seção Perguntas e Respostas, o jovem cadastrado faz um questionamento, que é direcionado à
área de Comunicação, responsável pelas respostas e
pela publicação no hotsite. Com o banco de dados
de e-mails cadastrados, a empresa tem a opção de
enviar mensagens, atualizações e conteúdos durante
o ano.
Pergunta respondida através do hot site:
Pergunta enviada por: Marcos Danilo Fonseca Magalhães
Existe uma idade certa para se começar um estágio? Porque no site www.catho.com.br minha data de
nascimento (22/11/1992) consta como inválida. Obrigado!

Danilo, Bom dia! Os programas de estágio disponíveis hoje no mercado são para alunos da graduação
(cursando a Universidade) ou estágios técnicos (cursando escola técnica — cursos do Senai, por exemplo
— com duração de dois anos). Para ambas as oportunidades, o aluno tem que ter concluído o ensino
médio, ou seja, ter, em média, acima de 18 anos. Para
os alunos entre 14 a 17 anos, existem programas de
“Aprendizes”, que não se enquadram às regras e normas de estágio e sim a procedimentos próprios das
empresas.
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Sorteios
Ao se cadastrar, o jovem automaticamente concorre a prêmios. Em média, são distribuídos:
12 jogos que trabalham a estratégia, concentração e interação com outros jogadores (Pictionary, War, Puzzle
3000 e 5000 peças, e Monopoly);
15 guias de profissões da Editora Abril e Guia MegaZine
de Profissões;
30 vagas para participar do treinamento “Kaizen: Aprendendo a eliminar desperdícios”, que é ministrado na
empresa por colaboradores da área de Melhoria Contínua e Programas Motivacionais, em uma data posterior
ao Fabrincando Profissões.
O método de sorteio é simples: os códigos de cadastro
dos jovens inscritos no hotsite são impressos e inseridos
em uma urna. A seleção é feita por alguns colaboradores
da empresa.
Os pais cujos filhos são sorteados nos dois primeiros
itens recebem os prêmios para que sejam entregues aos
jovens.
Treinamento “Kaizen:
Aprendendo a eliminar desperdícios”
O treinamento consiste em apresentar as diversas ferramentas de melhoria contínua desenvolvidas na empresa e mostrar as possibilidades de aplicação em qualquer
situação ou ambiente. Alguns programas: 5Ss, Programa
Ideias, Promecon (Programa de Melhoria Contínua), Kaizen, Lean Manufacturing, Gestão Visual e Kanban.
Os participantes sorteados são comunicados por e-mail
e telefone e convidados a fazer a mesma dinâmica aplicada
aos colaboradores nas dependências da empresa.
Essa dinâmica propõe aos jovens que simulem uma
linha de montagem de caminhões, com caminhões de
brinquedo, com quantidade, qualidade e prazo de entrega definidos. Porém, a primeira simulação acontece sem
a aplicação das ferramentas de melhoria contínua, o que
resulta na falta de peças na linha de montagem, produto
final inacabado e falta de qualidade na montagem.
Após a primeira simulação, os jovens aprendem um
pouco sobre os programas da empresa e como utilizá-los
na dinâmica. A apresentação, sempre acompanhada pelos
colaboradores da área de Programas Motivacionais, é ilus-

trada e traz exemplos do dia a dia da empresa e de outras
situações adversas.
Técnicas de gestão visual, formas de estoque e armazenamento, organização e limpeza nas estações de trabalho,
qualidade e, principalmente, o Trabalho em Equipe são os
principais pontos de melhoria apresentados na segunda
simulação. Ao final, o time consegue entregar no prazo
proposto a quantidade ideal de caminhões montados.
Ao término da atividade, os jovens recebem um certificado de participação com o logo da empresa e o título
do treinamento.
Pesquisa de satisfação
Para garantir que o evento do ano seguinte seja melhor,
a empresa realiza uma pesquisa com os participantes ao
final da atividade. Em média, a satisfação geral fica entre
8 e 10.
Alguns depoimentos colhidos
através da pesquisa pós-evento,
de autoria desconhecida
“Muito obrigado pela oportunidade de aprender uma
profissão.”
“Obrigada por fornecer anualmente uma oportunidade
de ampliar meus horizontes.”
“FABRINCANDO PROFISSÕES foi muito interessante,
pois além de esclarecer dúvidas de qual profissão seguir,
nos ensina e abre nosso conhecimento em outras áreas
no mercado de trabalho.”
CONCLUSÃO
Toda organização desenvolve, através de seus produtos, projetos, pesquisas e instalações, um papel atuante na
sociedade em que está inserida, e é por meio de suas relações institucionais que ela posiciona e projeta sua marca
de maneira positiva diante de seus stakeholders.
A MWM International identifica, entre seus públicos estratégicos, os colaboradores como um de seus alvos de interesse e é em prol do desenvolvimento social dessas pessoas
que a empresa vem elaborando projetos que os impulsionem para uma realidade desconhecida e inovadora.
O Fabrincando Profissões, além de resgatar a integra-
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Tabela 2

ANEXO
Benefícios da Empresa
- Ambulatório
- Assistência Médica e Odontológica
- Associação dos Colaboradores
- Auxílio Medicamentos
- Biblioteca
- Cooperativa de Crédito
- Estacionamento
- Farmácia Interna
- Ginástica Laboral
- Homenagem por Tempo de Serviço
- Participação nos Resultados Operacionais
- Postos Bancários
- Previdência Privada
- Reembolso de Óculos e Lentes
- Refeitório
- Seguro de Vida
- Transporte Fretado e Vale Transporte
- Uniforme
ção da família com a empresa e pressupor que aqueles
que participam são impulsionados pelo sentimento de
“orgulho de pertencer”, exerce o papel de resgatar os
conceitos da importância da Educação e de uma boa formação profissional, fatores determinantes para um futuro
melhor dos jovens brasileiros.
A MIM acredita no autodesenvolvimento de seus colaboradores, entretanto, as relações de parcerias com instituições e escolas técnicas, que garantem benefícios e
condições especiais, incentivam aqueles que traçam em
suas estratégias pessoais o aprimoramento profissional.
Diante desse cenário e do fato de que a família do colaborador faz parte da família MWM International, os benefícios são estudados e aprimorados a fim de que sejam
estendidos, atingindo um público de interesse maior. A
política de bom relacionamento e integração tem sido a
chave de sucesso para o crescimento da companhia.

Depoimentos enviados espontaneamente pelos colaboradores participantes do ciclo de palestras e dos debates
com os jovens:
“Parabéns pela iniciativa em promover um evento tão
rico em informações e que certamente propiciará a estes
jovens a oportunidade de decidirem qual a carreira irão seguir e aos seus pais, a certeza de estão dando um passo
com maior segurança. Mais uma vez este time mostrou
pioneirismo e responsabilidade social. É por isso que eu
não visto mais a camisa da MWM International, porque ela
já está tatuada no corpo. Agradeço pela oportunidade de
poder passar um pouco da minha experiência profissional
e acadêmica e sabem que sempre poderão contar comigo.
Um abraço e mais uma vez, PARABÉNS !!!”
Vanda Camargo, Vendas
“A todos os profissionais que participaram deste evento,
meus parabéns pela dedicação e empenho. Foi um grande
prazer participar e conhecer um pouco da vida profissional de cada um de vocês. Muitos colegas já comentaram
que seus filhos adoraram o evento e que aprenderam muito
com cada um de nós, isso realmente é fantástico. São estas ‘pequenas’ atitudes da MIM que a fazem uma das 100
melhores empresas para se trabalhar. Um grande abraço a
todos.”
Cláudio Lima Barbosa, Manufatura
A empresa disponibiliza programas para que os colaboradores possam desenvolver competências-chave, possibilitando reconhecimento e complemento financeiro.
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MXT Holding
Etiene Guerra

trajetória marcada
pelo domínio da tecnologia
A MXT Holding foi criada em 2008, com o objetivo de trabalhar alinhada com o que há de mais
moderno no setor de tecnologia. A história do grupo, porém, teve início em 1999, com a criação da
Maxtrack, especializada em soluções de rastreamento e logística. A subsidiária desenvolve e fabrica
equipamentos, integrando soluções para diversas aplicações. Com o avanço desse mercado no
Brasil e crescimento da Maxtrack, em 2006 foi fundada a MXT Industrial, fabricante de módulos de
comunicação e modems GSM/GPRS/EDGE.

Além das duas empresas brasileiras, também fazem
parte da holding a MXT Technology, com sede na China,
e a Maxtrack Technology, instalada em Taiwan. Hoje, o
grupo, que atende apenas o mercado corporativo, tem
mais de 300 distribuidores espalhados pelo mundo e
cooperação para desenvolvimento de projetos com os
maiores centros mundiais.
A criação de outras empresas foi decorrente da busca
constante por novos negócios, a fim de atender outros
mercados e continuar crescendo. O ponto comum entre
o negócio de cada uma delas é a logística e o domínio
de tecnologia para desenvolvimento de soluções de comunicação sem fio. Outro braço da holding é a GHTI
Industrial, focada em montagem de placas de circuito
impresso, de alta complexidade, para atender tanto a
Maxtrack quanto a MXT.
O grupo tem, atualmente, 220 colaboradores (70 são
engenheiros), o que revela a preocupação da empresa
em desenvolver soluções inovadoras para atender os anseios do mercado. Ao todo, a holding fabrica, atualmente, 15 famílias de produtos.
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Crescimento do grupo
Em 2011, a MXT Holding obteve uma receita da
ordem de R$ 75 milhões. O resultado representa
um incremento de 40% em relação ao valor registrado no ano anterior. A meta é crescer ainda
mais em 2012, atingindo um faturamento de R$
110 milhões, o que significa um aumento de 47%,
em comparação com o ano passado.
Com a expansão dos negócios do grupo, as
subsidiárias nacionais, que estavam instaladas na
capital mineira, foram transferidas para um espaço maior. O local escolhido foi o porto-seco
Granbel, localizado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O processo
teve início em 2009 e foi concluído em 2010.
O novo parque fabril tem 3.000 m2 e deman-

Em 2011, a MXT
Holding obteve
uma receita da
ordem de R$
75 milhões.
O resultado
representa um
incremento de
40% em relação
ao valor registrado
no ano anterior

dou investimento em instalações na ordem de R$
800 mil. O objetivo foi melhorar a eficiência, a comunicação interna, a logística e a integração entre as empresas, além de otimizar custos e melhorar o resultado final
do grupo.
Em 2009, a empresa investiu R$ 1,2 milhão na construção de uma nova linha de fabricação dentro da aduana da Granbel e, neste ano, está realizando um novo
investimento na ordem de RS 1,9 milhão em ampliação
de linha. Após a conclusão dos aportes, a capacidade
instalada tem folga suficiente para atender a demanda
nacional e internacional de todas as empresas do grupo.
Hoje, o segmento de rastreamento responde por 80%
dos negócios da holding e o de inovação, por 20%. O
objetivo para 2012 é ampliar os investimentos em inovação e chegar numa participação na ordem de 35% para
os novos negócios.
A mudança para Betim permitiu ao setor de Desenvolvimento trabalhar lado a lado com a equipe de montagem, o que resultou na melhoria da qualidade da produção e a agilidade dos serviços prestados pela MXT e
pela Maxtrack.
Com a maior integração promovida pela proximidade
física de todos os setores da empresa, há maior entendimento das reais necessidades de cada uma das áreas. A
centralização permitiu que o papel esperado de cada um
para alcançar os objetivos da empresa ficasse mais claro
e o nível de colaboração entre as áreas aumentasse.

Maxtrack
Há 13 anos, a Maxtrack
atua no segmento de rastreamento de veículos e logística, por meio da produção e
desenvolvimento de equipamentos que integram soluções para diversas aplicações.
A empresa foi fundada por
Gustavo Travassos, que hoje
ocupa o cargo de presidente
e principal responsável pela

criação de novos produtos
no grupo.
A tecnologia utilizada pela
empresa possibilita o rastreamento e o monitoramento
de frotas em tempo real, otimizando a operação e a segurança de transportes de cargas em geral, sistemas de
transporte coletivo, transportadoras de valores, frotas urbanas, entre outras possibilidades. Esse sistema também
pode ser utilizado em aplicações de telemetria e em veículos particulares, atuando em operações simples ou em
complexas.
A Maxtrack exporta soluções e equipamentos para gerenciamento de frota para vários países da América Latina: Argentina, Chile, Equador, México – além de América do Norte,
Europa, Ásia e África. A empresa é responsável pelo sistema
de monitoramento instalado em 100% da frota do transporte coletivo em Santiago, no Chile; em Salta, na Argentina;
em um dos principais corredores de transporte de Quito,
no Equador; e da solução de renovação dos 3.500 ônibus
da Guatemala. A Maxtrack também fornece soluções para o
transporte coletivo no Brasil, atendendo as principais cidades
brasileiras, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.
MXT Industrial
Com seis anos de operação, a MXT Industrial aplica tecnologia de última geração no desenvolvimento e integração de soluções de alto valor agregado e custo acessível,
alinhada com as necessidades do mercado e da sociedade. A empresa é a única de capital 100% nacional que
conseguiu desenvolver e produzir com sucesso modems
GSM - GPRS/EDGE.
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Como a Maxtrack era mais focada na produção de rastreadores automotivos e havia a necessidade de diversificar
as linhas de produtos utilizando vários tipos de tecnologias,
como as redes sem fio, por exemplo, a solução foi criar uma
unidade de engenharia específica para esse fim: foi assim
que surgiu a MXT.
Em 2008, a empresa iniciou projeto de rastreadores
portáteis, lançados em 2009. A nova linha de produtos foi
incorporada ao portfólio da Maxtrack. Em 2009, a MXT começou a desenvolver projetos ainda mais complexos, tais
como o i-MXT, o primeiro tablet desenvolvido e produzido
por uma empresa nacional, lançado no final de 2010. Atualmente, com previsão para 2012, existe o projeto de um
modem 3G e de um dispositivo móvel para gerenciamento
de imagens (DVR), ambos em fase final de testes/homologação.
Logo no início, a empresa identificou que essa nova linha
de produto (tablet), baseada numa plataforma mais elaborada, demandaria um atendimento diferenciado, com soluções customizadas. Em razão disso, foi criada, no final de
2010, a área comercial da MXT, com o objetivo de prospectar oportunidades de negócios e construir soluções conforme as necessidades dos clientes.
Atuação internacional
A expansão dos negócios fez com que a MXT Holding
focasse também o mercado internacional, ampliando o
portfólio de clientes que, antes, se concentravam no Brasil.
Inicialmente, o grupo passou a exportar seus produtos para
países da América Latina, sobretudo Argentina, Chile, Equador e México.
Apesar de os mercados latino e nacional ainda possuírem
grande potencial de crescimento, a empresa evoluiu bastante em sua estrutura e tecnologia, tornando-se competitiva nos mercados mais exigentes do mundo, como Estados
Unidos, Europa e Ásia.
Investimento em qualidade
A fim de atender os rígidos padrões internacionais, o grupo tem investido cada vez mais na qualidade de seus produtos e processos. Prova disso é que todas as unidades fabris
possuem certificação ISO 9001 e ISO 14001. Esse reconhecimento só é conferido às empresas que praticam um
modelo de gestão condizente com as normas preconizadas

pelo International Organization for Standardization (ISO).
As certificações estabelecem requisitos para auxílio e
melhoria dos processos internos, capacitação dos colaboradores, monitoramento do ambiente de trabalho, verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de
gestão da qualidade.
Gestão de pessoas
Para o desenvolvimento de soluções tecnológicas em
hardware e software, aplicáveis em soluções de comunicação sem fio, a empresa conta com capital humano especializado. Profissionais criativos e com sólida formação acadêmica garantem o desenvolvimento de produtos alinhados
com as necessidades do mercado e da sociedade.
Todos os anos, as empresas do Grupo premiam os destaques de cada um dos seus setores, que são escolhidos
por meio de avaliação dos projetos desenvolvidos, melhorias propostas e resultados alcançados, com votação entre
os próprios colaboradores. A valorização profissional é um
dos pilares da política de gestão de pessoas da empresa.
A Maxtrack realiza treinamento e reciclagem constantes
para todos os clientes, além de contar com uma equipe de
suporte técnico para auxiliar a todos os clientes. A empresa
se preocupa e mantém investimento constante em capacitação interna, que tem como objetivo uma equipe focada
no cliente e bem treinada.
Pioneirismo
A MXT Industrial lançou, em 2010, o primeiro tablet fabricado no Brasil, o i-MXT. Trata-se de um computador portátil, com design robusto, voltado para utilização embarcada
em veículos e trabalhos em campo. O equipamento, direcionado ao mercado corporativo, é mais completo que os
tablets destinados ao consumidor final / varejo, possuindo,
entre outras características, saída HDMI, portas USB, portas
seriais, ethernet, com câmeras frontal e traseira.
A empresa investiu R$ 4 milhões no desenvolvimento do
produto. O tablet pode ser customizado de acordo com a
necessidade do projeto e foi concebido para ser utilizado
em operações que exigem um equipamento robusto. O
GPS de alta sensibilidade instalado no computador permite
que o equipamento também seja usado como um navegador veicular. Por ser multifuncional, é possível conectar
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grande variedade de dispositivos nas portas USB,
O mercado de rastreamento
A expansão dos
como impressora, leitor de código de barras, bafôe navegação demanda soluções
negócios
fez
metro, entre outros.
flexíveis para operações com locom que a MXT
No início de 2011, a Polícia Militar do Estado de
gística cada vez mais complexa.
São Paulo adquiriu, por meio de licitação, 11 mil taCompacto e versátil, o i-MXT é
Holding focasse
blets para modernizar suas operações. O objetivo é
um computador de bordo contambém
o
instalar o equipamento em toda a frota, o que inclui
vergente, que permite implemercado
Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária e
mentar sistemas de despacho e
policiamento urbano.
navegação, assinatura de coninternacional,
Mais que um computador de bordo, que ajuda na
ferência para entregas, realizar
ampliando
o
fiscalização realizada pelo policial, de acordo com o
videoconferências entre veículos
portfólio de
nível de permissão, ele habilita a consulta aos bane/ou central de controle, registrar
cos de dados da PMESP através de conexão fechada
operação/rota com registro de
clientes
e segura; o i-MXT permite ter acesso a informações
imagens de front view, identificar
sobre a análise de uma determinada região, como
motoristas com leitor biométrico,
os tipos de crime que ali ocorrem, e registros de ocorrênconexão com dispositivo satelital via wi-fi, acesso web, leicia, como problemas de zeladoria: buraco na rua, lombada
tura de sensores instalados no veículo, entre outros.
clandestina, má iluminação, entre outros, que são automaticamente encaminhados para os órgãos responsáveis.
Competitividade
Neste ano, a Autopista Fernão Dias, uma das nove conA Maxtrack está lançando simultaneamente em 30 paícessionárias da OHL Brasil, responsável pelos 562,1 km da
ses o IDP 780 – primeiro rastreador dual-mode integrado
rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga a cidade de São Paucom o modem satelital Isat Data Pro, desenvolvido pela
lo (SP) a Belo Horizonte (MG), adquiriu os equipamentos icanadense SkyWave, fornecedora global de equipamentos
-MXT para dar continuidade ao processo de modernização
de comunicação via satélite e serviços de conexão para
de suas operações. O objetivo é adquirir outros 1.300 comaplicações máquina a máquina (M2M).
putadores no médio prazo.
O IDP 780 foi concebido para utilização em operações
O aparelho vai permitir à central de operações inforcríticas de segurança e logística, que exigem a comunicamações em tempo real, fazendo com que toda tomada de
ção em qualquer local ou situação. Por atender a normas
decisão seja respaldada por registros georreferenciados, remundiais rigorosas das indústrias automotiva e de satélite,
duzindo deslocamentos desnecessários e custos adicionais.
o produto foi desenvolvido para consolidar a posição de
Os equipamentos vão auxiliar no fornecimento de inforliderança da Skywave e da Maxtrack nestes mercados.
mações sobre qualquer ocorrência na rodovia, como aciUm dos diferenciais do produto é que ele permite tradentes, por exemplo. O tablet também poderá ser usado
fegar um volume maior de dados com uma latência expara averiguar se as viaturas colocadas ao longo da Fernão
tremamente baixa em relação às soluções atuais. O IDP
Dias estão cumprindo esse serviço.
780 também possibilita a comunicação ininterrupta com
Quem passa pela rodovia também vai notar as mudanças
a central, pois além dos dois chips de operadoras de telee será beneficiado. Os usuários vão perceber que a prestafonia celular, o produto possui o modem satelital interno;
ção de serviços ficará mais ágil, uma vez que o equipameno conjunto tem autonomia de funcionamento, mesmo em
to permite saber qual viatura está mais próxima da ocorrêncasos extremos de falta de alimentação externa.
cia ou do evento. Após receber as informações, é gerada
A autonomia de programação dá ao cliente a possibilidauma rota para que os controladores direcionem a equipe,
de de customizar o equipamento, configurando ações emagilizando o atendimento. Dessa forma, é possível localizar
barcadas ou aplicando suas regras de negócios no firmware,
as viaturas, registrar as ocorrências e ter detalhes do que
utilizando uma Linguagem Interpretada (LUA). O IDP 780
está acontecendo com mais facilidade e rapidez.
também pode ser integrado com dispositivos externos,
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por meio da utilização de interfaces físicas com
uma alta disponibilidade de portas e I/0s, ou conectividade sem fio, via Zigbee ou Wi-Fi.
Outra vantagem do produto é o baixo custo de
manutenção na operação, graças ao fato de o dimensionamento do nível de resistência elétrica e
mecânica ser acima da exigência das normas mais
críticas. Sem o modem satelital integrado, a mesma
plataforma dá origem ao rastreador MTC 780, que
possui as mesmas características físicas e mecânicas.
Atualmente, o IDP 780 já está sendo utilizado
num projeto inaugural, para atendimento de emergências médicas. A empresa possui outras negociações em andamento com outras entidades do setor
público. A estimativa é de que, neste ano, as vendas
do produto correspondam a 9% do faturamento total da Maxtrack.

A MXT Holding
investe
continuamente
em inovação e
diversificação
de sua linha
de produtos,
desenvolvendo
desde soluções
mais complexas
até equipamentos
simplificados

Diversificação
A MXT Holding investe continuamente em inovação e
diversificação de sua linha de produtos, desenvolvendo
desde soluções mais complexas até equipamentos simplificados, que podem ser utilizados por qualquer usuário, apesar de o grupo só atuar no mercado corporativo.
O MXT-120, desenvolvido pela MXT Industrial, é um
bom exemplo dessa diversificação, não sendo direcionado para o mercado de rastreamento de veículos. O
aparelho combina localização pessoal de alta precisão
a um comunicador semelhante a um telefone celular.
Além de leve (65 g), o aparelho é resistente à água e possui três botões que podem ser configurados de acordo
com as necessidades do usuário. Entre as opções estão
chamadas de voz para números pré-cadastrados, mensagens de texto préprogramas e emergência.
O aparelho pode ser localizado a qualquer momento, pois possui um GPS de alta precisão integrado. Um
benefício que permite aos pais ou responsáveis por
crianças, idosos ou pessoas portadoras de transtornos
da mente monitorar o seu protegido todo o tempo, evitando que ele se perca, tendo a segurança de pedir socorro, caso necessário.
Especificamente para o caso de idosos ou deficientes,
o MXT-120 possui um acelerômetro interno, que identifica quedas e envia um sinal de emergência automatica-

mente para uma central ou o
responsável. Desse modo, é
possível saber com mais rapidez sobre o que pode ter
ocorrido e enviar ajuda caso
seja necessário.
É possível, também, configurar o aparelho para realizar
ligações celulares para números pré-programados. A
criança terá um acesso mais
direto aos pais e vice-versa,
mas sem as complicações
dos aparelhos celulares tradicionais e os pais saberão
exatamente a localização do
filho.
Outros
equipamentos
portáteis e funcionais desenvolvidos pelo grupo são o
MXT 100 e o MXT 101, que representam o que há de
mais moderno no segmento de rastreamento autônomo, que exige robustez. Ambos podem ser utilizados
no monitoramento de pessoas, animais e ativos móveis,
como cargas e bagagens, com exatidão de dados e ampla autonomia de uso.
Os aparelhos recebem sinais via satélite pelo receptor
GPS de alta sensibilidade (-160 dBm), combinando essas informações com dados internos, indicando direção
e velocidade exatos do item monitorado. Com grande
autonomia em stand by, possuem acelerômetro interno
(que pode acionar o equipamento em caso de movimentação). Além disso, são à prova d’água (IP67), comunicam-se com a central de monitoramento em TCP/
IP ou UDP, enviam e recebem informações utilizando
rede GSM/GPRS e podem receber comandos via DTMF
ou SMS.
A precisão das informações fornecidas permite o
controle e o gerenciamento integrais do item rastreado.
Todo o processamento de comunicação, localização e
inteligência é realizado num único processador, o que
torna o produto extremamente eficiente em relação ao
consumo de bateria. A plataforma MXT 100/101 é a primeira no mercado que oferece um produto totalmente
integrado.
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Liberdade de customização
Diante da demanda do segmento de rastreamento por
uma solução moderna, capaz de atender às necessidades das empresas, principalmente no que diz respeito à
flexibilidade e liberdade de customização, a Maxtrack desenvolveu o ACCWeb, uma solução inovadora, baseada
em plataforma Web, que possibilita utilizar e desenvolver
plugins conforme a necessidade do usuário.
Ao mesmo tempo que permite agilidade no desenvolvimento e flexibilidade de customização, o ACCWeb
também oferece plugins prontos, com suporte a sistemas
com alto grau de complexidade logística e operacional.
Dessa forma, a central de monitoramento do cliente utiliza a solução central como base, tem acesso a diversos plugins voltados para avaliação de informações (BI),
avaliação de telemetria, controle operacional, sistema
de previsão de chegadas, entre outros, e pode também
construir soluções de acordo com o perfil da operação,
agregando/desenvolvendo plugins conforme sua necessidade.
Entre os vários plugins que podem ser adicionados ao
ACCWeb estão o de telemetria, baseado na leitura de variáveis do veículo, permitindo definir diversos parâmetros
para avaliar a utilização da frota; o de inteligência embarcada, em que é possível configurar a operação para tomada
de decisão automática, utilizando o conceito de macros
embarcadas (exclusividade do produto Maxtrack), possibilitando ao cliente estabelecer a sequência de ações
que devem ser realizadas em determinadas situações, de

Etiene Guerra é diretor comercial do Grupo MXT.

acordo com o status de entradas, saídas, localização,
tempo etc.
O módulo de transporte coletivo, voltado para planejamento e gerenciamento da operação de sistemas de transporte urbano, está alinhado com os projetos mais modernos
de ITS (Inteligent Transport System) em andamento no Brasil.
Além da gestão de transporte, esse módulo disponibiliza informações úteis ao usuário de ônibus, como estimativa da
chegada dos veículos por ponto, que permite uma melhor
programação por parte dos usuários. O sistema otimiza a
operação, reduz custo e entrega um melhor nível de serviço
a quem utiliza o sistema de transporte coletivo urbano.
Expectativas e planos futuros
Em 2011, o grupo obteve um faturamento de R$ 72
milhões, o que representou um crescimento de 41% em
relação ao valor registrado no de 2010. Para 2012, a expectativa é elevar o faturamento em 45% em relação ao
ano anterior. Esse objetivo será alcançado com o lançamento de quatro novos produtos, expansão da operação
na América Latina e projetos em outros segmentos de
mercado, adicionais aos atendidos atualmente.
Em 2012, o grupo investe em ampliação da capacidade
de produção e pretende concluir a implantação do sistema
de gestão (ERP) até meados do ano. A ampliação da área
ocupada pela empresa em 20% já está em andamento e o
grupo negocia um terreno com dois municípios da região
onde pretende construir a futura sede, um instituto de pesquisas e uma nova indústria para atender os novos negócios.
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Universidade de Negócios Algar
Andrea Vermont
Patricia Macedo
Cássio Alves

Rentabilidade e certificação
do conhecimento
O presente trabalho discorre sobre ações de um programa de gestão do conhecimento,
denominado Academia da Excelência, implementado pela UniAlgar no ano de 2009 em
uma empresa cliente, a Algar Telecom, e que resultaram em um modelo de certificação do
conhecimento inovador no segmento de contact center, gerando excelentes resultados e a
criação de uma fórmula para a obtenção e o cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI) em
Treinamento e Desenvolvimento (T&D), a partir da implementação do programa.

A quantificação do ROI em T&D, o que era até então impraticável pelas organizações, mudou a perspectiva dos investimentos em Treinamento e Desenvolvimento, demonstrando que os retornos são reais, se gera receita, dá lucro.
O trabalho apresenta o comprometimento da UniAlgar
com as melhores práticas de Gestão de Recursos Humanos, aplicação de conceitos inovadores e quantificação
do Retorno sobre o Investimento, demonstrando que os
custos-benefícios do investimento em Treinamento e
Desenvolvimento são imensos e tangíveis.
INTRODUÇÃO
Os investimentos em treinamentos empresariais em
países desenvolvidos são, no mínimo, três vezes maiores
que os feitos por empresas no Brasil, segundo o palestrante e consultor empresarial Werner K.P. Kugelmeier.
Ainda de acordo com ele, o cenário brasileiro está mudando e as empresas mais modernas estão deixando de
ver os investimentos em desenvolvimento de pessoas
como despesa, reconhecendo, assim, que eles contribuem com ganhos de produtividade e rentabilidade.
Embora essa seja uma evolução, ainda há uma parte sig-
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nificativa de empresas resistentes à ideia de que
tos Humanos para todas
A UniAlgar nasceu
treinamento é investimento.
as empresas do grupo. A
em
1998
a
partir
Um fator que dificulta a mudança do pensaUniAlgar tem um papel
da necessidade
mento existente em muitas organizações, de que
estratégico, que é pro“treinamento e desenvolvimento são custos emmover e viabilizar o cresdo Grupo Algar,
presariais e não investimento”, é a dificuldade de
cimento profissional e
conglomerado
comprovar o retorno do investimento financeiro
intelectual dos mais de 19
de empresas dos
realizado em determinado período para a formamil profissionais que inção ou aprimoramento profissional dos funcionátegram as empresas Algar
setores de TI/
rios.
(setores de TI/Telecom,
Telecom,
Agro,
Há muitas pesquisas referendadas sobre o reAgro, Serviços e Turismo).
Serviços e
torno qualitativo desse tipo de investimento, como
A Algar Telecom é uma
melhoria no clima organizacional e da qualidade,
empresa irmã – pertenTurismo,com objetivo
entre outros, mas a mensuração dos ganhos quance ao mesmo grupo – e
de
garantir
a
titativos é um desafio que a maioria das empresas
conta com a parceria da
perpetuação de seus
não está preparada para enfrentar. Mesmo alguns
UniAlgar, há mais de 10
pesquisadores e estudiosos que escreveram sobre
anos, para desenvolver
valores e sua cultura
métodos de calcular o ROI de Desenvolvimento e
e consolidar nos profisTreinamento não conseguiram aplicar suas prósionais as competências
prias teorias em um case real.
identificadas como essenciais ao seu negócio - por meio
Calcular o ROI de determinado programa de dede treinamentos presenciais e também a distância, e coasenvolvimento de pessoas também era uma dificuldade
ching, de maneira que a empresa possa crescer e expanpara a Algar Universidade de Negócios (UniAlgar), e, ao
dir os seus mercados, atuando de forma competitiva com
mesmo tempo, uma necessidade, já que seus clientes
profissionais preparados para as constantes variações do
cobravam essa informação – visto que consideravam os
mercado. Sempre em sintonia com a visão, a missão e os
recursos destinados a T&D um custo – quando queriam
valores do Grupo Algar.
provas quantitativas de que poderia ser considerado um
Para as empresas Algar, que têm um histórico de valoinvestimento. Nesse contexto, os profissionais já especiarização e de preocupação com o ser humano, ter a cerlizados em programas educacionais e gestão de pessoas
teza de que investimentos nas pessoas geram receita é
passaram a estudar com afinco as literaturas existentes
um incentivo a mais. O quinto nível de avaliação de um
sobre o cálculo do ROI em T&D. Com o conhecimentreinamento - o ROI de Desenvolvimento e Treinamento analítico adquirido, a empresa conseguiu aplicar os
to - é para muitas organizações um sonho. Para quem
conceitos aprendidos e criar uma fórmula de mensurar o
já conseguiu, uma verdadeira conquista e para o cliente/
ROI de um dos Programas de Treinamento e Desenvolempresa, a certeza, em números reais, de que investir em
vimento Algar Telecom, do qual é idealizadora e gestora
desenvolvimento e treinamento dá lucro.
do Conhecimento.
Nos dias atuais, em que muitas organizações adotam
A UniAlgar nasceu em 1998, a partir da necessidade do
a administração por objetivos ou resultados, a aplicação
Grupo Algar, conglomerado de empresas dos setores de
de metodologias para o cálculo do retorno sobre todos
TI/Telecom, Agro, Serviços e Turismo, com objetivo de
os investimentos realizados em projetos nas empresas é
garantir a perpetuação de seus valores e sua cultura, e
uma prática comum, de acordo com o autor Rappaport
em resposta às mudanças e exigências do mercado, que
(1998:13). Segundo ele, o ROI (Return on Investment) é o
tende a valorizar cada vez mais o capital intelectual. Atualindicador mais utilizado pelas empresas norte-americamente, a UniAlgar se destaca como universidade corponas consultadas pela revista Fortune.
rativa provendo soluções de desenvolvimento de TalenA maioria dos autores defende a utilização do ROI em
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projetos das organizações, incluindo aqueles relacionados à gestão de pessoas, para o cálculo do retorno sobre
o investimento, como Jack J. Phillips, ph.D. - escritor de
inúmeras publicações sobre mensuração de resultados
em T&D. “Jack define a metodologia ROI como sendo um
processo completo e amplo de mensuração e avaliação
dos projetos de gestão, pelo qual se obtêm seis tipos de
dados:
> Reação/satisfação
> Aprendizado
> Aplicação
> Impacto no negócio
> Retorno sobre investimento (Return on investment)
> Medidas intangíveis”
(http://sirdar.com.br/portal/iroi.asp?acao=conteudo&id=11)
Esses conceitos são amplamente difundidos e aceitos no
Brasil e no mundo, porém, a aplicação do quinto nível de
avaliação, o Retorno sobre o investimento, tem sido uma
grande dificuldade para os profissionais de Recursos Humanos (RH), de acordo com a autora, Cristina Gomes Palmeira.
A escritora, em seus livros sobre o ROI de Treinamento, ressalta as barreiras que os profissionais de RH enfrentam para
medir o resultado de investimento de suas ações, inclusive
devido à ausência de auxílio prático e teórico, em função da
falta de publicações sobre o tema no Brasil.
Em seu livro ROI de Treinamento - Retorno de Investimentos (Ed QualitYmark - São Paulo 2005 - 2ª edição) Cristina Gomes Palmeira apresenta um resumo das principais
técnicas sobre retorno do investimento, com casos aplicativos reais e também conceitos importantes na comparação
dos benefícios líquidos resultantes de um programa de treinamento com seus custos.
Os trabalhos da autora (artigos, livros, entrevistas, palestras etc) complementam os conceitos já bastante difundidos por Jack J. Phillips sobre a mensuração e avaliação de
todas as iniciativas e programas de melhoria de desempenho (treinamento e desenvolvimento (T&D), aprendizagem,
recursos humanos, coaching, eventos, entre outros).
As obras de ambos os autores, além de outros escritores,
foram amplamente estudadas e essenciais na fundamentação científica dos profissionais da UniAlgar na criação da
fórmula de cálculo do ROI, aplicada ao programa de Gestão
do Conhecimento descrito neste material.

O principal objetivo da UniAlgar era criar uma fórmula
própria de cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI)
capaz de demonstrar que ações de desenvolvimento e
treinamento, consideradas por muitas empresas como
custos, são na verdade investimentos com retorno quantitativo comprovadamente mensurável. Para isso, tomou
2009 como ano-base para o seu trabalho. O desafio era
implementar um programa de gestão do conhecimento
para o seu cliente (Algar Telecom) e ao final do período
mensurar os ganhos reais que ele obteve no ano, considerando o investimento de R$ 500 mil realizado no projeto
de treinamento e desenvolvimento idealizado e implementado pela UniAlgar.
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO (CEA)
Em 2009, a UniAlgar foi contratada pela Algar Telecom
para participar de um projeto de transformação da Central de Atendimento da empresa (Contact Center) em um
Centro de Excelência em Atendimento (CEA). O cenário
brasileiro, na época, era favorável ao crescimento das empresas do setor de Telecomunicações e a Algar Telecom
decidiu investir fortemente em ações para melhoria da sua
Central de atendimento, a fim de aumentar a sua competitividade, aproveitar a onda de crescimento do país e
de seu setor de atuação, mas sem perder a qualidade dos
serviços, mantendo a satisfação dos clientes.
A proposta da Algar Telecom era revolucionar o serviço
de Atendimento ao Cliente e fazer dele um instrumento
de comunicação e negócios, transformando adversidades
em oportunidades. Tudo isso visando a se tornar referência
nacional em satisfação de clientes e padrão de qualidade
(Pessoas, Processos e Tecnologia) na sua área de atuação.
Comprometida, a empresa definiu as premissas e os pilares do Centro de Excelência em Atendimento (CEA).
Premissas do projeto CEA:
1. As pessoas são o centro de todas as ações, da Revolução: Gente Servindo Gente; Gente Apaixonada por Gente!
2. Análise e priorização das ações com o Foco do Cliente
3. Transformar ideias em soluções simples, efetivas e rápidas
4. Não se trata de uma melhora ou reforma. É a busca da
superação, a construção de um “Tempo Novo e Bom”
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Figura 1

Três pilares de sustentação do CEA.

Pilares do projeto CEA
Fundamentado nessas premissas e pilares, o desafio de
revolução do atendimento havia sido lançado na Algar Telecom em 2008, por isso a empresa já possuía diversas ações
de treinamento e desenvolvimento.
No ano de 2009, objeto de estudo deste trabalho, a UniAlgar recebeu o desafio de cuidar do pilar Talentos Humanos,
ou seja, do desenvolvimento e treinamento de aproximadamente 1.300 pessoas que trabalhavam, naquela ocasião,
dentro da Central de Atendimento da Algar Telecom.
Os profissionais da Central de Atendimento da Algar Telecom, que é terceirizada para outra empresa do Grupo Algar,
a Algar Tecnologia, já contavam com uma grade de treinamentos específica oferecida pelo fornecedor. Mas, dado
o desejo de transformação e evolução da sua Central de
Atendimento, a Algar Telecom disponibilizou uma verba de
R$ 500 mil para que a UniAlgar criasse e implementasse um
programa de formação adicional ao que o seu fornecedor
de contact center já oferecia. O intuito era que esses profissionais de atendimento ficassem ainda mais preparados
para realizar o seu trabalho, contribuindo efetivamente para
o cumprimento da meta da empresa de ser referência de
excelência em atendimento, satisfação de clientes e padrão
de qualidade.

Central de Atendimento Algar Telecom
A Central de Atendimento da Algar Telecom passa por
constantes alterações em sua estrutura, em função das
características do seu negócio. Por isso, o número de profissionais que atuam ali varia entre 1.200 e 1.300. Dentro
desse cenário, as operações crescem ou diminuem muito rapidamente, de uma semana para outra, em razão de
promoções ou novos projetos. Em 2009, a Central de
Atendimento da Algar Telecom possuía cinco operações
de atendimento, conforme ilustrado na Figura 2.
ACADEMIA DA EXCELÊNCIA
A UniAlgar assumiu então a Gestão do Conhecimento
dos profissionais da Central de Atendimento da Algar Telecom e fez uma imersão nas operações de atendimento, realizando um minucioso diagnóstico que apontou os
principais pontos fortes e pontos a serem melhorados em
seu plano de desenvolvimento e treinamento. Entre os
principais pontos levantados, foram destacados:
> Problemas nos treinamentos oferecidos aos atendentes e supervisores relacionados ao material, EAD – Ensino
Figura 2

estrutura de operação

CG

Coordenação
de
Atendimento

Vendas

Anti-Attrition

Relacionamento

Serviços

SAC

CG = Gerência de Operações
SAC = Serviço de Atendimento ao Consumidor
Anti-Attrition = Recuperação de Clientes
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a Distância – treinadores, produtos e serviços, entre outros
> Profissionais desmotivados e problemas de relacionamento entre as operações/áreas de atendimento
> Falta de autonomia no atendimento aos clientes;
> Mudanças constantes de supervisores
> Inexistência de avaliação das equipes e supervisores (avaliação performance)
> Falta de conhecimento sobre Grupo Algar e Algar
Telecom
> Dificuldade na comunicação sobre campanhas,
promoções, produtos e serviços da Algar Telecom
> Instruções de trabalhos desatualizadas e complexas;
> Inexistência de base real de treinamento dos sistemas utilizados
> Qualidade e escassez de treinamentos de educação
continuada
Além desse diagnóstico de problemas e oportunidades de melhoria, foi realizado o mapeamento dos públicos-alvos na Central de Atendimento e identificados os
fatores críticos de sucesso para a implementação de um
plano de desenvolvimento e treinamento.
Público-alvo:
Fatores críticos de sucesso:
> Comunicação eficiente na Algar Tecnologia (Contact Center terceirizado)
> Gestão e acompanhamento do Conect@ (Portal de
treinamento EAD)
> Customização dos conteúdos das Consultorias
com imersão na própria operação
> Comprometimento da Equipe em seu processo de
desenvolvimento
> Envolvimento dos coordenadores
> Tempo de implementação e início dos resultados;
> Investimento
> Comunicação interna e sensibilização (aspectos
culturais)
A partir do trabalho de campo e de conhecimento
das operações/áreas e públicos que compõem a Central
de Atendimento da Algar Telecom, a UniAlgar criou um
programa de Treinamento e Desenvolvimento que foi
denominado Academia da Excelência.

O programa tinha como objetivo oferecer capacitação,
por meio de treinamentos (presenciais, coaching e EAD),
contribuindo para a transformação do atendimento do
Contact Center em um canal de excelência no relacionamento com clientes e resultados de vendas, por meio de:
> Aporte de conhecimento necessário
> Desenvolvimento das Habilidades requeridas
> Melhoria de atitudes valorizadas
Para isso, foram definidas as metas e estratégias de atuação para a Academia da Excelência e indicadores a serem
alcançados pelo programa
Estratégias da
Academia da Excelência:
> Tratar as necessidades de desenvolvimento de forma
customizada
> Treinar os talentos humanos também em conteúdos
focados na prática do negócio
> Reforçar a cultura de excelência e superar as expectativas do Cliente
> Amadurecer a Liderança em capacitação técnica, autonomia e proatividade
> Reforçar a Cultura Algar
Metas do programa:
> Ganho de conhecimento com índice superior a 80%
nos treinamentos
> Clima Organizacional superior a 85%
> Aumento de 20% na retenção dos talentos
> Diminuição do absenteísmo em 20%
> Manutenção da taxa de efetividade nas chamadas no
Contact Center (70%)
> Aumento de 20% da performance na operação
> Reduzir ou manter o volume de processos e reclamações de clientes
> Aumento do número de participações e de certificações nas Olimpíadas da Excelência (indicador criado a partir da implementação do projeto Olimpíadas da Excelência
descrito na próxima página)
Assim, após a identificação dos pontos a serem trabalhados, do mapeamento dos públicos-alvos, da criação de
um plano de desenvolvimento - a Academia da Excelência

Universidade
março/abril
de Negócios
2012
INSIGHTCase
Algar
Educação
Studies

53

Tabela 1

critérios para obtenção da certificação nas Olimpíadas da Excelência
Critérios

Certificado Nível 1

Certificado Nível 2

Certificado Nível 12
Nota acima de 90,1%

Teste conhecimento

Nota entre 75% e 85%

Nota entre 85,1% e 90%

Performance

Média de performance entre 5
e 7 nos últimos
seis meses.

Média de performance
entre 7,1 e 8 nos últimos seismeses.

Média de performance
entre 8,1 e 10 nos últimos
seis meses.

Conect@ - Portal do EAD

A cada 05 cursos finalizados
por semestre, com 100% de
conclusão e média de pósteste acima de 70%, ganha 01
ponto como bônus no teste de
conhecimento.

A cada 05 cursos finalizados, por semestre,
com 100% de conclusão
e média de pós-teste
acima de 70%, ganha
01 ponto como bônus no
teste de conhecimento.

A cada 05 cursos finalizados, por semestre,
com 100% de conclusão
e média de pós-teste
acima de 70%, ganha
01 ponto como bônus no
teste de conhecimento

- com objetivos, premissas e metas bem definidos, a UniAlgar
partiu para a prática. Revisitou tudo que se tinha sobre gestão do conhecimento na época e todos os cursos existentes
foram refeitos e/ou modificados, além de novos cursos que
foram criados. Foram elaborados então, um plano de ação e
uma proposta para atuação inicial, enumerando os assuntos
e cursos (corporativos, de produtos, treinamentos teóricos
e práticos etc.) que deveriam ser disponibilizados de acordo
com o perfil de cada público mapeado. O programa de educação continuada foi validado e a construção da grade de
formação para os diversos públicos foi definida.
OLIMPÍADAS DA EXCELÊNCIA
O grande diferencial e a inovação da Academia da Excelência foi a criação de um método de certificação do conhecimento dos profissionais da Central de atendimento, em
2009. Essa iniciativa, conhecida como Olimpíadas da Excelência, é uma das ações do programa Academia da Excelência.
A certificação do conhecimento ocorre duas vezes ao
ano, no fim de cada semestre, por meio de testes de conhecimentos específicos sobre produtos e serviços da Algar
Telecom, língua portuguesa. Para o público de supervisores,
qualidade e multiplicadores, também inclui casos de atendimento e treinamento, todo conteúdo baseado nas competências avaliadas pela UniAlgar e pela Algar Telecom. Os
profissionais não têm a obrigatoriedade de participar das
Olimpíadas da Excelência, é facultativo.

Os participantes das Olimpíadas da Excelência (supervisores, multiplicadores , monitores da qualidade e atendentes) são certificados em níveis 1, 2 ou 12.
Obter a certificação 12 representa para os participantes
das ações das Olimpíadas atuação com excelência (alta
performance), e também oportunidade de crescimento
profissional na organização.
A Olimpíada da Excelência pode ser considerada uma
espécie de “termômetro” altamente eficaz na detecção de
conteúdos a serem desenvolvidos e aplicados nos cursos
pela Academia da Excelência, a fim de melhorar o atendimento, relacionamento com os clientes e resultados de
vendas. E também essencial para reconhecer e recompensar diferentemente os profissionais da Central de Atendimento da Algar Telecom.
A primeira edição das Olimpíadas da Excelência aconteceu em junho de 2009, quando as ações do programa
de desenvolvimento e treinamento - Academia da Excelência – estiveram em ritmo mais acelerado, envolvendo
e mobilizando os profissionais da Central de Atendimento.
Nessa época foram criados mais de 20 cursos em EAD sobre a empresa, seus produtos e serviços, com o objetivo
de suprir as demandas de conhecimento de cada públicoalvo do projeto.
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO
Cumprindo uma das premissas da Academia da Excelência, a UniAlgar criou planos de desenvolvimentos in-
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dividualizados para supervisores, Gerentes e outros grupos,
apontados nos processos de desenvolvimento anteriores
(coaching, treinamentos e mapeamento de perfil). Para cada
público foram definidos objetivos específicos, carga horária
e tipos de treinamento. Os conhecimentos adquiridos com
esse plano de desenvolvimento e treinamento seriam posteriormente certificados pelas Olimpíadas da Excelência.
Objetivos de Desenvolvimento
para Supervisores:
> O desenvolvimento foi proposto considerando dois eixos - Pessoas e Negócios - na matriz de desenvolvimento
> Os conteúdos dos eixos de aprendizagem referentes a
Negócio e Gestão de Pessoas são considerados específicos
para cada grupo de supervisores, a partir do mapeamento de
perfil e matriz
Objetivos de Desenvolvimento
para Gerentes
> Capacitação voltada para o negócio
> Gestão de pessoas avançada
> Capacitação para execução (orientar, acompanhar e
cumprir metas)
> Excelência em gestão de Equipes em Contact Center
Objetivos de Desenvolvimento
para Qualidade
(analistas, monitores e auditores):
> Alinhamento com Equipe e negócio

> Melhorar capacidade técnica para suporte e mensuração
> Criar Cultura de resolutividade com qualidade
Objetivos de Desenvolvimento
para Treinadores
> Alinhamento e atualização de soluções CTBC
> Melhorar capacidade técnica para ministrar treinamentos
> Capacitar e reforçar com métodos e didáticas próprios da função
Objetivos de Desenvolvimento
para Atendimento - Televendas
> Alinhamento da Equipe com o negócio
> Melhorar capacidade técnica
> Alavancar vendas
> Melhorar a retenção de clientes
Objetivos de Desenvolvimento
para Ouvidoria:
> Alinhamento da Equipe com o negócio
> Melhorar capacidade técnica
> Criar Cultura de resolutividade com Qualidade
> Capacitação emocional e comportamental
ENCONTRO DA GENTE
Para o Grupo Algar, tão importante quanto conquistar é
celebrar as conquistas. Por isso, semestralmente, a UniAlgar organiza um evento denominado Encontro da Gente

Tabela 2

Os quatro níveis de avaliação
Nível

Tipo de avaliação

Avaliação, descrição e características

Indicadores
Avaliação do programa,
consultores, logística,
insights

1

Reação

Como os participantes se sentem sobre a
formação

2

Aprendizagem

Avaliação da aprendizagem é a medida do
Pré e pós-teste
aumento do conhecimento – antes e depois.

3

Comportamento

Avaliação de comportamento é o grau de
Clima Organizacional e
aprendizagem aplicada de volta ao trabalho
certificação
– implementação

4

Resultados

Mede o efeito prático do treinamento no
negócio

Turn over, Efetividade,
vendas, absenteísmo
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que reúne os aproximadamente 1.300 associados da central de atendimento, mais executivos e profissionais da Algar Telecom para comemorar os resultados, por meio de
apresentações, sorteios, palestras e shows.
Os objetivos do evento são:
> Alinhamento com equipe e negócio
> Realizações e desafios semestre/ano
> Compartilhamento de informações
> Motivacional
> Gestão do Projeto e alinhamento de objetivos durante o ano
> Integração e Comemoração de resultados do CEA
O Encontro da Gente é sempre muito aguardado, pois
também é nesse momento que são conhecidos os associados certificados pela Olimpíada da Excelência.
METODOLOGIA
Para a Algar Telecom e UniAgar, era de grande interesse
e relevância verificar pontualmente as avaliações, resultados e efeitos gerados a partir das ações do programa
Academia da Excelência. Para isso, foram aplicados os
métodos de avaliação, tratando-se de treinamento e desenvolvimento, convencionados para essa área.
Cada treinamento ou ação de desenvolvimento passava
por quatro níveis de avaliação para identificação.
Cálculo do ROI
Após aplicar os quatro níveis de avaliação dos treinamentos (Reação, Aprendizagem, Comportamento e Resultados), a UniAlgar lançou-se ao desafio de calcular o
ROI do programa de Treinamento e Desenvolvimento da
Algar Telecom – Academia da Excelência. A UniAlgar criou
uma fórmula própria, a partir dos conceitos de cálculos
publicados por estudiosos da área. Para chegar à fórmula
certa, cálculo e valor final atestado por profissionais especializados em ROI, diversas ações foram realizadas, durante a execução de oito etapas.
Etapa 1 – Definição dos Indicadores
Na primeira etapa, foram definidos todos os indicadores
operacionais que seriam importantes de serem modificados por meio de treinamento e desenvolvimento dentro
de um Contact Center. Esses indicadores foram levantados
a partir de uma pesquisa nos maiores players de Contact

Center do Brasil (realização de Benchmarking em outras
operadoras de Telecom e publicações especializadas) levando em conta indicadores importantes que impactavam
no resultado da operação.
Depois de conhecer os indicadores do mercado a
UniAlgar realizou o mesmo estudo internamente, ou seja,
na Central de Atendimento da Algar Telecom, considerando as especificidades do negócio e os melhores indicadores de acordo com a realidade da Operação de Atendimento da Empresa. Por fim, levantando os indicadores
ideais sob a percepção do cliente final da Algar Telecom.
Foram selecionados os quatro indicadores:
> Absenteísmo
> Aumento de vendas
> Taxa de Efetividade – First Call Resolution
> Turn Over
Etapa 2 – Definição dos Critérios
Na segunda etapa, a partir dos indicadores, foram definidos os critérios que impactavam fortemente em cada
um desses indicadores, influenciando para o seu bom ou
mau desempenho.
Foram selecionados os seguintes critérios:
> Benefícios e salário
> Crescimento Profissional
> Liderança
> Fatores Externos (doenças, família, oportunidades,
viagens)
> Natureza da função
> Processos
Etapa 3 – Definição dos pesos para os Critérios
Na terceira fase, foram atribuídos pesos (%) para cada
um dos critérios que impactam os indicadores.
Etapa 4 – Validação dos critérios e pesos
Nesta etapa, os indicadores, critérios que impactam
treinamentos e pesos, foram apresentação, discutido e validação com Alga Telecom e Algar Tecnologia (fornecedor
de Contact Center).
Etapa 5 – Definição de pesos para
o Critério Liderança
Na quinta fase de desenvolvimento da fórmula de criação do ROI foi definido o peso de treinamento, desen-
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volvimento coaching no critério liderança, por
ser esse o critério que representava maior impacto na maioria dos indicadores. Por exemplo:
Dentro do indicador Turn Over chegou-se à
conclusão de que a Liderança é o critério que
mais contribui para que um profissional saia da
operação. Com isso, foi levantado quanto treinamento e desenvolvimento (coaching) representa/
impacta o critério Liderança, e grau de importância recebeu um peso (%) correspondente. Assim,
sucessivamente, foram sendo atribuídos pesos
de treinamento e desenvolvimento para todos os
critérios, de acordo com o impacto que representavam para cada um deles. Com essas informações, foram definidos também os públicos-alvos
para medição. Neste exemplo, a liderança representou o maior impacto para o indicador Turn
Over. isto levou à seleção dos líderes como público-alvo para medir o resultado dos treinamentos
e desenvolvimentos.

As ações da
Academia da
Excelência realizadas
no ano de 2009
melhoraram
significativamente
a performance
da Central de
Atendimento,
atingindo plenamente
as expectativas do
cliente da UniAlgar, a
Algar Telecom.

Etapa 6 – Definição dos Custos
Nesta etapa foram definidos os custos financeiros
que incidiam sobre cada indicador (custos unitários e
médios Trabalhistas, R & S, treinamento novatos, aumento de vendas, ganhos de receita). Com isso, chegou-se aos indicativos financeiros unitários (custo por
profissional).
Etapas 7 e 8 – Comparação de indicadores
2008 e 2009 e Mensuração dos
ganhos econômicos e financeiros
As etapas sete e oito consolidaram todas as fases
anteriores. Nelas, a UniAlgar buscou informações dos
indicadores (Absenteísmo; Aumento de vendas; Taxa
de Efetividade – First Call Resolution; Turn Over) na
Central de atendimento e comparou os dados de 2008
com os de 2009, para assim mensurar o ROI do programa Academia da Excelência em 2009.
Assim, chegou-se ao ROI de um investimento feito
em treinamento e desenvolvimento pela Academia da
Excelência, considerando a redução de custos proporcionada pelo programa e o incremento de vendas de
um ano para o outro.

RESULTADOS
E CONTRIBUIÇÕES
As ações da Academia da Excelência realizadas no ano de 2009
melhoraram significativamente a performance
da Central de Atendimento, atingindo plenamente as expectativas
do cliente da UniAlgar, a
Algar Telecom.
A UniAlgar realizou os
cinco níveis de avaliação
em treinamento e desenvolvimento (incluindo
o ROI) que apresentaram
ótimos resultados nas
avaliações se comparado
com o período anterior, quando a gestão do conhecimento
e as ações de T&D não estavam sob a sua responsabilidade.
Os bons resultados de 2009 possibilitaram a renovação do contrato, permitindo que a UniAlgar continuasse
à frente da Gestão do conhecimento dos profissionais da
Central de Atendimento nos anos de 2010 e 2011.
Com o programa Academia da Excelência a UniAlgar
conseguiu comprovar que ações de desenvolvimento e
treinamento, consideradas por muitas empresas como
custos, são na verdade investimentos com retorno quantitativo comprovadamente mensurável. O programa teve
como investimento em 2009 a quantia de R$ 500 mil (quinhentos mil reais) e apresentou um retorno financeiro de
R$ 847 mil (oitocentos e quarenta e sete mil reais) – um
ROI de R$ 347 mil (trezentos e quarenta e sete mil reais).
Essa fórmula criada de cálculo do ROI pela UniAlgar considerou apenas dados quantitativos, uma vez que os benefícios e ganhos qualitativos já são amplamente conhecidos
pelas organizações e inquestionáveis.
Outras Contribuições
A Academia da Excelência movimentou as pessoas da
Central de Atendimento, exerceu um forte estímulo nos
profissionais da Central de Atendimento para a busca do
aprimoramento. Incentivou a atitude pró-conhecimento.
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As ações de treinamento e desenvolvimento possibilitaram
a melhoria na qualidade, ganhos de conhecimento, crescimento profissional, reconhecimento, engajamento e muitas participações nos inúmeros treinamentos realizados.
Esse programa também realizou a definição de critérios
na gestão do conhecimento dos profissionais da central, validada pelo Grupo Algar. Além dos indicadores normais das
indústrias de Contact Center, os indicadores da Academia
da Excelência também validam a qualidade no atendimento.
A certificação dos talentos referendou os níveis de performance, o que permite que os profissionais acompanhem
o seu próprio crescimento e aumentem as possibilidades de
crescimento na empresa.
A Academia da Excelência foi determinante para a evolução de vendas tão almejada pela empresa. Os televendedores desenvolveram ainda mais as suas habilidades e
aprofundaram seus conhecimentos nos produtos e serviços
oferecidos pela empresa, o que permitiu melhor argumentação e segurança sobre o que estava sendo negociado.
Em 2009 e 2010 a Academia da Excelência atuou com o
desafio de surpreender com ações de desenvolvimento focadas em Negócio, Mercado, Pessoas e Cultura coorporativa.
A Algar Telecom apresenta os melhores índices de volume de processos e reclamações de clientes de todos os
tempos. Apresentou uma redução aproximada de 70% no
volume de reclamações de clientes.
Desde a implantação da Academia da Excelência, a Algar Telecom se destaca no cenário nacional pela presença
constante no primeiro lugar do ranking Índice de Desempenho de Atendimento (IDA) da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), indicador para medição de qualidade
do atendimento ao usuário.
CONCLUSÃO
Considerando a apresentação do programa Academia da
Excelência, criado e implementado pela UniAlgar, e apresentado nas páginas anteriores, é inegável a inovação empregada na forma de fazer a Gestão do Conhecimento dos
profissionais da Algar Telecom.
O trabalho desenvolvido possibilitou que a Algar Telecom assumisse um compromisso com a excelência no
atendimento diante do mercado e de seus clientes. Assim,
em 2010 assumiu como objetivo estratégico: “Ser referência no relacionamento e atendimento aos clientes”; e se po-

sicionou mercadologicamente como “Empresa mais eficaz
no atendimento em Telecom”.
A segurança e a ousadia de se posicionar dessa maneira vêm de diversas iniciativas, mas principalmente do
desenvolvimento dos profissionais da Central de Atendimento – um dos mais importantes canais de interação
com o cliente. É um trabalho sério, que em pouco mais
de dois anos já elevou a qualidade do atendimento, a
satisfação dos clientes e garantiu à Algar Telecom os
melhores números do setor de Telecom no país.
Com as Olimpíadas da Excelência e a certificação do
conhecimento dos profissionais, a empresa apresenta um novo referencial de trabalho, a ser seguido por
outras organizações. Um modelo de excelência que,
mais que bons números para a empresa, proporcionou
crescimento profissional, aumento da empregabilidade,
novos aprendizados, motivação e orgulho de pertencer.
Outro importante fator para o avanço da Gestão e/ou
Desenvolvimento das Pessoas nas organizações apresentado nestas páginas pela UniAlgar refere-se à criação da fórmula própria para o cálculo do ROI – Retorno
sobre o Investimento. Até então, não havia relatos de
empresas no Brasil que fizessem até o quinto nível de
avaliação dos treinamentos. A fórmula de cálculo criada
pela UniAlgar foi uma grande inovação que fomentou
discussões, gerou participações em congressos nacionais de Talentos Humanos, abriu precedentes para outras empresas que agora buscam a empresa como referência e benchmarking, e acima de tudo comprovou
que investir no desenvolvimento das pessoas é vantajoso para as organizações em vários aspectos, principalmente o financeiro.
Este trabalho comprova o quanto é viável, importante
e rentável investir em treinamento e desenvolvimento
empresarial. É fato: dá lucro.
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Associação Brasileira de Ontopsicologia
Telmo Costa
Soraia Schutel
Paulo Ratinecas

Um veículo de disseminação da
liderança e do empreendedorismo
A Associação Brasileira de Ontopsicologia (ABO) foi fundada em 1985, com a missão de divulgar
e promover a ciência ontopsicológica no Brasil, realizando congressos, seminários, jornadas de
estudo e parcerias institucionais. Embora já desenvolvesse atividades desde 1979, surgiu quando da
implementação do primeiro curso de extensão universitária em Ontopsicologia no país.

A ABO, fundamentada nos princípios universais propostos pela ONU, pela Unesco e pela Unicef, dispõe-se a
colaborar ativamente para a formação e evolução do ser
humano em sua totalidade. Mantém intercâmbio com a
Associação Internacional de Ontopsicologia (AIO), apoia e
promove atividades da Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística (FOIL), da Associação OntoArte e do
Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto
Maestro. Também publica livros pela editora universitária
Ontopsicológica Editrice, em parceria com a Faculdade
Antonio Meneghetti.
A metodologia ontopsicológica é uma ciência epistêmica e interdisciplinar, sendo, sobretudo, utilizada na área
de consultoria empresarial estratégica e na formação de
liderança. Enquanto conhecimento ontológico, a ontopsicologia pode ser aplicada sobretudo nas áreas econômica, sociológica, filosófica, administrativa, jurídica, artística
e pedagógica.
Fundamentalmente, a ontopsicologia analisa o valor
positivo e criativo presente em cada indivíduo, possibilitando-lhe, por meio dos instrumentos que essa ciência
disponibiliza, conscientizar-se do seu potencial e atue-o
na história, obtendo o desenvolvimento integral da própria
personalidade (saúde, economia, relações sociais etc.).
O principal objetivo da ontopsicologia é o desenvolvi-
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mento criativo do ser humano, ampliando essa funvimento cultural, científico,
O principal
ção para si e para a sociedade.
social e econômico brasileiobjetivo
da
A ciência ontopsicológica representa, ainda
ro.
Ontopsicologia é
hoje, uma novidade em absoluto. Sua metodologia é aplicada com sucesso nos campos
Cenário
o desenvolvimento
econômico, político, médico, artístico, cientíEm uma reunião entre licriativo
do
fico e pedagógico, como suporte à figura do
deranças da ABO e um grupo
ser humano,
líder, entendido como intuição ativa de solude importantes empresários
ções para o social. Devido aos diversos fatores
brasileiros, nasceu a ideia de
ampliando essa
históricos e sociais, o homem perdeu parte de
produzir uma revista que se
função
para
si
e
sua intuição e inteligência nativa. Recuperando
diferenciasse das existentes no
para a sociedade
sua integridade, é possível o conhecimento de
mercado. A intenção era elatudo o que diz respeito a seus interesses e seu
borar um veículo impresso que
sucesso. A Ontopsicologia é um método para
representasse o que verdadeiautenticar e estimular o homem criativo.
ramente é a liderança, o empreendedorismo e o potencial soA partir da década de 1990, a metodologia ontopsicioeconômico da nação.
cológica foi intensificada e expandida por profissionais
O foco era priorizar e documentar o trabalho individual
de diversas nacionalidades (empresários, médicos,
de líderes brasileiros – políticos, empresários, executivos ou
psicólogos, pedagogos), que igualmente verificaram
operários – que representam mais do que uma condição ou
êxito na sua aplicação: o desaparecimento do sintoma
classe social, pontos força que compõem a unidade de um
ou problema, bem como o desenvolvimento integral
povo, bem como as mudanças internacionais que projetam o
do indivíduo em todos os aspectos de sua existência.
país como uma potência econômica que hoje se salienta na
política global.
As finalidades da ABO são:
A revista, ao retratar a riqueza da nação, almejava ressaltar
1. Promover ações e criar, para a população em geral,
as essências do povo brasileiro e o valor dessa tão jovem e ao
instrumentos que visem garantir a uniformidade e a
mesmo tempo tão madura pátria. Além de destacar essa terra
exatidão no ensino, na pesquisa e nas aplicações da
que surpreende ao figurar como uma das potências mundiais,
Ontopsicologia no Brasil, bem como a compreensão e
principalmente quando levado em conta o fato de ter sido toa integração desta ciência em todos os segmentos e
lhido, em alguns períodos, o acesso à cultura e à formação de
atividades da sociedade brasileira;
seu povo. E também o valor que decorre do mérito, sobre2. Promover e/ou apoiar a realização de congressos,
tudo, de suas lideranças em todos os âmbitos. Pessoas que
exposições, feiras, cursos, convenções, seminários,
não têm medo do trabalho e que desempenham o melhor
conferências e outros eventos;
de si, contribuindo para o crescimento de todos. Os resquí3. Traduzir e comercializar livros, revistas, apostilas e
cios de possíveis sentimentos de “inferioridade” advindos da
quaisquer materiais didáticos necessários ao fiel cumausência de conhecimento que alguns têm sobre si mesmos
primento de sua finalidade;
mostravam-se necessários serem vencidos com exemplos de
4. Licenciar e comercializar material científico, artístisuperação. E mais ainda, objetivava propagar o quão bemco e literário;
-vindas são as realidades desenvolvimentistas e expansionistas
5. Fomentar o ensino e a pesquisa da Ontopsicologia em
que oportunizam progresso à população e ao Brasil, que quer
instituições públicas ou privadas e a publicação de obras
crescer e ampliar seu protagonismo local e global.
técnico-científicas sobre a teoria e as aplicações da OntopA revista Performance Líder nasceu em janeiro de 2008.
sicologia e da OntoArte, objetivando o incremento cultural
Um veículo de comunicação social que traz exemplos prátie científico dos associados e da comunidade em geral;
cos de pessoas (associadas da ABO ou não) que, no seu dia a
6. Incentivar, por meio de suas atividades, o desenvoldia, demonstram no país e no mundo que o exercício da lide-
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rança nos diferentes âmbitos sociais é um ganho para todas as
comunidades.
Desafios
Complexidades e aspectos conceituais
da revista Performance Líder
> Mostrar uma visão alternativa do Brasil e de seus líderes,
por meio da apresentação de casos e pessoas bem-sucedidas, por seu profundo amor pelo que fazem. O que resulta
não apenas em imensa satisfação pessoal, mas também
em geração de empregos, riquezas e desenvolvimento
> Assinalar o líder em sua totalidade, revelando sua
obra, a maneira como é, vive, trabalha e encara a vida.
Porque o resultado final percebido não é casual. Representa escolhas, atos e posturas assumidas por ele
dia após dia
> Revelar o que existe por trás das realizações das
quais o resultado é o sucesso. São bilhões de reais gerados, profissões almejadas, objetos de desejo com um
profundo respeito pelo próprio crescimento e, consequentemente, o da sociedade
> Demonstrar a possibilidade de ir além, apresentando o estilo de vida do líder, suas escolhas existenciais. Uma motivação àqueles que querem algo a mais
da vida, como o prazer de realizar sua própria história e
contribuir para o bem comum
> Oferecer ao leitor uma visão alternativa do Brasil:
a inteligência e criatividade de seus líderes, sua capacidade de ação e realização, sua força e coragem para
mudar. Uma realidade poucas vezes apresentada, mas
presente ao longo da história da nação e de suas lideranças
> Incentivar e dar exemplos, por meio do seu conteúdo editorial, aos que almejam o crescimento, sempre
> Propagar uma imagem do Brasil que muitos brasileiros não conhecem. Especialmente a daqueles que,
ao transformar a realidade à sua volta, dão vazão a seu
potencial criativo e transformador e, ao mesmo tempo
em que usufruem sua própria realização, geram a evolução dos demais
> Difundir que a essência da Performance Líder são
a ousadia e determinação. Pela certeza de que a transformação de uma nação passa pela cultura e pelo indivíduo. Um ser que, diariamente, assume riscos, respon-

sabilizando-se pelos mesmos, e que, ao buscar seus
objetivos, torna-se referência, favorecendo também a
realização das pessoas ao seu redor
> Divulgar os objetivos de desenvolvimento do milênio (seguindo o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD)
> Buscar a autossustentabilidade por meio da comercialização de páginas de publicidade. Apesar de
carregar em si certo fim institucional, o projeto também deve ser capaz de se manter sem precisar depender integralmente de recursos da ABO.
Execução
Uma publicação com um
conteúdo diferenciado
O surgimento da Performance Líder veio preencher um
importante segmento de mercado: o exemplo de sucessos empresariais e institucionais baseados na força e no
talento da liderança. Entrevistas, histórias e depoimentos,
artigos que objetivam apresentar o Brasil como exemplo
de empreendedorismo e liderança para o mundo. A publicação é a única no mercado editorial brasileiro que mostra
quem é o líder e qual universo circunda a sua obra. Desvela a existência de uma ligação direta entre o líder, seu
estilo de vida, seu trabalho, sua obra e seus resultados. O
conteúdo também está focado no resgate e promoção da
autêntica arte, cultura e história brasileira.
A primeira edição contou com uma tiragem de 5 mil
exemplares; hoje já evoluiu para 11 mil exemplares. Inicialmente editada pela Associação OntoArte, atualmente ela é
uma publicação da Ontopsicológica Editrice, que pertence à ABO. A redação se localiza no Centro Internacional de
Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, no município
de São João do Polêsine/RS e também em São Paulo, no
mesmo prédio que sedia a Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística (FOIL)
O projeto foi muito bem-aceito pelos associados da
ABO e por importantes multiplicadores de opinião. Tanto
que, desde o primeiro número, a revista tem sido sustentada pelo investimento publicitário. São 20 anunciantes, em
média, por edição.
Cada número da revista é enviado para um mailing de
8.000 pessoas, entre importantes empresários, políticos,
representantes da academia e do terceiro setor de todo o
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país. São personalidades que recebem gratuitamente, em
mãos, um material de alta qualidade gráfica e conteúdo

Tabela 2

Características Técnicas
• Tiragem: 11 mil exemplares
• Formato: 23 cm X 27,5 cm
• Impressão: off-set em papel couche/4 cores. A
capa em papel couchê brilho “Suzano”, 230 g/m²
Miolo, papel couchê brilho importado 115 g/m²
• Nº de páginas: aproximadamente 120
• Periodicidade: semestral
• Distribuição: 80% dirigida e o restante distribuído
em eventos ou venda em banca. Distribuição nacional gratuita a um mailing VIP com 8.000 nomes.
Por intermédio de editores parceiros, é enviada,
ainda, a lideranças e autoridades internacionais na
França, Itália, Alemanha, Rússia e países bálticos.
Também é oferecida em eventos da ABO. Vendas em
bancas premium e livrarias em São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará e
Distrito Federal
• Público-alvo: diretores e presidentes de empresas
de médio e grande porte, entidades, autoridades
políticas e sociais, multiplicadores de opinião,
lideranças do terceiro setor, veículos de comunicação, jornalistas. Através de editores parceiros,
é distribuída também a lideranças e autoridades
internacionais
• Conteúdo editorial: foco em exemplos de liderança e empreendedorismo. Entrevistas com personalidades, artigos, casos de sucesso. Matérias
sobre o estilo de vida e a estética do líder, além de
conteúdos sobre arte, moda, viagem e outros
• Equipe de produção: são contratados 15 profissionais, entre jornalistas e fotógrafos. Internamente,
quatro profissionais da empresa têm envolvimento
direto com a revista
• Colunas/Retrancas: Personalidade, Trajetória,
Atualidade, Moda, Marca, Viagem, Estilo, Livros,
Internacional, Evento, Ser e Ter
• Investimento: aproximadamente R$ 100 mil por
edição, entre produção, editoração, impressão e
distribuição.

de vanguarda no Brasil. Por meio de editores parceiros,
a revista é distribuída também a lideranças e autoridades
internacionais na França, Itália, Alemanha, Rússia e países
bálticos.
Portal da Revista
Performance Líder
Para ampliar o processo de interatividade e disseminação, foi lançado, em fevereiro de 2010, o portal da Performance Líder www.performancelider.com.br. O intuito
é permitir que seus leitores tenham acesso a conteúdos
on-line com a mesma proposta editorial da edição impressa, porém com uma periodicidade mais frequente e
num formato de mais rápida leitura que caracteriza o conteúdo para web. É também um espaço para a conquista de
novos leitores, ao longo do ano. Isto porque permite aos
usuários assinarem a newsletter semanal e disseminarem
as notícias que estão sendo veiculadas para seus mailings
privados. O website traz sempre conteúdos diversos (negócios, eventos, artes e cultura, perfis, artigos científicos...)
complementares àqueles da revista impressa. Para ampliar
as opções de acesso do público à publicação, o acervo de
edições anteriores - ativo no site - pode ter seu download
feito gratuitamente.
Um importante espaço de interatividade foi criado. Os
leitores podem enviar à redação mensagens que são avaliadas pelo corpo editorial e, algumas vezes, publicadas na
revista. Além disso, a cada edição, eles são convidados para
colaborar com suas dicas na seção Livros. O e-mail para
contato está sempre disponível na página do expediente.
A Performance Líder está presente em todos os eventos da ABO e também quando a Associação participa com
estandes em importantes eventos nacionais, tais como o
Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, e a Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
A responsabilidade social da revista é exercida com o
apoio a eventos como o Fórum da Liberdade, e o Brasil
do Milênio em Paris, realizado na capital francesa para
apresentação de trabalhos relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, no Conselho Econômico,
Social e Ambiental da França.
Uma revista com design diferenciado
A publicação possui um projeto gráfico que prima pelo

Associação Brasileira
março/abril
de Ontopsicologia
2012
INSIGHTCase
comunicação
Studies

63

design - além de clean e moderno, é altamente sofisticado. A proposta de capa, inovadora no mercado editorial brasileiro, enfatiza a ideia do tema ou
personagem principal de cada edição, sem intervenção de textos ou chamadas, deixando em destaque o protagonista e o nome da revista. O design
interno privilegia belas imagens e fotos, atraindo
o olhar do leitor para o conteúdo, escrito com
uma tipografia de corpo de texto que contribui
para a fluidez da leitura. Os títulos e destaques
são trabalhados com tipografias mais artísticas
e as seções luxo e estilo apresentam sequências
belíssimas de imagens de impacto, dando o toque final de arte e sofisticação ao projeto gráfico.

Os conceitos e
ideias da associação
passaram a ser
difundidos pelo
Brasil e pelo
exterior. Importantes
exemplos de
empreendedorismo
e liderança foram
disseminados
por meio da sua
publicação

Resultados obtidos
A consolidação de uma
estratégia de comunicação
A revista Performance Líder passou a ser uma importante ferramenta de comunicação da Associação
Brasileira de Ontopsicologia e de seus objetivos institucionais. Os conceitos e ideias da associação passaram a ser difundidos pelo Brasil e pelo exterior. Importantes exemplos de empreendedorismo e liderança
foram disseminados por meio da sua publicação.
O projeto editorial ocupou um espaço diferenciado
e se tornou um veículo que divulga o que verdadeiramente é a liderança, o empreendedorismo e o potencial socioeconômico brasileiro. Por suas características intrínsecas, aproxima as temáticas da população,
disponibilizando conteúdos de teor acessível a muitos
e atingindo um grande público por meio de sua propagação.
O seu crescimento foi bastante significativo. A tiragem mais que dobrou de seu início (5 mil exemplares)
até o momento (11,5 mil), o número de páginas cresceu
25%, tendo mais de 120 páginas a sexta edição. A sua
distribuição já ultrapassou os 55 mil exemplares.
O número de anunciantes cresceu, deixando a revista superavitária e em condições de investir ainda mais
em seu portal, na qualificação de seus conteúdos e no
incremento de sua tiragem e circulação.
Os números e resultados do portal foram apurados por meio da ferramenta Google Analytics. Esse

canal mensurou que,
entre
fevereiro
de
2010 e maio de 2011,
o site teve um total de
8.368 acessos. Desses,
36,60% por tráfego direto, ou seja, pessoas
que digitaram diretamente o endereço da
revista em sua barra
de endereços do navegador web; 28,27%
acessaram por meio
de links o portal, que
está disponível em sites
de parceiros; e 35,12%
acessaram por meio
de ferramentas de busca. Mensalmente, o site tem cerca de 400 acessos. No
mês de janeiro de 2011, alcançou sua maior média com
906, o que provavelmente ocorreu pelo fato de a capa
dessa edição ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.
Disseminando valores e conceitos
que fazem a diferença
Quando um veículo de comunicação se empenha na
divulgação de valores que fazem a diferença, colocando em patamares menos importantes o fato de também ser uma mídia passível de comercialização de espaços, algo realmente caro está sendo importantizado.
A crença, a capacidade e a habilidade de favorecer dias
melhores para muitos se instala, salienta-se, espalha-se. Uma nação maior começa a ser edificada assim,
com certezas como essas e com a generosidade em
compartilhar os talentos de muitos brasileiros.
Depoimentos de leitores e
de anunciantes sobre a revista
“A Performance Líder resgata o orgulho do jeito brasileiro de empreender. Temos a péssima prática de nos
criticarmos e elogiar o que é de outros povos. A revista
recupera a nossa autoestima, mostrando que o empreendedor brasileiro é excelente na sua gestão, tem
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grandes e potentes empresas transnacionais e que a
economia está em plena expansão. O diferencial para
as demais revistas do mercado é grande devido a sua
abordagem humanista e o foco no core business do
brasileiro: o amor pelo que faz. A cada edição, inspirado no seu conteúdo e nos casos de sucesso descritos,
tenho a vontade de fazer mais, de dar uma contribuição maior aos meus negócios, ao meu país, fazendo da
minha empresa uma realização pessoal e coletiva, mais
que material.”
Ademar Silva Junior, diretor vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil
“Cumprimento pela criação de uma publicação com
uma proposta interessante e original, que veicula um
conteúdo versátil e de qualidade.”
Roger Agnelli, ex-diretor-presidente da Vale do Rio
Doce
“A importância é, sobretudo, cultural. O Brasil carece
de meios de comunicação que gerem conhecimento
de qualidade. A maior parte das revistas mostra que o
sucesso acontece por meio da sorte, do oportunismo
e da corrupção. Poucas mostram o trabalho como prazer, como evolução de personalidade e de sociedade.
A Performance Líder mostra. Além disso, é fantástico
o efeito que gera, especialmente nos jovens, que despertam para o empreendedorismo e para a liderança.”
Dra. Adriane Mendes, professora da Universidade
Federal de Santa Catarina, pesquisadora nas áreas de
psicologia e microbiologia, consultora.
“A valorização do Brasil e dos brasileiros fez com que
a Performance Líder se diferenciasse de tudo o que já
havia sido feito até o momento. Isso porque não mostra apenas as pessoas, ou apenas o que realizaram, ou o
que têm. Mostra quem são esses empreendedores, que
exemplo trazem para as outras pessoas, e o porquê de
terem realizado tanto, e de terem tanto. Isto desperta a consciência individual e coletiva dos brasileiros. A
revista proporciona aos seus leitores, do início ao fim,
uma agradável e funcional imersão em um mundo de
ação, de cultura, de arte, de beleza.”
Paulo Costa Beber, presidente da Super Tratores.

“Existem poucas publicações de qualidade no Brasil, e menos ainda as que visam mostrar o verdadeiro
papel dos líderes na sociedade e as reais características do Brasil. Viajo com frequência para fora do país
e, apesar de nossa imagem começar a mudar, ainda
temos muito que fazer, pois não somos apenas mulata, futebol e carnaval. Pelo contrário, esse slogan não
representa mais o Brasil. A revista começa a expor os
grandes líderes, pessoas que constroem e são inspiração para outros líderes e empresas do exterior. Além
disso, a Performance Líder contribui para resgatar na
sociedade os valores humanistas, e o nosso lado belo e
estético, não considerando o imenso sensacionalismo
que a mídia comum insiste em ressaltar. Em síntese,
gostaria que outras publicações se inspirassem mais no
exemplo da Performance Líder, para termos uma mídia
que contribua mais para o crescimento das pessoas e
do país, e não o contrário, como hoje é usual. A Performance Líder é um estímulo para que façamos cada
vez mais e melhor.”
Claudia Montenegro, consultora e sócia administradora da FOIL Brasil.
“Sempre foi importante falar de nossas capacidades
e nossa virtuosidade, características que o brasileiro
tem de sobra. O discurso oficial, no entanto, desvalorizava essas características apontando de forma geral
a falta de capacidade dos brasileiros como algo que já
nascia com ele. Esta postura lamentável, e que perdurou por muito tempo, hoje começa a ser revista. As
realizações dos brasileiros são muitas, em todos os
campos. Temos sido líderes e quase nunca falamos
sobre isso. A revista Performance Líder vem, agora,
resgatar esta característica brasileira, mostrando que
não somos aquilo que sempre ouvimos que éramos,
ou seja, relapsos, preguiçosos, indolentes. Somos, ao
contrário, muito bons e empreendedores. É preciso dar
a nós, cidadãos brasileiros, esta possibilidade de reconhecimento para que suplantemos este complexo
de inferioridade que sempre nos imputaram. A revista
Performance Líder, em seu três anos, vem cumprindo
este papel. Ainda bem!”
Dr. Eduardo José Afonso, professor de História e
pesquisador de História Brasileira.
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“A revista Performance Líder tem uma linha editorial
muito pertinente, atual e necessária!”
Otacilio Soares da Silva Filho, diretor do HSBC Private
Bank, Suíça
“A revista Performance Líder passou a integrar o acervo
da biblioteca do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, de tal modo
que estará à disposição, para consulta, do corpo consular
acreditado em São Paulo, personalidades internacionais,
estudantes e público geral.”
Rodrigo Massi da Silva, do Ministério das Relações Exteriores, Escritório das Representações em São Paulo (Eresp)
“Anunciar na Performance Líder significa contribuir com
um projeto de vanguarda, já que sua proposta é apresentar ao público brasileiro o que temos de mais genuíno e
nobre no mundo, mas especialmente em nosso país.”
Josiane Barbieri, consultora empresarial, sócia-diretora
da empresa Metanoia Dirigencial Consultoria e Eventos
(São Paulo/SP)
“A revista Performance Líder tem uma proposta voltada à produção e difusão de conteúdos éticos e belos,
visando à melhoria do Brasil. Uma revista que fala sobre
liderança, mas que também quer liderar na qualidade de
seu conteúdo editorial. Sinto-me em sintonia com essa

proposta, pois entendo que é um bem para o país e um
exemplo a ser seguido.”
Antonio Oliveira, presidente do Iesde Brasil S/A
“A Performance Líder se caracteriza pela qualidade e
variedade dos assuntos abordados.”
Armando Monteiro, presidente da CNI
“Parabéns pela revista Performance Líder!!! Excepcional em todos os sentidos. Apresentação e textos impecáveis.”
Jorge Buneder, diretor presidente Stemac
“A leitura da Performance Líder é sempre provocativa.
Suscita reflexões. Através da leitura da revista, já fiz muitos aperfeiçoamentos em minha gestão pessoal e profissional. Constantemente transfiro conhecimento para
minha equipe de trabalho e para os alunos sobre aquilo
que colho na sua leitura. Sempre aprendo com a revista.
Além do conteúdo de qualidade, a estética e as imagens
utilizadas são excelentes, ou seja, em cada detalhe, a revista me suscita algo de bom e me remete a um desejo
de ser melhor.”
Dra. Adriane Mendes, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora nas áreas de psicologia e microbiologia, consultora.

Telmo Costa é presidente do Conselho Editorial de Performance Líder e sócio fundador do Grupo Meta; Soraia Schutel é membro do Conselho
Editorial de Performance Líder e gestora do Recanto Maestro; Paulo Ratinecas é sócio diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento
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Quando o tempo
fecha, é importante
saber onde vai chover.
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
Aqui a notícia chega antes.

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

www.relatorioreservado.com.br
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cases & causos
Décio Clemente

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

Cenas de um Carnaval carioca

Em tempos de Carnaval, o apresentador de TV Otavio

Eram umas três da manhã quando, em um determi-

Mesquita, pela sua irreverência e cara de pau, geralmente é

nado baile de nível bem duvidoso, a jornalista Cristina

convocado para apresentar os famosos bailes carnavalescos

Prochaska mostrava algumas cenas. E o diretor ordenou

do Rio. Especialmente aqueles do meio da madrugada e que

focar no Mesquita, já que ele estava entrevistando uma

têm por princípio efeitos de Sodoma e Gomorra, ou seja, só

moça que, seminua, dançava animadamente em cima de

baixaria. Mas como o que dá audiência em TV é sexo, mulher

uma mesa. Ao ver o Mesquita se aproximando, a donze-

pelada e coisas bizarras, lá estava o Otávio em busca

la rapidamente

de cenas picantes que pudessem levar o sonolento

tirou a parte de

telespectador à loucura.
Mesmo sabendo disso, da irreverência do Otavio
e das cenas que ele poderia mostrar, o diretor de TV
tinha ordens expressas da alta direção da emissora
de cortar as imagens mais fortes. O que a direção da
emissora mais temia era mostrar sexo frontal, ou sem

O diretor de TV tinha
ordens expressas da alta
direção da emissora de
cortar as imagens mais
fortes

cima do biquíni,
enquanto

res-

pondia a uma
pergunta qualquer, quando o
esperto o Ota-

nada tampando aquilo. Então a ordem era: “Se apa-

vio

Mesquita

recer alguém mostrando a genitália de frente para

provocou:

“Já

a câmera, foquem em outra coisa, como, por exemplo, na

que você é desinibida, tira o resto.” Nessa hora o dire-

companheira de apresentação do Otavio Mesquita no pro-

tor de TV já preparava a garganta para, se fosse o caso,

grama, a atriz e jornalista Cristina Prochaska.

gritar para o câmera focar na jornalista. O cameraman,

E lá foram o Otavio Mesquita e a sua companheira Cristina

atento, só aguardava alguma ordem, quando a moça vi-

Prochaska em busca de bailes carnavalescos que pudessem

rou-se para a câmera e tirou a parte de baixo do biquíni,

chamar a atenção do público, para garantir audiência. Evi-

deixando tudo à mostra. O diretor, desesperado, gritou

dente que, junto com a dupla de apresentadores, foram dois

para o câmera: “foco na Prochaska, foco na Prochaska”.

câmeras mais o comedido diretor de TV. De fora do baile, no

E adivinhem, amigos desta coluna, o que aconteceu?

interior da unidade móvel, ele observava e dava ordens para

Foi a maior exibição de genitália frontal da história da

os câmeras focarem em uma ou outra cena mais favorável.

TV brasileira...
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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 do telefone (21) 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, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> 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 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.

