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EDITORIAL

Muitos executivos constroem suas trajetórias de sucesso em atividades onde sequer espera-
vam atuar quando começaram a pensar no desenvolvimento da carreira. Mas são raros os 
casos em que isto está tão presente no DNA como no caso de Felipe Cavalieri. Filho e neto de 
engenheiros, que trabalharam em grandes obras no país, ele abraçou a mesma profissão e é 
hoje o presidente da Brasil Máquinas de Construção (BMC), líder de mercado na comerciali-
zação de escavadeiras hidráulicas no Brasil. O depoimento está no Personal Case que abre esta 
edição de Case Studies – Revista Brasileira de Management.

Os cases começam com a Freudenberg-NOK América do Sul. A companhia, líder global em 
vedações e grande fornecedor internacional de soluções industriais, realiza desde 2009 o pro-
grama “Aprender para Transformar”, voltado para os filhos de colaboradores e de moradores do 
entorno da fábrica, localizada no interior de São Paulo.

O Grupo Lwart, líder na América Latina do mercado de coleta e rerrefino de óleo lubrificante, 
é outro case de excelência na área de responsabilidade social corporativa, como poderá ser 
constatado nesta edição.

A Netgear é um dos grandes players globais do mercado de desenvolvimento de soluções de 
conectividade de rede, iniciou suas operações no Brasil em 2005 e teve uma importante ex-
pansão, como está descrito em seu case.

Outro case de empresa no primeiro lugar do ranking em seu mercado é o da VTEX, grande 
fornecedora de soluções tecnológicas para o comércio eletrônico. Depois de uma elevada 
performance no mercado brasileiro, já vislumbra expandir os negócios na América do Sul.

O case do grupo segurador BB Mapfre detalha uma experiência extremamente bem-sucedida 
na área de recursos humanos, com a valorização, em uma estratégia baseada no trinômio Alta 
Performance, Reconhecimento Contínuo e Ambiente Saudável.

Outro case que revela uma rápida expansão do negócio é o da Dabster Comunicação, agência 
de marketing profissional que, com 11 anos de atividades, já se destacou por grandes iniciativas 
realizadas para grandes grupos do país.

O case da Engesa Engenharia mostra a trajetória de cinco décadas de atividades de um dos 
maiores grupos brasileiros de engenharia e construção.

Já o trabalho sobre a Morus detalha a estratégia de uma empresa imobiliária que, tendo inici-
ado operações em Minas Gerais, em menos de um ano está entre as líderes do mercado local.

E nos Cases&Causos de Marketing, nosso craque Decio Clemente conta uma história imper-
dível com nada mais, nada menos que o Rei Pelé.

séRgIO cOsTA     editor
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PERsONAL cAsE

Felipe Cavalieri
presidente da Brasil Máquinas de Construção (BMC)

“éTIcA E vERDADE, Os PILAREs
DO NEgócIO susTENTávEL”

ENgENhARIA NO sANguE

“Desde que tenho noção de minha existência estive 

envolvido com engenharia. Em 1980, quando eu tinha 3 

anos de idade, meu pai trabalhava na Camargo Correa e 

foi transferido para o Pará, onde seria chefe da obra de 

construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. O programa 

que eu mais apreciava nos finais de semana era ir para o 

canteiro de obras para brincar de escritório ou escalar as 

montanhas de brita ou areia. Meu avô, uma pessoa formi-

dável, como ele bem gosta de dizer, é um engenheiro de 

sucesso e responsável por importantes obras nas décadas 

de 40 e 50. Eu tinha também uma forte admiração pelo 

empreendedorismo de meus bisavós, que montaram há 

85 anos uma grande construtora, uma fábrica de cimento, 

uma transportadora, uma concreteira, uma incorporadora, 

entre outras empresas, criando um dos grupos mais im-

portantes de Minas Gerais, a Asamar.”

A fORMAçãO

“A exemplo de meu avô e de meu pai, decidi ser en-

A trajetória profissional de Felipe Cavalieri é uma excelente prova de DNA. O pai e o avô, 

engenheiros, trabalharam em grandes projetos de construção. Com o diploma de engenheiro 

civil na mão, seguiu pelo mesmo caminho. Hoje é o presidente da Brasil Máquinas de 

Construção, a BMC, líder de mercado na comercialização de escavadeiras hidráulicas no Brasil 

e representante de gigantes como a Hyundai. Para Cavalieri, ética e verdade são o segredo para 

um negócio perpetuar. “Clientes, funcionários e parceiros estarão com você se esses forem os 

seus pilares”, assegura.

genheiro. Formei-me em engenharia civil pela Fundação 

Armando Álvares Penteado, em 2000, e fiz pós-graduação 

na Fundação Getulio Vargas. Para completar a formação, 

fiz cursos de extensão em gestão de empresas na London 

Business School e no Insead, este na França.”

O EMPREENDEDOR

“Em 1994, logo após retornar dos Estados Unidos, onde 

me formei no colegial quando morava em uma cidade no 

interior do estado de Illinois, eu sentia a necessidade de fa-

zer algo que me desse independência financeira. Em mi-

nha experiência nos Estados Unidos montei, com um ami-

go, uma empresa de cortar gramas. O mercado era vasto. 

Gostei de ter condição de ganhar meu próprio dinheiro e 

a ideia de montar uma empresa de sinalização rodoviária 

surgiu após as obras de diversos corredores de ônibus em 

São Paulo estarem quase em fase final, demandando esse 

tipo de produto. Meti as caras e comprei dois plotters de 

última geração e uma Parati antiga, que equipei para o time 

de montagem, do qual, aliás, eu era um dos integrantes...“
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O TRADER

“Ainda na faculdade de engenharia comecei a 

trabalhar na Queiroz Galvão, mais precisamente na 

obra da construção da estação Largo Treze, do Me-

trô de São Paulo. Quando estava para me formar, 

surgiu a possibilidade de uma mudança para o in-

terior de Mato Grosso. Como não estava em meus 

planos sair de São Paulo, resolvi mudar de área de 

vez. Um amigo trabalhava na Cotia Trading e, após 

uma boa conversa com o diretor responsável pela 

área, consegui convencê-lo a me dar uma oportu-

nidade para trabalhar como trader.” 

vITóRIAs

“Após dois anos de Cotia e um ótimo trabalho reali-

zado lá, fui convidado por Alan Goldlust, proprietário da 

Comexport, para, junto com mais dois colegas, reforçar 

a área de serviços desta que é uma das maiores tradings 

brasileiras. Topei o desafio e conseguimos, em cinco anos, 

sair de um faturamento de R$ 60 milhões para mais de R$ 

1 bilhão. Nessas andanças comerciais conheci um execu-

tivo da LG e outro da Hyundai que buscavam, pela quarta 

vez, entrar no Brasil com os equipamentos da Hyundai. 

Montamos uma operação simples e eficiente e começa-

mos, de 2003 para 2004, a venda delas no Brasil. De lá 

para cá trabalhamos bastante na nomeação e capacitação 

da rede de revendedores, montagem da estrutura de pós-

-venda, além de fortalecer a imagem da marca no Brasil. 

Uma vitória e tanto.”

 

A bMc

“Na metade de 2006, começamos a movimentar uma 

quantidade considerável de máquinas. As vendas cresciam 

mês a mês e a divisão dentro da Comexport também, até 

que atingimos um patamar limite que exigiu mudanças 

drásticas. A comercialização de máquinas para construção 

civil sob uma trading company trazia fortes dúvidas para 

o mercado quanto a sua continuidade. Concorrentes ar-

gumentavam que a operação era “spot” e que os clientes 

estariam em risco com o pós-venda e a continuidade da 

marca no Brasil. Foi então que montei o projeto de criar 

uma empresa 100% de distribuição de máquinas a partir 

de um spin-off da Comexport. Na BMC estruturamos um 

centro de distribuição de máquinas no Espírito Santo, um 

centro de distribuição de 

peças em São Paulo, além 

de investimentos em en-

genharia, suporte ao pro-

duto, marketing, estatística 

e planejamento estratégi-

co. Demos corpo e forma 

a uma nova empresa que 

faturaria em seu primeiro 

ano mais de R$ 100 mi-

lhões.”

cOM A hyuNDAI

“Na época, o segmento de máquinas para construção 

não trazia grandes novidades. Quando buscamos nomear 

uma revenda para atuar em São Paulo não conseguimos 

achar opções razoáveis. Os operadores existentes esta-

vam alinhados com os fabricantes tradicionais há anos no 

Brasil, e não tinham qualquer interesse em trabalhar com 

a BMC e a Hyundai. Entre os nossos distribuidores que já 

atuavam no Brasil, o do Rio Grande do Sul era e ainda é 

um dos mais competentes. Christiano, filho mais velho da 

família Kunzler, estava sedento por desafios e já há algum 

tempo me sondava sobre a possibilidade de atuar em São 

Paulo. Fechamos o negócio e, em 2007, surgiu a KGC para 

representar a Hyundai no Estado de São Paulo. O gaúcho 

fez um belíssimo trabalho e hoje somos líderes na comer-

cialização de escavadeiras no estado.”

ExPANsãO

“O crescimento da BMC foi muito forte nos primeiros 

anos e tende a se intensificar nos próximos com a vinda 

da fábrica da Hyundai para o Brasil. A consolidação da 

rede e o surgimento da KGC deram um impulso para as 

vendas a partir de 2007. Nos anos subsequentes, 2008 e 

2009, incluímos novos fabricantes em nosso portfólio, o 

que agregou mais valor ao pacote oferecido e deu mais 

capacidade de atendimento para a empresa. O ano de 

2009 foi um ano difícil de ajuste de estoque e preço, mas 

superado fortemente por 2010, com a retomada da eco-

nomia.”

 

O fuTuRO

“A BMC se associou à Hyundai na construção da fábrica 

“Ética e verdade 
são o segredo 
para um negócio 
perpetuar. Clientes, 
funcionários e 
parceiros estarão 
com você se este 
for o seu pilar.”
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em Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro, e também com a 

Zoomlion para a construção da fábrica de equipamentos 

para concreto. A representação da LinkBelt Guindastes e 

da Merlo Telehandlers também darão um impulso consis-

tente na empresa. O objetivo principal é reduzir a atual de-

pendência da Hyundai na parcela de faturamento, hoje de 

70%, e reduzir os atuais riscos intrínsecos ao importador, 

como legislação e, principalmente, câmbio. Queremos 

consolidar essas atividades até 2013, preparando a empre-

sa para o que esperamos ser a virada que o Brasil precisará 

fazer nos próximos anos.”

Off Office

“Sou muito bem casado, com um casal de filhos lindos. 

Adoro passar meus finais de semana montando a cavalo 

com a família em passeios que duram horas, conversan-

do e curtindo a natureza. Além disso, sou fã inveterado de 

corrida de aventura, modalidade que pratico desde o ano 

2000. Corro, pedalo e remo semanalmente, para manter o 

preparo e deixar a mente limpa.”

éTIcA

“No meu dia a dia, aplico muito das minhas experiências 

esportivas de superação. E também acredito muito na au-

toconfiança, pois ser empresário exige enfrentar diversas 

batalhas diariamente. Ética e verdade são o segredo para 

um negócio perpetuar. Clientes, funcionários e parceiros 

estarão com você se esse for o seu pilar.”

Souza Cruz. Um símbolo 
brasileiro de excelência.

www.souzacruz.com.brEspírito empreendedor, referência em gestão e logística, geradora de milhares de empregos e 

riqueza para o País há mais de um século. Esta é a Souza Cruz. Investindo constantemente em seus 

talentos, dando exemplo na preservação dos recursos naturais, gerando valor para seus acionistas 

e sustentabilidade para a sua cadeia produtiva, a Souza Cruz é uma das empresas mais sólidas do 

Brasil. E continuará sendo, graças ao seu compromisso com a excelência em tudo o que faz.
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fREuDENbERg-NOk AMéRIcA DO suL

Luiz Freitas 
Maria Aldeídes Gomes 

A Freudenberg-NOK, joint venture da alemã Freudenberg com a japonesa NOK, atua com as 

unidades de negócios Freudenberg-NOK (OEM), Simrit (OEM e Aftermarket), Corteco (Aftermarket), 

Dichtomatik (Aftermarket), Gaskets (OEM) e Merkel (OEM). A empresa é a líder global em vedações 

e desenvolve e fornece soluções para várias atividades industriais, como automotiva, energia, 

mineração, siderurgia, agricultura e construção, fluid power, mechanical power transmission, fluid 

handling, linha branca, entre outras.

Em 2011, a subsidiária sul-americana, cuja fábrica está 

instalada em Diadema (SP), comemorou 35 anos. Atual-

mente, emprega cerca de 600 pessoas no país, atende ao 

mercado nacional e exporta para países da América Latina. 

A empresa integra a Unidade de Negócios de Tecnolo-

gia em Controle de Vibração e Vedação do Grupo Freu-

denberg que, em âmbito global, emprega mais de 22 mil 

pessoas e, em 2010, obteve faturamento superior a € 3,1 

bilhões.

A empresa possui valores sólidos, que trazem uma ex-

celente aliança entre as duas culturas envolvidas nessa 

joint venture (alemã e japonesa). Entre eles, destaque para: 

inovação, liderança, valorização dos clientes, desenvolvi-

mento pessoal e profissional, orientação de longo prazo, 

integridade e transparência, formatação de alianças dura-

douras e responsabilidade social.

Na América do Sul, os principais mercados são: indús-

tria automobilística (OEM e aftermarket de veículos leves, 

pesados, motos e máquinas agrícolas), mineração, side-

rurgia, agricultura e construção, energia, indústria aeroes-

pacial, linha branca, fluid power, fluid handling, mechani-

cal power transmission, entre outros.

uMA AçãO sOcIAL vOLTADA PARA 
A PROfIssIONALIzAçãO DE jOvENs



9
maio/junho 2012      inSiGhTCase studies     

O Grupo Freudenberg é um conglomerado industrial 

de origem alemã que atua nos segmentos de vedação, 

controle de vibrações, não tecidos, lubrificantes especiais, 

agentes desmoldantes e filtração, entre outros. Tem mais 

de 160 anos, emprega mais de 34 mil pessoas em 170 uni-

dades, em 59 países, com um faturamento superior a € 5,4 

bilhões em 2010. 

Além da Freudenberg-NOK, o grupo possui outras seis 

empresas no país: Chem-Trend, EagleBurgmann, Freu-

denberg Não Tecidos, Klüber Lubrication, SurTec e Vibra-

coustic.

“APRENDER PARA TRANsfORMAR”

A Freudenberg-NOK América do Sul realiza o proje-

to Aprender para Transformar desde 2009. Neste ano, a 

empresa já deu início à quarta edição do programa, que 

consiste em um curso profissionalizante gratuito para 

40 jovens, divididos em duas turmas (manhã e tarde). Os 

alunos devem ter idades entre 14 e 18 anos, entre filhos 

de colaboradores e moradores do entorno da fábrica de 

Diadema (SP), com escolaridade a partir do nono ano do 

ensino fundamental, com renda familiar de até quatro sa-

lários mínimos. 

O objetivo central é elevar a oportunidade de inserção 

profissional desses jovens no mercado de trabalho e, nes-

te sentido, a própria companhia já contratou 17 dos 107 

alunos formados nas três edições anteriores, o que corres-

ponde a 16% dos que concluíram o curso e a 34% dos 47 

jovens que passaram pelo processo seletivo para se junta-

rem aos mais de 22 mil colaboradores que a organização 

tem no mundo.

Em 2009, para celebrar os 20 anos da aliança e os 160 

do Grupo Freudenberg, a Freudenberg-NOK lançou, em 

âmbito global, o programa Seu Parceiro Comunitário. 

Cada unidade do mundo deveria elaborar um projeto de 

responsabilidade social com impacto positivo para as pes-

soas que vivem no entorno, como uma maneira de agra-

decer às comunidades locais o apoio à organização.

No Brasil, onde a empresa tem cerca de 600 colabo-

radores dedicados à produção de retentores, selos, kit de 

vedação e juntas, a iniciativa recebeu o nome “Aprender 

para Transformar”. A companhia optou por atrelar sua 

atuação social por meio de educação profissionalizante 

para preparar os jovens da comunidade para o mercado 

de trabalho, realizando treinamentos dentro da própria or-

ganização, ministrados por educadores voluntários do seu 

quadro. 

Um tema ligado à mecânica, por exemplo, é ministrado 

por um especialista da área, assim como aulas de marke-

ting são de responsabilidade de executivos desse departa-

mento. A Freudenberg-NOK entendeu que os alunos têm 

maior absorção de conhecimento por meio do acesso a 

experiências transmitidas pelo contato direto com profis-

sionais de todas as áreas, sendo este um valor adicional 

do curso.

Para alcançar os objetivos definidos no planejamento, 

a empresa elaborou um conteúdo programático abran-

gente, com uma ampla grade de treinamentos. Os temas 

variam de assuntos técnicos da atividade industrial até no-

ções de gestão de carreiras, administração, marketing, ne-

gócios, comunicação, relacionamento interpessoal, orien-

tação profissional, saúde e meio ambiente, entre outros. 

Esta grande abrangência do programa gera muitos be-

nefícios aos participantes e excelentes resultados para o 

projeto. Entre eles, destaque para: inserção social por meio 

da educação; melhor preparo para o mercado de trabalho; 

riqueza e diversidade de experiências transmitidas pelos 

educadores voluntários; maior clareza na escolha da pro-

fissão por meio do contato direto com os profissionais dos 

vários departamentos de uma grande empresa; desenvol-

vimento de senso de responsabilidade; aprendizado sobre 

práticas e posturas esperadas no ambiente corporativo ou 

organizacional; disseminação do conhecimento nos cír-

culos de relacionamento; e possibilidade de obter melhor 

renda nos primeiros anos de atividade remunerada.

Para os educadores voluntários, a empresa também 

elenca uma série de ganhos e resultados positivos. Entre 

eles, destaque para: aprimoramento da habilidade de fa-

lar em público, participação em um curso de “multiplica-

dor de treinamentos”; ampliação dos conhecimentos por 

meio do preparo das aulas; desenvolvimento de compe-

tências de liderança e comunicação; e oportunidade de 

atuar como agente de mudança de comportamento.

EsTRuTuRA DO PROjETO

Fazer a estrutura funcionar e o curso alcançar os seus 

objetivos demandou muito trabalho e dedicação da equi-

pe envolvida na organização e na execução do projeto. 

FreudeNberG-NoK AméricA do Sul      INDúsTRIA
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Capacidade 40 alunos, divididos em duas turmas (manhã e tarde)

Duração 6 meses

Carga horária 240 horas (288 aulas de 50 minutos)

Local Freudenberg-NOK América do Sul (Diadema, SP)

Responsável Maria Aldeídes Gomes (analista de RH)

Corpo docente 60 educadores voluntários – colaboradores da empresa (aqueles que trabalham no 
mesmo horário das aulas são liberados das suas atividades)

Material Todo o material didático, vale-transporte e uniforme são fornecidos pela empresa

Alimentação Almoço no refeitório da empresa antes ou depois das aulas

Formatura Os alunos aprovados participam de um evento para entrega dos certificados, 
realizado na empresa

Afinal, transferir o conhecimento de profissionais expe-

rientes para jovens em formação não é uma tarefa fácil. 

Assim, antes de iniciar o projeto, a equipe da Freudenberg-

-NOK contatou outras empresas e instituições que já ti-

nham projetos voltados à educação para buscar referên-

cias e experiências bem-sucedidas para atendimento a 

jovens carentes da comunidade.

A empresa percebeu que estava no caminho certo e 

deu início à formatação do projeto, montando a sua estru-

tura após cumprir algumas etapas:

> Sensibilização dos colaboradores sobre a importância 

da sua contribuição na formação dos jovens, convidando-

-os para serem educadores voluntários;

> Capacitação dos educadores, com fornecimento de 

ferramentas para que eles conseguissem transmitir suas 

experiências de forma clara e objetiva, por meio de 24 ho-

ras de treinamento com especialista em apresentações;

> Elaboração de apostilas didáticas para consulta e 

acompanhamento das aulas;

> Definição da grade do curso de acordo com os obje-

tivos estabelecidos;

> Divulgação do projeto para a comunidade do entorno 

e abertura das inscrições para os jovens interessados.

PROcEssO sELETIvO E ALguMAs REgRAs

Os jovens interessados em participar do “Aprender 

para Transformar”, além de possuir o perfil traçado pela 

empresa para o programa, devem participar de um pro-

cesso seletivo que envolve duas etapas. A primeira delas 

é a aplicação de um teste de raciocínio lógico; a outra é a 

elaboração de uma redação sobre o tema “Atualidades no 

mercado de trabalho”.

Todos os candidatos recebem um retorno sobre a apro-

vação do projeto por meio de contato telefônico, por e-

-mail ou via Correios. A Freudenberg-NOK também dispo-

nibiliza uma lista com os nomes dos aprovados no portão 

da empresa.

Para os aprovados, a companhia tem algumas regras. O 

uso do uniforme e do crachá de identificação, por exem-

plo, é obrigatório sempre que o aluno estiver nas instala-

ções da empresa. Todos os alunos recebem um manual de 

orientação de conduta que contém as mesmas regras de 

segurança aplicadas aos colaboradores e que deve ser as-

sinado pelos pais ou responsáveis. Não há tolerância para 

atrasos superiores a 15 minutos. Todas as faltas devem ser 

justificadas, sendo permitidas apenas dez faltas durante 

todo o período do curso; caso o aluno tenha 11 faltas, ele 

será automaticamente desligado.

cONTEúDO PROgRAMáTIcO

O conteúdo programático do “Aprender para Transfor-

mar” foca matérias pouco aprofundadas no ensino tra-

dicional oferecido pelas escolas, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de capacidades valorizadas no ambiente 

corporativo, como liderança, trabalho em equipe, comu-

nicação e relacionamento. As áreas técnicas da indústria 

também ganharam destaque, com estímulo ao aprendiza-

do sobre operação de instrumentos de medição, leitura e 

TABELA 1

ESTRuTuRA DO PROjETO
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interpretação de desenhos, entre outros, com objetivo de 

preparar os jovens para o mercado, para que eles tenham 

um diferencial para atuar na companhia e suprir suas ne-

cessidades por profissionais qualificados, com chances de 

desenvolvimento dentro da empresa.

O conteúdo programático é organizado em três módu-

los: básico, intermediário e avançado. Cada um deles tem 

96 aulas, ministradas em oito semanas.

EvOLuçãO cONsTANTE

Em três anos, o “Aprender para Transformar” formou 

107 jovens. Desse total, 47 ex-alunos participaram de pro-

TABELA 2

CONTEúDO PROGRAMáTiCO (MóDuLOS)

Módulo Básico 96 aulas

integração / institucional 2 aulas

Visita Técnica 2 aulas

Geral do Produto 2 aulas

Mecânica Básica 4 aulas

Matemática 16 aulas

Desenho Mecânico 14 aulas

Logística / Visita Técnica 6 aulas

informática 16 aulas

Visita Técnica / Sala de Testes 2 aulas

Comunicação e Relacionamento 8 aulas

Qualidade e Meio Ambiente 6 aulas

Materiais e Processos 10 aulas

inglês 8 aulas

Módulo interMediário 96 aulas

instrumentos de Medidas 20 aulas

informática 18 aulas

Higiene, Saúde e Segurança 4 aulas

Comunicação e Relacionamento 8 aulas

Melhoria Contínua 6 aulas

Matemática 18 aulas

Materiais e Processos 8 aulas

inglês 8 aulas

Espanhol 6 aulas

Módulo avançado 96 aulas

informática 18 aulas

Comunicação e Relacionamento 10 aulas

Administração 12 aulas

Orientação Profissional 16 aulas

Matemática 16 aulas

inglês 12 aulas

Materiais e Processos / Visita à Ferramentaria 8 aulas

Higiene, Saúde e Segurança 4 aulas
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cessos seletivos na própria empresa, 17 foram contrata-

dos e, hoje, atuam em vários departamentos. Nesse ano, a 

Freudenberg-NOK ainda pode efetuar mais contratações 

de alunos formados em qualquer uma destas três turmas. 

Este é um aspecto considerado positivo pela companhia, 

pois, mesmo diante de um mercado desacelerado, ela 

mantém a absorção desses jovens para oportunidades fu-

turas, em vagas efetivas.

O sucesso do projeto também pode ser notado pelo 

aumento significativo do número de inscrições e mostra 

maior adesão da comunidade local. Em 2009, no lança-

mento, 102 jovens se inscreveram para as 40 vagas aber-

tas (35 concluíram); no ano seguinte, inscreveram-se 109 

jovens (35 concluíram); em 2011, o número de inscrições 

aumentou para 192 (37 concluíram); e, neste ano, foram 

199 inscrições, um volume que representa um aumento de 

95% sobre o primeiro ano do curso.

O trabalho da equipe envolvida no projeto “Aprender 

para Transformar” é muito representativo da expressão 

“melhoria constante”, usada excessivamente pelos cola-

boradores das empresas do Grupo Freudenberg para se 

relacionar à busca de processos e inovações que elevam 

a qualidade dos seus produtos e serviços. No caso deste 

projeto, em particular, a Freudenberg-NOK adotou uma 

série de práticas para avaliá-lo, com base na análise crite-

riosa de quatro itens principais: material didático, conte-

údo abordado nas aulas, apostilas e educador voluntário.

No primeiro ano (2009), os educadores voluntários ela-

boraram o conteúdo dos cursos a partir das suas expe-

riências e conhecimentos profissionais, com suporte do 

departamento de Desenvolvimento Humano e Organiza-

cional (DHO). Em 2010, a empresa optou por contratar os 

serviços de uma pedagoga, Elisabete Cardieri, para apoiá-

-la na revisão de todos os conteúdos, elaboração de um 

plano de aulas para cada curso e apostilas, tornando os 

materiais mais didáticos.

Em 2011, os alunos do “Aprender para Transformar” 

também foram incluídos na programação do “Open Day”, 

um evento interno da Freudenberg-NOK para filhos de 

colaboradores com idades entre 4 e 12 anos, em que eles 

podem conhecer toda a empresa e participar de dinâmi-

cas sobre seus processos industriais e cuidados com meio 

ambiente. Nesse evento, realizado no Dia das Crianças, 

os alunos atuaram como monitores no suporte da orga-

nização. Com isso, essa foi mais uma oportunidade para 

fortalecimento do senso de responsabilidade e fomento 

da integração com os processos e cotidianos da empresa.

Também em 2011, o curso passou por outra inovação. 

Por sugestão do educador voluntário Wilson Carlos da 

Silva, foi inserido na grade de treinamento um trabalho  

de conclusão de curso, com os seguintes temas da atua-

lidade:

> Como o meio contribui para o seu crescimento;

> Como os sonhos (imaginação dos meios de comuni-

GRÁFICO 1

ALuNOS FORMADOS E 
CONTRATADOS PELA EMPRESA

GRÁFICO 2

AuMENTO CONSTANTE DO 
NúMERO DE iNSCRiçõES

EVOLUÇÃO DO PROJETO
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cação e entretenimento) podem alterar o futuro (coletivo 

e individual);

> Assumindo responsabilidades nos ambientes pessoais 

e profissionais;

> Armadilhas e arapucas para os profissionais (como 

evitá-las) e como as empresas podem cultivar um profis-

sional competente;

> Inserção dos jovens no mercado de trabalho;

> Como construir uma carreira vencedora;

> Novas carreiras – novas visões de mercado;

> Demanda de necessidade de profissionais na atualida-

de e projetada para o futuro.

Os trabalhos de conclusão foram desenvolvidos com 

apoio de um educador orientador, escolhido pelos pró-

prios alunos, e envolveu pesquisa, redação de uma obra e 

apresentação. Os trabalhos foram apresentados para uma 

banca de educadores voluntários, que avaliou os seguintes 

itens:

> Postura / Comportamento durante a apresentação;

> Uso adequado do tempo e dos recursos;

> Clareza na comunicação, domínio do conteúdo e ca-

pacidade argumentativa;

> Utilização da linguagem adequada;

> Tema proposto X o conteúdo do trabalho;

> Organização do conteúdo;

> Observação da metodologia adequada à pesquisa re-

alizada: levantamento bibliográfico e qualidade da revisão 

literária;

> Qualidade das considerações finais.

Além dessa avaliação, ao término de cada turma, os 

educadores realizam uma avaliação de cada aluno, em 

particular, com base nos seguintes pontos:

> Nota do Trabalho de Conclusão de Curso;

> Assiduidade;

> Respeito aos colegas;

> Respeito aos professores;

> Pontualidade;

> Realização de exercícios;

> Demonstração de interesse;

> Iniciativa;

> Cooperação e interação;

> Apresentação pessoal (postura e utilização do unifor-

me);

> Aceitação de propostas;

> Participação nas aulas.

Os alunos que se formam participam de um grande 

evento realizado na empresa para entrega dos certifica-

dos. No caso dos processos de seleção para vagas dispo-

níveis, a companhia usa um ranking elaborado com base 

na avaliação dos educadores, de acordo com o perfil dos 

candidatos e das vagas abertas.

fuTuRO

Sobre a continuidade do “Aprender para Transformar” em 

Diadema, o aumento constante do número de inscrições 

é a melhor resposta para a Freudenberg-NOK manter esse 

importante investimento social. Vale citar ainda que a pre-

ocupação com o bem-estar das pessoas e da comunidade 

é representativa dos valores e princípios do Grupo Freu-

denberg. Aqui, destaque para o respeito às “Pessoas”, pelo 

qual a empresa, como uma organização familiar, dedica-se 

ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal dos colabo-

radores; e para a “Responsabilidade”, pelo qual os acionis-

tas familiares do Grupo Freudenberg comprometem-se a 

proteger o meio ambiente e agir como cidadãos responsá-

veis em todos os países e comunidades onde têm opera-

ções. Outros valores e princípios do grupo são: “Valor para 

os Clientes”; “Inovação”; “Liderança”; e “Orientação para o 

Longo Prazo”.

FreudeNberG-NoK AméricA do Sul      INDúsTRIA
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gRuPO LwART

Manoel Browne

O Grupo Lwart atua nos setores de coleta e rerrefino de óleo lubrificante usado há quase quatro 

décadas e tornou-se líder na América Latina, exercendo essa atividade por meio da Lwart 

Lubrificantes. Outras duas empresas também pertencem ao Grupo, a Lwart Química, de produtos 

para impermeabilização, e a Lwarcel, que fabrica celulose. Durante esses anos, o Grupo demonstra 

forte comprometimento com as questões de sustentabilidade e responsabilidade social.

Rerrefinar consiste em transformar o óleo lubrificante 

usado, considerado resíduo perigoso, em óleo mineral 

básico. Essa base mineral é fornecida ao mercado como 

matéria-prima para a produção de óleos lubrificantes aca-

bados. Esse óleo rerrefinado tem todas as características e 

garantias de qualidade do óleo retirado do primeiro refino 

do petróleo. 

Essa atividade no Brasil está amparada pela Política Na-

cional de Resíduos Sólidos (PNRS), que reúne princípios, 

objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resí-

duos e tem o objetivo de orientar na redução, reutilização 

e destinação correta do “lixo” produzido nos centros urba-

nos. Ela pretende mudar a maneira com que encaramos o 

resíduo sólido no país e chama a atenção para um tema 

importante nas mais variadas atividades econômicas: a lo-

gística reversa.

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Conama nº 362/2005 e a PNRS determinam que o óleo 

utilizado em motores automotivos e máquinas industriais 

que se enquadre na categoria de óleo lubrificante usado 

ou contaminado deve ser destinado para o rerrefino. Des-

cartar em desacordo com essa determinação é incorrer 

cOMPROMETIMENTO TAMbéM 
NAs áREAs AMbIENTAL E sOcIAL



15
maio/junho 2012      inSiGhTCase studies     Grupo lwArt      LubRIfIcANTEs

em crime ambiental. A destinação é regida por normas e 

resoluções do Conama e da Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Porém, mesmo com todo o suporte, normas e reso-

luções, o óleo lubrificante usado ainda é descartado ou 

reutilizado inadequadamente. Isso representa um risco 

para o meio ambiente na medida em que apenas um li-

tro do produto pode contaminar um milhão de litros de 

água, quantia que uma pessoa leva 14 anos para consumir, 

comprometendo a oxigenação dos rios e oceanos, e pelo 

fato de a queima indiscriminada gerar danos ambientais 

e riscos à saúde humana por meio da emissão de gases 

poluentes.

A preocupação com o ciclo de vida dos produtos, des-

de sua produção até o descarte, fez com que as indústrias 

pensassem em novas formas de reaproveitamento e trans-

formação dos produtos, o que vem sendo praticado pela 

Lwart há quase quatro décadas. Mas esta é a postura da 

Lwart Lubrificantes há quase quatro décadas. 

Apesar de estar presente no país há muito tempo, o rer-

refino do óleo lubrificante usado ainda não é totalmente 

conhecido pelos consumidores. A empresa trabalha conti-

nuamente para conscientizar a população e levar informa-

ções sobre a logística reversa do óleo lubrificante usado 

ao apresentar benefícios como economia, preservação do 

meio ambiente, saúde e seus recursos naturais.

O gRuPO LwART E A LwART LubRIfIcANTEs

O Grupo Lwart, de Lençóis Paulista (SP), deu início às 

suas atividades em 1975 com a fundação da Lwart Lubri-

ficantes, especializada em coleta e rerrefino de óleo lu-

brificante usado. Sempre atenta à questão da sustentabili-

TABELA 1

GRuPO LwART: PERFiL EM NúMEROS

Grupo lwart

Faturamento em 2011 R$ 732 milhões

Alta sobre 2010 3%

Faturamento em 2012 (projeção) R$ 787 milhões

Alta sobre 2011 7,5%

Colaboradores próprios 2.000

Colaboradores terceiros 1.300

Colaboradores (Total) 3.300

lwart lubrificantes

Faturamento em 2011 R$ 247 milhões

Alta sobre 2010 12%

Faturamento em 2012 (projeção) R$ 316 milhões

Alta sobre 2011 28%

Colaboradores próprios 821

Colaboradores terceiros 541

Colaboradores (Total) 1.362

Fundação 1975

Capacidade produtiva 140 milhões de litros (OLuC*)

Produção 105 milhões de litros (óleo mineral básico)

Volume coletado 45% do OLuC disponível para coleta no Brasil

Centros de coleta 16 no Brasil

Frota própria 300 veículos

* OLUC: Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado.
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dade, desenvolvendo sua atividade com tecnologia 

de ponta e sempre inovando, e ainda somando 

esforços para a conscientização da população em 

relação à correta destinação do óleo lubrificante 

usado, a empresa se tornou líder da América Latina 

neste setor. 

Atualmente, a Lwart Lubrificantes dispõe de duas 

plantas industriais, a matriz em Lençóis Paulista e 

outra em Feira de Santana (BA), com mais de 1.300 

profissionais, entre colaboradores próprios e ter-

ceiros. As duas fábricas processam 140 milhões de 

litros de óleo lubrificante usado. A empresa conta 

com 16 centros de coleta localizados estrategica-

mente no país, que concentram as atividades de 

captação dos óleos usados em mais de 60 mil fon-

tes geradoras, como, por exemplo, postos de troca, 

concessionárias, oficinas e indústrias, que são aten-

didas por uma frota própria de 300 veículos para a coleta 

do resíduo.

RERREfINO: ATIvIDADE susTENTávEL

A Lwart Lubrificantes já nasceu exercendo uma ativi-

dade sustentável e alguns fatores contribuíram para o seu 

desenvolvimento na década de 1970, quando a empresa 

foi inaugurada:

> Visão mais acentuada de que o petróleo, sendo um 

recurso natural, poderia ficar escasso;

> Duas grandes crises de petróleo;

> Brasil resolveu que seria importante e prioritário in-

vestir no desenvolvimento de tecnologias alternativas para 

produção de energia e combustíveis renováveis;

> Boa perspectiva do segmento com visão de aumento 

de demanda e necessidade de suprimento sem depen-

dência de importação;

> Visão da oportunidade de contribuir para um ambien-

te mais limpo.

O óleo lubrificante usado retirado periodicamente 

dos veículos automotivos e das máquinas industriais, por 

exemplo, é armazenado em tanques e recolhido por em-

presas como a Lwart Lubrificantes por meio de caminhões 

e coletores treinados para manusear o resíduo perigoso de 

forma segura. Após recolher o óleo usado em vários pon-

tos de coleta, como postos de gasolina e oficinas mecâ-

nicas, os caminhões se di-

rigem a um dos 16 centros 

de coleta. No local, o óleo 

recolhido é testado para 

avaliar o grau de pureza e 

segue para o rerrefino nas 

fábricas da empresa.

O processo começa 

com a retirada de todos 

os elementos degradados 

pela utilização nos moto-

res e máquinas. Em segui-

da, o óleo passa por uma 

desidratação; nesta fase, a 

água extraída segue para 

uma estação de tratamen-

to e o óleo segue para a 

destilação.

O processo de rerrefino diminui a necessidade de extra-

ção de petróleo – recurso natural não renovável – e evi-

ta o descarte inadequado do óleo lubrificante usado, que 

pode trazer enormes danos ao meio ambiente. 

LOgÍsTIcA REvERsA

A logística reversa do óleo lubrificante usado é um im-

portante instrumento de desenvolvimento econômico, 

porque dessa maneira é possível retornar com o lubrifi-

cante pós-consumo (resíduo) ao início da cadeia produ-

tiva, o que ocorre com o reaproveitamento por meio do 

rerrefino. Na avaliação deste ciclo, é possível notar que, de 

um volume de 100 barris de petróleo, conseguimos extrair 

dois barris de base mineral para a fabricação de óleo lu-

brificante acabado e, do mesmo volume de 100 barris de 

óleo lubrificante usado, utilizando o processo de rerrefino, 

extraímos 85 barris, e ainda com a mesma qualidade da 

base de primeiro refino.

MERcADO NEgRO DO óLEO usADO 

Mesmo amparada por normas e resoluções, a atividade 

de rerrefino ainda enfrenta algumas barreiras para se con-

solidar no Brasil. Um dos grandes vilões é o mercado ne-

gro, com o comércio ilegal e utilizações indevidas do óleo 

lubrificante usado, que concorre de forma desleal com o 

processo de rerrefino; além de não ter licenças ambientais, 

O Grupo Lwart, de 
Lençóis Paulista 
(SP), deu início 
às suas atividades 
em 1975 com a 
fundação da Lwart 
Lubrificantes, 
especializada em 
coleta e rerrefino 
de óleo lubrificante 
usado
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traz impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

Há várias formas de destinação ilegal. A mais comum 

é a coleta no mercado paralelo e a destinação à queima 

como combustível em caldeiras e fornos industriais, ação 

que é proibida, pois afeta diretamente o meio ambiente 

em razão da emissão de gases tóxicos, além de contrariar 

os mandamentos da PNRS e o processo de sustentabili-

dade. 

cONscIENTIzAçãO

A Resolução nº 362/2005 criou o Grupo de Monitora-

mento Permanente (GMP) com o objetivo de acompanhar 

a execução da própria resolução. Coordenado pelo Minis-

tério do Meio Ambiente, o Grupo se reúne trimestralmente, 

com a participação de representantes do órgão regulador 

da indústria do petróleo, dos produtores e importadores, 

dos revendedores, dos coletores, dos rerrefinadores, das 

entidades representativas dos órgãos ambientais estadu-

ais e municipais e das organizações não governamentais 

ambientalistas.

O Grupo capacita técnicos de órgãos ambientais es-

taduais e municipais com o objetivo de levar informação 

correta aos produtores, revendedores, geradores e aos 

outros setores da sociedade. Ações como esta garantem 

que a lei seja cumprida e que a informação seja disponibili-

zada a todos os agentes da cadeia produtiva, fazendo com 

que todos desempenhem seu papel e colaborem com um 

futuro melhor e mais sustentável.

OuTRAs ATIvIDADEs DO gRuPO LwART: cELuLOsE

A Lwarcel Celulose, empresa do Grupo Lwart, localizada 

em Lençóis Paulista, emprega mais de 700 colaboradores 

diretos e produz, anualmente, mais de 250 mil toneladas 

de celulose de eucalipto, das quais 25% são direcionadas à 

exportação. Sua produção é utilizada como matéria-prima 

na fabricação de diversos tipos de papéis, nos mercados 

de imprimir e escrever, embalagens e papéis especiais e 

sanitários. 

O desenvolvimento sustentável é uma das metas da 

Lwarcel, assim como nas outras empresas do Grupo. Por 

isso, toda a madeira consumida é proveniente de florestas 

plantadas de eucalipto, que contam com investimentos 

TABELA 2

TRANSTORNOS DO DESCARTE iNADEQuADO DO óLEO LuBRiFiCANTE uSADO

água • 1 litro de óleo lubrificante usado cobre uma superfície aquosa de 
cerca de 1.000 m2

• Água contaminada é absorvida pelos organismos e pela vegetação 
(pode causar intoxicação e morte)
• Produto infiltra-se no lençol freático e aquífero

Ar • A queima in natura causa na atmosfera uma forte concentração de 
poluentes e gera quantidade significativa de particulados acima das 
concentrações permitidas em um raio de 2 km
• Dissemina gases residuais nocivos no ar

Solo • Contamina o solo atingido, tornando-o impróprio para a agricultura, 
bem como para qualquer outra forma de utilização

Riscos à saúde humana • Intoxicações agudas ou crônicas, causando anemia, dores 
musculares, falha dos rins, danos aos sistemas nervoso e respiratório 
e outros sintomas
• Danos causados por metais pesados, que se acumulam no corpo 
humano de acordo com a exposição, podendo causar diversos tipos de 
câncer
• Danos à pele, aos ossos e aos sistemas respiratório, nervoso, 
digestivo e sanguíneo.

Fonte: GMP (Grupo de Monitoramento Permanente) da Resolução CONAMA nº 362/2005, coordenado pelo Ministério do Meio Am-

biente (MMA), disponível em: Guia Básico – Gerenciamento de Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (p. 18).
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contínuos em melhoramento genético e técnicas moder-

nas em todas as etapas, do plantio à colheita. A empre-

sa possui mais de 28 mil hectares de eucalipto, com seu 

sistema de manejo certificado pelo FSC® (Forest Stewar-

dship Council®).

Com o sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 

14001 e registrando o menor índice nacional do setor no 

que diz respeito ao uso de água por tonelada de celulose 

produzida – cerca de 23 m3/ton –, a empresa é reconhe-

cida pelo compromisso com o meio ambiente. Em 2008, 

a eficiência na gestão dos recursos hídricos foi reconheci-

da pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) no Prêmio de Conservação e Reuso de Água. Em 

2010, foi a única companhia brasileira finalista da catego-

ria “Uso Eficiente de Água” do Prêmio PPI 2010 (Pulp and 

Paper International), da Resource Information Systems Inc. 

(RISI).

A empresa também possui uma central termoelétrica 

que gera vapor e energia usando combustível renovável 

(biomassa e licor negro), tornando o Grupo Lwart autossu-

ficiente em energia elétrica. A capacidade total de geração 

é de 30 MW de energia elétrica e 240 t/h de vapor, sufi-

ciente para abastecer todas as fábricas do Grupo localiza-

das em Lençóis Paulista.

PRODuTOs PARA IMPERMEAbILIzAçãO

A Lwart Química foi fundada em 1997 e é a empresa 

mais jovem do Grupo Lwart. Em Lençóis Paulista, a com-

panhia emprega 202 colaboradores diretos e é especialista 

na produção de impermeabilizantes para construções de 

todos os portes. Com um portfólio de mais de 250 produ-

tos que protegem o patrimônio contra umidade, calor e 

ruído, suas duas linhas principais são a Ciplak, voltada para 

o varejo, e Lwart Impermeabilizantes, para o mercado pro-

fissional. Mas a empresa também trabalha com soluções 

para revestimento acústico de automóveis e revestimento 

térmico de refrigeradores. 

A Lwart Química é distribuidora exclusiva no Brasil da 

marca canadense Kryton®, que possui produtos de alta 

tecnologia para impermeabilização de concreto por cris-

talização integral hidrofílica em obras de grande porte.

Os impermeabilizantes da Lwart Química impedem a 

passagem de água ou fluido entre as estruturas, seja na 

forma líquida ou vapor, evitando problemas de infiltração 

e outros relacionados à umidade. Entre os danos evitados 

por meio da correta impermeabilização estão a corrosão e  

a proliferação de fungos, entre outros, que desvalorizam o 

patrimônio e podem até comprometer a estrutura da obra, 

além de afetar a saúde. Os dois principais mercados aten-

didos pelos produtos da Lwart Química são:

> Construção civil: mantas, primers, blocos de asfal-

to, fitas, emulsões, selantes, argamassas e resinas, além 

da distribuição de produtos para a impermeabilização de 

concreto;

> Indústria: soluções à base de asfalto usadas como 

matéria-prima para fabricação de vários produtos para as 

indústrias automobilística, de borracha, papel, refrigera-

ção, calçados e tintas.

Todos os seus produtos são fabricados conforme as 

normas legais e da Associação Brasileira de Normas Técni-

cas (ABNT), instituição privada com adesão voluntária.

PROjETOs sOcIAIs

O Grupo Lwart sempre esteve atento às questões so-

ciais e ambientais e, ao longo de sua trajetória, apoiou e 

esteve à frente de iniciativas sociais nas regiões onde atua. 

Melhorar a condição social das comunidades do entorno 

é uma forma de contribuir para o avanço econômico de 

Lençóis Paulista e região.

A responsabilidade corporativa do Grupo Lwart envol-

ve também a realização de projetos sociais para promover 

desenvolvimento da cidadania e contribuir com o pro-

gresso nas comunidades próximas às fábricas. Com este 

objetivo, o grupo administra projetos próprios dirigidos 

aos adolescentes da região de Lençóis Paulista, como o 

Projeto Formação de Líderes e o Projeto Escola.

O Projeto Formação de Líderes foi criado em 2002, com 

o objetivo de preparar e encorajar o jovem para agir e trans-

formar o meio em que vive através de atitudes de liderança, 

com uma visão ampla do mundo e uma habilidade de co-

municação, planejamento e organização capaz de envolver 

outras pessoas para multiplicar suas realizações. O projeto 

desenvolve a liderança positiva, valorizando e fortalecendo 

a autoestima e o senso de responsabilidade para ampliar 

o potencial do jovem para que ele tenha a capacidade e 

a vontade para transformar o meio em que vive e trabalha.

Podem participar do projeto os jovens com idade en-

tre 13 e 17 anos, estudantes do ensino médio de escolas 
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TABELA 3

PROjETO FORMAçãO DE LíDERES (iNíCiO EM 2002)

Público jovens de 13 a 17 anos

Treinamento (duração) 10 meses (aulas de 2 a 3 vezes por semana)

Atividades Aulas teóricas e práticas sobre comunicação, política, técnicas de 
negociação, trabalho em equipe, valorização individual e do estudo, 
responsabilidade social e raciocínio crítico

Líderes em Ação 300 jovens formados e 15 subprojetos realizados na comunidade

Pessoas impactadas Mais de 14 mil pessoas da comunidade local em 2011

Patrocinadores Cerca de 50 patrocinadores e apoiadores  nas ações/ano

TABELA 4

PROjETO FORMAçãO ESCOLA (iNíCiO EM 1998)

Público Alunos do 9º ano do ensino médio das escolas públicas e particulares 
de Lençóis Paulista (SP)

Atividades O projeto de visita ao parque industrial do Grupo Lwart busca 
conscientizar os jovens sobre a importância do estudo para a 
construção do futuro profissional

jovens impactados Mais de 18 mil alunos participantes

Visitas Aproximadamente 13 visitas ao ano

municipais, estaduais e particulares da região de Lençóis 

Paulista. Durante os dez meses de atividades, os partici-

pantes são envolvidos em aulas teóricas e práticas sobre 

comunicação, política, técnicas de negociação, trabalho 

em equipe, valorização e responsabilidade individual e do 

estudo, além do raciocínio crítico para fomentar o espírito 

de liderança juvenil, orientando a vocação natural e a visão 

empreendedora.

O Projeto Escola é um programa de visita às empresas, 

que leva alunos do nono ano do ensino fundamental de 

escolas de Lençóis Paulista a conhecer o Grupo Lwart e os 

incentiva a continuarem os estudos por meio da reflexão 

sobre a vantagem da educação no desenvolvimento pes-

soal e profissional.

Em 13 anos, o projeto Escola já recebeu aproximada-

mente 18 mil jovens no Grupo Lwart, contribuindo com a 

descoberta vocacional, com ênfase na necessidade de ca-

pacitação educacional para acesso ao mercado de traba-

lho. Para isso, esta iniciativa do Grupo conta com parceria 

da Diretoria Municipal de Educação de Lençóis Paulista e 

da Polícia Ambiental de Bauru (SP), que, na visita, reitera a 

importância da preservação ambiental.

Manoel Browne é gerente de Relações Institucionais e Meio Ambiente da Lwart Lubrificantes.
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NETgEAR

Ricardo Shimada 
Luiz Oliveira

Com 16 anos de expertise no desenvolvimento de soluções de conectividade de rede, a Netgear 

é provedora mundial de produtos de tecnologia de ponta voltados para atendimento de 

necessidades específicas do segmento de empresas de pequeno e médio porte e consumidores 

domésticos.  

As soluções de rede e conectividade desenvolvidas pela 

empresa permitem aos usuários compartilhar acesso à in-

ternet, periféricos, arquivos, conteúdo digital multimídia, 

além de uma ampla gama de dispositivos e aplicativos de 

computação pessoal. O grupo possui escritórios em 25 

países, e sua sede está localizada em San Jose, Califórnia 

(EUA). No Brasil, iniciou suas operações em 2005.

Líder mundial em soluções de conectividade, a Netgear 

fornece produtos inovadores para consumidores, empre-

sas e prestadores de serviços de internet, que são comer-

cializados em mais de 29 mil locais de varejo em todo o 

mundo – entre eles Best Buy, Wal-Mart, Costco, Office 

Max, Fry´s Electronics e PC World, na América do Norte; 

PC World, no Reino Unido; e MediaMarket, na Alemanha. 

Os produtos da Netgear também estão presentes em ca-

nais de varejo on-line, como Amazon.com. Além de contar 

com mais de 41 mil revendedores de alto valor agregado, 

a companhia também comercializa seus produtos através 

de provedores de serviço e operadoras em vários países.

A Netgear atende às necessidades de seus clientes nos 

segmentos de pequenas e médias empresas (Small and 

Medium Business, ou SMB), doméstico e de operadoras. 

Com garantias e programas de suporte diferenciados, seu 

portfólio inclui produtos robustos, de qualidade, com de-

sign arrojado e preço acessível. 

Atuando nas vertentes de wireless, armazenamento, se-

A ExPANsãO NO bRAsIL
DE uM player gLObAL
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gurança e switches, a Netgear ofe-

rece soluções de cloud computing, 

mobilidade e virtualização. De forma 

simples, ajudamos a construir solu-

ções inteligentes e compactas em 

TI.  Tendo como estratégia o lança-

mento contínuo de produtos dife-

renciados, a Netgear vem ganhando 

market share mundialmente. 

ExPANsãO

Em 2011, a empresa apresentou 

faturamento global de US$ 1,18 bi-

lhão, o que representa um cresci-

mento total de 31% em relação ao 

ano anterior. Foi a primeira vez que 

a companhia atingiu um faturamen-

to bilionário. 

A Netgear está bem posiciona-

da para continuar esta trajetória de 

crescimento. Organizada em três unidades de negócio – 

Retail, Commercial e Service Provider –, possui uma efi-

ciente estrutura de custos. E enquanto nos Estados Uni-

dos, por exemplo, 100% das grandes possuem rede, esse 

percentual entre as pequenas e médias companhias chega 

a 50%. A Netgear estima que no mercado norte-america-

no existam 8 milhões de SMBs e 108 milhões de home/

home offices.

No primeiro trimestre deste ano a companhia lançou 

18 novos produtos. E obteve uma receita de US$ 325,6 

milhões, contra US$ 278,8 milhões no primeiro trimestre 

de 2011 e US$ 309,2 milhões no último trimestre do ano 

passado.

A distribuição geográfica desta receita no primeiro 

trimestre de 2012 mostra que 52% estão nos países das 

Américas, 38% na Europa, no Oriente Médio e na África e 

10% na Ásia e no Pacífico.

PRODuTOs

Há mais de uma década a Netgear oferece ao mercado 

inovação em conectividade. Nossos produtos têm os mais 

altos padrões de segurança, confiabilidade, performance 

e facilidade de configuração. Desde roteadores sem fio a 

Switches Layer 3, a Netgear tem a solução necessária para 

redes domésticas, redes de ne-

gócios e operadoras.

A Netgear comercializa ro-

teadores e gateways, switches, 

placas de rede, VPN e SSL, en-

tretenimento, powerline, stora-

ge, pontos de acesso e contro-

ladores sem fio.

sOLuçõEs

Conversar com colegas do 

escritório enquanto você toma 

um café na cozinha de sua casa. 

Ao mesmo tempo, sua filha 

pode enviar uma foto digital à 

avó, enquanto seu filho faz do-

wnloads. Ouvir músicas digitais 

no seu sistema de áudio sur-

round. E transmitir vídeos de fa-

mília que você acabou de editar 

no seu PC diretamente para sua TV de 50 polegadas. Tudo 

isto é possível graças às soluções Netgear para redes do-

mésticas, que inclui redes sem fio e powerline e abrange 

entretenimento e jogos.

Para as redes de pequenas e médias empresas, a Netge-

ar conta com soluções para uma variedade de ambientes, 

fornecendo conectividade com e sem fio dentro de escri-

tórios remotos e filiais e força de trabalho remota móvel, 

por exemplo. 

A Netgear também tem uma herança de inovação e su-

cesso focado no cliente que provê uma forte base para 

nosso completo portfólio de fornecedora de soluções de 

rede para provedoras de serviço e operadoras. Nosso po-

tencial vai além da transmissão, indo de soluções domés-

ticas de rede até serviços de voz sobre IP. 

A companhia possui um histórico comprovado no de-

senvolvimento de soluções de vanguarda para o mercado 

high-end ao entregar recursos acessíveis. Ao SMB e às re-

des domésticas, fornecemos soluções fáceis de usar.

LANçAMENTOs EM 2011

Em 2011 chegaram quase simultaneamente ao merca-

do brasileiro vários importantes lançamentos de produtos 

da Netgear.

Com 16 anos de expertise 
no desenvolvimento de 
soluções de conectividade 
de rede, a Netgear é 
provedora mundial de 
produtos de tecnologia 
de ponta voltados 
para atendimento de 
necessidades específicas 
do segmento de empresas 
de pequeno e médio 
porte e consumidores 
domésticos.  
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Pensando no consumidor que não dispensa praticidade 

e tecnologia wireless, por exemplo, a companhia lançou 

dois novos roteadores compactos e de alta capacidade, o 

N150 (WNR612) e o N300 (JWNR2000). Suas antenas in-

ternas proporcionam o máximo de performance e alcance 

de sinal, sendo ideais para quem procura conexão de alta 

velocidade, segurança e design. Por meio da tecnologia 

Push ‘N’ Connect, o usuário protege sua rede com apenas 

um clique. 

O N150 apresenta acesso wi-fi protegido, com dupla 

proteção firewall e prevenção e detecção de intrusão e 

ataques, sendo configurável em redes privadas e locais 

públicos. Disponível na cor branco, pesa 140 g e mede 

pouco mais de 14 cm de largura.  

Já o N300 apresenta todos esses recursos e é ainda mais 

completo, tendo velocidade de até 300 Mbps, o dobro da 

capacidade do N150. Ainda assim, também é compatível 

com uma série de dispositivos, como notebooks e adap-

tadores, de diferentes tecnologias e níveis de atualização. 

Considerado um dispositivo com tecnologia “verde”, é 

econômico e apresenta consumo de energia reduzido em 

cerca de 35%. Conta inclusive com um módulo automá-

tico de conservação de energia. Sua atualizações são re-

alizadas automaticamente, a fim de sempre melhorar sua 

performance. Disponível na cor preto, pesa 216 g e tem 

pouco mais de 17 cm de largura. Tendo como premissa 

que hoje, como nunca, as pessoas interagem com dispo-

sitivos móveis nos mais diversos lugares, trocando entre 

si um volume cada vez maior de informações, a Netge-

ar também lançou novas versões dos storages ReadyNAS 

Duo v2 (com duas baias) e ReadyNAS NV+ v2 (com quatro 

baias). Em sua nova versão, os dispositivos, que são vol-

tados a usuários corporativos e domésticos familiarizados 

com todo tipo de multimídia, promovem o acesso de da-

dos duas vezes mais rápido. 

Partindo dos princípios de confiabilidade, acessibilida-

de e simplicidade, esses produtos permitem o armazena-

mento seguro de músicas, fotos, vídeos e documentos a 

partir de qualquer lugar do mundo. Com a nova interface, 

os usuários poderão criar a sua própria nuvem de informa-

ções com ainda mais facilidade. Os sistemas de armazena-

mento em rede incluem tecnologia hot-swap, capacidade 

de expansão automática e portas USB 3.0 para backups 

20% mais rápidos. 

Os aparelhos reproduzem músicas, filmes HD e fotos 

com qualidade de impressão em outros dispositivos de 

mídia domésticos como TVs e consoles de videogames. 

Ambos já vêm equipados com o ReadyNAS Remote, um 

aplicativo para compartilhamento de dados nas platafor-

mas iOS, Android, PC e Mac, que proporciona capacidade 

de acesso de 128-bit SSL. 

Recentemente houve um aumento repentino na quan-

tidade de conteúdo digital, ao mesmo tempo que acessá-

-lo via dispositivos móveis tornou-se uma tendência que 

2008   2009  2010    20111º tri 
2011
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3º tri 
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RECEiTA OPERACiONAL (EM MiLHõES DE DóLARES)
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chegou para ficar. Os aparelhos NAS da Netgear foram 

desenvolvidos com o intuito de armazenar todo esse con-

teúdo de forma adequada e segura, sendo de grande au-

xílio, independentemente do nível de expertise em TI do 

usuário. 

Com o objetivo de levar a experiência do uso domésti-

co e entretenimento no computador a um patamar mais 

alto, a Netgear, multinacional fabricante de soluções de 

conectividade, a Netgear também marcou presença na 

Consumer Eletronic Show (CES) 2012 – mais importante 

evento internacional da indústria eletrônica, realizado em 

janeiro em Las Vegas – com lançamentos previstos para 

chegar ao mercado brasileiro conforme a demanda dos 

consumidores. 

O destaque vai para os seguintes produtos premiados 

no evento por seu design inovador e engenharia: o rotea-

dor Media Storage (WNDR4700), o roteador Wireless Dual 

Band Gigabit DSL Modem (DGND4000) e uma nova versão 

do Genie, aplicativo para gerenciamento de rede.

O WNDR4700 mescla duas tendências que ganharam 

popularidade nos últimos anos: o desejo de armazenar e 

reproduzir grandes quantidades de conteúdo HD e a ne-

cessidade de velocidade e segurança na conexão wireless 

para o rápido crescimento de dispositivos interconectados 

– de smartphones e tablets para consoles de games, TVs 

etc. A possibilidade de proporcionar ambos os serviços de 

backup, Apple Time Machine e para Windows PC, é um di-

ferencial do produto, que dispara com mais de 900 Mbps 

de velocidade Wi-Fi combinada ao melhor alcance para 

máxima performance.

O roteador Media Storage vem com um hard drive de 

2TB integrado, que pode passar por upgrade. O aparelho 

conta com duas portas USB 3.0 de alta velocidade, para 

adicionar mais capacidade de armazenamento ou para 

converter hard drives USB externos para drives em rede. 

O DGND4000 proporciona um modem DSL integrado 

com roteador wireless de alta performance e velocidade 

acima de 450 Mbps para demandas como transmissão de 

vídeo HD e multiplayer gaming. O dispositivo inclui ainda 

recursos com o ReadyShare Cloud, aplicativo da Netgear 

para acesso remoto ao hard drive USB, além do aplicati-

vo ReadyShare Printer, que converte a impressora USB em 

uma impressora em rede. 

Já o aplicativo Genie, originalmente designado como 

um aplicativo desktop para PCs e Macs, estará disponível 

também para smartphone e tablet, para modelos iOS e 

Android. Ele permite monitorar, controlar e consertar re-

des domésticas. Controles parentais, redes para convida-

dos, mapas de rede, tudo isso pode ser gerenciado pelo 

Genie Mobile. Com a função MyMedia, o usuário pode lo-

calizar vídeos, músicas e fotos, transferindo o conteúdo 

para SmartTVs. Em breve, o aplicativo estará disponível na 

App Store e no Android Market.   

Seja o melhor smartphone, tablet ou TV, todos necessi-
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Ricardo Shimada é diretor de Varejo da Netgear; Luiz Oliveira é diretor de SMB.

tam de uma rede de alta performance, confiável e segura, 

para que possam ser usados com o máximo de seu po-

tencial. Essa é a missão da Netgear: entregar soluções de 

conectividade completas para seus consumidores.  

REsuLTADOs 

Com um time enxuto, a operação brasileira apresentou 

um crescimento de 27% em vendas desde o início de seu 

trabalho, há sete anos, somados os resultados nas áreas de 

varejo, SMB e operadoras.

Nossa perspectiva é de que o ano de 2012 será propí-

cio para o crescimento da companhia, principalmente nos 

mercados emergentes. 

Uma de nossas apostas para que isso aconteça é a ex-

pansão das vendas dos produtos em outros países latino-

-americanos, sob comando do time brasileiro.

GRÁFICO 3

RECEiTA GEOGRáFiCA – 1º TRiMESTRE DE 2012
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Oriente Médio
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vTEx

Alexandre Soncini

Desde 1999, a VTEX se destaca por ter em seu DNA a inovação e o comprometimento com o 

resultado para o cliente. Pioneira em comercializar, no Brasil, software como serviço (SaaS), tem 

em seu portfólio grandes marcas como Walmart, Petrobras, Nokia, Sacks, entre outras. Atualmente, 

a VTEX é líder em tecnologia para o comércio eletrônico, oferecendo um extenso portfólio de 

produtos para pequenas, médias e grandes empresas.

Esse portfólio inclui duas soluções que se comple-

mentam: Engagement Suite e Commerce Suite. A primei-

ra permite que a loja virtual centralize as informações de 

diversos canais de relacionamento ao cliente. Segundo a 

empresa, o Commerce Suite trabalha com diversos canais: 

Televendas, Mobile Commerce, Redes Sociais, Loja Física, 

Loja Virtual, Ferramenta de Busca, Recomendação de Pro-

dutos, Multivitrine e Ferramentas de merchandising.

Por ser entregue ao mercado em modelo SaaS, a VTEX 

possibilita que o varejo faça atualizações a cada 60 dias 

na loja virtual sem a necessidade de qualquer interrup-

ção nas vendas. De acordo com a empresa, a VTEX Com-

merce Suite é disponível em três versões: Starter Edition: 

Direcionada a pequenas empresas que recebem até 30 

pedidos ao dia na loja virtual. Professional Edition: Ela-

borada para a sua loja virtual que recebe até 500 pedidos 

ao dia e para quem deseja profissionalizar ainda mais o 

negócio e ter um crescimento mais acelerado. Unlimited 

Edition: Este pacote é indicado para grandes lojas virtu-

ais que precisam de todas as ferramentas para garantir 

altos volumes de vendas com segurança, estabilidade e 

robustez. 

Já a solução Engagement Suite é para que o lojista 

LÍDER EM TEcNOLOgIA PARA
O cOMéRcIO ELETRôNIcO
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atenda àqueles consumidores que estão cada vez mais 

exigentes. Pois o custo para ativar novos clientes está 

cada vez mais alto e a concorrência ainda mais acirrada. 

Pensando em como trazer soluções diferenciadas para os 

seus clientes, a VTEX criou uma ferramenta muito pode-

rosa para atuar com o objetivo de melhorar a experiência 

dos consumidores com foco em torná-los cada vez mais 

engajados com sua marca, aumentando assim o retorno 

sobre seu investimento (ROI).

O Engagement Suite traz três aplicações principais sub-

divididas em módulos: 

TRiGGER E-MAiL

Permite a recuperação caso o usuário venha a desis-

tir de fechar o negócio. A empresa consegue entrar em 

contato com o cliente em vários momentos por meio de 

newsletter com o objetivo de recuperar a venda. Reten-

ção que faz a recomendação do produto com o perfil do 

consumidor desde a primeira compra, e periodicamente 

mantém contato com e-mails personalizados.

MuLTi-CHANNEL CRM 

Centraliza toda a base de conteúdo do cliente e de seu 

momento nos diversos canais: loja virtual, ERP, televendas, 

redes sociais, buscadores, lojas físicas, entre outros.

DASHBOARD 

A área de televendas é um complemento importante 

da loja virtual. A VTEX desenvolveu um painel de controle 

para que sua equipe de atendimento saiba quais foram as 

últimas compras do cliente na loja virtual, quais os pedi-

dos realizados e o meio de pagamento. Tudo para auxiliar 

o SAC a oferecer melhor experiência de compra ao seu 

consumidor. 

PILAREs DO ENgAgEMENT suITE

ATiVAR 

Um dos maiores desafios do e-commerce é elevar 

constantemente a taxa de conversão. Recomendação in-

dividualizada, navegabilidade, agilidade e bom atendimen-

to on-line resultam em compra.

MANuTENçãO 

Cria relacionamento a partir de grupos com perfis se-

melhantes. Mantém contato por meio de e-mails marke-

ting, canais de televendas ou envios de SMS, mas com pe-

ríodos, comunicações visuais e textos diferentes.

RETENçãO 

Oferece uma melhor experiência para o seu consu-

midor em todos os canais – loja virtual, e-mail, telefone, 

logística, loja física, entre outros. Mais do que fidelizar, po-

derá tornar o consumidor engajado com sua marca, in-

centivando a própria recompra e ativação de novos con-

sumidores.

RECuPERAçãO 

A tecnologia permite o monitoramento do cliente e fa-

cilita a recuperação de um consumidor que tenha aban-

donado o carrinho de compras virtual. 

TABELA 1

ALGuNS DOS PROjETOS DA VTEX

acessórios automotivos

Autou http://www.autou.com.br

Connect Parts http://www.connectparts.com.br

Hts Latarias http://www.htslatarias.com.br

alimentos e Bebidas

Elegance Vinhos http://www.elegancevinhos.com.br

Adega Expand http://www.adegaexpand.com.br

Chez France http://loja.chezfrance.com.br

Decanter http://www.decanter.com.br
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arte e antiguidades

Coletivo http://www.amorart.com.br

artigos esportivos

RogersTenis http://www.rogerstenis.com.br

TABELA 1

ALGuNS DOS PROjETOS DA VTEX (CONTiNuAçãO)

Barcos e acessórios

Regatta http://www.regatta.com.br

cds

Billbox Records http://www.billboxrecords.com.br

Bebê & cia

Chegou Bebe http://www.chegoubebe.com.br

TicoTicaBum http://www.ticoticabum.com.br

casa & decoração

Gabriela Colchões http://www.gabrielacolchoes.com.br

Mega Colchões http://www.megacolchoes.com.br

Postural Colchões http://www.posturalcolchoes.com.br

utilPlast http://www.utilplast.com.br

Brinquedos e Games

Brinquedos Laura http://www.brinquedoslaura.com.br

Toymania Brinquedos http://www.toymania.com.br

uZ Games http://www.uzgames.com

construção e Ferramentas

GreenVana http://greenforma.greenvana.com

Ligação Home Center http://www.ligacao.com.br

Polipartes http://www.polipartes.com.br

cosméticos e Perfumaria

Natus Cosméticos http://www.natuscosmeticos.com.br

Sephora http://www.sacks.com.br

eletrônicos

CompreTv http://www.compretv.com

Eletrônica Santana http://www.eletronicasantana.com.br

Datishop http://www.datishop.com.br

um Barato http://www.umbaratoshop.com

O Avestruz http://www.oavestruz.com.br
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Flores, cestas e Presentes

MickeyHome http://www.sualistadecasamento.com.br

Fotografia

FotoSpot http://www.fotospot.com.br

Nova Digital http://www.youbook.com.br

instrumentos Musicais

Musical Brasil http://www.musicalbrasil.com.br

Reference http://www.reference.com.br

loja de departamentos

Ok Compras http://www.okcompras.com.br

Peg&Faça http://www.pegfaca.com.br

Polishop http://www.polishop.com.br/

Shopfato http://www.shopfato.com.br/

walmart http://www.walmart.com.br

esporte e lazer

Azula http://www.azula.com.br

Deny Sports http://www.denysports.com.br

Romano Models http://www.romanomodels.com.br

Sparco América Latina http://www.sparco.com.br

SportsMart http://www.sportsmart.com.br

SportsOn http://www.sportson.com.br

Tutti Sports http://www.tuttisports.com.br

Loja do Galo http://www.lojadogalo.com.br

Coxa Store http://www.coxastore.com.br

Empório Esmeraldino http://www.emporioesmeraldino.com.br/

Espaço Sport http://www.espacosport.com.br

Loja do Papão http://www.lojadopapao.com.br

Moda e acessórios

Benevento http://www.benevento.com.br

Brands Online (Five) http://www.brandsonline.com.br

Calçado Online http://www.calcadoonline.com.br

Class Hall http://www.classhall.com.br

Daslu http://www.daslu.com.br

Fast Shoes http://www.fastshoes.com.br

Foot Company http://www.footcompany.com.br

Glamour http://www.glamour.com.br

Loja Lotto http://www.lojalotto.com.br

Marcyn Online http://www.marcynonline.com.br

Off Shopper http://www.offshopper.com.br

Sawary http://www.lojasawary.com

Zibba http://www.zibba.onshow.com.br

VteX      TEcNOLOgIA
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Papelaria e escritório

Livraria Marca Fácil http://www.livrariamarcafacil.com.br

Pet shop

Meu Amigo Pet http://www.meuamigopet.com.br

telefonia e celulares

web Fones http://www.webfones.com.br

TABELA 1

ALGuNS DOS PROjETOS DA VTEX (CONTiNuAçãO)

saúde

Danone http://www.sabordeviver.com.br

Kolplast http://www.kolplast.com.br

Omnia Vita http://www.omniavita.com.br

vTEx cREscE 100% EM 2011 E PREvê 

fATuRAMENTO DE R$ 28 MILhõEs EM 2012

Apoiada na evolução do mercado do e-commerce bra-

sileiro, a VTEX, empresa líder em tecnologia para o comér-

cio eletrônico, registrou um exponencial crescimento de 

100% durante o ano de 2011.

Além do desenvolvimento contínuo que vem acompa-

nhando o mercado de e-commerce no Brasil, o que resul-

tou na consolidação da marca no segmento, a evolução 

do modelo de negócio SaaS e a missão de inovação da 

empresa foram fatores extremamente importantes para 

alcançar esse cenário.

O nosso compromisso de entregar upgrades para a pla-

taforma VTEX E-Commerce Suite a cada 60 dias se tor-

nou um grande diferencial. O fato de sempre disponibilizar 

inovações propiciou aos nossos clientes estar um passo à 

frente.

Durante o ano de 2011, a VTEX chegou ao número de 

160 clientes ativos, incluindo a conquista de grandes mar-

cas no portfólio, como Daslu, SportsON, Paquetá, Eletro-

city, Nikon e Vivara.

Já para 2012, a expectativa da empresa é cada vez maior, 

estimando um novo crescimento de 100% e alcançando 

assim um faturamento de R$ 28 milhões. Esperamos so-

mar mais de 300 clientes conquistados durante este ano. 

E, com o grande aumento da base, o investimento em no-

vas funcionalidades será ainda maior.

Para alcançar essas metas, a VTEX está reorganizando 

os departamentos com o objetivo de aprimorar as áreas de 

desenvolvimento, suporte e de pesquisa e inovação.

vTEx PLANEjA ExPANsãO 

PARA ARgENTINA E chILE

Com a cada vez mais crescente onda de investimen-

tos e a busca pela excelência no e-commerce brasilei-

ro, a VTEX prevê, dentro de seu plano de crescimento, a 

abertura de escritórios na Argentina e no Chile, passando 

a atuar no comércio eletrônico da América do Sul. Além 

disso, a empresa também planeja uma série de aquisições 

dentro do Brasil.

Outro planejamento arrojado da companhia é o in-

vestimento de R$ 16 milhões em novos produtos, du-

rante os próximos três anos. A inovação está no DNA da 

VTEX, que destina 18% do faturamento da empresa para 

essa área, onde há uma equipe dedicada ao desenvol-

vimento de novos produtos. Acreditamos que nossa es-

tratégia de lançar atualizações da plataforma a cada 60 

dias é essencial para levarmos um diferencial de com-

petitividade ao mercado. 

Prova da constante agilidade na inovação e busca por 

tendências, a empresa já disponibiliza a plataforma de e-

-commerce integrada com o Google Shopping. A ferra-

menta, que atuará como comparador de ofertas de vários 

anunciantes na busca orgânica de produtos, já consolida-

da nos EUA, na Europa e no Japão, foi anunciada recente-

mente e chegará em breve ao país. 
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Com capital 100% brasileiro, a VTEX tem plano de atin-

gir o faturamento de R$ 100 milhões nos próximos cin-

co anos. “Temos crescimento de aproximadamente 80% 

ao ano. Estamos acima do nosso plano de negócio para 

2011, e acima do nosso plano estratégico. O mercado está 

muito agitado, as empresas estão vendo a necessidade de 

possuir um sistema de e-commerce robusto com escala-

bilidade. Uma plataforma desse porte é essencial para o 

posicionamento de uma loja virtual”, explica Mariano Go-

mide de Faria, vice-presidente da VTEX.

O executivo ainda confirmou que não isola a possibili-

dade de a empresa abrir  capital ao longo do plano estra-

tégico, sendo uma das opções para financiar a almejada 

expansão global.

Alexandre Soncini é diretor de Vendas & Marketing da VTEX.

VteX      TEcNOLOgIA
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bb MAPfRE

Cleide Fonseca Domingues 

O Grupo Segurador BB MAPFRE mantém o mesmo princípio que motivou a criação das empresas 

que o compõem: atender pessoas. O ponto de partida para cumprir essa missão é prestar aos 

clientes sempre um pronto atendimento e proporcionar condições de trabalho saudáveis, seguras 

e desafiantes para seus colaboradores.

Os produtos e serviços que o BB MAPFRE disponibiliza 

visam proporcionar segurança e tranquilidade aos clientes 

nas mais diversas e adversas situações. É natural que uma 

empresa com essas características tenha com a equipe de 

colaboradores o mesmo tipo de cuidado.

A missão da Diretoria Geral de Relacionamento de Re-

cursos Humanos BB MAPFRE é garantir equilíbrio e desen-

volvimento pessoal, profissional, familiar e socioeconômi-

co aos colaboradores da empresa, espalhados por todo o 

Brasil. A Diretoria coordena os projetos voltados à gestão 

estratégica de pessoas, fundamentada pelo trinômio Cul-

tura de Alta Performance, Reconhecimento Contínuo e 

Ambiente Saudável.

A área de RH tem desenvolvido um plano de ações des-

tinado a atender o público interno, que abrange vários as-

pectos do aperfeiçoamento pessoal e profissional, inclu-

sive com incentivos a práticas saudáveis. O objetivo dos 

gestores é criar ações para manter um ambiente agradável 

baseado no bem-estar. O grande desafio é administrar as 

diferenças de expectativa de cada indivíduo e identificar 

qual o impulso necessário para manter alto o índice de sa-

tisfação da equipe e de cada um.

O relato aqui apresentado pretende demonstrar como 

o Grupo Segurador BB MAPFRE, de acordo com sua vo-

cação de garantir a qualidade de vida para seus clientes, 

fOcO NA vALORIzAçãO
DO cAPITAL huMANO
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é ciente de seu papel como formador, que ressal-

ta em seu modelo de gestão de pessoas o sentido 

humanitário e promove, de forma consistente, a 

busca de melhor qualidade de vida para seus co-

laboradores.

cuIDAR DE PEssOAs 

O Grupo Segurador BB MAPFRE tem uma histó-

ria peculiar quanto ao cuidado com o ser humano. 

A MAPFRE teve sua origem na união de um grupo 

de proprietários de pequenas áreas agrícolas da Espanha 

com o objetivo de prestar assistência a trabalhadores aci-

dentados e hoje é o maior grupo segurador daquele país.

O Banco do Brasil é a mais antiga instituição financeira 

brasileira, opera desde 1809. O Banco do Brasil tem de-

sempenhado, no curso da história, o papel de instrumento 

de desenvolvimento, estabelecendo regras de competiti-

vidade no mercado sem ter como único objetivo o lucro, 

mas, ao contrário, promovendo o repasse de benefícios 

sociais a todos os brasileiros. Tradicionalmente, é forte 

aliado da livre iniciativa, com índole privatizante que privi-

legia todos os segmentos econômicos.

Em 1904, funcionários do banco criaram um fundo de 

pensão para garantir segurança e tranquilidade no futu-

ro, dando origem à primeira empresa de previdência do 

país. Em 1905, a direção do Banco do Brasil adiciona ao 

projeto uma ação de amparo ao trabalhador, com a fina-

lidade de auxiliar seus funcionários afastados do traba-

lho por invalidez ou idade, pagando-lhes integralmente o 

salário que recebiam quando estavam na ativa; preocu-

pação registrada no Relatório Anual à Assembléia Geral 

dos Acionistas: “Não seria digno do banco desamparar 

seus servidores na velhice e na invalidez”. Iniciativas que 

resultaram na atual Previ – Caixa de Previdência dos fun-

cionários do Banco do Brasil, o maior fundo de pensão da 

América Latina e 25º do mundo em patrimônio, entidade 

destinada a garantir a seus participantes benefícios pre-

videnciários complementares aos da Previdência Oficial, 

de forma a contribuir para a qualidade de vida deles e de 

seus dependentes. 

Em 1997, o Banco do Brasil lança a BB Seguros. A em-

presa tem como propósito proteger seus clientes e em 

seus 13 anos de atuação conquistou mais de 10 milhões 

de segurados.

Em 2010, a reestrutu-

ração na área de seguri-

dade do Banco do Brasil 

aproximou a BB Seguros e 

a MAPFRE, duas empresas 

com vocações semelhan-

tes: cuidar de seus clientes 

e cuidar de seus colabora-

dores.

A gEsTãO DE PEssOAs NO gRuPO 

sEguRADOR bANcO DO bRAsIL MAPfRE

A área de RH foi reformulada para se enquadrar às ne-

cessidades do novo Grupo, transformou-se em Diretoria 

Geral de Relacionamento de Recursos Humanos, adminis-

tra seis Gerências de Relacionamento de Recursos Huma-

nos, a Superintendência de Endomarketing e a Gerência 

de Benefícios e Serviço Social. Com a união das empresas, 

o quadro funcional passa a contar com mais de 4.300 pes-

soas. Foram acrescidos aos 2.900 colaboradores MAPFRE, 

360 da Aliança do Brasil e 827 da Brasil Veículos.

A integração das equipes foi planejada para acontecer 

em etapas, para que nenhum dos programas oferecidos 

pela área de Recursos Humanos aos colaboradores preci-

sasse ser interrompido. Os programas aqui descritos foram 

implantados pela MAPFRE e, desde 2010, passaram a aten-

der todos os colaboradores do Grupo.

PRáTIcAs QuE EsTIMuLAM A 

QuALIDADE DE vIDA NO AMbIENTE DE TRAbALhO

As atividades relacionadas à área de Recursos Humanos 

sofreram mudanças importantes no decorrer do tempo. A 

modificação mais significativa é, sem dúvida, a importân-

cia que tem sido atribuída ao bem-estar das pessoas que 

compõem a organização.

Ambiente saudável, práticas que determinem a sensa-

ção de bem-estar e satisfação de necessidades do ser hu-

mano são os temas principais do repertório dos adminis-

tradores realmente engajados na tarefa de gerir pessoas. 

Não há dúvida de que quanto mais feliz a pessoa estiver 

mais preparada ela se sentirá nos papéis que desempenha 

em sua vida, seja na esfera pessoal, seja no âmbito profis-

sional.

Distintos conceitos são admitidos como relevantes para 

O Grupo Segurador 
BB MAPFRE tem 
uma história 
peculiar quanto ao 
cuidado com o ser 
humano.
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explicar o sentimento de felicidade. A definição 

simplificada da palavra no dicionário é suficiente 

para dar noção da importância que esse sentir tem 

para o indivíduo.

1 “qualidade ou estado de feliz; estado de uma 

consciência plenamente satisfeita; satisfação, con-

tentamento, bem-estar

2 boa fortuna; sorte

3 bom êxito; acerto, sucesso” (Houaiss, 2009)

Felicidade é o objetivo de todo ser humano, um 

estado de espírito que depende de distintas condi-

ções para cada pessoa. 

Há uma relação direta entre as pessoas se sen-

tirem bem e estarem bem no ambiente de traba-

lho. É essa associação que faz o assunto qualidade 

de vida ser objeto de diferenciados programas de 

ação da área de RH do Grupo. Uma tarefa comple-

xa, tendo em vista a diversidade de facetas de cada 

contexto pessoal e o fato de nem sempre ser tão 

claro para cada pessoa aquilo que a impede de se 

sentir melhor.

É preciso que as ações desenvolvidas sejam incentiva-

doras para as mais diversas pessoas e que as satisfaçam em 

todas as suas inúmeras necessidades. Identificar essas ne-

cessidades e conscientizar o ser humano a buscar solução 

para melhorar sua qualidade de vida é base de planejamen-

to eficiente de gestão de pessoas, para estabelecer um am-

biente de trabalho ideal.

A psicologia, tentando identificar as necessidades do 

ser humano, estabelece uma divisão entre necessida-

des primárias e secundárias. Sem entrar no mérito de 

haver ou não hierarquia entre cada um dos gêneros de 

necessidades do ser humano, há na própria definição 

de necessidade primária uma explicação fundamental: é 

tudo aquilo que afeta diretamente a saúde do homem. 

Uma das dificuldades encontradas pelos gestores de RH 

é conseguir que as pessoas incorporem novos hábitos, 

devido, principalmente, a uma característica típica do 

ser humano e comum à maioria das pessoas: só valo-

rizar a saúde quando ela está de alguma maneira ame-

açada; mesmo que todos saibam que saúde é um bem 

fundamental.

Valorizar o ser humano significa entender e atender suas 

necessidades, das mais básicas às mais complexas. Essa 

missão dos profissionais 

de RH só é eficiente com 

ações que proporcionem 

aos indivíduos percepção 

de melhoria na qualidade 

de suas vidas.

O conceito de quali-

dade de vida, no entanto, 

abrange vários aspectos e, 

apesar de não se obter um 

consenso mundial sobre 

o termo, foi definido pela 

OMS como “a percepção 

do indivíduo de sua posi-

ção na vida no contexto da 

cultura e sistema de valo-

res nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e 

preocupações” (WHO-

QOL GROUP, 1994). Esse conceito reconhece a multi- 

dimensionalidade baseada em seis domínios: físico, psi-

cológico, nível de independência, relações sociais, meio  

ambiente e espiritualidade/religião/crenças pessoais.

A partir dessa definição, percebe-se a complexidade da 

tarefa de estabelecer um programa de qualidade de vida 

realmente relevante nas organizações. Qual desses as-

pectos é mais importante? Qual a sua interdependência? 

Como conseguir reunir um conjunto de ações que con-

templem todas essas dimensões?

O local de trabalho é onde as pessoas passam a maior 

parte de seu tempo; torna-se, portanto, o lugar adequado 

para orientá-las a adquirirem hábitos saudáveis. No entan-

to, por mais que as empresas assumam a responsabilidade 

em transferir conhecimento para uma mudança cultural 

nesse sentido, é imprescindível que cada indivíduo perce-

ba as vantagens que irá obter com a mudança e que queira 

mudar.

As empresas que realmente dedicam atenção especial 

ao clima organizacional sempre planejam ações que pos-

sam modificar o estilo de vida das pessoas de modo a lhes 

proporcionar maior bem-estar e equilíbrio físico, psíquico 

e social – condições para o ser humano obter uma vida 

melhor.

A área de RH foi 
reformulada para 
se enquadrar às 
necessidades 
do novo Grupo, 
transformou-se em 
Diretoria Geral de 
Relacionamento de 
Recursos Humanos, 
administra seis 
Gerências de 
Relacionamento de 
Recursos Humanos
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gEsTãO DE PEssOAs gERA fELIcIDADE 

EM uM AMbIENTE DE TRAbALhO DIfERENcIADO

Desde sua origem, as empresas que compõem o Grupo 

BB MAPFRE aperfeiçoam o conceito de qualidade de vida 

aplicado a seu negócio e sua atuação. A área de seguros, 

principal ramo de atividade da empresa, determina que a 

manutenção de uma melhor qualidade de vida de seus 

clientes – importante objetivo da empresa – seja também 

uma de suas maiores preocupações com seus colabora-

dores.

Por reconhecer a complexidade dos mercados e a im-

portância de atuar em sinergia com todos os públicos com 

os quais nos relacionamos, temos, para cada um desses 

grupos, uma proposta de ação: Valorizaremos o com-

prometimento de nossos Colaboradores com a Missão e 

os Valores Corporativos, com o objetivo de proporcionar 

um ambiente ético, de alto desempenho e com comu-

nicação eficaz, que estimule a melhoria da qualidade de 

vida e contribua para a felicidade, o respeito às pessoas, a 

credibilidade e o orgulho, por meio de equipes motivadas, 

integradas, focadas no autodesenvolvimento, fundamen-

tados por conceitos avançados de liderança, remuneração 

e reconhecimento baseados em mérito.

vIsãO DE fuTuRO gRuPO sEguRADOR 

bb MAPfRE – PúbLIcO-ALvO: cOLAbORADOREs

A Diretoria Geral de Relacionamento de Recursos Hu-

manos e as gerências que estão sob sua coordenação 

mantêm um amplo programa com foco em qualidade de 

vida, com ações direcionadas ao público interno da em-

presa, algumas somente para colaboradores efetivos e es-

tagiários; outras, extensivas a aprendizes e prestadores. Há 

ainda ações que incluem os familiares dos colaboradores; 

e as de cunho social, cujos reflexos abrangem outros pú-

blicos.

AçõEs RELAcIONADAs 

A AsPEcTOs DA sAúDE fÍsIcA

A empresa disponibiliza em suas unidades – Edifício BB 

MAPFRE e CENESP – ambulatórios médicos. No Edifício 

BB MAPFRE, o ambulatório conta com atendimento diário 

de uma enfermeira e um médico generalista e tratamentos 

alternativos, como acupuntura, por exemplo. No Centro 

Empresarial, há uma clínica com médicos especialistas 

que atendem diariamente.

A empresa realiza regularmente um Mapeamento de 

Saúde. De acordo com os resultados apurados, os gesto-

res de RH elaboram ações que auxiliem na eliminação dos 

principais problemas detectados e que atingem a maior 

parte das pessoas. Todas as atividades, no entanto, são fa-

cultativas. Ginástica laboral e quick massage são aplicadas 

no horário de expediente.

• Mapeamento de Saúde: questionários, aferições de 

pressão arterial, IMC, aferição de colesterol e teste de gli-

cemia. Em 2010, 1.057 questionários preenchidos e 781 

exames realizados; 

• Programa de RPG (Reeducação Postural Global): 250 

atendimentos, em 2010, na sede da empresa;

• Blitz Postural e Ginástica Laboral: realizadas respecti-

vamente uma vez por mês e uma vez por semana, partici-

pam mais de 1.800 colaboradores da área administrativa e 

comercial. Tem o objetivo de conscientizar sobre postura 

adequada, ensinar a fazer alongamentos e exercícios de 

bem-estar;

• Programa de Ginástica Laboral na Central de Relacio-

namento SIM 24H: atividades diárias. Atende duas unida-

des da Central, totalizando 800 colaboradores, inclusive 

os do período noturno;

• Blitz Postural na Central de Relacionamento SIM 24h: 

Atividade mensal aplicada para os colaboradores das duas 

unidades;

• Pilates: programa iniciado em setembro 2010 que já 

efetuou mais de 600 atendimentos até agora;

• Nutricionista in company (baseada nos resultados do 

Mapeamento de Saúde): mais de 700 atendimentos em 

2010;

• Ações preventivas para combate à Gripe H1N1: A cam-

panha de vacinação de 2011 ainda está em andamento, 

mas já imunizou 2.000 colaboradores; e 500 pessoas, 

dependentes, incluindo crianças (filhos) e adultos (pais, ir-

mãos e cônjuges/companheiros);

• Atendimento de Serviço Social: acompanhamento de 

internados, afastamentos e retornos ao trabalho, de por-

tadores de doenças crônicas e graves, além de auxílio em 

desajustes orçamentários. Os trabalhos contam com o 

suporte de consultorias especializadas. O programa é ex-

tensivo aos dependentes dos colaboradores e efetuou 700 
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atendimentos em 2010;

• Campanha de Prevenção do Câncer de Mama: cons-

cientização de mais de 200 colaboradoras acima de 35 

anos;

• Programa Bem-estar para Gestantes: Iniciado em 

2010, realizaram-se cursos presenciais para 22 gestantes. 

Até agora o programa já promoveu o acompanhamento 

de 28 gestantes. A empresa editou e distribui o Manual e 

Programa Bem-estar para Gestantes;

• Teste de acuidade visual;

• Reeducação alimentar com a supervisão dos Vigilan-

tes do Peso;

• Palestras sobre temas voltados à qualidade de vida 

pessoal e familiar;

• Convênios com clínica de estética, academias de gi-

nástica e hotéis.

AçõEs RELAcIONADAs A 

AsPEcTOs DA sAúDE EMOcIONAL

O equilíbrio emocional é determinante para a relação 

das pessoas com o ambiente e os grupos com os quais 

interagem. Muitas vezes, as pessoas se sentem inibidas em 

procurar ajuda para essas questões. A área de RH do BB 

MAPFRE facilita seus colaboradores encontrarem solução 

para todo problema que possa ser causa desse tipo de ins-

tabilidade.

• Programa de Reabilitação Profissional – acompanha-

mento da área de Serviço Social no afastamento e retorno 

do colaborador de suas atividades laborais.

• Programa de Atendimento Personalizado e Ajuda aos 

filhos de colaboradores com necessidades especiais.

• Atendimento do Serviço Social – Apoio e acompa-

nhamento para equilíbrio emocional para colaboradores e 

dependentes no caso de: hospitalizações / afastamentos e 

retornos ao trabalho / doenças graves / suporte diante da 

morte / financeiro. Trabalho realizado em conjunto com 

consultorias especializadas.

• Programa Saúde de Gente Grande – criado para sen-

sibilizar e atrair os colaboradores que sofrem de transtor-

nos alimentares, principalmente obesidade mórbida, para 

iniciarem um tratamento de perda de peso, com ajuda de 

uma equipe interdisciplinar (assistente social, psicólogos, 

nutricionista, educador físico, médico do trabalho e cirur-

gião).

• Programa Foco em Você – Programa Terapêutico com 

foco no entendimento das situações de perdas, luto, dor, 

sofrimento humano, visando minimizar o impacto dessas 

experiências no âmbito profissional e pessoal.

• Atendimento psicológico no Ambulatório e no Centro 

Empresarial de São Paulo (CENESP)para os participantes 

do Programa do Combate ao Stress, grupo de obesos, 

com sobrepeso, fumantes e outros grupos com necessi-

dades específicas.

O POP – PROgRAMA DE OuvIDORIA E PAPO

A área de RH BB MAPFRE implantou, em 2005, o Progra-

ma de Ouvidoria e Papo (POP). Os gestores, sempre atentos 

ao preparo da equipe, perceberam que o colaborador tem 

muitas vezes o seu desempenho prejudicado por proble-

mas pessoais. Para dar suporte e apoio pessoal, orientação 

e ajuda nas horas difíceis, foi criado o POP. Atende os cola-

boradores em todas as suas questões, tanto as relacionadas 

a assuntos profissionais como aquelas referentes à família, 

à saúde e a quaisquer outros problemas que possam causar 

dificuldades ao colaborador ou a algum membro de sua fa-

mília e, de alguma maneira, refletir em seu equilíbrio.

O POP oferece atendimento profissional gratuito, rea-

lizado por consultoria especializada, com plantão 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana, por telefone, e-mail ou 

correio. Uma vez por semana, uma psicóloga atende, pes-

soalmente, os colaboradores no Edifício BB MAPFRE e no 

Centro Empresarial de São Paulo (CENESP).

Inovador para o setor, o POP oferece orientação nas 

áreas de psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, nutrição, 

condicionamento físico, enfermagem, assistência social 

etc. O atendimento promovido pelo POP abrange ques-

tões como: crises de relacionamento, separações, luto, 

crises financeiras, problemas de aprendizagem dos filhos, 

desequilíbrios emocionais, apoio em questões legais, nu-

tricionais, entre outros.

Além desses serviços, o POP garante o cumprimento 

do Código de Conduta e Bons Costumes do Grupo. Neste 

aspecto, o programa funciona como uma ouvidoria inter-

na, para que os casos de desvios sejam tratados com total 

imparcialidade. O programa também oferece uma rede 

credenciada com descontos em várias especialidades, 

para os casos que requeiram atendimento especializado 

prolongado.
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AçõEs RELAcIONADAs A 

AsPEcTOs DA sAúDE INTELEcTuAL

A empresa mantém uma política que incentiva o 

aprendizado, preza o capital intelectual e preserva 

a individualidade, com ações elaboradas para con-

tribuir para o aprimoramento profissional e pessoal 

de seus colaboradores.

Desde o momento em que ingressa no Grupo, o 

profissional é apresentado aos programas e possi-

bilidades que a empresa disponibiliza para que ele 

evolua. Os treinamentos aplicados visam ao desen-

volvimento de competências requeridas pelo ne-

gócio. A empresa tem uma grade de cursos presenciais, 

trabalha com consultores internos e especialistas externos 

e, além disso, disponibiliza diversos cursos por meio do 

e-learning.

O BB MAPFRE utiliza a metodologia Seis Sigma, pode-

rosa ferramenta de gestão que ao mesmo tempo busca a 

melhoria contínua dos processos e estimula o colaborador 

a aumentar seu conhecimento. Em 2000, o método foi 

implantado originalmente pela BB MAPFRE no mercado 

de seguros. Hoje a empresa conta com 1.376 colabora-

dores Yellow Belts, 147 Green Belts, 133 Yellow e-learning, 

12 Black Belts, 53 Executivos, 14 Design for Six Sigma e 76 

workout. 

A quantidade de programas administrados pela Direto-

ria Geral de Relacionamento de Recursos Humanos, com 

a missão de aumentar o conhecimento e a capacitação 

dos profissionais da empresa, expressa o esforço deman-

dado pelo BB MAPFRE no aperfeiçoamento de seus pro-

fissionais.

ESCOLA DE ESTuDOS 

Uma ação contínua que incentiva a disseminação de 

conhecimento por meio de palestras ministradas por co-

laboradores voluntários da empresa. Já foram constituídas 

mais de 30 turmas, num total de 1.156 colaboradores for-

mados nos temas: Fundamentos de Seguros e Previdência, 

Princípios de Matemática Atuarial, Seguro e Cooperativis-

mo, Liderança e Administração do Tempo.

APRENDENDO A APRENDER 

É um Portal de Conhecimento on-line disponível na in-

tranet. A proposta é oferecer aos colaboradores noções 

sobre as áreas da empre-

sa que são utilizadas por 

todos, informações sobre 

as ações e os programas 

que a empresa desenvol-

ve, cursos sobre produtos, 

de interesse geral e tam-

bém sobre as exigências 

da lei. Atualmente existem 

26 cursos disponíveis e um 

pacote de 22 cursos sobre 

produtos em desenvolvi-

mento. Em 2010, foram ministradas 8.591 horas de treina-

mento e-learning.

PROGRAMA DE DESENVOLViMENTO DE LíDERES 

Tem o objetivo de desenvolver as competências dos 

colaboradores e gestores. O programa é realizado a partir 

de estudos de caso, exposição de conceitos e dinâmicas. 

Ao final do programa, os participantes elaboram um proje-

to que possa ser aplicado na empresa. Desde o lançamen-

to, 466 colaboradores já participaram do programa, que 

é oferecido para supervisores, coordenadores, gerentes e 

superintendentes.

PROGRAMA DE MuLTiPLiCADORES DE TREiNAMENTO 

O programa foi elaborado para capacitar multiplicado-

res em potencial para a condução eficaz de treinamentos 

técnicos e apresentações. O programa fornece uma visão 

integrada das atividades relacionadas a treinamentos e 

apresentações em geral, envolvendo planejamento e apli-

cação de conteúdo. São abordados temas como Princí-

pios Básicos da Comunicação, Como preparar um bom 

conteúdo, Como Exercitar a Voz, Apresentação de Impro-

viso, além de Oficina teatral para preparação dos Multipli-

cadores de Conhecimento. Até 2010, 367 colaboradores 

participaram dessa iniciativa.

MBA – FGV 

Iniciou, em 2006, uma parceria com a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) para a realização de um MBA in-company de 

Gestão Empresarial. Até o momento, já foram concluídas qua-

tro turmas, totalizando aproximadamente 150 colaboradores 

formados, cuja festa de formatura ocorreu no início de 2011.
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PROGRAMA DE DESENVOLViMENTO 

DE LíDERES à DiSTâNCiA – iBMEC

Programação de estudos oferecida pela empre-

sa em parceria com o IBMEC, que iniciou em 2008 

já teve 94 colaboradores certificados.

PROGRAMA DE FORMAçãO LOMA 

(LiFE OFFiCE MANAGEMENT ASSOCiATiON ) 

Método autoaplicável que oferece educação 

profissional no contexto da indústria de seguros e 

de serviços financeiros. É composto por 9 livros di-

vididos em três níveis: Fundamentos de Seguros de 

Vida e Saúde, Aspectos Funcionais dos Seguros de 

Vida e Saúde Auxílio à Gestão de Seguros. A Certi-

ficação concedida pela LOMA após a conclusão do 

curso, que dura aproximadamente três anos, tem 

reconhecimento internacional. Até 2009, a iniciati-

va contou com a participação de 84 colaboradores.

Em 2010, o primeiro aluno brasileiro concluiu 

todas as etapas do projeto.

PROjETO HORizONTE/PDD 

É realizado no Centro de Formación MAPFRE em 

Madri e tem por objetivo desenvolver habilidades 

nas áreas de gestão: Estratégica, Marketing, Co-

municação, Responsabilidade Social, Gestão Econômico- 

Financeira, Recursos Humanos e de Tecnologia, entre ou-

tras. Oito executivos já participaram desse projeto.

PROGRAMA iESE BuSiNESS SCHOOL 

Os colaboradores da empresa participam de dois pro-

gramas realizados pelo IESE, um renomado centro de pós-

-graduação dedicado à formação de empresários e altos 

executivos:

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) 

Vinte e oito colaboradores já participaram do projeto. 

PROGRAM FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (PMD) 

Dois colaboradores do BB MAPFRE já concluíram o curso.

PROGRAMA DE iDiOMAS

O grupo tem uma política de capacitação dos executi-

vos no idioma espanhol. vice-presidentes, diretores e su-

perintendentes têm acesso 

a aulas individuais que res-

peitam o tempo de apren-

dizado de cada um, além 

de permitir que os estudos 

sejam direcionados para 

suas áreas de interesse.

A empresa também fa-

cilita o acesso de todos 

os colaboradores ao idio-

ma espanhol, por meio de 

convênios para aulas in 

company em São Paulo e 

aulas abertas nas escolas 

conveniadas em todo o 

Brasil.

A empresa estimu-

la o aperfeiçoamento de 

seus profissionais criando 

maneiras para que mes-

mo colaboradores que já 

possuam uma formação 

diferenciada possam ter 

oportunidade de aprimorar 

conhecimentos.

O empenho do Grupo Segurador BB MAPFRE em pro-

porcionar incentivo e estrutura para o aperfeiçoamento de 

seus colaboradores direcionou a construção de um espa-

ço especial para a formação de seus profissionais – o Cen-

tro de Gestão do Conhecimento BB MAPFRE.

AçÕES QuE ABRANGEM ASPECTOS 

DA SAÚDE SOCiAL E ESPiRiTuAL

BB MAPFRE é uma das poucas empresas no mundo cujo 

principal acionista é uma fundação – a Fundación MAPFRE, 

entidade sem fins lucrativos criada em 1975. Por consequ-

ência de sua origem e de sua composição acionária, a BB 

MAPFRE mantém princípios empresariais fundamentados 

em atuação ética e socialmente responsável, que são disse-

minados a todos que fazem parte de suas empresas.

O Grupo aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas e 

ao Protocolo da UNEP (United Nations Environment Pro-

gramme), iniciativas condizentes com os Valores e Princí-

pios institucionais do Grupo – compromisso com os di-
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reitos humanos e com o desenvolvimento sustentável. A 

empresa também investe na adoção de boas práticas de 

governança corporativa.

No BB MAPFRE, o Humanismo é entendido como aten-

ção preferencial às pessoas, o que significa que as relações 

entre elas devem ser regidas pelo respeito recíproco e por 

valores humanos como tolerância, cordialidade, solidarie-

dade. 

Os princípios de responsabilidade social corporativa 

permeiam o negócio e a estrutura de gestão e envolvem 

todos os níveis hierárquicos da empresa. O BB MAPFRE 

procura incorporar critérios de desempenho social e am-

biental nas metas dos colaboradores, além de manter, por 

meio da área de RH, um intenso trabalho de divulgação e 

estímulo a atitudes concordantes com o Humanismo, pe-

dra de toque dos princípios do Grupo. Os relacionamen-

tos entre as pessoas são objeto de atenção dos gestores 

de RH, para a manutenção de um ambiente agradável na 

empresa.

Nos meios de comunicação internos, a área procura 

transmitir conceitos e ideias relacionados à saúde espiri-

tual, tais como textos para reflexão. Assuntos sobre saúde 

espiritual e experiências pessoais importantes em termos 

de transmissão de Valores são, muitas vezes, os temas 

abordados nos comunicados internos.

O Dia da Gratidão, data criada pela empresa e come-

morada na época do Natal, tem o objetivo de difundir a 

atitude de saber reconhecer o valor do “muito obrigado” 

e é um exemplo da propagação dos Valores da empresa. 

Todos recebem dois bombons, um oferecido pelo presi-

dente da empresa com uma mensagem de agradecimento 

e outro para que o colaborador ofereça a um colega como 

forma de gratidão.

AçõEs QuE AbRANgEM 

AsPEcTOs DE cuLTuRA E LAzER

Muitas das ações elaboradas pela área de RH abrangem 

o tema cultura e lazer. A criação da Biblioteca na sede da 

empresa incentivou o hábito de leitura e proporciona que 

colaboradores de outras unidades – por meio da bibliote-

ca circulante – também possam desfrutar do acervo.

A revista interna “Tudo em Família” divulga exposi-

ções, peças teatrais e outros espetáculos. Muitas vezes, 

os colaboradores enviam textos opinativos sobre filmes 

e livros que também são divulgados na revista. O BB MA-

PFRE tem convênio com a rede Cinemark para vendas de 

ingresso em todo o Brasil. No lançamento da iniciativa, 

em um único dia, foram vendidos mais de 100 ingressos. 

A área de RH estabelece convênios de interesse cultural 

para que os colaboradores possam assistir, por preços 

acessíveis, a espetáculos, peças teatrais, filmes e shows 

musicais.

Atividades de lazer e esportivas fazem parte do Pro-

grama Qualidade de Vida. Torneio interno de Futebol 

Society; visitas com preços diferenciados para parques 

de diversão; visita de colaboradores e familiares à Villa 

Ambiental, no Parque Villa-Lobos; são exemplos de ati-

vidades que promovem momentos de lazer e interação 

dos colaboradores.

AçãO PERMANENTE DE INcENTIvO à cuLTuRA

Uma forma que a empresa encontrou de estimular per-

manentemente a busca de informação foi a criação da 

Biblioteca BB MAPFRE, localizada no edifício MAPFRE, pla-

nejada para incentivar a leitura. A Biblioteca BB MAPFRE 

atende todos os colaboradores da empresa, pois, inde-

pendente do lugar onde estejam, eles podem solicitar o 

empréstimo de livros pela intranet e receber por malote 

em suas unidades.

METODOLOGiA DE AVALiAçãO

As empresas que compõem o Grupo Segurador Ban-

co do Brasil MAPFRE há algum tempo realizam pesquisa 

interna, de clima, com o objetivo de avaliarem suas per-

formances.

A Diretoria Geral de Relacionamento de Recursos Hu-

manos utiliza os resultados em estudos de implantação 

de novos programas e reformulação de ações. A pesquisa 

é realizada com uma amostragem de colaboradores se-

lecionados pelos pesquisadores de forma aleatória, que, 

além de responderem às questões, podem incluir comen-

tários.

A área de RH mantém vários canais de comunicação 

com os colaboradores, por meio dos quais recebe suges-

tões e responde dúvidas. Pelo Fale com o RH e em respos-

ta aos e-mails da PAM – personagem adotada para iden-

tificar os comunicados internos – a área de RH recebeu e 

respondeu mais de 1.650 e-mails em 2010.
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RESuLTADOS QuALiTATiVOS

O índice de satisfação do colaborador com a empresa 

pode ser aferido pelo resultado da Pesquisa de Satisfação.

Em 2010, 2.492 colaboradores responderam o questio-

nário da Pesquisa. Um índice que demonstra o desejo do 

colaborador em falar da empresa.

Na questão “O principal motivo que me faz permanecer 

na empresa é”, os quesitos mais apontados foram:

A oportunidade que tenho de crescer e me desenvolver 

– 1.627 respostas. O fato de ela me proporcionar equilíbrio 

entre minha vida pessoal e profissional – 554 respostas.

Na média das 100 melhores empresas, 83% dos funcio-

nários apontam como qualidade o quesito: “Nós sempre 

comemoramos eventos especiais”; neste quesito, a média 

do Grupo Segurador BB MAPFRE é 92%.

Na questão: “Levando-se tudo em conta eu diria que 

esse é um excelente lugar para trabalhar”, a nota do Grupo 

é 90% – acima de 89% –, média apontada entre todas as 

melhores empresas para se trabalhar.

No item “As pessoas são encorajadas a equilibrar vida pessoal 

e profissional”, a média da Pesquisa entre as 100 melhores em-

presas é 80% e a média do Grupo Segurador BB MAPFRE 85%.

Outro indicador importante da pertinência das ações 

implantadas é o reconhecimento que essas ações rece-

bem do mercado.

O Grupo Segurador BB MAPFRE conquistou, em 2010, 

o Top de RH, pelo terceiro ano consecutivo; o Prêmio Ser 

Humano, pelo segundo ano consecutivo e se inscreveu 

e conquistou o Selo do Prêmio de Qualidade de Vida da 

ABQV.

Em 2009, pela primeira vez, a MAPFRE se candidatou 

para participar do concurso das melhores empresas bra-

sileiras para se trabalhar, iniciativa da revista Época, que 

utiliza a análise da pesquisa do GPTW, conquistando de 

imediato a 40ª posição.

Em 2010, participando novamente da pesquisa, já com 

o processo de aliança com o Banco do Brasil em anda-

mento, a empresa subiu para a 19ª posição – um feito ex-

traordinário, que trouxe reconhecimento internacional às 

práticas adotadas pela organização no Brasil, levando-a a 

ser incluída também na listagem das melhores empresas 

para se trabalhar da América Latina.

RESuLTADOS QuANTiTATiVOS

A metodologia GPTW prognostica que uma equipe mais 

afinada e com melhor ambiente de trabalho consegue ser 

mais contributiva, o que resulta em maior produtividade 

para a empresa. Em 2011, além de a empresa ter conse-

guido melhorar sua classificação na lista de empresas bra-

sileiras com excelente ambiente de trabalho, obteve resul-

PLR (em R$ mil) 1.113 2.607 3.913 4.395 6.023 8.801 9.324 11.627 13.500 17.036

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRÁFICO 1

EVOLuçãO DOS VALORES PAGOS EM PLR (EM R$MiL)
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tados de crescimento e faturamento admiráveis.

A empresa obteve, em 2010, R$ 360,2 milhões de lucro 

líquido, o que corresponde a um aumento de 90% em re-

lação ao exercício anterior. O faturamento em prêmios e 

contribuições totalizou a quantia de R$ 4,7 bilhões, 7,1% a 

mais que o registrado em 2009. Resultados que ainda não 

incluem a carteira do Banco do Brasil.

Resultados que se transformam em benefício para os 

colaboradores, de acordo com o modelo de participação 

nos lucros e resultados (PLR). (ver Gráfico 1)

A empresa proporciona um pacote de benefícios dife-

renciado aos colaboradores, que inclui:

• Seguro de vida e decessos – aumento dos capitais 

segurados, novas coberturas (Assistência a Pessoas, As-

sistência Domiciliar Ampliada, Marido de Aluguel, Doença 

Terminal, PARA TODA VIDA – seguro exclusivo para mu-

lheres - casos de câncer de útero, mama e ovário, inclusão 

automática de cônjuges);

• Extensão do seguro de vida para parceiros do mesmo 

sexo;

• Extensão do Seguro Decessos e Jazigo para irmãos de 

colaboradores efetivos e para estagiários;

• Plano odontológico criado pela empresa;

• Extensão do plano de saúde e odontológico para os 

estagiários e parceiros do mesmo sexo;

• PrevNiño - plano PGBL com contribuição da empresa 

no valor de R$ 300,00 para os filhos recém-nascidos – 

Total de 184 nascimentos de julho de 2009 a abril de 2011.

A análise de atendimentos efetuados pelos ambulató-

rios da empresa permite perceber os índices de incidência 

de eventos e, por meio dessa análise, elaborar ações de 

conscientização de cuidados com a saúde a serem divul-

gadas aos colaboradores.

Nos ambulatórios, foram realizados 405 atendimentos/
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TABELA 1

NúMERO DE ATENDiMENTOS / NúMERO DE FuNCiONáRiOS ATENDiDOS

total por tipo de atendimento realizado

ATENDiMENTO QuANTiDADE

Exame ocupacional 343

Pronto atendimento 3.325

Rotina 480

total 4.148

total por queixa

EVENTO FREQuêNCiA

Circulatória 493

Dermatológica 129

Digestiva 337

total por evento

EVENTO OCORRêNCiAS

Afastamento até 2 dias 96

Afastamento de 2 a 5 dias 3

Atestados trazidos de médicos particulares 2

Exame ocupacional 313

Queixa baseada em sinais 6

Queixa baseada em sinais e sintomas 3.726

Queixa baseada em sintomas 84

total 4.230
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consultas referentes somente a atendimentos com 

ginecologista. (ver Tabela 1)

A Consultoria de RH, que realiza atendimentos 

complementares aos do POP, efetuou, em 2010, 

700 atendimentos para colaboradores de diferen-

tes áreas da companhia.

A análise dos resultados da participação dos co-

laboradores nos programas também serve de pa-

râmetro para determinar a objetividade das ações 

planejadas pelos gestores de RH. Alguns exemplos:

• Mapeamento da Saúde – 1.057 questionários 

preenchidos e 781 exames realizados, em 2010;

• Mais de 1.800 colaboradores participam da 

Blitz Postural semanal.;

• A Campanha de Vacinação de 2011 já atendeu até 

agora mais de 2.000 colaboradores e mais de 500 familia-

res dos colaboradores;

• O programa Nutricionista in company atendeu mais 

de 700 colaboradores, em 2010, com casos de obesidade, 

pressão alta e outros;

• A quantidade de oportunidades de cursos presenciais 

disponibilizados já envolveu 4.147 colaboradores, muitos 

participando de mais de uma das atividades;

• Somente na Metodologia Seis Sigma, mais de 1.800 

colaboradores já buscaram formação e conseguem, com 

isso, adquirir um diferencial na sua capacitação profissio-

nal;

• Com apenas um ano de atividade a Biblioteca teve 

mais de 12,5 mil acessos e mais de 1.000 livros solicitados 

para empréstimos.

• O programa Fábrika de Talentos, em sua primeira ati-

vidade, recebeu mais de 200 inscrições;

• Só no primeiro dia de divulgação do convênio com a 

rede Cinemark foram vendidos mais de 100 ingressos;

• As datas comemorativas são muito prestigiadas na 

empresa: o evento Futuro Seguro Kids2010 contou com 

a participação de mais de 1.200 filhos de colaboradores. 

Ainda em 2010, mais de 600 colaboradores foram home-

nageados no Dia das Mães e mais de 700 pessoas no Dia 

dos Pais;

• Em 2010, mais de 70 colaboradores receberam o Prê-

mio AMO, que é um reconhecimento pelo tempo de tra-

balho dedicado pelo colaborador à empresa. No total, a 

empresa investiu 52.219,40 horas de treinamento presen-

cial, em 2010, patrimônio 

que se incorpora ao curri-

culum dos colaboradores 

participantes.

O diferencial do estilo 

de Gestão de Pessoas do 

Grupo Segurador BB MA-

PFRE está na conjugação 

da aplicação dos mais mo-

dernos conceitos de ge-

renciamento, privilegiando 

competências essenciais 

necessárias para o desen-

volvimento individual e ha-

bilitação técnica do profissional. Surpreende a abrangên-

cia de oportunidades que a empresa oferece, seja no caso 

de programas de capacitação ou aqueles que ampliam a 

visão de mundo e têm a função de melhorar a autoestima.

cONcLusãO

O empenho e comprometimento aplicados pela em-

presa na elaboração de um amplo plano de ações, co-

municados de modo absolutamente transparente, são 

percebidos pelos colaboradores e se refletem em índices 

cada vez mais altos na pesquisa de satisfação do público 

interno.

A revista “Tudo em Família”, publicação interna da 

empresa, traz relatos de colaboradores que tiveram 

suas vidas modificadas em razão de terem sido moti-

vados por ações desenvolvidas pela empresa. São pes-

soas que passaram a praticar esportes; que se entu-

siasmaram a estudar, a cursar uma universidade; a fazer 

um curso de línguas, ou ainda relatos espontâneos de 

situações difíceis e que, com o apoio do POP, foram 

superadas.

Na construção de um ambiente de trabalho agradável 

e acolhedor, a empresa consegue estabelecer com os co-

laboradores uma relação que ultrapassa o compromisso 

com a tarefa cumprida. Vai além, passa a ser uma relação 

mais próxima, semelhante à de uma outra família, com ob-

jetivos comuns e conquistas compartilhadas.

O Grupo Segurador BB MAPFRE é diferente; devido a 

seu histórico e sua visão empresarial, consegue planejar e 

executar ações internas que superam suas responsabilida-

O diferencial do 
estilo de Gestão 
de Pessoas do 
Grupo Segurador 
BB MAPFRE está 
na conjugação da 
aplicação dos mais 
modernos conceitos 
de gerenciamento
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Cleide Fonseca Domingues é Diretora Geral de Relacionamento de RH do Bb Mapfre.

des nos âmbitos econômico, legal, ético e social, que con-

tribuem para formar profissionais melhores, com maior 

potencial de empregabilidade e, acima de tudo, pessoas 

mais felizes. Iniciativas que ultrapassam as dimensões que 

se atribuem a uma ação de incentivo a melhorias relati-

vas à produtividade dos colaboradores atingem a esfera 

de Sensibilidade Social, com ênfase no desenvolvimento 

do Ser Humano.

bb mApFre      sEguROs
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DAbsTER cOMuNIcAçãO

Carlos Palomino 
Cezar Gardesan

A palavra dabster tem origem inglesa e caracteriza aquele que é esperto, hábil, farejador. Por isto 

foi escolhida para dar nome a uma agência que tem essas qualidades em seu DNA: a Dabster 

Comunicação. Com sede no bairro do Brooklin, em São Paulo, a empresa acaba de completar 11 

anos de atuação no mercado de marketing promocional e almeja crescer 20% em 2012. 

Desde sua criação, a agência passou por evoluções na 

marca e de Dabster Operações Promocionais transfor-

mou-se no Grupo Dabster Comunicação, composto pe-

las empresas Dabster Marketing Promocional e Dabster 

Serviços Temporários. É hoje uma agência que entrega 

soluções completas de acordo com a necessidade de 

cada cliente, integrando as demandas de comunicação 

com criatividade e competência.

A hIsTóRIA

A agência surgiu para preencher uma lacuna e “fazer 

aquilo que as agências não queriam fazer”, ou seja, a par-

te operacional dos trabalhos de marketing promocional, 

bem como a contratação de mão de obra temporária. 

Com o tempo, a empresa ganhou expertise no ramo, 

passando a receber demanda dos clientes para realizar 

também a criação, ou seja, o desenvolvimento criativo 

das ações que, até então, apenas implementavam. 

A partir de 2009 começamos a atuar de forma mais 

agressiva no mercado, inaugurando um novo tempo 

para seus negócios, a partir da realização de importantes 

trabalhos para grandes clientes como: Unilever, Reckitt 

Benckiser, Johnson&Johnson, Kimberly-Clark, entre ou-

tros. Nesse momento, começou-se a estabelecer a ideia 

DIfERENcIAL NO MERcADO
DE MARkETINg PROMOcIONAL
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de grupo, apto a realizar serviços completos liga-

dos à comunicação:

> Criação de campanhas ligadas ao marketing 

promocional, além de Feiras, Eventos e Conven-

ções;

> Criação e Planejamento de ações;

> Implantação de toda a operação e logística;

> Contratação de mão de obra terceirizada para 

as ativações no PDV.

IDENTIDADE vIsuAL

A nova identidade visual da Dabster Comunicação 

foi criada em 2011, como ponto de partida para as 

comemorações dos dez anos da empresa. A mesma 

é apresentada pelo Dabinho, simpático cãozinho, que repre-

senta habilidade e astúcia. A mascote vem acompanhada de 

um grafismo composto por formas geométricas triangula-

res e cores variadas, que caracteriza os três valores-chave 

da agência: foco do cliente, capacitação de colaboradores e 

comprometimento com resultados, e que transmite o con-

ceito da empresa: uma agência com “pegada”!

EsTRuTuRA 

Instalada em uma casa com mais de 700 metros qua-

drados de área útil, na Zona Sul, a empresa oferece aos 

seus colaboradores uma infraestrutura que mescla o tra-

dicional e o contemporâneo. É muito comum, por exem-

plo, realizar reuniões de trabalho no jardim.  O objetivo 

é unir o aconchego do lar com tudo o que há de mais 

moderno e inovador, contribuindo para um clima de tra-

balho favorável às aspirações e criações. 

Entre as modificações feitas este ano, todas pensadas 

de acordo com as solicitações dos colaboradores, estão 

a ampliação dos departamentos de operação, produção 

e criação (este último ganhou até um lounge para brains-

torming, com televisões 3D), além de reformas para mo-

dernização de outras áreas. Quem assina o projeto é a 

arquiteta Flávia Prado.

A agência conta também com uma unidade no bairro 

do Belenzinho, na mesma cidade, responsável por toda 

a estrutura de manuseio das ações promocionais, além 

de uma central ativa e receptiva, com 50 posições de 

atendimento, incluindo os processos de seleção e trei-

namento. 

sERvIçOs 

OfEREcIDOs

A Dabster Comunica-

ção oferece atualmente 

serviços completos aos 

clientes, que vão desde o 

planejamento estratégico, 

criação e produção até a 

implementação das ações, 

passando pelo desenvolvi-

mento criativo, operacio-

nalização e gerenciamen-

to de resultados.  

Com uma equipe de 

60 colaboradores, alocados estrategicamente nas áre-

as de criação, planejamento, atendimento, produção e 

eventos, a agência conta com uma capilaridade mundial, 

composta por 30 empresas no país e dez no exterior. 

Entre os clientes atendidos estão grandes empresas, 

como: Energizer, Kimberly-Clark, Kraft Foods, Mars, Me-

litta, Nike, Oxiteno, Pepsico, Unilever e Wickbold.

DAbsTER sERvIçOs TEMPORáRIOs

Dada a crescente demanda pela terceirização de ser-

viços, em 2005, passou a fazer parte do grupo a Dabster 

Serviços Temporários, empresa especializada em contra-

tação e treinamento de mão de obra temporária, contra-

tando e capacitando cerca de 4.000 promotores por ano, 

responsáveis por multiplicar a informação e colocar em 

prática as ações de ponto de venda criadas pela Dabster 

Comunicação para seus clientes. 

cAsEs DE sucEssO

CASA VEET/RECKiT BENCKiSER 

(MARçO/2005 A MARçO/2006)

A Casa Veet, desenvolvida pela agência em um traba-

lho que durou cerca de um ano, é considerada a pioneira 

em levar ao consumidor os espaços de experiência, que 

hoje já são explorados por diversas marcas. Em 2005, a 

marca Veet chegava ao país e a Reckit Benckiser tinha 

nela sua grande prioridade; por isso, foi desenvolvida 

uma estratégia de comunicação diferenciada, com ar-

quitetura especial e parcerias com outras marcas já con-

sagradas, como Molico, Intimus, Harpic e Rainha, para 

Dabster 
Comunicação acaba 
de completar 11 
anos de atuação 
no mercado 
de marketing 
promocional e 
almeja crescer 20% 
em 2012
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2005

• Fundação da Dabster Temporários, empresa de mão de obra terceirizada

• Casa Veet 2005 em Maresias (SP), para a Reckitt Benckiser

• Homologação na Unilever – primeiro grande cliente

2006 

• Realização de dois grandes projetos de visibilidade para a Kimberly-Clark: operacionalização da Casa Huggies 

no espaço Veja SP em Bertioga e em Campos do Jordão

2007

• Mudança para nova sede, no Brooklin, quando a Dabster passa a ser uma agência completa, com departamen-

to de Criação e Planejamento

• Movimento o.b. – Circuito Banco do Brasil de volei de praia (J&J)

2008

• Projeto de visibilidade, arte e grande divulgação na mídia para o artista plástico paulistano Eduardo Srur, no 

Navega São Paulo

• Primeira convenção de vendas internacional, em Punta del Este (Uruguai), para a Reckitt Benckiser

2009

• Primeira mudança da identidade visual e criação do personagem Dabinho

2010 

• Evento de lançamento da loja virtual e da loja Marisa Lingerie, para a Marisa

2011

• Lançamento e-commerce Ana Hickmann – ampla divulgação na mídia

• Dez anos da Dabster, com nova identidade visual

2012

• Estruturação da área digital Dabster

TABELA

LiNHA DO TEMPO DABSTER
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complementar o projeto de visibilidade da marca.

Por se tratar de um creme depilatório, o local 

escolhido para abrigar a Casa Veet foi a praia de 

Maresias, em São Paulo, durante todo o verão. 

O objetivo era oferecer ao público feminino um 

espaço agradável, com uma estrutura moderna e 

equipe bem treinada. Entre as experiências possí-

veis estavam quick massage, consulta com taró-

loga, aulas de surfe, yoga e vôlei, além de ducha, 

guarda-sóis e pufes para relaxar. Durante o verão, 

diversas celebridades visitaram o espaço, dando maior 

amplitude à ação. 

A Dabster Comunicação foi responsável por toda a 

ação, desde o projeto arquitetônico e estrutural até a co-

municação usada durante as blitz nas praias, chegando 

à Promoção Garota Veet, que escolheu a garota-propa-

ganda da marca. 

Ao todo, foram realizados 7.000 cadastros de partici-

pantes, mas o resultado intangível  foi o que surpreendeu, 

já que o mercado pode conhecer Veet, fazendo com que 

o consumidor iniciasse o processo de fidelização, crian-

do simpatia e familiarização com a marca. 

KiBON MOMENTOS/uNiLEVER (2010/VERãO 2011)

Com o mote “Compartilhe esse prazer a dois”, a Dabs-

ter Comunicação realizou um trabalho 360° para Kibon, 

da Unilever, em 2010. O objetivo era lançar um produto 

com posicionamento diferenciado: um sorvete premium 

para competir com os principais players do mercado 

nesta categoria. 

Entre o pool de realizações, a agência criou uma ação 

de endomarketing, com ambientação do hall de entrada da 

Unilever, para a distribuição de bolsas térmicas e produtos 

para que os colaboradores pudessem compartilhar com os 

familiares. Ao todo 1.800 funcionários foram impactados.

Para promover a degustação do produto, a Dabster 

Comunicação implementou a ação em mais de 400 pon-

tos de venda, entre supermercados, padarias Premium e 

lojas de conveniência nas regiões Sul e Sudeste. Como 

resultado, realizou mais de 350 mil degustações. 

Como extensão desse trabalho, colocou em prática 

uma ação de “Compre e Ganhe”, presenteando milhares 

de consumidores com bolsas térmicas exclusivas, no for-

mato do produto. 

Ressaltando a impor-

tância do claim “Compar-

tilhe esse prazer a dois”, a 

agência aproveitou o Dia 

dos Namorados para sur-

preender os casais no ho-

tel Sheraton WTC, em São 

Paulo, presenteando-os 

com produtos. Cerca de 

1.700 casais foram impac-

tados. Esta ação sazonal também foi estendida a bares e 

restaurantes da capital paulista.

Para fortalecer a visibilidade da marca, a Dabster Co-

municação montou um espaço no badalado bairro do Ca-

pivari, em Campos do Jordão, chamado Espaço Momen-

tos, onde os casais eram convidados a uma degustação 

e podiam testar a pontaria no alvo Kibon para ganhar um 

aconchegante cachecol, exclusivamente produzido para a 

ação. Como resultado, foram realizadas 20 mil degusta-

ções e 6.000 cachecóis foram distribuídos aos participan-

tes. A mesma ação foi realizada nas cidades gaúchas de 

Gramado e Canela, conhecidas como Circuito de Charme.

Além disso, a agência foi às salas de cinemas de São 

Paulo, onde preparou ações especiais de degustação, 

nas quais os casais podiam também registrar o momento 

com fotografias: 30 mil degustações foram feitas e 15 mil 

fotos tiradas. 

Ao todo, a Dabster Comunicação foi responsável por 

mais de 530 mil impactos junto aos consumidores e for-

madores de opinião.

Segundo o resultado apresentado por um levanta-

mento realizado pela Nielsen, em junho de 2010, Kibon 

Momentos superou em 63% a estimativa de volume de 

vendas proposta em seu lançamento e, em apenas três 

meses, sua distribuição foi melhor do que a de seu prin-

cipal concorrente. Vale ressaltar que a marca alcançou 

também share de 0,8%, dado muito relevante para a che-

gada no mercado.

iDENTiDADE ViSuAL WiCKBOLD (2010/2011)

Desde 2010, a Dabster Comunicação mantém uma 

parceria extremamente produtiva com a Wickbold. Em 

2012, foi escolhida a agência de comunicação integrada 

da empresa. 

A Dabster 
Comunicação 
realizou um 
trabalho 360° para 
Kibon, da Unilever, 
em 2010

dAbSter comuNicAção      MARkETINg
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Em 2011, a Dabster Comunicação participou de um 

importante projeto, com o objetivo de reposicionar a 

comunicação da marca Wickbold no PDV e deixar a ex-

posição de seus produtos mais atrativa e de fácil reco-

nhecimento pelo consumidor, entre eles as linhas Light, 

Grão Sabor, Estar Bem, Os Clássicos, Torradas, Lanches e 

Pães do Mundo. O projeto, que é considerado um marco 

na relação das empresas, contemplou a segmentação e 

organização dos produtos Wickbold. Para desenvolvê-lo, 

a Dabster Comunicação criou o novo conceito gráfico 

trabalhando as formas orgânicas e acentuando as cores 

já utilizadas pela marca em equilíbrio a tons sóbrios. A 

partir do key visual aprovado, desmembrou-se a comu-

nicação para as demais linhas, reforçando cada catego-

ria com seus benefícios e atributos de forma impactante, 

sem perder a padronização gráfica do projeto em todas 

as peças. O trabalho necessitou de uma pesquisa deta-

lhada em campo, para colher a opinião dos consumido-

res do PDV. 

Neste trabalho, a agência desenvolveu todos os ma-

teriais de PDV, além de peças especiais na comunicação, 

bem como uma campanha de incentivo para equipes de 

vendas. 

O resultado de todo esse empenho está no conceito 

criativo da agência, que reforça o posicionamento de Wi-

ckbold: uma marca premium, já reconhecida e admirada 

pelos consumidores, que oferece produtos inovadores 

de qualidade.

VERãO BANANA BOAT/ENERGizER 

(DE NOVEMBRO/2011 A MARçO/2012)

Escolhida a agência para trazer a marca para o país, 

a Dabster Comunicação desenvolveu para Banana Boat 

um trabalho completo, composto por campanhas on e 

offline que vão desde a ambientação no PDV, promoções 

para o consumidor e para os internautas até campanhas 

de incentivo aos vendedores. O objetivo era aumentar a 

proximidade de Banana Boat com o consumidor nacio-

nal, já que a marca estava anunciando também o início 

de sua produção no Brasil. Ao todo, a Energizer investiu 

US$ 5 milhões na marca Banana Boat, entre ações em TV 

a cabo, mídia digital, lojas e promoções.

No PDV, a Dabster Comunicação criou um enxoval de 

peças específico para comunicar o institucional da mar-

ca, levando em conta a padronização gráfica em todos 

os pontos de contato, o que ajudaria o consumidor a 

construir a imagem de Banana Boat, além de consolidá-

-la. Nesta campanha, vale ressaltar também a criação de 

peças estruturais, que traziam design inovador e criativo, 

dando ainda mais visibilidade à marca, entre elas: um dis-

play Ilha, display antifurto e display de chão.

Para os consumidores, a agência elaborou a promo-
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ção “Família na Ilha”, que levou cinco famílias para 

viver uma experiência inusitada em um paraíso ex-

clusivo.  A Dabster Comunicação foi responsável 

pela pesquisa e negociação do local, que ganhou 

uma roupagem específica da marca, desenvolvi-

da pela agência. Na Ilha de Banana Boat os ga-

nhadores desfrutaram de um final de semana de 

passeios, atividades de recreação, relaxamento, 

jantares e festas, tudo organizado pela Dabster 

Comunicação. 

Nas redes sociais, a agência iniciou o relacio-

namento da marca com o consumidor através de 

um elaborado trabalho de marketing digital. No 

Twitter, premiou os seguidores com diversos produtos e 

no Facebook, criou um concurso cultural que premiou 

com R$ 5 mil a resposta mais criativa à pergunta “Como o 

protetor solar faz parte de sua família?”. A Dabster Comu-

nicação também criou um game social chamado “Clique 

Solidário”, no qual os participantes usavam um aplicati-

vo do Facebook para montar um quebra-cabeça. A cada 

peça, a empresa doou R$ 1 ao Grupo de Apoio ao Adoles-

cente e à Criança com Câncer (GRAAC). O jogo chegou 

ao final quando o quebra-cabeça, composto por 10 mil 

peças, foi montado. 

Já para a equipe de vendas, a agência desenvolveu a 

campanha de incentivo batizada de “Na Trilha da Ilha”, 

visando estimular os 1.400 representantes de vendas. Os 

dez melhores vendedores e seus acompanhantes tam-

bém puderam curtir um final de semana, com tudo pago, 

na Ilha Banana Boat, gerando expressiva interação, que 

estimulou a parceria entre empresa e vendedores.

Além disso, a Dabster Comunicação contratou e coor-

denou junto ao cliente todo o trabalho de assessoria de 

imprensa, que tinha como objetivo reforçar ainda mais a 

divulgação da chegada da marca ao país. 

Através do trabalho realizado pela agência, o share da 

marca cresceu mais de 100%, indo de 0,9% para 2,1% em 

sua categoria, número muito expressivo para uma marca 

nunca antes trabalhada no Brasil.

AMARRADãO NO SEu PET/MARS (2009 A 2012)

Como resultado da parceria estabelecida entre a Da-

bster Comunicação e a Mars, a agência planejou, criou 

e executou as três edições consecutivas da campanha 

Amarradão no Seu Pet, 

das marcas Pedigree e 

Whiskas. Na mais recen-

te delas, que esteve nos 

pontos de venda nos me-

ses de março e abril des-

te ano, a Dabster Comu-

nicação desenvolveu um 

conceito emocional e ao 

mesmo tempo divertido, 

voltado para os laços en-

tre os donos e seus pets. A 

mecânica era baseada na 

dinâmica “Comprou, Ganhou”, com brindes exclusivos e 

personalizados para cães e gatos, baseada em uma tabela 

de pontos diferenciada, que permitia ao consumidor es-

colher seu brinde de acordo com os produtos adquiridos.

A agência foi responsável por toda a ação, desde seu 

planejamento até a produção dos materiais de ponto de 

venda e dos brindes, bem como pela logística e opera-

cionalização da campanha, que atingiu grandes e médios 

varejistas dos canais direto e indireto, além de pet shops 

e lojas especializadas.

Em 2012, a ação teve um alcance três vezes maior 

do que nos últimos dois anos, aumentando também a 

complexidade e o desafio para a agência. Como resulta-

do, 850 mil pessoas foram abordadas pelas promotoras 

treinadas pela agência, além de 250 mil brindes distribu-

ídos em 1.200 lojas em 60 cidades, entre elas: São Pau-

lo, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba, Ribeirão 

Preto, Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Porto 

Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Maceió, Fortaleza, Salva-

dor, Natal, João Pessoa, Recife, Belém, Manaus, Tagua-

tinga, Brasília, Goiânia e Cuiabá.

O incremento de vendas e a fidelização de consumido-

res alcançados pela promoção são seu maior resultado. 

Através da excelente percepção dos clientes, Amarradão 

no Seu Pet está entrando no calendário promocional dos 

donos de animais de estimação, varejo e lojas especiali-

zadas, que aguardam sempre a próxima edição, ansiosos 

pelas novidades e pelos brindes criativos.  

úLTIMOs TRAbALhOs

Em 11 anos de mercado, a Dabster Comunicação pla-

A agência planejou, 
criou e executou 
as três edições 
consecutivas 
da campanha 
Amarradão no Seu 
Pet, das marcas 
Pedigree e Whiskas
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nejou e executou projetos completos para diver-

sos clientes. A seguir estão os detalhes dos últimos 

trabalhos emblemáticos realizados pela empresa:

AçÕES PARA uNiLEVER

Em 2012, a Dabster Comunicação foi escolhida 

como agência responsável pelas campanhas de 

marketing promocional de AdeS. A agência criou 

a promoção AdeS é Sua Praia no Verão, uma ação 

de Compre e Ganhe que presenteou os consumi-

dores com nécessaries exclusivos, desenvolvidos 

pela Dabster Comunicação. Ao todo, 1,5 milhão 

de pessoas foram abordadas pelas promotoras em 

mais de 270 supermercados de médio e grande 

porte nas principais capitais do País. Foram distri-

buídos 123 mil nécessaires e mais de 300 mil de-

gustações realizadas. 

Também para a marca AdeS, a equipe da Dabster Co-

municação mergulhou de cabeça no verão gaúcho, le-

vando receitas especiais preparadas com produtos AdeS, 

percorrendo diversas praias do Rio Grande do Sul, com 

uma carreta itinerante. Banhistas de Tramandaí, Capão da 

Canoa, Praia do Quintão, Praia do Pinhal e outras pude-

ram aprender a fazer bebidas refrescantes com os pro-

dutos AdeS. Na praia de Atlântida, também no Rio Gran-

de do Sul, a Dabster Comunicação levou a marca para o 

evento Villa 2012, realizado pela RBS, promovendo de-

gustações nos finais de semana, atendendo a cerca de 

500 pessoas por dia.

Já para Axe, a Dabster Comunicação teve de vol-

tar à sala de aula para elaborar uma ativação de marca. 

Na ação Axe University, a agência apresentou, na práti-

ca, a diferença entre Desodorante Bodyspray (perfume) 

e Antitranspirante Axe (proteção). Através de uma blitz, 

professoras e alunas nota 10 abordaram o público-alvo: 

estudantes homens, entre 18 e 24 anos, de todas as clas-

ses sociais. A ação, que durou de agosto a novembro de 

2011, visitou mais de 600 faculdades e atingiu cerca de 

400 mil estudantes em 12 cidades da região Sudeste. O 

sucesso da ação teve grande repercussão nas redes so-

ciais, atingindo mais de 300 mil “likes” no Facebook.

Para a Kraft Foods, a agência realizou ação de ativa-

ção de marca para Tang, promovendo degustações dos 

novos sabores de Tangolé durante todo o verão de 2012. 

Neste trabalho, a Dabster 

Comunicação também foi 

responsável pela ambien-

tação dos pontos de ven-

da e por toda a logística da 

ação, que aconteceu em 

812 lojas espalhadas pe-

las regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do país. Ao 

todo, foram contratadas e 

treinadas 600 promotoras 

em todo o país, etapa pos-

sível graças à parceria com 

agências coligadas em 

todo o território nacional. 

Como resultado, 1 milhão 

de pessoas foram abordadas pelas promotoras, 600 mil 

degustações realizadas e mais de 300 mil brindes distri-

buídos.   

CRiAçÕES PARA KiMBERLy-CLARK

Já para a Kimberly-Clark, a agência voltou a ser crian-

ça. Em um trabalho de criação detalhado, inseriu um tom 

lúdico ao material de ponto de venda para toda a linha 

BCC – Baby and Children Care, que envolve categorias 

como: toiletries, fraldas e wipes. O conceito trabalha-

do foi o “Especialista no Cuidado do Bebê”, sob o qual a 

agência desenvolveu um amplo material de PDV. As pe-

ças começaram a ser expostas nos PDVs do Brasil todo 

em maio deste ano. Também para a Kimberly-Clark, a 

agência desenvolveu toda a comunicação para o lança-

mento do Creme Preventivo de Assaduras Huggies Turma 

da Mônica Amêndoas, sendo responsável pela criação de 

um Sales Kit especial para a equipe de vendas da empresa 

e por intervenções durante a convenção da empresa, que 

aconteceu em março. 

ATiVAçÕES à ENERGizER

Após realizar um trabalho completo para Banana Boat, 

a Dabster Comunicação estreitou seus laços com a Ener-

gizer e está desenvolvendo ativações para a marca de lâ-

minas Schick, também da empresa americana. Este ano, 

a agência criou e produziu um pack promocional Schick 

com o objetivo de lançar uma embalagem prática e atra-

Em 2012, 
a Dabster 
Comunicação 
foi escolhida 
como agência 
responsável 
pelas campanhas 
de marketing 
promocional de 
AdeS
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tiva para o consumidor. O trabalho, que durou cerca de 

cinco meses, abrangeu desde o processo criativo até o 

desenvolvimento dos protótipos, criação das caixas de 

embarque e adequação dos packs para o varejo. 

RuMO AOs PRóxIMOs DEsAfIOs

Todos esses trabalhos, que são apenas parte de um 

portfólio extenso e bem-sucedido, foram comemorados 

recentemente no 11º aniversário da Dabster Comunica-

ção, dia 18 de maio de 2012. 

Os exemplos citados são fruto de uma equipe quali-

ficada e dedicada, que não mede esforços criativos para 

atender e superar as expectativas dos clientes. 

Tal determinação dessas pessoas nos faz ter a certe-

za de estarmos no caminho certo, colocando em prática 

os investimentos previstos na ordem de R$ 1 milhão para 

este ano, na qual estão incluídas as ações de retrofit, nova 

identidade visual e criação da área Digital, além das con-

tratações para as áreas de produção, eventos e criação, 

que devem saltar 30% no período. 

Diante deste universo, reafirmamos nossa estimativa 

de crescer 20% em 2012 e, assim, conquistar mais share 

de mercado, sempre de maneira profissional, mas com 

muita pegada!

Carlos Palomino e Cezar Gardesan são sócios-diretores da Dabster Comunicação.
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EgEsA ENgENhARIA

Elmo Teodoro Ribeiro

uma empresa que constrói um país. Fundada há 50 anos, em 1962, a Egesa Engenharia é uma 

empresa mineira que surgiu para atuar no mercado nacional de engenharia e construção pesada. 

Em 1985, um grupo de experientes engenheiros assumiu seu controle acionário, dando uma nova 

dinâmica operacional e administrativa. 

Ao longo dos anos, entendemos que a diversificação 

nas áreas de atuação é de extrema importância para nos 

adequarmos às demandas do mercado e crescermos den-

tro dele. Por isso, a Egesa responde hoje pelos seguintes 

negócios: rodovias, óleo e gás, casas populares, sanea-

mento, irrigação, barragens, pontes e viadutos, restaura-

ção e conservação de ferrovias, aeroportos etc. 

Atualmente, a empresa participa de importantes pro-

jetos, como a obra de um dos estádios que irá sediar a 

Copa do Mundo de 2014, o Mineirão, em Belo Horizon-

te; a construção de casas pelo projeto “Minha Casa, Mi-

nha Vida”; a ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo; 

a construção de rodovias em Angola, na África; a cons-

trução da ponte Estaiada entre Brasil e Guiana France-

sa; além de obras de infraestrutura para a Petrobras e a 

Vale. Durante sua trajetória, a Egesa já realizou grandes 

projetos de alta complexidade que contribuíram para o 

crescimento e desenvolvimento do Brasil, como as du-

plicações das rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, 

a pavimentação da rodovias Transamazônica, a constru-

ção de gasodutos da Companhia de Gás de Minas Gerais 

(Gasmig), a construção de parte do Gasoduto Gasbel II 

da Petrobras, além de obras de saneamento, barragens e 

urbanização, entre outras. 

cINcO DécADAs cONTRIbuINDO
PARA A cONsTRuçãO DO bRAsIL



53
maio/junho 2012      inSiGhTCase studies     eGeSA eNGeNHAriA      ENgENhARIA

Com sede em Belo Horizonte e escritórios comerciais 

em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do 

país, a Egesa possui obras em todo o Brasil e no exterior, se 

consolidando como prestadora de serviços para grandes 

empresas, como Petrobras e Vale.  

A Egesa é a 14ª maior construtora do Brasil, segundo a 

revista O Empreiteiro e vive um momento de grande cres-

cimento. Em 2009, ela se destacou como a empresa que 

mais cresceu no país (130,8%), de acordo com a revista 

Exame – Melhores e Maiores. No ano passado, seu fatura-

mento atingiu cerca de R$ 1 bilhão.

A marca Egesa está presente desde o extremo norte do 

país, no Oiapoque, até o sul do Estado de São Paulo, em 

projetos dos mais diversos portes. Uma das maiores do 

Brasil em número de obras executadas, totalizando mais 

de 300, a empresa possui hoje aproximadamente 10 mil 

funcionários que operam em cerca de 30 frentes.

Corpo técnico experiente e qualificado, excelente in-

fraestrutura e moderno parque de máquinas conferem a 

agilidade e a competência necessárias para executar si-

multaneamente, em diversas localidades, os mais grandio-

sos projetos. 

Consciente de sua responsabilidade social, a Egesa pro-

cura fazer da engenharia um meio de construir um Brasil 

melhor, preservando o meio ambiente, valorizando o ele-

mento humano e criando oportunidades de trabalho nas 

comunidades onde atua. Fiel a essa filosofia, a empresa 

mantém sempre o padrão de qualidade que tornou o seu 

nome sinônimo de excelência em engenharia. 

cOMPLExO uRbANÍsTIcO PARQuEs DO vALE

Uma grande novidade na Egesa é a sua subsidiária que 

surgiu para atuar no setor imobiliário: a Parques do Vale, 

que já estreia com o projeto de um grandioso complexo 

urbanístico, em uma área de 5 milhões de m², o equiva-

lente a 500 campos de futebol, localizada no município 

de Caratinga (MG) na próspera região do Vale do Aço (11º 

maior PIB do país).

O complexo urbanístico irá abrigar mais de 30 mil pes-

soas e foi desenvolvido a partir dos ideais de planejamento 

urbano, focado, principalmente, na qualidade de vida. O 

empreendimento está localizado próximo à lagoa Silvana 

– lago natural de 400 hectares cercado pela Mata Atlân-

tica preservada. Entre a compra do terreno, projetos e a 

viabilização da infraestrutura básica,  a previsão é de que 

sejam aplicados mais de R$ 620 milhões.

A planta prevê dez glebas, divididas em área de lazer, 

habitacional, comercial e industrial, com estruturas com-

plementares, como creches, escolas, hospitais, posto po-

licial e transporte público, além de outros serviços de con-

veniência. Até agora, foram feitos 80% da terraplanagem e 

80% da drenagem pluvial. Todas as ruas já estão abertas e 

os lotes, demarcados. Estão em andamento o asfaltamen-

to de diversas ruas e as obras estruturais de água e esgoto. 

Fundação 1962

áreas de atuação Construção de casas, óleo e gás, obras industriais, 
rodovias, saneamento, irrigação, barragens, pontes 
e viadutos, restauração e conservação de ferrovias, 
aeroportos

Empregos 10.000

Faturamento em 2011 Cerca de R$ 1 bilhão

Principais empreendimentos atuais Obras na refinaria Comperj, da Petrobras, Gasoduto 
Gasfor, da Petrobras, Ponte Estaiada – Guiana 
Francesa, ampliação da Marginal Tietê, obras 
na Refinaria Abreu Lima – RNEST, da Petrobras, 
construção de casas do programa “Minha Casa, Minha 
Vida”, obras de pavimentação e ferroviárias para a Vale

Sede Bairro Olhos D’água – Belo Horizonte (MG)

TABELA

SOBRE A EGESA ENGENHARiA
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Toda a obra de infraestrutura das três primeiras gle-

bas lançadas (Parque Lagoa Silvana, Center Park e 

Business Park) será entregue até dezembro de 2012. 

O diferencial do projeto está baseado em três 

importantes vetores: planejamento urbano, orde-

namento territorial e demanda imobiliária. Com 

essa fórmula, criamos todo o cenário para oferecer 

qualidade de vida, segurança, infraestrutura habita-

cional, de lazer, comercial e industrial e meio am-

biente preservado. Assumiremos todos os serviços 

de água, luz e esgoto, de maneira que não deixaremos ne-

nhum passivo para o município.  

Outro diferencial do projeto é a grande oferta de  

áreas de diferentes tamanhos e valores destinados a todas 

as classes. Os lotes do Parques do Vale variam de 300 a 5 

mil m2. Importante ressaltar também o porte do sistema 

viário principal e secundário, que é um dos pontos altos do 

empreendimento, pois permite um fluxo de trânsito fluido.

ObRAs EM ANDAMENTO

MiNEiRãO

A Egesa está participando das obras para reforma e 

modernização do estádio Mineirão, na região da Pampu-

lha, em Belo Horizonte. Para realizar a terceira etapa das 

obras do estádio, o governo de Minas optou pelo modelo 

de gestão compartilhada, por meio de uma parceria públi-

co-privada (PPP). Assim, cabe ao consórcio Minas Arena, 

formado pelas empresas Construcap, Egesa e Hap Enge-

nharia, as intervenções de restaurações e modernização 

que serão executadas em dois anos e a operação e ma-

nutenção do estádio por 25 anos, sob monitoramento e 

controle do governo do Estado. As obras têm conclusão 

prevista para dezembro de 2012. 

Esta fase pode ser considerada a mais importante do 

projeto, pois nela será feita toda a adequação final do 

complexo do estádio.  Com todas as atividades dentro do 

cronograma previsto, as obras do Mineirão têm se desta-

cado também pela qualidade: as empresas consorciadas 

receberão o certificado LEED (Liderança em Design, Ener-

gia e Meio Ambiente) no GBC – Conselho de Construção 

Sustentável Brasileiro. Essa conquista é muito importante, 

uma vez que poucos empreendimentos possuem a certifi-

cação. Para que uma empresa tenha esse certificado, uma 

série de requisitos quanto a sustentabilidade e respeito ao 

meio ambiente devem ser 

atendidos. 

Com o cronograma 

100% dentro do prazo, o 

estádio está sendo prepa-

rado para a Copa das Con-

federações 2013 e Copa do 

Mundo de 2014 e a con-

clusão da obra está prevista 

para o fim de 2012. 

Tendo em vista a importância de promover a reinserção 

social no projeto, foi firmada, em junho de 2011, uma par-

ceria com a Secretaria do Estado de Defesa Social para o 

emprego de mão de obra de apenados na reforma e mo-

dernização do estádio.  Antes de serem encaminhados às 

vagas, os apenados passam por um processo seletivo, o 

que garante a integridade e o compromisso de todos.  

Sem diferenciação dos demais funcionários, todos os 

apenados possuem benefícios, como alimentação e trans-

porte. Além da redução da pena a cada dia trabalhado, eles 

recebem um salário mensal. 

ANGOLA

Em junho de 2011, a Egesa deu início a mais uma obra 

em Angola, na África, realizada em consórcio com a LM 

Grupo Ltda., e com previsão de término para maio de 

2013. A obra consiste na construção de dois trechos de 

estrada, com extensão total de 65 km, ligando a província 

do Bengo à de Kwanza-Norte, cuja fronteira física se dará 

por uma ponte de 80 m de extensão, atravessando o Rio 

Zenza. Com o valor de aproximadamente US$ 63 milhões, 

este contrato é de grande importância para que a Egesa se 

consolide no mercado da construção pesada em Angola. 

ObRAs cONcLuÍDAs

PROVíNCiA DO BENGO

Em junho de 2010, a empresa finalizou e entregou as 

obras, com a inspeção para emissão do Certificado de En-

trega Provisória, da estrada de 44 km ligando as cidades 

de Úcua a Pango Aluquém, na África. Os trabalhos foram 

realizados em Angola, na província do Bengo, e conta-

ram com 1.270 profissionais. A entrega ocorreu dentro do 

prazo contratual e, para sua execução, a empresa enviou 

A Egesa foi criada 
há cinquenta 
anos para atuar 
no mercado de 
engenharia e 
construção
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mais de 200 funcionários do Brasil para Angola. Entre os 

profissionais destacamos engenheiros, técnicos, pessoal 

administrativo, instrutores de treinamento, pessoal de ma-

nutenção, operação e outros, mas também contratamos 

mão de obra local.

A entrega representa uma grande vitória para a empre-

sa, uma vez que o consórcio LM / Egesa conseguiu su-

perar as adversidades de um trabalho em um local com 

condições precárias e manter o foco na qualidade de seus 

serviços e no cumprimento do contrato. Em uma época 

em que Angola ainda sentia os impactos da crise financei-

ra mundial, fazendo a maior parte das empresas paralisar 

seus serviços, a conclusão da estrada reforça o compro-

misso da Egesa em participar do processo de reconstru-

ção do país. 

CONSTRuçãO DE ATERRO SANiTáRiO 

O primeiro aterro sanitário construído e administrado 

pela Egesa foi concluído em novembro de 2011 na cida-

de de Ribeirão das Neves (MG). O empreendimento, que 

irá receber resíduos da população local por 24 anos, foi 

construído com base em técnicas de engenharia que se-

guem todas as normas e legislações ambientais vigentes. 

As obras tiveram início em setembro de 2010, com aproxi-

madamente 40 funcionários.

OBRA EM FERNANDO DE NORONHA

A Egesa gosta de vencer desafios. Em dezembro de 2011 

foi concluída, em consórcio com a Queiroz Galvão, uma 

obra em Fernando de Noronha (PE). Iniciado em agosto 

de 2011, o empreendimento consistiu na recuperação das 

condições de acesso e navegação, com a execução do 

reforço do molhe de pedras e a dragagem do canal de 

acesso da bacia de manobras do Porto Santo Antônio. A 

intervenção foi executada com a utilização de balsas e re-

bocadores transportando pedras de três a seis toneladas, 

do Porto de Suape à Ilha, numa extensão de 540 km. Um 

guindaste de 120 e outro de 60 toneladas, montados so-

bre uma balsa, fizeram a colocação das pedras no reforço 

do molhe. Essa operação de engenharia foi inédita e os 

equipamentos, adaptados para isso. 

Visando qualificar seus colaboradores e instruí-los para 

a preservação do meio ambiente, as empresas consor-

ciadas, em parceria com os órgãos fiscalizadores do local 

(ICMBio e o Projeto Tamar), realizaram diversos encontros 

educativos que contribuíram para o desenvolvimento e 

sucesso da obra. Foram realizados treinamentos e DDSMS 

adequados à realidade local. Desenvolvemos uma norma 

de conduta totalmente de acordo com as leis e normas 

ambientais da ilha. Nossos colaboradores também partici-

param de palestras do ICMBio para se adaptarem e conhe-

cerem bem o local de trabalho. 

Com um efetivo de 80 funcionários, esse é mais um 

empreendimento que demonstra a atuação da Egesa nos 

diversos setores. Essa conclusão colocou a empresa entre 

as construtoras capazes de realizar obras portuárias em 

ilhas oceânicas, com elevado grau de isolamento e grande 

dificuldade logística. Além disso, nos proporcionou traba-

lhar com o transporte marítimo.  

iNOVAçãO E BELEzA NA MARGiNAL TiETê

Inaugurada em julho de 2011, na zona norte da capi-

tal paulista, a Ponte Estaiada Governador Orestes Quércia 

integra o projeto da Nova Marginal Tietê. Com 660 m de 

comprimento por 15,20 m de largura, seu objetivo é ligar a 

Avenida do Estado à pista central da Marginal.

Construída com base em técnicas modernas de enge-

nharia, esse pode ser considerado um marco para Ege-

sa, pois representa mais um projeto inovador concluído, 

além de estar localizado no maior conglomerado urbano 

do Brasil. Com 55 m de altura e 88 cabos de sustentação, 

a ponte tem o diferencial de ser revestida com um verniz 

especial antipichação. A obra foi executada em consórcio 

com a Empresa Industrial Técnica (EIT), sob supervisão do 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa).

ESTREiTANDO RELAçÕES ENTRE BRASiL E FRANçA

Medindo 378 m de comprimento e 15,60 m de largu-

ra, a Ponte Oiapoque contou com 520 colaboradores da 

Egesa no pico de sua obra. O projeto teve o objetivo de 

interligar o Brasil, no estado do Amapá, à Guiana Francesa, 

promovendo assim o intercâmbio cultural entre os povos 

e a integração das duas nações. Por se tratar de uma obra 

emblemática e ser binacional, ela espelha toda a beleza e 

suntuosidade, evidenciando a capacidade, o comprometi-

mento e a determinação da equipe como um todo.  Com a 

conclusão da Ponte Oiapoque, o transporte terrestre entre 

os dois países foi intensificado, gerando uma redução de 

eGeSA eNGeNHAriA      ENgENhARIA
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custos para os consumidores e potencializando as transa-

ções bilaterais.

ALguMAs ObRAs EM ExEcuçãO

MiNHA CASA MiNHA ViDA

Em junho de 2011 aconteceu um importante marco 

para a Egesa: a entrega de 55 unidades habitacionais da 

obra de Barreiros (PE), parte do programa do governo de 

Pernambuco chamado “Reconstrução da Mata Sul”, que 

compreende os serviços de terraplenagem e construção 

de casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida, 

de zero a três salários mínimos, da Caixa Econômica Fe-

deral.

Esta obra apresenta grande relevância para a empresa, 

pois foi a primeira no segmento de casas populares para 

atender ao programa do Governo Federal, Minha Casa Mi-

nha Vida, além de consolidar o nome da Egesa no estado 

de Pernambuco. Também possui um caráter pioneiro, ao 

implantar uma nova metodologia construtiva, substituin-

do o modelo convencional de alvenaria e telhas por “pré-

-moldados”; paredes em concreto com ar incorporado e 

Isotelhas, compostas de aço e poliuretano. Esse método 

eleva a capacidade de conforto térmico e acústico, além 

de garantir a durabilidade e qualidade do produto final.   

A entrega parcial ocorreu antes do prazo previsto, para 

atender às famílias que ficaram desabrigadas com as chu-

vas que assolaram a região em junho de 2010. E isso acon-

teceu graças à combinação de modernos recursos com o 

empenho de todos os 950 funcionários que trabalham na 

obra atualmente. Para que esta entrega fosse possível uti-

lizamos galpões inflados para trabalhar mesmo na época 

de chuvas da região, além de concentrar todas as equi-

pes nesta tarefa bastante difícil. Recentemente iniciamos 

a construção de novas casas, em Pernambuco, e iremos 

construir também no Maranhão e em Paraíba, totalizando 

mais de 6.000 casas.

OBRA DA ETDi NA REFiNARiA ABREu E LiMA

A obra da ETDI na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), no 

município de Ipojuca (PE), encontra-se em ritmo acelera-

do. Executada em consórcio com a TKK Engenharia, con-

siste na construção da Estação de Tratamento de Dejetos 

Industriais da RNEST, com o objetivo final de tratar a água 

utilizada no processo de refino do petróleo para reutilizá-

-la no mesmo processo. A RNEST será a primeira refinaria 

do Brasil que terá uma ETDI desde o início da sua con-

cepção. Portanto, trata-se de uma obra ecologicamente 

correta e tornou-se referência por atender aos requisitos 

atuais de responsabilidade socioambiental. O consór-

cio CETDI utilizará tecnologia inovadora que oferece alta 

qualidade aos efluentes tratados e o mínimo de impac-

to ambiental. O diferencial desta tecnologia é o uso do 

sistema de Biorreatores com Membranas (MBR) filtrantes 

microporosas, que retêm vírus e bactérias, produzindo um 

efluente desinfetado.   

Ao final do tratamento, o efluente atende às normas 

mais restritivas de descarte impostas pela legislação, além 

de estar apto para reuso. Outro destaque pode ser obser-

vado na montagem dos pré-moldados utilizados nas tor-

res de resfriamento, em que o supervisor de montagem 

Daniel Mendes criou o Dispositivo para Içamento e Libera-

ção de Pino (DILP) objetivando a redução de riscos e oti-

mização dos recursos.

REPLAN E COMPERj – PETROBRAS

Em consórcio com a Jaraguá,  a Egesa executa outras 

duas grandes obras para a Petrobras.

A primeira consiste no fornecimento de bens e presta-

ção de serviços para o “Off-site” da Carteira de Diesel da 

Refinaria do Planalto Paulista (REPLAN). O outro projeto, 

iniciado em março de 2011, trata da implantação dos Tan-

ques de Armazenamento, parte da construção de empre-

endimentos para o Implementação de Empreendimento 

para o COMPERJ (IECOMPERJ).

VALE – VARGEM GRANDE

Já para o cliente Vale, a Egesa está realizando, desde 

2011, serviços de terraplanagem, contenção e drenagens 

nas áreas de implantação do Projeto ITM/ Vargem Grande, 

nos municípios de Nova Lima (MG) e Rio Acima (MG). 

NOvOs cONTRATOs PARA 2012

OBRAS DA PETROBRAS

Em janeiro deste ano foi conquistada uma nova obra, 

em Uberaba (MG), que consiste na terraplanagem para 

a construção de uma fábrica de fertilizantes, conhecida 

como Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN) para 

a Petrobras. Com a autorização de serviço no dia 10 de 
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janeiro, iniciou-se a mobilização de planejamento 

e projetos. A princípio foram contratados 25 fun-

cionários, mas a expectativa é atingir o número de 

250 profissionais. Com previsão de conclusão para 

outubro deste ano, esse é o primeiro passo para a 

instalação da fábrica de fertilizantes. Com a exce-

lência dos nossos trabalhos, poderemos adquirir a 

chance de executar as demais fases do empreendi-

mento, como a montagem da fábrica e o gasoduto.

A Egesa também iniciou neste ano a construção 

do Acesso Comperj, também da Petrobras, onde já 

realizava obras. Localizado em Itaboraí (RJ), o em-

preendimento consiste na construção civil de uma 

via de acesso para o transporte de equipamentos 

especiais. A via terá 19 km, sendo que a mão de 

obra prevista é de 500 colaboradores da Egesa e 

200 terceirizados. Apesar de ser uma obra tradicional no 

portfólio da empresa, as circunstâncias do local são atí-

picas, associadas às questões de responsabilidade social 

dentro das comunidades. Em decorrência dos desafios, o 

Acesso Comperj reforça nossa presença no empreendi-

mento e aumenta a confiança de nosso cliente. 

OBRAS DA VALE

Outra conquista importante foi a obra da Vale, que 

consiste na duplicação da ferrovia Minas-Vitória, que au-

mentará o escoamento da produção da contratante neste 

local. Com o processo de mobilização já iniciado e expec-

tativa de 1.400 funcionários para o pico, a obra está previs-

ta para ser finalizada em 2014. Com a duplicação de uma 

ferrovia de extrema importância para a Vale, e de um altís-

simo nível de dificuldade de execução, a Egesa demonstra 

seu potencial e amplia suas oportunidades.

QuALIDADE

A Egesa possui o certificado ISO 9001 desde 2002 e, 

recentemente, recebeu sua re-certificação no PBQP-H 

SIAC e ISO 9001:2008. Essa conquista demonstra o bom 

desempenho e garante confiabilidade aos processos da 

empresa, reconhecida por respeitadas instituições e publi-

cações especializadas no setor de construção pesada do 

país. A empresa possui também, desde dezembro de 2010, 

as certificações ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Todos os projetos executados pela Egesa refletem o 

cuidado com o meio am-

biente, que começa nos 

escritórios e se estende às 

suas obras e à comunida-

de. Em todos eles, faz-se o 

uso racional e sustentável 

dos recursos naturais e se 

promove a recuperação da 

biodiversidade degradada 

durante as atividades, além 

de destinarem-se correta-

mente os resíduos gerados.

Um sistema de gestão 

ambiental é implantado 

de acordo com os requi-

sitos normativos da NBR 

ISO 14001:2004. Esse trabalho é feito internamente com a 

conscientização dos funcionários por meio de treinamen-

tos e boas práticas, como campanhas de Gestão de Resí-

duos, de Preservação Ambiental e 5S. A Egesa também es-

tabelece parcerias fora da empresa, com órgãos públicos, 

escolas e instituições locais, para disseminar campanhas 

de preservação do meio ambiente às comunidades. 

A segurança e a saúde de todas as pessoas envolvidas 

nos processos da Egesa também são compromissos da 

empresa, que mantém campanhas informativas baseadas 

no padrão OHSAS 18001:2007. 

Adotar hábitos saudáveis dentro e fora da empresa faz 

parte do cotidiano de cada um que participa dos progra-

mas NutriAção Personalizada e Saúde e Bem-estar, que 

promovem a educação alimentar e incentivam o combate 

ao desperdício de alimentos. Outras ações, como o Cir-

cuito Egesa de Saúde, que oferece palestras e distribuição 

de cartilhas em parceria com o SESI, e o Programa Antita-

bagismo ajudam a manter os funcionários saudáveis.

O respeito ao meio ambiente e à vida são valores pre-

sentes no dia a dia da empresa, nos processos e nas pes-

soas. Isso é ter compromisso com a qualidade.

REsPONsAbILIDADE sOcIAL

Para a Egesa, sempre existe uma forma de crescer e 

seguir em frente, seja capacitando continuamente o seu 

pessoal ou investindo recursos em projetos socioculturais. 

Hoje, a empresa conta com 80 funcionários portadores 

Os projetos 
executados pela 
Egesa refletem 
o cuidado com o 
meio ambiente, 
que começa nos 
escritórios e 
se estende às 
suas obras e à 
comunidade

eGeSA eNGeNHAriA      ENgENhARIA
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de necessidades especiais e patrocina atletas nas 

mesmas condições através do Projeto Ser e Fazer, 

que também viabiliza a participação de crianças de 

escolas públicas em eventos e competições espor-

tivas. 

Projetos como Menor e Aprendiz e Proerd inte-

gram empresa e comunidade, tornando a inclusão 

social e a cidadania valores reais para a Egesa. 

PREMIAçãO

No final de 2010, a Egesa recebeu o Selo de Res-

ponsabilidade Social e o Troféu Gratidão da Associa-

ção Cultural Divina Providência. Tais premiações são 

resultado de uma parceria na qual a empresa cola-

bora com projetos sociais desenvolvidos pela entidade. 

A Associação Cultural Divina Providência é uma insti-

tuição sem fins lucrativos que tem como objetivo princi-

pal a democratização do acesso à cultura e elaboração de 

programas voltados à profissionalização de jovens e adul-

tos em situação de risco pessoal e social. Seus projetos 

são desenvolvidos nas unidades: Cidade dos Meninos em 

Ribeirão das Neves, Lar dos Meninos, Lar dos Idosos São 

José e Creche Centro Infantil União, em Belo Horizonte. 

Há três anos a Egesa contribui com a associação por 

meio do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), que 

oferece a esses jovens o acesso à formação humana, re-

ligiosa e profissional, além da possibilidade de um futuro 

melhor. Essa é uma parceria que gera solidariedade e res-

salta a fraternidade que nos faz acreditar que a empresa 

pode ter sua parcela de contribuição positiva e agregadora 

a um projeto dessa grandeza. 

REsPEITO cOM cOMuNIDADEs INDÍgENAs

A obra rodoviária no município de Pacajá (PA) passa, ao 

longo do seu trecho, pela comunidade indígena Parakanã. 

De acordo com dados fornecidos pela Fundação Nacio-

nal do Índio (FUNAI), a tribo tem uma população de 221 

integrantes e entrada de terceiros é estritamente proibida.

Por ser situada no entorno da aldeia indígena, todos 

os colaboradores da obra devem ter conhecimento dos 

costumes e das condutas de boa convivência com a tribo. 

Para tanto, os funcionários participaram de uma série de 

atividades no canteiro de obras. Foram realizadas palestras, 

distribuição de cartilhas e sorteio de brindes com intuito 

de conscientizar e sensi-

bilizar a todos. Com essa 

ação, visamos informar 

nossos 297 colaboradores 

quanto às regras e cos-

tumes dos Parakanã, para 

que tudo transcorra dentro 

da normalidade. Além da 

cartilha, foram distribuídas 

regras de conduta e um in-

formativo com a descrição 

da organização indígena, 

sua religião e seus hábitos. 

EDucAçãO AMbIENTAL

A Egesa segue preocupada com a preservação e o res-

peito ao meio ambiente. Em 2011, profissionais de Serviço 

Social e Engenharia Ambiental desenvolveram atividades 

de conscientização e educação ecológica com a popula-

ção do entorno de duas obras.

Em Ribeirão das Neves (MG), as atividades aconteceram 

nas escolas da cidade, com a participação de 2.210 alunos. 

O trabalho teve como objetivo a conscientização da po-

pulação local sobre o Aterro Sanitário, que estava em fase 

de instalação na região. Também foram realizadas interven-

ções sistemáticas com funcionários e colaboradores sobre 

questões de resgate de flora, fauna e preservação ambien-

tal, direção defensiva e a importância do uso de EPI’S. 

Na obra rodoviária da BR 135, em Montes Claros (MG), 

as atividades foram realizadas nas escolas, comércio local 

e nos pontos de parada obrigatória da rodovia. Entre os 

temas abordados estavam a preservação dos mananciais e 

de espécies ameaçadas e redução de queimadas. O traba-

lho tem o objetivo de informar as comunidades locais so-

bre as questões relacionadas ao cuidado e à conservação 

do meio ambiente. 

APRENDIz LEgAL 

Valorizar a juventude e fortalecer vínculos dentro do 

ambiente coorporativo é um compromisso da Egesa. Im-

plementado há cinco anos, o programa Aprendiz Legal 

oferece oportunidade a 80 estudantes de 16 a 19 anos 

de terem seu primeiro emprego, contribuindo para o seu 

aprendizado e a inclusão no mercado de trabalho.

A empresa 
conta com 80 
funcionários 
portadores de 
necessidades 
especiais e 
patrocina atletas 
nas mesmas 
condições
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Recentemente o programa passou por uma reconfigu-

ração e ganhou um diferencial no momento da escolha 

dos menores. Reforçando a importância da interação fa-

miliar, os filhos de funcionários passaram a ter prioridade 

para ocupar as vagas disponíveis. Dessa forma, além de 

conhecer o ambiente de trabalho, eles têm a oportunida-

de de compartilhar experiências com seus próprios pais.

Para o bom resultado do programa, foram firmadas 

duas importantes parcerias que contribuem para o de-

sempenho dos menores. A Rede Cidadã, idealizadora do 

projeto, oferece apoio psicológico, pedagógico e didático 

aos jovens, enquanto a IBM disponibiliza cursos de idio-

mas e tecnologia da informação a todos eles. 

PROgRAMA hAbITAR

Desde julho de 2011, a Egesa realiza trabalhos sociais 

com os moradores das unidades habitacionais construí-

das pela empresa, através do Programa Minha Casa Mi-

nha Vida, em Barreiros (PE). Intitulado Programa Habitar, 

o projeto visa criar mecanismos capazes de viabilizar a 

integração entre os moradores, e a participação dos mes-

mos para a melhoria da convivência local. O trabalho da 

empresa vem fomentar ações de cunho social, sustentá-

vel e de qualidade de vida na comunidade e o objetivo do 

programa é atingir 100% das famílias do empreendimento.

Em fevereiro de 2012, a obra recebeu a visita dos técni-

cos de projetos sociais da Caixa, que ficaram muito satis-

feitos e surpresos positivamente com o trabalho que vem 

sendo realizado. 

Atualmente a Egesa participa da construção de unida-

des habitacionais na Fazenda São Francisco (950 unida-

des), Engenho Baeté (1.200 unidades) e finaliza a obra na  

Fazenda Santa Clara (1.593 unidades). 

TERçA cIDADã

Pensando na promoção de bem-estar e qualificação 

dos nossos colaboradores, em 2011 foi implantado nas 

obras da Vale, em Vargem Grande (MG), o programa Terça 

Cidadã, que consiste na realização de atividades educati-

vas, de promoção pessoal e em grupo, com nosso público 

interno.

O programa, que completou um ano em 2012, é rea-

lizado quinzenalmente, às terças-feiras, após o jantar no 

refeitório do alojamento. Temas como saúde, segurança, 

alimentação e meio ambiente são trabalhados por profis-

sionais de cada área por meio de palestras, acompanha-

das de atividades recreativas, premiações, lanches, entre 

outras.

Em decorrência do sucesso do projeto nas obras onde 

ele foi implantado, a empresa pretende multiplicá-lo para 

os outros empreendimentos da Egesa. A Terça Cidadã co-

meçou em Angola e hoje está presente nas obras da Vale, 

em Itabirito e Barão dos Cocais (MG), e no Parques do 

Vale, em Ipatinga (MG).

eGeSA eNGeNHAriA      ENgENhARIA

Elmo Teodoro Ribeiro é presidente da Egesa Engenharia
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MORus IMóvEIs

Alexandre Lobo de Faria 

Fundada em setembro de 2011, a Morus imóveis chegou a Minas Gerais para competir de igual 

para igual com os grandes players do mercado. Para isso, a empresa adotou uma estratégia que 

alia infraestrutura, atendimento personalizado e atuação multidisciplinar. O inovador método 

de trabalho fez com que a Morus conquistasse clientes rapidamente e já figura entre as maiores 

empresas do setor imobiliário do Estado.

O startup demandou investimentos de R$ 2 milhões. 

Em menos de dois meses de funcionamento, a imobiliária 

já possuía uma carteira equivalente a R$ 800 milhões em 

Valor Geral de Vendas (VGV). A expectativa é chegar a R$ 1 

bilhão até o final de 2012.

Os fuNDADOREs 

A Morus nasceu da união de quatro empreendedores. 

Eu, Alexandre Lobo de Faria, troquei uma sólida carreira no 

segmento de tecnologia para investir na área imobiliária e 

me uni a três empresários com ampla experiência no setor 

– Gustavo Henrique Nunes, Lucas Reis e Marcelo Groppo. 

Cada sócio atua em uma área específica do negócio e eu 

respondo pela gestão da empresa.

O segmento de Imóveis Prontos e Revenda é coorde-

nado por Reis; o de Lançamentos, por Groppo; Terrenos 

e Novos Negócios ficam a cargo de Nunes. Temos espe-

cialistas, com áreas específicas para negócios específicos, 

o que traz uma série de benefícios para o cliente, como 

eficiência, rapidez e segurança. Esse modelo resulta no 

primeiro diferencial competitivo da Morus.

Formei-me em administração e logo que saí da facul-

dade, em 1990, abri uma empresa no ramo de alimentos. 

EsTRATégIA INOvADORA E
LIDERANçA DE MERcADO
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Um ano depois, porém, decidi desfazer o negócio. 

Fiz um teste e acabei sendo contratado pela IBM. 

Foi o primeiro passo para uma carreira de 20 anos 

na área de vendas do setor de tecnologia da infor-

mação (TI). 

Em 2008, adquiri uma participação em uma em-

presa de software e iniciei, com outros três amigos, 

a incorporação de dois empreendimentos imobili-

ários, visando a uma renda adicional com aluguéis. 

Dois anos mais tarde, decidi abandonar de vez a 

antiga profissão e me tornei sócio do Gustavo Nu-

nes, amigo de longa data que, à época, era proprie-

tário de uma imobiliária. A iniciativa deu certo e, ao 

lado de outros sócios, abri a Morus Imóveis.

Sempre atuei na área de vendas no setor de TI. Foram 

18 anos em empresas multinacionais americanas, onde 

aprendi a trabalhar em equipe, lidar com a pressão por re-

sultado e, consequentemente, conviver com o estresse de 

ambientes extremamente competitivos. Uma competição 

saudável, porém forte e agressiva.

Gustavo Nunes ingressou no mercado imobiliário aos 

26 anos, convidado por um familiar. Começou como um 

colaborador e aos poucos foi se realizando profissional-

mente. Inicialmente trabalhou como captador, batendo de 

porta em porta, nas casas de bairros da Zona Sul da capital 

mineira, captando terrenos para oferecer às construtoras. 

Dessa forma, desenvolveu um bom relacionamento com 

as construtoras e, cerca de um ano e meio depois, op-

tou por uma carreira solo, abrindo sua primeira empresa, a 

Vetorial Empreendimentos Imobiliários. Na Vetorial, Gus-

tavo começou a se destacar na venda de terrenos. Com 

o passar dos meses, se juntou a dois grandes corretores 

de terrenos e se tornou 

sócio na Plano Imóveis, 

uma empresa referência na 

atuação de venda de terre-

nos para incorporadoras. A 

partir daí não parou mais, 

participando como sócio 

de outras empresas do se-

tor até abrir a GN Imóveis, 

que tinha o foco, além dos 

terrenos, no mercado de 

locação. Foi na GN que 

Gustavo iniciou a socie-

dade comigo, e posterior-

mente, com o Lucas Reis, no que se tornou o embrião da 

Morus.

O administrador de empresas Lucas Reis é outro exem-

plo de jovem que resolveu abdicar de parte de sua juven-

tude em prol dos negócios. Sua trajetória começou aos 

17 anos, quando optou por trabalhar na incorporadora de 

sua família, conciliando os estudos com o trabalho. Jo-

vem e ambicioso, Lucas Reis tem 31 anos, é formado em 

administração de empresas e pós-graduado em gestão de 

negócios com ênfase em Projetos pela Fundação Dom 

Cabral. Aos 27 anos tomou a decisão de ir atrás de seu so-

nho e abriu seu próprio negócio, também na área imobili-

ária, porém de imóveis prontos e aluguéis. Sua decisão foi 

acertada, e após três anos sua empresa ganhou uma boa 

visibilidade e conquistou a credibilidade no mercado mi-

neiro; quando então se juntou ao Gustavo Nunes e a mim. 

Essa união proporcionou às nossas empresas mais “share 

de mercado” com foco específico e aumento da qualidade 

no atendimento ao cliente. Os negócios iam bem quando, 

pouco tempo depois, Marcelo Groppo se juntou ao grupo, 

e nasceu a Morus Imóveis.

Marcelo Groppo, publicitário começou sua trajetória 

profissional na área imobiliária na Construtora Tenda em 

1996, lá iniciou sua ascensão profissional, sendo campeão 

de vendas por três anos consecutivos, inclusive ganhador 

de prêmios (apartamentos) por performance.

Desde então construiu uma sólida carreira, passando 

por todos os setores relacionados à área comercial da em-

presa, inclusive treinamento e abertura de regionais como 

São Paulo e Rio de Janeiro.

100 milhões

120 milhões

40%

TR4 2011 TR2 2012

60 milhões

80 milhões

20 milhões

40 milhões

GRÁFICO 1

VALOR GERAL DE VENDAS (POR TRiMESTRE-TR)

Fundada em 
setembro de 
2011, a Morus 
Imóveis chegou a 
Minas Gerais para 
competir de igual 
para igual com os 
grandes players do 
mercado
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Devido aos resultados alcançados na regional 

Rio de Janeiro, que foi concebida e estruturada 

comercialmente por ele, foi convidado a assumir 

a Habitcasa - Rio de Janeiro, braço econômico da 

Lopes. Posteriormente foi promovido à área de re-

lacionamento nacional com os incorporadores do 

segmento econômico da empresa.

Em 2008, foi convidado a assumir como supe-

rintendente de vendas da Gribel (braço de lança-

mentos da Brasil Brokers em Minas Gerais), conse-

guindo um exponencial crescimento no resultado 

da imobiliária, cujo volume de corretores e lança-

mentos duplicou. Em meados de 2011, aberto a 

novos desafios, juntou-se ao nosso grupo na so-

ciedade da Morus.

Os PILAREs DA EMPREsA

Eu e os meus sócios chegamos à conclusão de que 

o primeiro passo para atingir o sucesso e satisfação dos 

clientes é investir em infraestrutura e em pessoas, uma das 

principais carências do setor, devido ao grande volume de 

negócios que esse mercado movimenta. 

Nossa sede foi montada em um espaço de 1.500 m2, 

minuciosamente planejado para trazer o conforto e toda a 

estrutura que o colaborador necessita para desempenhar 

o seu trabalho. 

Além disso, toda a equipe de vendas trabalha em es-

paço interno único, especialmente projetado para refletir 

a dinâmica do negócio. As estações de trabalho de cada 

equipe comportam gerentes e corretores, que comparti-

lham toda a composição de serviços oferecidos às equi-

pes. São mais de 300 posições de atendimento no salão 

principal, equipadas com central telefônica, ferramentas 

de TI e banco de dados de produtos.

A decoração interna da empresa oferece aos incorpo-

radores parceiros espaços de divulgação de seus produ-

tos. São verdadeiros outdoors, comunicando às equipes 

os principais diferenciais que devem ser apresentados aos 

clientes. 

Ao todo, cerca de 500 profissionais passam diariamente 

pela sede da Morus, situada em uma das regiões mais no-

bres da capital mineira, a região da Savassi. 

Além de sua matriz, a Morus possui também uma uni-

dade na Lagoa dos Ingleses, e inaugurou recentemente 

duas novas lojas, uma na 

região da Pampulha e outra 

na cidade de Betim, na Re-

gião Metropolitana de Belo 

Horizonte.

Quando planejamos 

a Morus, pensamos em 

abrir unidades dentro dos 

principais pontos de cres-

cimento da capital. Defi-

nimos como foco a Lagoa 

dos Ingleses, o Vetor Norte, 

Betim e Contagem. A es-

tratégia de consolidação da 

Morus prevê a abertura de 

novas filiais, especialmente 

definidas com o objetivo de estarmos mais próximos do 

cliente em áreas de maior crescimento econômico. 

A Lagoa dos Ingleses é uma região com grande poten-

cial de crescimento, considerando os padrões da Zona 

Sul da capital. O Vetor Norte é uma região que vai crescer 

muito, em razão da duplicação da Av. Antônio Carlos, Av. 

Pedro I e Linha Verde. Além disso, a Cidade Administrati-

va, a ampliação do Aeroporto de Confins e o crescimento 

da região de Lagoa Santa são outros aspectos que foram 

considerados para a nossa decisão. 

Betim e Contagem são duas cidades polos, com mui-

tas indústrias e empresas, densidade demográfica alta, 

além de uma demanda de empreendimentos de porte. Em 

2013, temos planos de abrir outras duas lojas na capital, 

sendo uma delas na Zona Sul, fora da região da Savassi.

MODELO DE gEsTãO EsTRATégIcA

O modelo de negócios da Morus foi estruturado com 

base em um novo conceito de gestão empresarial, para 

oferecer aos nossos clientes todo o suporte necessário ao 

sucesso de seus negócios. A Diretoria de Operações cuida 

de todo o processo de administração de vendas, marke-

ting e recursos humanos, oferecendo todo o suporte ne-

cessário no dia a dia da equipe comercial, atuando como 

um parceiro de negócios.

Entendemos como clientes as pessoas que desejam ad-

quirir um imóvel, as que desejam investir e os incorpora-

dores, que precisam viabilizar seus empreendimentos. Na 

“Chegamos à 
conclusão de que o 
primeiro passo para 
atingir o sucesso 
e satisfação dos 
clientes é investir 
em infraestrutura 
e em pessoas, 
uma das principais 
carências do setor”
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Morus, o cliente é atendido por um consultor de negócios, 

habilitado para avaliar o seu perfil e a sua necessidade. 

O objetivo é captar o maior número de imóveis possí-

vel, qualificando, segmentando e avaliando muito bem o 

seu valor, para que não se crie uma expectativa no cliente, 

seja ele o comprador ou o vendedor, de supervalorização 

ou subvalorização do imóvel.  

Dessa forma, podemos atender a todos os públicos, 

com velocidade e qualidade. Isso significa comercializar 

desde empreendimentos mais econômicos até imóveis 

para investidores e empreendedores, que procuram ren-

tabilidade, lucro e segurança para o seu dinheiro. Assim, 

atendemos os clientes que buscam a sua primeira casa 

própria no programa Minha Casa Minha Vida, passando 

pelo setor hoteleiro, pela venda de unidades avulsas e co-

merciais, terrenos e lançamentos de alto padrão. 

Gostamos do que fazemos e, por isso, dedicamo-nos 

integralmente à busca da excelência, transformando so-

nhos em objetivos mensuráveis e aliando as necessidades 

dos nossos clientes a uma entrega capaz de atender aos 

seus anseios. 

Além de apostar no atendimento diferenciado, com 

consultores treinados e capacitados, estamos implantan-

do uma série de ações que são absolutamente inéditas 

no mercado mineiro. Um exemplo é a parceria com uma 

fábrica de móveis, que oferecerá desconto no mobiliá-

rio para quem adquirir um imóvel na Morus. Finalizando, 

estamos em negociação com dois bancos privados para 

a efetivação de um parceiro financeiro oficial dentro da 

empresa. A ideia é estar próximo do cliente com um mo-

delo de atendimento diferenciado. Nesta primeira fase não 

atuamos na área de locação, mas trabalhamos em parceria 

com empresas que atuam no mercado de locação.

A diretoria de Novos Negócios é outra área estratégica 

da Morus. Ela terá muitos investimentos ao longo de 2012. 

Quando falamos do cliente incorporador, nós possuímos 

um modelo de negócios que une toda a expertise da Mo-

rus para auxiliá-lo na confecção de um produto de suces-

so. Minimizando erros e potencializando os resultados. O 

sistema é relativamente simples. Funciona assim: a dire-

toria de Novos Negócios prospecta um terreno. Através 

de estudos e pesquisas de mercado, desenvolvemos um 

produto que tem a chancela da diretoria de Lançamentos. 

Levamos o projeto ao incorporador, garantindo o suces-

so do lançamento. Num segundo momento, a diretoria de 

Prontos ou Revendas atua na venda das unidades arrema-

tadas pelos investidores e que precisam ser repassadas ao 

mercado. Acreditamos que estamos no caminho certo, 

pois os resultados de 2011 foram expressivos.  

Foram aproximadamente R$ 100 milhões de VGV, em 

apenas três meses de atuação em 2011. Trabalhando com 

a experiência e a sensibilidade que esse mercado altamen-

te dinâmico necessita.

fLuxO DE INfORMAçõEs E DEcIsõEs 

Na Morus a gestão é utilizada como ferramenta de di-

ferencial competitivo no segmento imobiliário. A maioria 

das imobiliárias do mercado não são estruturadas como 

empresas. Na Morus isso é diferente. Costumo dizer que 

somos uma empresa que, por um acaso, comercializa 

produtos da área imobiliária. Cada área da empresa de-

senvolve um plano de trabalho alinhado aos objetivos es-

tratégicos, assim, é possível suportar esse crescimento de 

forma sustentável e nos apresentamos ao mercado com 

uma consultoria de vendas. 

Apesar de uma estrutura com três modelos de negó-

cios muito bem definidos — Prontos e Revendas, Lança-

mentos e Novos Negócios — e das figuras dos líderes e 

gerentes, adotamos uma estrutura horizontal de gestão, o 

que promove uma melhor comunicação interna, facilitan-

do o trabalho. Essa é uma forma de simplificar as relações 

internas, diminuindo as barreiras entre a alta direção e o 

restante da equipe.

A Morus tem uma equipe com aproximadamente 500 

consultores imobiliários e a cada trimestre o portfólio da 
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empresa gira entre 50 e 60 empreendimentos. Dado o vo-

lume de negócio, o fluxo de informação precisa ser dinâ-

mico e a alternativa criada foi dividir a equipe entre líderes, 

o que melhora muito a produtividade. 

Temos aproximadamente 27 gerentes, são consultores 

imobiliários promovidos por meio de meritocracia, metas 

alcançadas e conhecimentos de mercado. Quando um 

gerente conhece uma determinada região onde faremos 

um lançamento, ele consegue traçar um plano de lança-

mento mais assertivo entre o produto e o público alvo, 

garantindo resultados mais rápidos tanto para a equipe 

quanto para o incorporador. Cada gerente atende, em 

média, a 20 corretores e todas as equipes trabalham com 

o portfólio integral da Morus.

Utilizamos as grandes ferramentas de gestão já conso-

lidadas no mercado para medir os resultados e alcançar 

os objetivos com o incorporador de forma mais fácil. Por 

meio de um sistema BI de vendas — tecnologia de alto 

valor estratégico que permite cruzar dados, acompanhar 

indicadores por equipe, por diretoria, por linha de negócio 

e por corretor— são traçadas as decisões estratégicas.

Para que todos os processos sejam bem alinhados, as 

diretorias se reúnem com as vice-presidências uma vez 

ao mês, momento em que são avaliadas as metas do mês 

anterior e definidos os indicadores e as ações para o próxi-

mo mês. As novas métricas são repassadas e avaliadas em 

reuniões semanais entre diretores e gerentes; esses trans-

mitem os principais pontos para as suas equipes.

Quando um novo empreendimento entra no portfólio, 

é montada uma estratégia com a participação da diretoria 

comercial, o marketing, coordenados pela vice- presidên-

cia de lançamentos, na qual são apresentados todos os 

pontos do produto, é disponibilizado o material de apoio a 

vendas e feito o treinamento da equipe.

A área de administração de vendas é composta por 

Jurídico, Análise de Crédito, o Controle Interno e o Pós- 

venda. Através da Administração de Vendas oferecemos 

uma estrutura completa para lançamentos, planejando e 

implantando os procedimentos específicos, traçando uma 

estratégia customizada para cada empreendimento/incor-

porador. Com isso, nossos indicadores de efetividade de 

contratos estão com um índice de excelência em efetivi-

dade de vendas acima do mercado, proporcionando a sa-

tisfação do cliente externo e interno. Esta dinâmica resulta 

em um processo mais ágil e eficiente.

Nosso departamento de Marketing trabalha com a co-

municação externa e o endomarketing. Entre as atividades 

desenvolvidas estão o estudo, a análise, o planejamento e 

a execução de projetos. Através das pesquisas somos ca-

pazes de visualizar oportunidades, a partir de informações 

coletadas no mercado, e apresentar soluções e caminhos 

para os desafios mercadológicos, além de realizar a ava-

liação dos resultados das estratégias e dos programas de-

senvolvidos.

cAPITAL huMANO

O RH implementa o modelo de gestão, focado em re-

sultados mensuráveis, conseguindo assim agregar valor 

ao negócio e às pessoas. Buscamos as melhores práticas 

para estimular o desenvolvimento da empresa, mantendo 

as seguintes ações: mapeamento das competências para 

a captação e seleção de talentos; projetos de PDI (Pro-

grama de Desenvolvimento Individual); programa anual 

de treinamento e desenvolvimento, contemplando trei-

namentos comportamentais e técnicos imprescindíveis 

ao negócio; gestão do clima organizacional; gestão do 

desempenho – programa de Premium para excelência 

em desempenho; programas de retenção de talentos e 

desenvolvimento de carreiras e programa de qualidade 

de vida.

Os 500 profissionais divididos em equipes multidisci-

plinares, conforme o segmento imobiliário posicionam a 
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Morus como a maior força de vendas do mercado 

imobiliário mineiro.

Essas equipes são treinadas para traçar o perfil 

do comprador e oferecer um produto capaz de 

atender aos seus anseios. Se for um investidor, por 

exemplo, o corretor, em conjunto com um coorde-

nador, apresenta a ele uma planilha explicando as 

vantagens e comparando a rentabilidade de outras 

aplicações com a de um imóvel. 

Uma empresa é formada por pessoas. Nós, da 

Morus, não acreditamos em um modelo de negó-

cios em que não exista o treinamento dos profissio-

nais. Em 2012, demos início ao programa de capacitação 

continuada na empresa.

Esse programa tem o objetivo de desenvolver um pro-

cesso de capacitação interno, em que os nossos profissio-

nais, para atuar em determinadas áreas, passam por uma 

série de etapas de treinamento, a fim de se qualificarem 

para atuar dentro daquela área, seja avulso, lançamentos 

ou novos negócios.

Além da importância da qualificação para o atendimen-

to do cliente e dos resultados comerciais, a Morus, com o 

seu sistema de capacitação continuada, tem como objeti-

vo valorizar os seus colaboradores, dando oportunidades 

de crescimento profissional e pessoal.

O Programa Treinar, também de responsabilidade do 

RH, oferece mensalmente uma série de treinamentos 

técnicos e comportamentais, ministrados por instruto-

res internos e externos. Para montar a grade de cursos, 

a diretoria Comercial faz um levantamento das neces-

sidades das equipes, depois é definida uma escala de 

prioridade para agendar os módulos. A divulgação in-

terna ocorre por meio dos canais de comunicação, os 

líderes são sensibilizados a estimular a participação da 

equipe, que tem liberdade para se inscrever para os trei-

namentos. 

Também é de responsabilidade do RH o treinamento de 

integração, quando os novos colaboradores conhecem 

toda a estrutura da empresa, a visão, missão e valores, 

além de compreender quais as competências necessárias 

para ser um bom consultor imobiliário. 

Outra iniciativa do departamento é o programa de 

Formação de Lideranças, que visa ampliar a capacidade 

dos gerentes de unir a sua equipe e atingir resultados. 

Já o projeto Morus Con-

vida, que está no planos 

do RH, visa ofertar para o 

público interno palestras 

mensais de temas variados 

para motivar as equipes, 

favorecer conhecimentos 

gerais, expandir conhe-

cimentos culturais e pre-

parar o consultor para as 

relações interpessoais fora 

e dentro do ambiente de 

trabalho. Os novos projetos estão programados para o 

segundo semestre de 2012. 

ExPERTIsE E cAsEs DE sucEssO

Atualmente, a Morus tem parceria com as maiores in-

corporadoras do país e vem conquistando resultados ex-

traordinários para seus clientes. Nos últimos seis meses, 

ainda em período de startup foram 12 lançamentos com 

mais de 80% de vendas. 

Um sucesso que chamou a atenção do mercado. Gra-

ças aos resultados a Morus firmou parceria para a venda de 

empreendimentos de grandes empresas, como Canopus, 

Collen, Lincoln Veloso, Talent, Atrium, Viver Lagoa dos In-

gleses e EPO Engenharia.

Além disso, a empresa também comercializa, com ex-

clusividade, os lotes no Terramare Península, um condo-

mínio diferenciado com uma infraestrutura de resort e 

com serviços pay per use que está sendo construído à bei-

ra do lago de Furnas, próximo a Escarpas do Lago. 

O crescimento econômico, associado à grande visibi-

lidade dos megaeventos Copa de 2014 e Olimpíadas de 

2016, está impulsionando os investimentos no setor ho-

teleiro e a Morus tem comercializado, com exclusividade, 

alguns empreendimentos desse segmento. 

O pool hoteleiro tem sido um importante braço de ne-

gócios para a empresa. O setor tem despertado a aten-

ção de investidores, que buscam rendimentos mais atra-

tivos que os convencionais. E, ao contrário do que muitos 

pensam, o investimento nesse tipo de empreendimento é 

muito acessível, e pode oferecer grandes vantagens para 

pessoas físicas que pretendem aumentar o patrimônio e 

a renda. 

Nos últimos seis 
meses, ainda 
em período de 
startup, foram 12 
lançamentos com 
mais de 80% de 
vendas
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A Morus Imóveis recentemente fechou exclusividade 

de vendas com Grupo Maio/Paranasa em parceria com a 

Accor, para fazer a venda exclusiva dos apartamentos do 

Novotel BH Savassi e do Ibis Budget Savassi.  

PERsPEcTIvAs E PLANOs DE fuTuRO

Apesar de algumas regiões da Grande Belo Horizonte 

estarem sendo alvo da especulação imobiliária, acredita-

mos que ainda há muito espaço para crescer. O setor ficou 

estagnado durante anos, o que significa que existe um dé-

ficit habitacional ainda muito grande.

Estimamos que os lançamentos que serão comerciali-

zados pela Morus em 2012 alcancem a casa de R$ 1 bilhão 

em Valor Geral de Vendas (VGV). Para atender à demanda, 

vamos investir na abertura de mais duas filiais no Estado. 

Existem na carteira da Morus R$ 1 bilhão em VGV garanti-

dos em lançamentos para 2012. Estamos em negociação com 

outras empresas e esse valor pode dobrar. Entre os lançamen-

tos já agendados, a maior concentração está nas regiões da 

Zona Sul, Vetor Norte, Betim, Contagem e na região da Lagoa 

dos Ingleses, que são justamente as regiões onde a Morus se 

expandiu, instalando suas filiais, além da região de Nova Lima. 

Alexandre Lobo de Faria é presidente da Morus Imóveis.
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uMA hIsTóRIA cOM O REI PELé

cAsEs & cAusOs

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

Essa aconteceu com o Pelé. Há muitos anos o nosso rei 

do futebol tem pavor de fantasmas. Todos os seus amigos 

sabem de seu pavor por espíritos e pessoas mortas. Tanto 

que, na antiga concentração do Santos, os colegas de equipe 

andavam de um lado ao outro com um lençol cobrindo o 

corpo só para assustá-lo. E o ainda garoto Pelé chegava a se 

esconder dentro de armários, de tanto medo que tinha – e 

ainda tem.

Em uma de suas recentes viagens ao exterior para uma 

convenção de uma grande empresa de cartões, Pelé saiu do 

Brasil em um voo direto para Miami. Estava acompanhado de 

alguns executivos da multinacional.

Durante o voo os executivos conversavam com Pelé sobre 

o evento, passavam textos para que ele pudesse falar e brin-

car durante aquela que seria uma superconvenção. Como 

de praxe, todos os passageiros do voo queriam tirar fotos e 

receber autógrafos do Rei. E diante disso os executivos lhe 

fizeram uma espécie de blindagem: entraram antes de todo 

mundo e se instalaram na primeira classe, para que ninguém 

pudesse importuná-lo. 

Uma das coisas que Pelé exige, para qualquer país ao qual 

ele se dirige, é pegar voos diretos, sem escalas, justamente 

para não descer da aeronave e ficar tirando fotos e dando 

autógrafos à exaustão aos passageiros de todo o planeta que 

o encontram nas salas de espera.

Nesse voo específico, após o estafante trabalho com os 

executivos da empresa, Pelé dormiu e uma certa hora foi 

acordado por uma simpática aeromoça, que pediu gentil-

mente ao Rei que ele deixasse a aeronave para alguns proce-

dimentos de “limpeza”. Pelé estranhou aquele pedido, mes-

mo porque aquele voo era para ser direto e não havia escalas. 

Logo, não havia motivo para que ele saísse da aeronave. Até 

explicou para a aeromoça que não gostava de ter privilégios, 

mas que se ele descesse teria de ficar na sala de espera dan-

do autógrafos sem parar. Mas a aeromoça insistiu, dizendo 

que todos haviam descido e só faltava ele.

Pelé, então, olhou ao seu redor e viu que no banco de trás 

havia um cidadão dormindo com um cobertor até o pesco-

ço. O Rei olhou para a aeromoça novamente e disse: “Se eu, 

que sou o Pelé, tenho que descer, porque você não pede 

para o cidadão aí de trás descer também?” A aeromoça res-

pondeu: “É que morto não fala, seu Pelé. Vamos retirá-lo da 

aeronave assim que a maca chegar.”

Quando a aeromoça começava a explicar que aquele 

passageiro havia morrido em pleno voo e esse era o motivo 

daquela parada, o grande Pelé já estava descendo em dispa-

rada pela escada em direção à pista, sem sequer olhar para 

trás. E ficou cerca de duas horas dando autógrafos e olhando 

com cara de medo para a aeronave que os aguardava na pis-

ta. Para onde, aliás, ele nem fazia questão de voltar.
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