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COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

Marilia Ferreira 

A Companhia Müller de Bebidas foi fundada em 1959 por Guilherme Müller Filho, um brasileiro 

de origem alemã e um dos mais importantes empreendedores da indústria de bebidas do país.  

Foi quando tiveram início a produção e a comercialização da Cachaça 51, que se transformou no 

produto líder entre as cachaças do país. 

Enquanto seu sócio cuidava das áreas administrativa e 

financeira, Guilherme Müller Filho comercializava aguar-

dente na região, transportando-a dos engenhos para a 

empresa. Tudo em tanques de madeira, no seu fiel Ford F8.

Hoje a Companhia Müller de Bebidas é a maior e mais 

importante produtora de cachaça do país e do mundo. A 

empresa sempre teve como política liderar o mercado de 

bebidas alcoólicas, buscando ser o referencial de excelên-

cia no setor. Além da Cachaça 51, produz ainda a 51 Ice, 

a Caninha 29, o Terra Brazilis 51, a Mix 51, o Conhaque 

Domus, a 51 Ouro e a Reserva 51.

A empresa detém o mais sofisticado processo de pro-

dução de aguardente de cana-de-açúcar. Todas as etapas 

da cadeia produtiva são concebidas e gerenciadas a partir 

dos mais avançados processos, métodos e tecnologia da 

indústria de destilados. 

Sua gestão, tanto operacional quanto gerencial, funciona 

amparada em um elevado grau de informatização e digitali-

zação. As plantações de cana-de-açúcar, das quais a com-

panhia compra sua matéria-prima, estão exclusivamente 

localizadas na Região Sudeste do Brasil, mais precisamente 

no interior do Estado de São Paulo. As propriedades forne-

cedoras garantem à Cia. Müller de Bebidas a escolha das 

variedades de cana mais adequadas ao processo industrial e 

mantêm intenso cuidado com a preparação da terra.

COLHENDO OS FRUTOS DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
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A Cia. Müller possui duas plantas de engarrafa-

mento, sendo uma localizada no Sudeste, com ca-

pacidade produtiva de 1 milhão de litros de cachaça 

por dia e a outra, localizada no Nordeste, com pro-

dução de 300 mil litros diários.

A empresa utiliza as mais modernas tecnolo-

gias para a indústria de engarrafamento, tanto para 

máquinas de produção como para equipamentos 

de inspeção, controles de processos e controle da 

qualidade. Segue processos desenvolvidos e consolida-

dos ao longo dos seus 52 anos de experiência, padroni-

zados e certificados pelas normas internacionais ISO, que 

garantem o alto padrão de qualidade sem agredir o meio 

ambiente e respeitando a sociedade. Soma-se a isto uma 

equipe de funcionários altamente especializados, treina-

dos e capacitados, o que faz a Cachaça 51 ter excelência 

na qualidade, tornando-se referência única no mercado 

brasileiro da bebida.

A Cia. Müller de Bebidas é a única produtora de cacha-

ça que detém os certificados ISO 9001 e ISO 14001. Em 

2008 foi concluída a quinta auditoria de manutenção das 

normas ISO 9001 e 14001 nas unidades industriais de Pi-

rassununga (São Paulo) e Cabo de Santo Agostinho (Per-

nambuco), finalizando o terceiro ciclo de certificação da 

empresa, iniciado em 1999.

Marca líder no Brasil (com participação de 40% em li-

tros), a Cachaça 51 é distribuída em todas as regiões do 

país. São mais de 1 milhão de pontos de venda e está pre-

sente em países dos cinco continentes. Quanto ao mer-

cado internacional, as exportações da Cachaça 51 tiveram 

início na década de 90 e representam cerca de 20% do 

faturamento total das exportações brasileiras.

Tradicionalmente integrada em questões socioambien-

tais, a Cia. Müller também desenvolve vários projetos para 

uma preservação contínua do meio ambiente e uma ges-

tão racional dos recursos naturais.

Entre esses projetos, destacamos:

> Aumento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar 

para a produção da cachaça;

> Utilização do bagaço da cana-de-açúcar como combus-

tível renovável para produção de energia elétrica e térmica;

> Utilização da vinhaça proveniente do processo de 

destilação da cachaça em irrigação do plantio de cana- 

de-açúcar;

> Tratamento de 

100% dos resíduos lí-

quidos com eficiência 

maior que 92% na re-

moção da carga orgâ-

nica;

> Reciclagem de 

mais de 88% dos resí-

duos sólidos gerados;

> Diminuição do consumo de água de 17,20 litros/dú-

zia para 11,74 litros/dúzia, representando uma redução de 

31,74%, com a instalação de uma nova máquina de lava-

gem de vasilhames;

> Realização de eventos de conscientização sobre o 

meio ambiente com os colaboradores e a comunidade 

local (distribuição de mudas de árvores, palestras para es-

tudantes etc.);

> Troca do lavador de gases da caldeira, eliminando a 

emissão de fuligem e reduzindo a emissão de CO
2
;

> Utilização de materiais 100% recicláveis nos princi-

pais insumos para o envase da cachaça (como vasilhames, 

conta-gotas, caixas de papelão, latas de alumínio etc.). 

Na área social, a Companhia Müller de Bebidas criou 

os projetos de alfabetização “Caminhos do Saber”, dire-

cionado para os colaboradores do campo, e “Cordas da 

Cultura”, ambos com o objetivo de estimular a capacidade 

individual, a autoestima e a sociabilidade.

LINHA DO TEMPO

Desde 1959, a empresa passou por importantes fases 

que marcaram sua história.

ANOS 60 – O GRANDE SUCESSO

A empresa engarrafava a Cachaça 51 em vasilhames 

iguais aos de cerveja de 600 ml; depois, em garrafas bran-

cas de um litro. No final da década de 1960, a Cachaça 51 

se  tornou mais atraente com o novo rótulo e o lançamen-

to do conta-gotas de alumínio.

ANOS 70 – GRANDES CONQUISTAS, 

NOVOS RECORDES. SURGE UMA GRANDE IDEIA

Para garantir a demanda do mercado, a empresa se ex-

pandiu, gerando recordes de produção, com investimen-
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A Cia. Müller é a 
única produtora de 
cachaça que detém os 
certificados ISO 9001 
e ISO 14001



INSIGHTCASE STUDIES      JULHO/AGOSTO 2012
10

tos em tecnologia e uma pioneira política de gestão 

de qualidade. No final da década, a empresa lançou 

o conceito “51 - Uma Boa Ideia”. 

ANOS 80 – PROFISSIONALISMO 

E PRODUÇÃO CRESCEM JUNTOS

A década começou com grandes investimentos 

na formação de equipes de gerentes de vendas, 

vendedores e promotores, para atender ao merca-

do sempre em expansão. 

Em 1982, a empresa implementou novas estru-

turas organizacionais e escritórios comerciais em 

todas as regiões do Brasil, otimizando o contato 

com seus clientes. 

ANOS 90 – MÜLLER CONQUISTA O 

MUNDO E AMPLIA SEU PORTFÓLIO

A década de 1990 foi especial e marcante para a 

história da empresa e deu início ao processo de exportação 

da Cachaça 51. O sucesso dessa década foi reconhecido 

pelos diversos prêmios e certificados conquistados, entre 

os quais estão o Certificado ISO 9001 (Gestão de Qualida-

de) e 14001 (Gestão do Meio Ambiente). Mas os anos 1990 

foram ainda mais promissores com a chegada do Conha-

que Domus – o primeiro com embalagem de vidro transpa-

rente e também o primeiro conhaque em lata no Brasil – e 

com o lançamento da Caipirinha Mix 51 e da Cachaça Terra 

Brazilis, produtos de sabor e aroma refinados.

UMA NOVA FASE 

Em 2004, os acionistas controladores da Companhia 

Müller de Bebidas optaram conjuntamente pela profissio-

nalização do nível da diretoria, de forma a dar continui-

dade à evolução da empresa em um mercado de bebidas 

cada vez mais competitivo e segmentado.

Com uma moderna visão de negócio, a empresa pas-

sou a buscar estrategicamente sua consolidação como lí-

der no mercado de cachaça e a inovar com o lançamento 

de novos produtos, reposicionando suas marcas, investin-

do fortemente em novas estratégias de marketing.

Nessa fase, a Companhia conquistou lugar entre as 

Cem Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil, em 

pesquisa realizada pela revista Exame, a mais importante 

publicação econômica do Brasil.

A Companhia Müller de 

Bebidas é hoje a maior e 

mais importante produ-

tora de cachaça do país e 

do mundo. Diversificação, 

inovação e ousadia fazem 

de seu nome um exemplo 

de solidez. 

Atualmente, a corpo-

ração é responsável pela 

geração de 1.800 empre-

gos diretos no país. Possui 

programas de qualidade, 

que focam não só os seus 

produtos, mas o bem-es-

tar de cada colaborador. 

Um permanente Progra-

ma de Gestão da Qualida-

de transformou a companhia em referência no setor. 

A busca incessante pela melhoria de suas práticas e 

processos resultou na manutenção dos certificados ISO 

9001 e 14001. A empresa é a única no setor de bebidas 

destiladas no Brasil a deter essas duas certificações.

OUTRAS INICIATIVAS DA DÉCADA DE 2000

INVESTIMENTOS EM MARKETING 

A segunda metade da década de 2000 foi marcada pelo 

retorno da marca 51 à mídia, com investimentos estratégi-

cos na área de marketing, contribuindo para a valorização 

das marcas e do portfólio da empresa.

Com a ativação das mídias de TV e rádio direcionadas à 

marca 51, a empresa ingressou também em novos meios de 

comunicação, como internet e redes sociais, promovendo 

campanhas institucionais de sustentação da marca e cam-

panhas promocionais direcionadas ao consumidor final.

NOVA COMUNICAÇÃO CACHAÇA 51

Acompanhando as mudanças do mercado e buscan-

do sempre um posicionamento estratégico e diferenciado 

para o principal produto da empresa, a Companhia Müller 

adotou uma nova linguagem de comunicação, que agre-

gou valor à marca e ao produto. Em 2011, lançou dois  

filmes publicitários com a campanha “Boa ideia é ser  

brasileiro”.

A segunda metade 
da década de 2000 
foi marcada pelo 
retorno da marca 
51 à mídia, com 
investimentos 
estratégicos na 
área de marketing, 
contribuindo para 
a valorização 
das marcas e do 
portfólio da empresa
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COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA CACHAÇA 51

Após 10 anos sem investimentos publicitários no Nor-

deste, a Companhia Müller de Bebidas contratou uma 

agência de publicidade exclusiva para atender ao mercado 

da região.

ESTRATÉGIAS DIFERENCIAIS DE 

MARKETING PARA OS PRODUTOS JOVENS

Buscando seu espaço com o  consumidor jovem, a 

Companhia Müller de Bebidas adotou novas estratégias de 

marketing e novos meios de comunicação. Com o incre-

mento gradativo da verba de marketing, a empresa conse-

guiu, nos últimos quatro anos, quebrar barreiras e atingir o 

consumidor por meio da internet, nas redes sociais e em 

mídias alternativas, nos principais eventos e casas notur-

nas do país.

CAMPANHAS PROMOCIONAIS 

E DE RELACIONAMENTO

Diversas ações direcionadas ao consumidor final para 

construção da marca e fidelização do consumidor tam-

bém estão sendo realizadas, como a campanha “Os mere-

cedores” e a mais recente “Área 51 Ice”, desenvolvida para 

criar interatividade do consumidor, do produto e da marca, 

desde o PDV até o site da 51ice.com.br.

NOVO RÓTULO 51 ICE

Já em dezembro de 2007, o primeiro produto a ter toda 

a linha totalmente reestilizada foi a 51 Ice, seguindo uma 

tendência de mercado, apostando na transparência da em-

balagem, proporcionando uma nova imagem ao produto.

Nesse período, foi implantado o processo NNPB, que 

proporciona a redução do peso da garrafa. Além disso, as 

caixas de papelão foram substituídas pelo sistema shrink 

sob shrink, proporcionando maior competitividade e mo-

dernização.

Com um produto mais jovem, a companhia inicia um 

grande trabalho de vendas e marketing visando ao cresci-

mento da marca no segmento, atingindo, hoje,  o segundo 

lugar no mercado na categoria.

CRIAÇÃO DAS LATAS 350 ML/ 473 ML DA CACHAÇA 51

Em novembro de 2007 chegaram ao mercado as novas la-

tas de Cachaça 51 em embalagem 350 ml/473 ml, para aten-

der principalmente à demanda da Região Nordeste do país.

No mesmo período, a empresa passou a criar, além das 

latas com o tradicional rótulo 51, latas temáticas direcio-

nadas às festividades nordestinas.

LANÇAMENTO DA CACHAÇA 51 OURO

Aproveitando as novas oportunidades do mercado de 

cachaça, a Companhia Müller de Bebidas lançou, no início 

de abril de 2008, uma extensão da marca 51: a Cachaça 51 

Ouro. Com matérias-primas selecionadas, direcionada ao 

consumidor de cachaça amarela, de paladar mais refinado.

NOVO RÓTULO CONHAQUE DOMUS

Também em maio de 2008, a diretoria iniciou o proces-

so de modernização do Conhaque Domus. Buscava um 

design mais moderno e sofisticado, agregando maior valor 

ao produto.

LANÇAMENTO DA CACHAÇA PREMIUM – RESERVA 51

Realizando um sonho do fundador da empresa, Gui-

lherme Müller, a Companhia lançou, em junho de 2009, a 

Reserva 51, de produção limitada, destinada aos grandes 

apreciadores de cachaça envelhecida em barris de car-

valho. 

Em reconhecimento à sua qualidade e exclusividade no 

mercado de cachaça, logo em seu lançamento, o produto 

recebeu vários prêmios de design e embalagem.

LANÇAMENTO NOVOS SABORES – 51 ICE

Utilizando novas ferramentas de pesquisas e análi-

se de mercado, a empresa lançou em janeiro de 2010 o 

novo sabor 51 Ice kiwi. Aliado às estratégias de marketing,  

tornou-se um case de sucesso na empresa, deixando de 

ser uma edição limitada e caindo no gosto dos consumi-

dores de todo o país. 

Com o sucesso do sabor kiwi, a empresa aproveitou o 

“boom” dos energéticos e criou, em fevereiro de 2011, um 

sabor totalmente diferenciado e inovador, a 51 Ice Balada 

com extrato de guaraná, perfeita para a balada. Rapida-

mente passou a ser um dos sabores preferidos dos con-

sumidores.

CRESCIMENTO DA MARCA E DO VOLUME DE 51 ICE

Os quatro anos de investimentos, modernização e lan-
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çamentos de 51 Ice refletiram diretamente em sua partici-

pação de mercado, alcançando em 2011 um crescimento 

muito superior ao segmento no mesmo período, atingindo 

um aumento de 630% no volume de vendas, comparado 

ao ano de 2007.

LANÇAMENTO BLACK 51 

Buscando novos nichos de mercado e a modernização 

da marca 51, a Companhia Müller de Bebidas lançou, em 

setembro de 2011, a  Black 51 e surpreendeu o mercado de 

bebidas e os consumidores.

Um produto totalmente inovador e diferenciado, de-

senvolvido para ser consumido na noite, em casas notur-

nas das classes A e B, somente com gelo picado ou acom-

panhado de frutas tropicais.

NOVA FORMULAÇÃO TERRA BRAZILIS

Aproveitando o crescimento nas vendas em outubro de 

2011, a Cia Müller de Bebidas passou a produzir a cacha-

ça Terra Brazilis com cachaça envelhecida. Para divulgar a 

mudança e potencializar as vendas, ela foi apresentada ao 

mercado em uma embalagem especial.

No mesmo período, a empresa recebeu o prêmio pelo 

design da embalagem.

LANÇAMENTO 51 ICE SENSAÇÕES

Em fevereiro deste ano, a Companhia Müller de Bebidas 

lançou dois sabores, estendendo a linha Ice para o novo 

conceito “Sensações”.

Com os sabores HOT (pimenta com manga) e FREEZE 

(menta azul) oferecidos ao consumidor, além do sabor de 

frutas, sensações diferentes, de esquentar ou gelar a boca.

ISO 9001 UNIDADE DESTILARIA

Em outubro de 2010, a conquista da certificação ISO 

9001 na Destilaria demonstrou o comprometimento da 

Cia. Müller de Bebidas com a qualidade e padronização 

dos processos em toda a sua cadeia, uma vez que as 

unidades envasadoras de Pirassununga e Cabo de Santo 

Agostinho já eram certificadas.

PALETIZADORA AUTOMÁTICA DE PRODUTO

Para modernizar os processos e melhorar a eficiência 

na produção da unidade Taboão, investiu-se, em novem-

bro de 2007, na compra de uma nova paletizadora, tam-

bém instalada na Companhia Müller – Nordeste.

NOVA LAVADORA AUTOMÁTICA DE LITROS 

Para aumentar a capacidade produtiva da planta de Pi-

rassununga, foi adquirida em novembro de 2007 uma nova 

lavadora de garrafas, proporcionando maior eficiência no 

processo de lavagem de 60 mil vasilhames/hora, dimi-

nuindo consideravelmente o consumo de água e insumos.

CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE RESÍDUOS 

Em junho de 2008 foi construída a Central de Resíduos, 

possibilitando centralizar a operação de manuseio, arma-

zenagem e comercialização de resíduos da empresa.

GRÁFICO 1

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE 51 ICE

GRÁFICO 2

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL 
DA CMB EM REAIS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
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PROJETO DESCARGA 

Com início em fevereiro de 2009, o projeto permitiu 

a centralização da operação de descarga de vasilhames 

dentro da empresa, possibilitando a otimização da opera-

ção e recursos. Para tal, foram necessários investimentos 

em novos equipamentos que racionalizaram e aumenta-

ram a eficiência dessas operações.

NOVA LINHA DE ENGARRAFAMENTO  

Visando aumentar a rentabilidade do produto, foi insta-

lada, em julho de 2010, uma linha para produção de 51 Ice 

275 ml, com o objetivo de reduzir o custo de industriali-

zação. Desde então, 100% da produção de 51 Ice 275 ml é 

realizada in-house. 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Evidenciando sua preocupação com as boas práticas 

ambientais, a Companhia Müller de Bebidas vem evoluindo 

desde 2007 em sua gestão de resíduos sólidos, aumentan-

do significativamente o percentual de materiais reciclados.

PROTOCOLO AMBIENTAL

O governo do Estado de São Paulo conferiu à Com-

panhia Müller de Bebidas, fabricante da Cachaça 51, o 

Certificado de Conformidade Agroambiental.  A empresa 

é a primeira fabricante de cachaça a aderir ao Protocolo 

Agroambiental, que reúne 141 indústrias do setor sucro-

energético. 

Para atender aos requisitos, a Cia. Müller de Bebidas 

promoveu o aumento da colheita mecanizada da cana, a 

melhoria dos canais de aplicação de vinhaça e a constru-

ção de uma estação de tratamento de água, em um pro-

cesso que envolveu três áreas da empresa: Gerência de 

Qualidade, Gerência Industrial-Destilaria e Gerência Agrí-

cola.

O protocolo faz parte do projeto Etanol Verde, um dos 

21 projetos estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente 

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS      BEBIDAS

do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de desen-

volver ações que estimulem a sustentabilidade da cadeia 

produtiva de açúcar, etanol e bioenergia. Com a adesão 

ao Protocolo, a Companhia assume um compromisso de 

longo prazo, cujas metas são acompanhadas e atualizadas 

a cada safra. 

O acordo prevê pontos de redução de impactos, como 

a antecipação dos prazos de eliminação da queima da pa-

lha da cana, a proteção dos remanescentes florestais de 

nascentes e de matas ciliares, o controle das erosões e 

melhores práticas de uso do solo, o gerenciamento das 

embalagens de agrotóxicos e a redução de consumo de 

água na etapa industrial.

PERSPECTIVAS

As perspectivas são de manter a forte posição no mer-

cado de cachaça popular, mas realizando iniciativas no 

mercado mais sofisticado desta bebida que, apesar de 

pequeno em comparação com aquele, tem apresentado 

potencial de crescimento a longo prazo. Com isto, bene-

ficiando a imagem da marca 51 e demonstrando ao con-

sumidor - de qualquer tipo de cachaça – a expertise em 

produtos de qualidade e reputação.

Ademais, há o desenvolvimento acelerado do mercado 

de Ice, onde temos apresentado ao consumidor a varieda-

de de sabores e cores que permitem nossa contribuição 

positiva ao momento social de consumo responsável.

O mercado internacional também é motivo de aten-

ção, em especial após o recente reconhecimento, pelos 

Estados Unidos, da denominação exclusiva para o Brasil 

da cachaça, e os potenciais desdobramentos de termos 

uma Indicação Geográfica exclusivamente brasileira para a 

cachaça engarrafada no Brasil. Ambos os eventos podem 

favorecer o desenvolvimento desta bebida no exterior.

Por último, a empresa sempre ficará alerta a opor-

tunidades de desenvolvimento no mercado de bebidas 

quentes.

Marilia Ferreira é jornalista.
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AES ELETROPAULO

Luciana Alvarez 
Patrícia Vasconcelos 
Paulo Ratinecas 

O crescimento sustentável das pessoas é um valor relevante para a AES. Por almejar uma sociedade 

com mais qualidade de vida, a empresa empenhou-se na educação para o consumo seguro e 

consciente, contribuindo para a formação dos futuros consumidores e conscientizando os atuais, 

para reduzir o desperdício e os acidentes elétricos. 

Em 2009, implantou-se o projeto AES Eletropaulo 

Educando Gerações, com duas frentes de ação, que atin-

gem a comunidade e as escolas de sua área de conces-

são. Propagar noções da importância do meio ambiente 

e de segurança para aqueles que irão impactar, positi-

vamente, no futuro, e ter os professores da rede pública 

como multiplicadores da informação e de atitudes cons-

cientes é o objetivo. Para preservar os recursos naturais, 

a AES prioriza a redução do desperdício de energia. Esta 

ação gera um benefício econômico: com menor consu-

mo, o valor da fatura declina, favorecendo o orçamento 

das famílias de baixa renda. Para impactar mais de 600 

mil pessoas, entre 2009 e 2011, foram investidos, apro-

ximadamente, R$ 15,3 milhões de recursos de eficiência 

energética. Afora a conscientização, importantes índices 

de diminuição de consumo foram atingidos. Após esta 

aplicação, as famílias participantes conseguiram uma re-

dução média de 12,93% no seu consumo de energia.

AES ELETROPAULO

A AES Eletropaulo – empresa do Grupo AES Brasil – é 

a maior distribuidora de energia elétrica da América Lati-

EDUCANDO GERAÇÕES: 
O CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA
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na. Atende a cerca de 16,6 milhões de habitantes, 

distribuídos em 24 municípios da Região Metropo-

litana de São Paulo, incluindo a capital. A área de 

concessão abrange 4.526 quilômetros quadrados 

e conta com 6,3 milhões de unidades consumi-

doras. Em 2011, distribuiu 45.101 GWh de energia 

elétrica, valor 4,1% superior ao do ano anterior. 

Para garantir o processo de melhoria contínua 

dos serviços e o crescimento de mercado, de 1998 

a 2011 a companhia investiu R$ 8 bilhões em obras 

de expansão e manutenção do sistema, além de 

melhoria nos serviços de atendimento ao cliente. 

Só em 2011 foram investidos R$ 738,7 milhões em 

modernização e expansão da rede elétrica.

A AES Eletropaulo é uma empresa de capital 

aberto e integra o Nível 2 de Governança Corpo-

rativa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

de São Paulo (BM&FBovespa). Além disso, desde 

2005 faz parte da carteira do Índice de Susten-

tabilidade Empresarial (ISE), também da Bovespa, 

que reúne empresas com os melhores desempe-

nhos relacionados à sustentabilidade. Em 2011, passou a 

integrar o ICO2, índice desenvolvido pela BM&FBovespa 

em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), que inclui em sua carteira somente as compa-

nhias que adotam práticas transparentes com relação às 

emissões de gases de efeito estufa.

A equipe da AES Eletropaulo é formada por 5.668 cola-

boradores próprios e 11.563 terceirizados, que trabalham 

diariamente para satisfazer os clientes, sempre com foco 

na segurança – o valor número 1 –, na qualidade do for-

necimento de energia e nos compromissos com a sus-

tentabilidade.

INTRODUÇÃO

A AES Eletropaulo busca criar valor para que os seus 

públicos cresçam de forma sustentável. Com ações que 

objetivam elevar a responsabilidade social corporativa, 

desenvolve projetos que promovem transformações e 

fomentam resultados sociais significativos nas comuni-

dades nas quais está inserida. Voltar sua atenção para os 

problemas do presente, buscando uma sociedade com 

melhor qualidade de vida, é uma questão vital para a AES 

Eletropaulo. Para tal, compreendendo a dimensão do 

cenário social do país, investe 

para nele agir com vistas a um 

futuro mais esperançoso e sus-

tentável. 

A AES Eletropaulo procu-

ra incentivar a formação de 

consumidores com hábitos 

mais eficientes de consumo, 

que lhes permitam desfru-

tar do conforto que a energia 

elétrica proporciona, mas sem 

desperdícios, reduzindo, com 

isso, o impacto no seu orça-

mento familiar. Para alcançar 

esse objetivo foi desenvolvido 

o projeto Educando Gerações, 

composto por dois diferentes 

projetos complementares: na 

comunidade e nas escolas, os 

quais estão presentes em cida-

des dentro da área de atuação 

da AES Eletropaulo. 

Este artigo se propõe a apresentar o projeto e sua 

contribuição para a formação de hábitos saudáveis nos 

alunos e nas comunidades, tanto nas questões de re-

dução do consumo de energia elétrica na escola e em 

suas casas como na preservação do meio ambiente, des-

tacando o grande envolvimento das comunidades e das 

escolas participantes. Com base nos resultados obtidos, 

é possível afirmar que as famílias e os domicílios impac-

tados pelo projeto mudaram seus hábitos de consumo 

de energia após as sensibilizações e informações com-

partilhadas.

Este artigo encontra-se assim estruturado: além desta 

introdução, é descrito o desenvolvimento do processo de 

concepção e construção do projeto Educando Gerações, 

desde a apresentação do cenário, seguido da indicação 

dos objetivos e de ambas as frentes de ação do Educando 

Gerações, ou seja, os projetos AES Eletropaulo nas Es-

colas e AES Eletropaulo na Comunidade, cujos respec-

tivos objetivos e ações também são descritos. Sequen-

cialmente são apresentados dados sobre o investimento 

social aplicado, os investimentos financeiros realizados, a 

quantidade de beneficiados e os resultados alcançados. 

A AES 
Eletropaulo 
procura 
incentivar a 
formação de 
consumidores 
com hábitos 
mais eficientes 
de consumo, que 
lhes permitam 
desfrutar do 
conforto que a 
energia elétrica 
proporciona
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Finalmente, na conclusão, são elencadas as con-

siderações finais.

DESENVOLVIMENTO

O INVESTIMENTO SOCIAL 

DA AES ELETROPAULO

O fornecimento de energia elétrica confiável e 

acessível é primordial para promover o desenvol-

vimento socioeconômico, sobretudo em comuni-

dades de baixa renda. Neste sentido, a AES Eletro-

paulo investe recursos próprios e incentivados em 

projetos sociais, eficiência energética e pesquisa.

Em 2010, foram cerca de R$ 160 milhões destinados 

a promover a inclusão social e a cidadania; a educação 

para o uso consciente e seguro da energia; a redução do 

seu consumo; a cultura; o esporte; e a geração de renda 

nas comunidades menos favorecidas (AES Brasil, 2011, p. 

88).

Os projetos sociais da AES Eletropaulo estão institu-

ídos em sua área de concessão, divididos em duas ver-

tentes: educação, cultura e esporte e negócios inclusivos 

e sociais. Em 2011, foram R$ 31,7 milhões investidos com 

recursos próprios e incentivados (AES Brasil, 2011).

A estratégia de implementação de um projeto social 

pela AES Eletropaulo é precedida da análise do perfil so-

cioeconômico da região, por meio do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) e da avaliação do tamanho 

da população a ser beneficiada. Quanto mais baixo o 

IPVS e maior a população, mais fortalecida fica a proba-

bilidade de implantação do projeto social, sendo que a 

decisão para sua execução pode ser proativa, por parte 

da empresa ou pela demanda da sociedade.

Uma vez identificada a comunidade na qual o proje-

to será desenvolvido, o passo seguinte é dialogar com o 

poder público e com a liderança local, para relacionar as 

expectativas da comunidade. O acompanhamento, pela 

AES Eletropaulo, dos resultados obtidos no projeto se dá 

por meio de pesquisa com os beneficiados pelas ações.

Para os projetos de eficiência energética, a AES Eletro-

paulo segue as diretrizes da Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (ANEEL) quanto à necessidade de redução 

de demanda e de consumo, e elegeu a educação para 

o consumo consciente como uma forte ferramenta para 

a promoção da mudança de hábitos quanto ao consu-

mo seguro e mais eficiente da 

energia elétrica.

UM CENÁRIO QUE 

NECESSITA SER MUDADO

Segundo o Fundo de Po-

pulações das Nações da Or-

ganização das Nações Uni-

das (UNFPA), o planeta conta 

com 7 bilhões de habitantes, 

desde 31 de outubro de 2011, 

os quais precisam, além de 

outros recursos, da geração de energia elétrica para 

suprir suas necessidades no uso de bens e serviços 

(ONU, 2011). Essa constatação indica ser fundamen-

tal contornar ou minimizar os impactos ambientais no 

processo de geração e fornecimento de eletricidade. 

A pesquisa “O Observador Brasil 2012”, realizada pela 

Cetelem BGN (2012), aponta que entre os clientes da 

classe C, o gasto médio com energia elétrica é da or-

dem de R$ 74,00, que representa aproximadamen-

te 6% da renda média familiar, que atingiu o valor de  

R$ 1.276,00 em 2009, e R$ 1.338,00 em 2010, e esse per-

centual certamente é bastante elevado. Entre o grupo de 

classes D e E, o impacto do mesmo valor da fatura de 

energia seria ainda maior, próximo dos 10%, consideran-

do a renda média familiar de R$ 733,00, em 2009, e de R$ 

809,00, em 2010 (Cetelem BGN Brasil, 2012, p. 29).

Pesquisa elaborada pela Connection Research (2010), 

na cidade de São Paulo, concluiu que 30% dos paulis-

tanos, mesmo utilizando lâmpadas econômicas, desper-

diçam energia com o hábito de deixar a luz acesa sem 

necessidade. E são as paulistanas, das classes A e C, as 

que mais mantêm a luz acesa desnecessariamente. Apro-

ximadamente 45% desse público não se preocupa em 

usar lâmpadas econômicas, sendo que o maior índice de 

desconhecimento sobre lâmpadas econômicas está en-

tre a população com menos de 30 anos: 24% versus 7% 

da média geral (Connection Research, 2010).

O cenário expõe a premência da sociedade em en-

contrar alternativas que possam garantir o fornecimento 

de energia, a preços acessíveis, sem esgotar os recursos 

naturais. Esse é o grande desafio das gerações atuais e 

futuras, no campo energético.

Em 2010, foram 
cerca de  
R$ 160 milhões 
destinados a 
promover a 
inclusão social 
e a cidadania
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A busca por mais alternativas limpas de geração de 

energia, além da criação de tecnologias inovadoras e efi-

cientes, é imprescindível. Os números apontados ante-

riormente indicam ainda a urgência da conscientização 

da população para hábitos de compra e consumo mais 

racionais, uma vez que não bastará a criação de novas 

tecnologias sem a mudança de comportamento daque-

les que as usufruem.

Nesse sentido, a AES Eletropaulo procura dar a sua 

contribuição para a formação de usuários com hábitos 

mais eficientes de consumo, que lhes permitam desfrutar 

do conforto que a energia elétrica proporciona, mas sem 

desperdícios, atenuando o impacto no seu orçamento 

familiar.

O PROJETO AES ELETROPAULO EDUCANDO 

GERAÇÕES: INCENTIVO AO CONSUMO 

CONSCIENTE E SEGURO DA ENERGIA ELÉTRICA

A gestão estratégica da AES Eletropaulo está alicerça-

da na criação de valor para todos os seus públicos, na 

promoção da ética e na aplicação da Governança Cor-

porativa. A adoção de práticas de governança corporativa 

é essencial para a gestão e eficiência dos seus negócios, 

pois elas estão direcionadas para conferir transparência 

às suas iniciativas, favorecendo o seu relacionamento 

com todos os públicos. 

A AES Eletropaulo assume o compromisso com práxis 

empresariais sustentáveis nos segmentos em que atua. A 

sua principal característica é a inserção na comunidade, 

com foco em projetos e ações voltados para a promo-

ção da cidadania, a inclusão social e o desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, a empresa trabalha para que a sociedade tenha 

uma melhor qualidade de vida. Suas realizações priori-

zam gerar benefícios para a comunidade. Com o objetivo 

de atingir um alto nível de responsabilidade social corpo-

rativa, desenvolve projetos que promovem transforma-

ções e proporcionam resultados relevantes.

O projeto AES Eletropaulo Educando Gerações é a sín-

tese dessa proposta de valor. Com a intenção de cons-

cientizar a sociedade sobre seu poder transformador, 

dissemina o conceito de consumo consciente de ener-

gia, a fim de atingir famílias, escolas e comunidades. 

O mau uso de equipamentos elétricos está entre as 

principais causas de desperdício de energia em casa e nos 

escritórios. Lâmpadas acesas sem necessidade, pouco 

aproveitamento da luz natural e equipamentos ineficien-

tes aumentam a conta da luz.

O foco do projeto é a redução do desperdício de ener-

gia, tendo em vista a necessidade de preservação dos 

recursos naturais, uma vez que a expansão da energia 

gerada causará efeitos diretos ao meio ambiente. Além 

disso, há o benefício econômico, já que a moderação do 

consumo proporcionará a consequente redução do valor 

da fatura, declinando o orçamento das famílias de baixo 

poder aquisitivo, que, quando não conseguem pagar as 

faturas, acabam com a energia cortada e algumas vezes 

passam a furtar energia por meio de ligações irregulares. 

O projeto, que iniciou em 2009, abrange duas frentes 

complementares de educação para o consumo conscien-

te e seguro da energia elétrica: AES Eletropaulo na Comu-

nidade e AES Eletropaulo nas Escolas. São os seguintes os 

objetivos do projeto:

> Fomentar a mudança de hábitos de consumo com 

foco na redução do desperdício e uso mais consciente e 

seguro da energia elétrica, através do conhecimento que 

a educação e a informação proporcionam, contribuindo 

para a formação de cidadãos mais conscientes, capazes 

de transformar a sociedade em que vivem com novas ati-

tudes;

> Despertar a consciência dos educadores em relação 

ao papel fundamental e transformador que exercem na 

formação do pensamento ecológico das crianças, para 

que alunos e professores assumam uma posição de pro-

tagonistas na busca por soluções sustentáveis do uso 

de energia e recomendem alternativas para as questões 

encontradas, passando a ser agentes de transformação 

dentro de suas comunidades;

> Conscientizar a população de baixo poder aquisitivo 

sobre a questão do uso racional e seguro da energia elé-

trica, diminuindo o seu desperdício e, consequentemen-

te, o valor da fatura;

> Contribuir para a redução de acidentes com a po-

pulação.

PROJETO AES ELETROPAULO NA COMUNIDADE 

Com atividades lúdicas e interativas, o projeto AES Ele-

tropaulo na Comunidade é composto por módulos itine-
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rantes (instalados em caminhões), que, através de 

recursos multimídia e um jogo educativo, trans-

mitem conhecimento sobre hábitos eficientes e 

seguros de consumo de energia.

OBJETIVO

Conscientizar a população para a mudança de 

hábitos de consumo, visando minimizar o desgas-

te ambiental, os riscos de acidentes e melhorar a 

sua qualidade de vida. 

PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de ida-

de, matriculados em escolas da rede pública de 

ensino e outras organizações e instituições do 

entorno das comunidades de baixo poder aquisi-

tivo contempladas pelo Programa de Regulariza-

ção de Ligações Elétricas.

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA

Módulos itinerantes e interativos – três cami-

nhões – que promovem a comunicação e estimulam 

a assimilação dos conceitos e práticas de segurança e 

consumo consciente da energia elétrica de forma lúdica, 

cultural e participativa. A utilização de atividades criativas 

e lúdicas, além de atingir facilmente os públicos almeja-

dos, cativa e sensibiliza as pessoas, bem como favorece 

um importante diferencial para despertar nas crianças 

conceitos inovadores, oportunizando a formação dos fu-

turos consumidores e, paralelamente, influencia os adul-

tos de suas famílias.

Os caminhões visitam parques, eventos e localidades 

estratégicas dentro das comunidades que tiverem a ener-

gia elétrica regularizada, atendendo à população em geral.

PROJETO AES ELETROPAULO NAS ESCOLAS

Levar a consciência de meio ambiente e de segurança 

a um público que realmente pode impactar de forma po-

sitiva no futuro e ter os professores da rede pública como 

grandes aliados no processo multiplicador da informação 

e da mudança de atitude é o grande objetivo. Com exer-

cícios lúdicos e interativos para crianças e adolescentes, 

dentro e fora da sala de aula, a empresa, além de contri-

buir para a ocupação do tempo desses jovens, incentiva 

a interação com a família, a 

qual também é envolvida nas 

práticas dos alunos.

Assim, o projeto tem o 

intuito de contribuir para o 

desenvolvimento susten-

tável do planeta, por meio 

da educação para o consu-

mo consciente e seguro da 

energia elétrica. Um con-

junto de ações (promoção 

de workshops, atividades 

educativas e eventos de sen-

sibilização) é desenvolvido 

para estimular a mudança 

de atitude em relação ao uso 

seguro e racional da energia 

elétrica.

Através da capacitação de 

professores da rede pública, 

o projeto trabalha diretamen-

te na formação de multiplicadores e no desenvolvimento 

de trabalhos escolares que disseminem, em sala de aula, 

informações sobre o uso responsável e seguro da energia 

elétrica e seus impactos. Um caminhão equipado com 18 

computadores e um jogo educativo, em que os alunos 

testam os conhecimentos sobre o tema, auxilia na disse-

minação dos conceitos. 

OBJETIVOS

Multiplicar, por meio dos educadores e das crianças, o 

debate sobre o problema do desperdício da energia elé-

trica e mostrar como, com mudanças de hábitos, todos 

podem contribuir para a redução do consumo de energia 

e do seu impacto no meio ambiente. Despertar a consci-

ência dos educadores em relação ao papel fundamental e 

transformador que exercem na formação da consciência 

ecológica das crianças, para que alunos e professores as-

sumam uma posição de protagonistas na busca por solu-

ções sustentáveis do uso de energia. Instrumentalizar os 

educadores com metodologias práticas de como traba-

lhar com as crianças a questão do uso racional de energia 

e seu impacto no meio ambiente, inseridos no currículo 

escolar. Promover mudanças, por meio do conhecimento 

Através da 
capacitação de 
professores da 
rede pública, 
o projeto AES 
Eletropaulo nas 
Escolas trabalha 
diretamente na 
formação de 
multiplicadores 
e no 
desenvolvimento 
de trabalhos 
escolares
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que a educação proporciona, e contribuir para a formação 

de cidadãos mais conscientes, capazes de transformar a 

sociedade com novas atitudes.

PÚBLICO-ALVO

Educadores e alunos da rede pública de ensino.

ESTRATÉGIA

Capacitar e instrumentalizar os educadores com me-

todologias práticas que permitam trabalhar a questão em 

sala de aula, de forma transversal nas disciplinas.

METODOLOGIA

Com base na metodologia do Programa Nacional 

de Conservação de Energia Elétrica (Procel) nas esco-

las, educadores voluntários de escolas públicas indica-

das pela Secretaria de Educação recebem treinamento 

e orientação para aplicarem os conceitos sobre o uso 

consciente e seguro da energia elétrica, em sala de aula, 

desenvolvendo atividades interdisciplinares com seus 

alunos. O Procel é um programa de governo, criado em 

1985, com secretaria executiva alocada na Eletrobras, 

que desenvolve projetos de conservação de energia fo-

cados na mudança de hábitos e na eficiência energética, 

instrumentos de combate ao desperdício de energia que 

permitem maiores benefícios à sociedade e reduzem os 

impactos ambientais (Eletrobras, 2011).

Os professores participam de dois workshops de oito 

horas cada e recebem material didático e apoio peda-

gógico. Os alunos recebem orientação dos professores, 

desenvolvem projetos sobre o tema e participam das ati-

vidades de sensibilização.

MUDANDO HÁBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA, 

REDUZINDO O IMPACTO NOS GASTOS 

DOMICILIARES E OS ACIDENTES 

COM A REDE ELÉTRICA

Para identificar as mudanças nos hábitos de consumo 

dos participantes do projeto, foram realizadas pesqui-

sas antes e depois da participação (H. Melillo Grupo de 

Articulação Social, 2011). Os resultados confirmam uma 

substancial queda nos percentuais de diferentes situa-

ções de consumo nos domicílios.

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar 

que as famílias e os domicílios contemplados pelo proje-

to AES Eletropaulo nas Escolas mudaram seus hábitos de 

consumo de energia após as sensibilizações e informa-

ções compartilhadas. Um impacto relevante, na ordem 

de 13% de redução no valor das contas de energia, re-

sultado da mudança dos hábitos de consumo domiciliar 

de energia elétrica (IBOPE, 2011). Outra importante con-

sequência do trabalho realizado foi a redução dos aci-

dentes com a rede elétrica na área de abrangência do 

projeto. Os acidentes totais haviam aumentado de 126, 

em 2008, para 134, em 2009. Após sua implantação, em 

conjunto com outras ações de educação em mídia de 

massa, o índice de acidentes totais com a população caiu 

para 85, em 2010. Uma redução de aproximadamente 

37% nos acidentes registrados (AES Brasil, 2011).

CAPACITANDO PROFESSORES, 

MULTIPLICANDO CONHECIMENTO

Os professores foram capacitados e instrumentaliza-

dos sistematicamente na aplicação do projeto. Os pro-

tagonistas envolvidos foram acompanhados, subsidiados 

e favorecidos pela equipe de pedagogos e profissionais 

disponibilizados.

Os professores relataram que alunos conseguiram 

modificar suas próprias atitudes e de sua família com 

relação ao consumo de energia, ficando visivelmente 

felizes pela economia que obtiveram na conta de luz. 

Famílias, após a participação no projeto, buscaram a re-

gularização na obtenção da energia elétrica. Essas são 

apenas algumas dentre as muitas outras conquistas e 

realizações em âmbito pessoal e coletivo observadas. 

Os professores, as escolas e os governos municipais 

percebem o valor de uma sociedade em que cidadãos 

conscientes vivem em harmonia com o meio ambiente, 

valorizando a obtenção consciente, segura e responsá-

vel de energia elétrica. O projeto AES Eletropaulo Edu-

cando Gerações tem proporcionado valor para todos os 

envolvidos.

INVESTIMENTO SOCIAL APLICADO 

E QUANTIDADE DE BENEFICIADOS

Entre 2009 e 2011, o projeto AES Eletropaulo Educan-

do Gerações investiu R$ 15,3 milhões, que beneficiaram 

mais de 560 mil pessoas (ver tabelas 1 e 2).
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O PROJETO REVELADO 

EM NÚMEROS ATÉ NOVEMBRO DE 2011

PROJETO NAS ESCOLAS

> 906 escolas públicas contempladas;

> 4.552 professores capacitados sobre o uso seguro e 

eficiente da energia elétrica;

> 198.016 alunos participantes nas atividades desen-

volvidas nas escolas;

> 13.803 trabalhos realizados pelos alunos sobre o uso 

seguro e eficiente da energia elétrica;

> 51 workshops de capacitação realizados;

> 21 cidades da área de concessão impactadas;

> 928 eventos nas escolas abertos à comunidade, 

para mostra dos trabalhos dos alunos (AES Eletropaulo, 

2012).

NOS EVENTOS NAS COMUNIDADES

> 496.333 pessoas sensibilizadas pelas atividades dos 

módulos itinerantes (caminhões);

> 24.695 apresentações realizadas nos módulos itine-

rantes;

> 24 cidades da área de concessão foram impactadas 

(AES Eletropaulo, 2012). 

RESULTADOS GERAIS

> 12,93% de redução do desperdício do consumo de 

energia, segundo o Ibope (2012);

> 3,8 milhões de kWh economizados, em média, ao 

mês;

> 45,1 milhões de kWh economizados, em média, ao 

ano; 

> 98% de aprovação declarada pelos participantes das 

atividades (AES Eletropaulo, 2012).

CONCLUSÕES

UMA SOCIEDADE MAIS 

CONSCIENTE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA

Os objetivos foram amplamente atingidos. A cons-

cientização sobre o consumo eficiente de energia elé-

trica, o seu impacto no meio ambiente e os riscos com 

a rede elétrica foi multiplicada através dos educadores e 

alunos. Instigou-se a atenção das crianças para com o 

seu entorno, a fim de que assumam uma posição de pro-

tagonistas na busca por soluções sustentáveis no uso de 

energia, convertendo-os em agentes de mudança dentro 

de suas comunidades. Novas atitudes foram promovidas 

com o conhecimento difundido. A educação contribuiu 

para a formação de cidadãos mais atentos.

Além da conscientização, importantes índices de di-

minuição de consumo foram alcançados, com impactos 

positivos no valor das contas de energia. 

Após a aplicação do projeto, os participantes tiveram 

uma redução média de 12,93% no consumo de energia, 

segundo pesquisa do Ibope (2011).

FONTE DE TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL E INCLUSÃO CULTURAL

A iniciativa proporcionou transformação social, cida-

TABELA 2

INVESTIMENTOS EM PROJETO NAS ESCOLAS

Evento nas comunidades

Ano Investimento (R$) Quantidade
de Pessoas

Quantidade 
de Escolas

Quantidade de
Trabalhos

Quantidade de
Professores

2010 4.377.185,00 99.485 456 4.236 2.072

2011 2.670.616,00 103.083 450 9.567 2.480

Total 7.047.801,00 202.568 906 13.803 4.552

TABELA 1

INVESTIMENTOS EM EVENTOS NAS COMUNIDADES

Ano Investimento (R$) Total 
de Pessoas

2009 4.052.085,00 94.554

2010 3.211.206,00 104.544

2011 1.000.000,00 96.588

Total 8.263.291,00 295.686
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dania, inclusão cultural e interação dos indivíduos com 

suas comunidades. As atividades se mostraram oportuni-

dades efetivas do trabalho em equipe e da troca de expe-

riências. A descoberta de novos ângulos de vida e a visão 

de si mesmo como parte de um grupo enriquece o dia a 

dia das comunidades e propicia a admiração das pessoas 

pelos seus resultados. 

A mudança do ver para o agir, do contemplar para o 

compartilhar, oportunizou modificar a sociedade con-

juntamente, a partir de um mesmo ideal. Os participantes 

engrandeceram sua autoestima e ainda otimizaram suas 

condições de conviver em sociedade com atitudes de 

paz e solidariedade. 

A cidadania se propaga com atitudes e procedimen-

tos que evoluem na prática das atividades coletivas. O 

respeito, a vocação para a participação comunitária e o 

fortalecimento dos laços afetivos com a comunidade são 

elementos que oferecem a base dessa visão integrada de 

cidadania. Um processo de inserção de cada indivíduo, 

que se apropria gradativamente de sua capacidade de 

agir e transformar a realidade.

A AES Eletropaulo cumpre seu papel social ao promo-

ver a cidadania nas suas comunidades. Estimula maior 

qualidade, mais bem viver no cotidiano das pessoas, por-

que sabe que o amanhã é construído hoje, com atitudes 

válidas. 

AES ELETROPAULO      ENERGIA

Luciana Alvarez é gerente de Sustentabilidade da AES Brasil; Patrícia Vasconcelos é coordenadora do projeto Educando Gerações; 
Paulo Ratinecas é sócio diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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DAMHA URBANIZADORA

José Paranhos Ribeiro dos Santos

A Damha Urbanizadora procura conciliar em seus projetos o que há de melhor em conceito de 

urbanismo do Brasil à infraestrutura qualificada, em perfeita harmonia com o meio ambiente. Tudo 

isso faz da marca sinônimo de confiabilidade e qualidade, tornando-a uma das mais respeitadas 

no setor imobiliário brasileiro. Ao projetar empreendimentos urbanísticos que integram padrão 

diferenciado de moradia, lazer e segurança, respeito ao meio ambiente e infraestrutura de 

qualidade, acaba por transformar o cotidiano das cidades em que está inserida, pois se torna um 

centro de desenvolvimento regional.

A história da Damha Urbanizadora começou há 46 

anos, com a fundação da Construtora Encalso, empresa 

que rapidamente cresceu e se diversificou, dando origem 

ao Grupo Encalso-Damha, um conglomerado empresarial 

reconhecido nacionalmente nos diversos segmentos em 

que atua: Engenharia Civil Pesada, Agronegócios, Shop-

ping Center, Concessão de Rodovias e Empreendimentos 

Imobiliários.

Em 1993, a Damha Urbanizadora lançou seu primei-

ro empreendimento na cidade de São José do Rio Preto 

(SP). Desenvolvendo e executando loteamentos fechados 

e condomínios horizontais, a empresa já viabilizou mais 

de 15 mil unidades em importantes cidades brasileiras. Em 

2011, faturou R$ 220 milhões e atingiu Valor Geral de Ven-

da (VGV) de R$ 350 milhões. Para 2012, projeta um cresci-

mento de 80% e atualmente possui 40 empreendimentos 

lançados nas cidades de Araraquara (SP), Campo Grande 

(MS), Fronteira (MG), Mirassol (SP), Piracicaba (SP), Presi-

dente Prudente (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto 

(SP), Limeira (SP) e Uberaba (MG).

DIFERENCIAL EM SUSTENTABILIDADE
NA ÁREA DE URBANISMO
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Promovendo melhorias de estrutura (vias de 

acesso, monitoramento eletrônico e outros benefí-

cios) no entorno de seus residenciais, a Damha me-

lhora o dia a dia das pessoas, dos bairros vizinhos 

e, muitas vezes, muda também o vetor de cresci-

mento das cidades onde se instala. Além disso, cria 

oportunidades de empregos, apoia projetos sociais 

e fomenta a economia dessas localidades.

Com 40 empreendimentos lançados e 15 mil 

unidades já comercializadas, a Damha é uma em-

presa consolidada, apresentando franco cresci-

mento. Seu faturamento passou de R$ 135,5 mi-

lhões para R$ 184,5 milhões de 2009 para 2010 e 

atingiu R$ 220 milhões no ano passado. Já o Valor 

Geral de Venda (VGV) chegou a R$ 350 milhões em 2011. 

Para dar continuidade a esse notável crescimento, a em-

presa prevê o lançamento de empreendimentos em todas 

as regiões do país, sobretudo em capitais e cidades com 

mais de 200 mil habitantes.

Sendo assim, não foi por acaso que a empresa deci-

diu escolher como forte polo de atuação a cidade de São 

Carlos (SP), situada no centro geográfico do estado, a 231 

quilômetros da capital. Com 221,9 mil habitantes (IBGE, 

Censo 2010), é a 13ª cidade mais populosa de São Paulo 

e importante centro regional industrial, com a economia 

fundamentada em atividades industriais e na agropecuária.  

Na cidade, estão sediadas unidades de importantes mul-

tinacionais como Volkswagen, Faber Castell e Electrolux, 

além de dois centros de pesquisa da Embrapa. Há ainda 

intensa atividade universitária, com dois campi da Univer-

sidade de São Paulo (USP), e a Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), entre outras. Por todos esses atributos, é 

conhecida como a Capital da Tecnologia.

A empresa já possui loteamentos lançados na cidade 

(Damha I, Damha II, Damha III, Village I, Village II e Village 

III), situados dentro do complexo urbanístico batizado de 

Parque Ecoesportivo Damha, com 12 milhões de metros 

quadrados de área de preservação ambiental e reserva 

ecológica de 3 milhões de metros quadrados, centro hí-

pico, represas, trilhas ecológicas, centro de eventos, fau-

na e flora nativa, além do Damha Golf Club, um campo 

de golfe oficial. Ainda em São Carlos, a empresa possui 

o Parque Eco-Tecnológico Damha, primeiro parque tec-

nológico privado do país. Tudo isso faz com que o Par-

que Ecoesportivo Damha 

seja o primeiro parque de 

terceira geração do país, 

no qual o lazer, esportes 

e moradia se integram a 

um complexo empresarial 

e de negócios, com foco 

em novas tecnologias e 

inovação.

O mais recente lan-

çamento da empresa em 

São Carlos fica dentro do 

Parque Ecoesportivo e foi 

batizado como Residen-

cial Damha Golf I, por se situar ao lado do campo de golfe. 

Possui área total de 340 mil metros quadrados e 128 lotes 

com cerca de 1.400 metros quadrados cada. Seu lança-

mento ocorreu no primeiro semestre de 2012 e as obras 

estão previstas para terminar em outubro de 2013.

PROBLEMA/OPORTUNIDADE

O Residencial Damha Golf I é um dos condomínios que 

compõem a gleba da Fazenda do Urso, localizada na área 

urbana do município de São Carlos, no eixo considera-

do como preferencial para a expansão urbana da cidade. 

Essa área sofreu intenso processo de crescimento urbano 

e econômico nas últimas duas décadas. A crescente de-

manda por moradia destinada às classes média e média 

alta no município, além de acelerar a ocupação dos bairros 

já existentes, induz a novos parcelamentos, como os do 

Residencial Damha Golf I.

A Rodovia Washington Luiz (SP-310) por muito tempo 

funcionou como uma barreira física à expansão urbana 

na direção norte. Nas últimas décadas, essa barreira tem 

sido transposta pela urbanização. Desta forma, o entorno 

da Fazenda do Urso é caracterizado pela transição entre a 

paisagem urbana e a rural campestre. Seu aproveitamento 

para fins urbanos representa uma ligação com bairros e 

distritos existentes nos arredores. É neste contexto que o 

empreendimento se insere, com o aumento da mancha 

urbana e a localização no vetor preferencial de crescimen-

to da cidade.

O Residencial Damha Golf I possui uma área de 

339.311,60 metros quadrados, com 52% destinados às 

Com 40 
empreendimentos 
já lançados e 15 
mil unidades já 
comercializadas, 
a Damha é uma 
empresa consolidada 
e apresentando 
franco crescimento
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áreas privativas. Serão 128 unidades autônomas 

com cerca de 1.400 mil metros quadrados cada, 

sendo que a construção de casa padrão é de 250 

metros quadrados, embora seja possível uma área 

construída maior, em virtude do coeficiente de 

ocupação permitido. As vias de acesso represen-

tarão aproximadamente 23% da área (67.878,75 

metros quadrados), e os sistemas de lazer ocupa-

rão 20% (77.891,78 metros quadrados). 

O projeto urbanístico contemplou a criação 

de quadras, de modo que todas as unidades ti-

vessem acesso às vias internas, além de prever 

uma faixa verde entre as fileiras de unidades. No 

centro do condomínio, há quadra poliesportiva, 

quadra de tênis, quadra de vôlei de areia, mi-

nicampo de futebol e campo de futebol suíço, 

espelho d’água, playground, quiosques e edifi-

cações de uso comum, denominadas centro de conví-

vio e centro esportivo, com duas piscinas. Na entrada 

estão previstas as edificações de apoio, como a por-

taria social, portaria de serviços e unidade de serviço 

e administração. O empreendimento terá um cinturão 

verde e muros ao redor. 

A própria política da Damha Urbanizadora de ges-

tão integrada tem como missão buscar continuamen-

te a melhoria dos serviços prestados, por meio da ga-

rantia da qualidade das obras contratadas, de forma 

a atender às necessidades e superar as expectativas 

dos clientes.

Ainda tem como objetivos realizar a prevenção da po-

luição e mitigação dos impactos ambientais decorrentes 

de suas atividades; manter um cuidado permanente com 

a saúde e segurança, prevenindo danos pessoais e doen-

ças ocupacionais de todos os envolvidos com a empresa; 

atender à legislação local em vigor, aos contratos e demais 

serviços assumidos; planejar os objetivos e realizar moni-

toramentos para atingir as metas.

Desta forma, tem o compromisso de assegurar a 

satisfação dos clientes e o crescimento sustentável e 

competitivo da empresa nos segmentos em que atua, 

construindo com qualidade, segurança e respeito ao 

meio ambiente. Dentro desse contexto, a empresa de-

cidiu instituir o Sistema de Gestão do Bairro Sustentável 

para o Damha Golf I e, para isso, contratou a consul-

toria da empresa Ino-

vatech. Posteriormente, 

esse documento daria 

origem à Certificação 

no Processo AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental), 

da Fundação Vanzolini.

DIAGNÓSTICO

Por meio do feedba-

ck apresentado por ou-

tros empreendimentos 

da Damha Urbanizado-

ra, aliada à experiência 

construída pelo grupo 

ao longo dos últimos 40 

anos, a empresa identifi-

cou a expectativa de cada uma das partes envolvidas no 

projeto do Damha Golf I:

DAMHA URBANIZADORA 

Busca, por meio de um processo de certificação, ofe-

recer a sustentabilidade de fato a todos que procuram 

uma nova moradia com qualidade de vida, confirmando 

o comprometimento da empresa com um desenvolvi-

mento sustentável em todas as etapas de seus projetos. 

O processo de certificação também auxiliará na adoção 

de medidas mais sustentáveis em outros projetos da em-

presa, com a abertura para uma possível certificação dos 

próximos empreendimentos.

FUTUROS MORADORES 

O público-alvo do empreendimento é, em geral, de 

classe alta, que busca uma residência que concilie os con-

fortos da vida moderna com a sustentabilidade de fato, 

que reflete em qualidade de vida, elevando sua residência 

e do entorno do projeto a um nível ainda pouco conhe-

cido no âmbito do desenvolvimento sustentável mundial.

FUTUROS FUNCIONÁRIOS DO EMPREENDIMENTO 

(SEGURANÇA, PORTEIRO, SERVIÇO DE LIMPEZA, 

FUNCIONÁRIOS DOS MORADORES, ZELADOR E 

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO) 

Necessitam de um ambiente de trabalho que propor-

A própria política 
da Damha 
Urbanizadora de 
gestão integrada tem 
como missão buscar 
continuamente 
a melhoria dos 
serviços prestados, 
por meio da garantia 
da qualidade das 
obras contratadas
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cione a busca pela sustentabilidade nos serviços de ma-

nutenção e auxílio aos futuros moradores. Desta forma, o 

empreendedor deve garantir um ambiente seguro e agra-

dável, que estimule a contribuir com o desenvolvimento 

sustentável local.

FUNCIONÁRIOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

Necessitam de condições de trabalho que garantam a 

saúde e segurança de suas atividades, inserindo os concei-

tos da sustentabilidade para os trabalhadores e estimulan-

do a participação de cada um no contexto do desenvolvi-

mento sustentável da obra.

COMUNIDADE LOCAL E VIZINHANÇA 

Apesar de inserido no contexto da zona urbana de São 

Carlos, o projeto ainda está distante das principais comu-

nidades da mancha urbana da cidade. Desta forma, es-

pera-se que o condomínio interfira o menos possível no 

conforto de possíveis vizinhos, apresentando um modelo 

de sustentabilidade que a comunidade local possa seguir 

como exemplo.

Vale ressaltar que “sustentabilidade” é uma palavra que 

vem ganhando força no setor imobiliário brasileiro. O 

consumidor exigente faz com que as empresas busquem 

diferenciais para melhor atendê-lo e apostem nas práti-

cas sustentáveis e inovações de materiais nos processos 

construtivos, reduzindo os impactos ao meio ambiente.

Como consequência dessa nova exigência, o mercado 

imobiliário brasileiro começa a dar passos importantes na 

busca dos chamados “selos verdes” – certificações que 

atestam padrões de sustentabilidade nos empreendimen-

tos. A Fundação Vanzolini, por exemplo, responsável pela 

certificação AQUA, registrou aumento superior a 60% no 

número de empreendimentos certificados. O ano de 2011 

terminou com 26 certificações, contra as 16 de 2010. Des-

de 2009, quando começou a certificar os empreendimen-

tos, já contabiliza 72 chancelas emitidas. As certificações 

são concedidas para apartamentos, prédios comerciais e 

empresas. 

“Hoje, um projeto sem critérios de sustentabilidade 

entra no mercado defasado em termos de tecnologia da 

construção”, opina o professor Manuel Carlos Reis Martins, 

coordenador executivo do Processo AQUA na Fundação 

Vanzolini.

SOLUÇÃO

O Sistema de Gestão do Bairro Sustentável (SGB) faz 

parte da documentação do referencial técnico de certi-

ficação de bairros e loteamentos, que tem como objetivo 

organizar a condução do empreendimento, controlando 

os processos de programação, concepção, realização e 

retrocessão, a fim de otimizar os esforços dos atores em 

vista da criação de um bairro sustentável.

O documento abordou itens que seguem a sequência 

do desenvolvimento do projeto urbanístico, descrevendo 

o empreendedor, o empreendimento, o papel de cada 

uma das partes interessadas e os processos envolvidos, 

em seis capítulos, sendo eles:

INTRODUÇÃO

Breve histórico do empreendedor e o compromisso 

com a sustentabilidade, programa de necessidades, do-

cumentos iniciais necessários ao projeto, expectativa das 

partes interessadas, competências dos profissionais que 

atuam no projeto e avaliação da Qualidade Ambiental do 

Bairro (QAB).

ANÁLISE INICIAL

Diagnóstico do empreendimento, com análise do en-

torno, comentários sobre o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), balanço inicial e opções sustentáveis do empreen-

dimento.

ESCOLHA E CONCEPÇÃO 

DO CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL

Trata-se dos procedimentos necessários para a Fase 

Programa, que descrevem a comunicação entre as par-

tes envolvidas, contratos que devem ser firmados entre os 

envolvidos e justificativa de viabilidade econômica da ini-

ciativa sustentável. Nesta etapa são feitos a definição e o 

comprometimento com os objetivos.

CONCEPÇÃO DO PROJETO E ESCOLHA DAS 

AÇÕES SUSTENTÁVEIS NO CONDOMÍNIO

Este item se refere às validações das decisões tomadas 

na etapa anterior, quando se estipulam os documentos 

para execução do empreendimento, tais como os projetos 

de arquitetura e complementares. São definidos também 

os processos construtivos e materiais.

DAMHA URBANIZADORA      CONSTRUÇÃO CIVIL
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REALIZAÇÃO

Descrição dos procedimentos relacionados à fase de 

obras, como recebimento de materiais e de contratação 

de mão de obra. Nesta fase, ocorre a definição dos pro-

cedimentos que devem ser realizados na obra, de forma a 

concretizar o planejamento do canteiro sustentável, com-

patibilizando o que já é praticado pelo empreendedor com 

as medidas estabelecidas pelo AQUA.

BALANÇO FINAL

Trata-se de uma análise crítica ao final do empreendi-

mento, na qual o empreendedor deve avaliar as questões 

organizacionais e quais foram as contribuições dos envol-

vidos.

No documento, o perfil da QAB para o Residencial Da-

mha Golf I foi definido criteriosamente, com a avaliação de 

cada um dos itens do referencial e da adequação às possi-

bilidades do projeto, necessidades dos usuários e opções 

de sustentabilidade. Cada uma das categorias tem sua res-

pectiva justificativa, reforçando a classificação do perfil. 

1- Território e Contexto Global;

2- Densidade;

3- Mobilidade e Acessibilidade;

4- Patrimônio, Paisagem e Identidade;

5- Adaptabilidade e Potencial Evolutivo;

6- Água;

7- Energia e Clima;

8- Materiais e Equipamentos;

9- Resíduos;

10- Ecossistemas e Biodiversidade;

11- Riscos Naturais e Tecnológicos;

12- Saúde;

13- Economia do Projeto;

14- Funções e Pluralidade;

15- Visibilidade Externa;

16- Inserção e Formação;

17- Atratividade e Dinâmicas Econômicas. 

Com o objetivo de criar um produto com maior valor 

agregado e refletindo a nova demanda de mercado pela 

sustentabilidade nos empreendimentos, a Damha decidiu 

contratar a Fundação Vanzolini para iniciar a certificação 

pelo Processo AQUA. 

O nosso produto, por melhor que seja, é commodity. 

Hoje, não basta construir com qualidade, é preciso ter di-

ferenciais. Um empreendimento como o Damha Golf I é 

interessante para o empreendedor e para o cliente, pois, 

apesar de inicialmente apresentar valor maior na compra, 

o custo de manutenção do empreendimento traz mui-

tas vantagens, como a redução do consumo de água e 

energia elétrica, que compensam o investimento inicial ao 

longo do tempo, além da preservação do meio ambien-

te. A sociedade brasileira está atenta às questões ligadas 

à sustentabilidade e vem incorporando essa ideia em seu 

dia a dia.

O Processo AQUA, desenvolvido e adaptado à realida-

de brasileira pela Fundação Vanzolini, maior certificadora 

da construção civil do Brasil, é um referencial técnico que 

auxilia empreendedores do setor na redução do impacto 

ambiental de obras residenciais, comerciais, complexos es-

portivos e arenas ou destinados à habitação popular. Ge-

rando baixo impacto no meio ambiente ao longo de toda 

a sua vida útil, incluindo a fase de construção e a fase de 

operação e uso, são consumidos menos recursos naturais e 

produzidos menos resíduos, além de proporcionar melho-

res condições de conforto e saúde aos seus usuários.

A Fundação Vanzolini mantém acordos de cooperação 

técnica para o desenvolvimento da Alta Qualidade Am-

biental da Construção com o Cerqual, do grupo Qualitel, 

organismo francês de certificação de empreendimentos 

habitacionais e com a Certivéa, subsidiária do instituto 

francês CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâti-

ment), referência mundial em pesquisas na construção 

civil e responsável pela certificação de edifícios no setor 

de serviços. A Certificação AQUA é abrangente e inclui 

parâmetros técnicos, regulamentações e normatizações 

técnicas nacionais. A metodologia, baseada na certifica-

ção francesa HQE (Haute Qualité Environnementale), é re-

conhecida por diversas entidades certificadoras no mundo 

(França, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Itália  e Estados 

Unidos).

O AQUA vem ganhando cada vez mais adesão de cons-

trutoras e incorporadoras no país. Criado em 2008, já con-

ta com 42 edifícios e um conjunto habitacional (80 casas) 

certificados em diferentes fases (Programa, Concepção, 

Realização e Operação). Diferente das certificações “ver-

des” existentes no mercado brasileiro da construção ci-
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vil, sua aplicação é mais exigente, pois todos os 

critérios devem ser atendidos, o que é verificado 

por meio de auditorias presenciais em todas as fa-

ses. Ao mesmo tempo, permite maior flexibilidade 

quanto às soluções de projeto, que são adotadas 

de forma coerente, de acordo com a realidade bra-

sileira, considerando região, clima, vegetação, co-

munidade local, entre outros critérios. Outro deta-

lhe importante no Processo AQUA é que durante a 

fase de projeto são consideradas soluções passivas 

e ativas para a redução de impactos ambientais e 

custos operacionais da construção.

A Certificação AQUA requer uma metodologia 

de projeto já consagrada mundialmente que exige 

o controle total do projeto, a fim de garantir os ob-

jetivos da Alta Qualidade Ambiental do empreen-

dimento. Além disso, prevê a criação da estratégia 

ambiental global do empreendimento, entre elas a prote-

ção do ambiente (preservar os recursos, reduzir a polui-

ção e os resíduos); gestão dos recursos naturais durante 

a operação (água e energia); gestão patrimonial (durabi-

lidade, adaptabilidade, conservação, manutenção, custos 

de uso e operação); conforto (dos usuários, da vizinhança, 

do pessoal de obra); saúde (dos usuários, da vizinhança, 

do pessoal de obra). Isso se traduz no perfil de Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE). As categorias do QAE incluem 

a relação do edifício com seu entorno; a escolha integrada 

de produtos, sistemas e processos construtivos; canteiro 

de obras com baixo impacto ambiental; gestão da energia, 

da água, dos resíduos de uso e operação do edifício; ma-

nutenção; conforto hidrotérmico, acústico, visual e olfa-

tivo; e qualidade sanitária dos ambientes, da água e do ar.

O professor Manuel Carlos Reis Martins confirma que 

a sustentabilidade agrega valor ao empreendimento. “No 

Brasil, ainda não existem números relacionados a cons-

truções sustentáveis. Mas na Europa, o período de retorno 

do investimento em uma obra sustentável gira em torno 

de dois a seis anos, aproximadamente. Além disso, uma 

construção sustentável – que pode ser uma casa, um 

edifício residencial, um hospital, uma escola, uma loja – 

certamente terá um valor patrimonial mais alto ao longo 

do tempo do que uma convencional, justamente pela du-

rabilidade e facilidade de manutenção e pelo baixo custo 

operacional.”

“Não é uma coleção de so-

luções nem uma pilha de ma-

teriais ecológicos, mas, sim, um 

projeto coerente, que oferece 

condições de conforto, saúde 

e baixos impactos ambientais 

quando o usuário passa a ocu-

par a edificação”, acrescenta 

Martins.

IMPLEMENTAÇÃO/

EXECUÇÃO

A certificação AQUA se ba-

seia normalmente em 14 crité-

rios de desempenho sustentá-

vel, divididos em quatro grupos: 

ecoconstrução, ecogestão, 

conforto e saúde. Isso abrange as fases de programa, 

concepção (projeto), realização (construção) e operação 

e uso dos empreendimentos, sejam eles residenciais, co-

merciais, complexos esportivos e arenas, ou destinados à 

habitação popular.

No entanto, o Damha Golf I foi o primeiro residencial 

horizontal a passar por essa certificação. Por conta desse 

ineditismo, todo o processo foi construído em conjunto 

entre a Fundação Vanzolini e a Damha Urbanizadora, com 

apoio da consultora Inovatech, resultando nos parâmetros 

de certificação aos empreendimentos dessa natureza com 

a instituição de três novos aspectos aos 14 critérios já exis-

tentes.

Os 17 aspectos predefinidos foram divididos em três 

grandes áreas: Coerência com a malha urbana; Preserva-

ção dos recursos e qualidade ambiental e Promoção de 

proximidade social. O Processo AQUA exige que o empre-

endimento alcance a classificação mínima com quatro ca-

tegorias apresentando o conceito “excelente”, cinco com 

“superior” e oito com “bom”.

Nenhuma categoria pode estar abaixo do nível bom, 

que corresponde à regulamentação vigente ou prática 

corrente. O nível superior corresponde ao das boas prá-

ticas. O nível excelente é conferido em função dos de-

sempenhos máximos constatados em empreendimentos 

de elevada qualidade ambiental. 

A avaliação da qualidade ambiental do edifício deve 

A certificação 
AQUA se baseia 
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em 14 critérios 
de desempenho 
sustentável, 
divididos em 
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ecogestão, 
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ser feita pelo próprio empreendedor em todas as fases do 

empreendimento. Depois, a Fundação Vanzolini verifica, 

por meio de auditorias e avaliações, se a avaliação da Qua-

lidade Ambiental do Edifício feita pelo empreendedor está 

correta e autoriza o uso da Certificação Processo AQUA.

Foi realizada uma auditoria presencial com duração de 

dois dias de trabalho, com a participação de profissionais 

da Fundação Vanzolini, da Damha e do Assistente AQUA 

(a empresa de consultoria em sustentabilidade Inovate-

ch). “No caso de condomínio, foram relacionados níveis 

de desempenho sobre a integração e coerência do bairro; 

preservação dos recursos naturais, qualidade ambiental e 

sanitária; integração na vida social e dinâmicas econômi-

cas”, explica o professor Martins.

A Damha assumiu o compromisso de instaurar os con-

ceitos sustentáveis a todos os níveis do empreendimento; 

fazer escolha de materiais sustentáveis em toda a cadeia 

produtiva; e o projeto deve apresentar ainda viabilidade 

social, econômica e ambiental, além de metodologia e 

processos sustentáveis. 

PRINCIPAIS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

ADOTADAS NO PROJETO DO CONDOMÍNIO

> Cerca de 50% da área será formada por áreas verdes 

permeáveis, que facilitarão o escoamento da água, evitan-

do enchentes;

> O plano urbanístico externo ampliado prevê a criação 

de corredores verdes, que farão a ligação entre as resi-

dências;

> Ônibus circulares, construção de ciclovias, utilização 

de carros elétricos coletivos e instalação de bicicletários 

vão contribuir para a diminuição da queima de combus-

tível fóssil;

> Parque esportivo para estimular a prática de atividades 

físicas e encontros sociais;

> Espaços comuns flexíveis para facilitar o convívio e a 

realização de eventos, assembleias, reuniões e integração 

social do local;

> Reaproveitamento da água de chuva para a lavagem e 

irrigação das áreas comuns. Vasos sanitários e torneiras eco-

nomizam água. Bacias de contenção para evitar enchentes;

> Controle de poluição atmosférica e estudos para mi-

nimizar o ruído da rodovia SP-318 (São Carlos-Ribeirão 

Preto);

> Os materiais que serão utilizados na obra não deixa-

rão resíduos no meio ambiente, pois além dos programas 

de redução, serão firmadas parcerias com cooperativas de 

reciclagem para reaproveitar os resíduos na criação de no-

vos produtos. Cerca de 80% da mão de obra contratada e 

dos materiais adquiridos serão provenientes de São Carlos 

e região, estimulando a geração de empregos;

> As áreas comuns vão funcionar com fonte de energia 

renovável que vem do sol. Serão instalados captadores fo-

tovoltaicos para o aquecimento de água dos chuveiros e 

lâmpadas de LED para a iluminação das áreas comuns. As 

técnicas para promover e priorizar a ventilação e ilumina-

ção natural serão priorizadas. A infraestrutura de energia 

elétrica será subterrânea;

> As comunidades do entorno e moradores vão parti-

cipar de cursos de capacitação sobre sustentabilidade e 

gestão para a integração social. Todos terão acesso aos 

serviços básicos;

> Os edifícios comuns e as residências do Damha Golf 

I estarão em sintonia com o espaço público e serão cons-

truídos sem interferir na visão geral da cidade de São Car-

los;

> A futura administração do condomínio será respon-

sável pela plantação de mudas para preservar a vegetação 

local e organização de encontros para a discussão de te-

mas sobre educação ambiental com grupos de alunos de 

escolas públicas e particulares.

RESULTADOS

Em 1º de novembro de 2011, a Damha se tornou a pri-

meira urbanizadora a receber uma certificação de susten-

tabilidade para um loteamento residencial. O selo do Pro-

cesso AQUA foi conferido na Fase Programa.

Segundo o professor Martins, o condomínio residencial 

Damha Golf I atendeu às exigências de sustentabilidade 

devido ao comprometimento e à qualidade da equipe de 

profissionais da incorporadora Damha, que desenvolveu o 

programa do empreendimento com soluções que garan-

tem que o projeto seja sustentável, construído e utilizado 

com impacto ambiental reduzido.

Das 17 categorias avaliadas, oito foram consideradas no 

nível excelente; quatro atingiram o nível superior e cinco 

foram avaliadas em nível bom.
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CATEGORIAS AVALIADAS, 

CONCEITOS E JUSTIFICATIVAS

COERÊNCIA COM A MALHA URBANA

1 – Território e Contexto Local (Superior)

O Residencial Damha Golf I está situado em uma área 

ampla, que tem em seu entorno empreendimentos que 

não sofrerão impactos com sua instalação. Inclusive, se-

rão mais valorizados e integrados no contexto existente 

do projeto urbanístico e paisagístico previsto.

2 – Densidade (Excelente)

As taxas de ocupação, coeficientes de aproveitamento e 

permeabilidade, são superiores em mais de 10% ao previsto em 

legislação, o que garante um nível de ocupação, área livre e área 

construída de 50% para o empreendimento. A área dos lotes 

prevê aproximadamente 1.887 pessoas por quilômetro quadra-

do, considerada uma densidade demográfica excelente.

3 – Mobilidade e Acessibilidade (Excelente)

O Residencial Damha Golf I tem ciclovia, transporte por 

carro elétrico, bicicletário (com bicicletas para emprésti-

mo), calçadas e ônibus circular que chega até a portaria. A 

acessibilidade será excelente, com nenhum tipo de trans-

porte se sobrepondo ao outro. 

4 – Patrimônio Natural e Paisagem (Bom)

O empreendimento contribui com a preservação da 

paisagem de todo o entorno.

5 – Adaptabilidade e Evolutividade (Superior)

Os espaços comuns de lazer são flexíveis e adaptáveis 

a diversos formatos de eventos – festas, convenções etc.

PRESERVAÇÃO DOS 

RECURSOS E QUALIDADE AMBIENTAL

6 – Água (Bom)

O projeto prevê o reuso de água pluvial nas edificações 

comuns, sistema de tratamento e reaproveitamento da chu-

va, além de medidores nas torneiras. E prevê no regulamento 

construtivo a adesão ao sistema de reaproveitamento das águas 

de chuva o coeficiente de permeabilidade das unidades de 30%.

7 – Energia e Clima (Superior)

Utilização de energia solar para aquecimento das pisci-

nas e chuveiros dos vestiários. Instituiu como pré-requisito 

aos compradores fazerem uso de energia renovável. Insta-

lação de equipamentos de consumo reduzido de energia. 

Iluminação externa feita com lâmpadas de LED nas áreas 

comuns. Cabeamento subterrâneo.

8 – Materiais e Equipamentos (Excelente)

Toda a movimentação de terra será feita internamente, asse-

gurando o equilíbrio entre cortes e aterros e sem que haja des-

carte de terra. Nada terá de ser transportado para outro local. 

9 – Resíduos (Bom)

Sistema de separação de resíduos perigosos. Sistema 

de destinação de resíduos para cooperativa e apoio à co-

operativa para agregação de valor ao material reciclável. 

Sistema de gestão de resíduos das obras.

10 – Ecossistemas e Biodiversidade (Excelente)

Paisagismo que vai integrar com vegetação externa. 

Conservação da fauna e da flora locais. Entre as qua-

dras, haverá ruas verdes para pedestres com 10 metros 

de largura. Criação de áreas de convívio com jardins co-

letivos.

11 – Riscos Naturais e Tecnológicos (Bom)

Cuidados com drenagem. Construção de bacia para 

conter águas pluviais. Controle de poluição das águas. 

Controle de emissão de poluentes.

12 – Saúde (Bom)

O empreendimento não está próximo a nenhuma força 

eletromagnética e adotou medidas para minimizar ruídos 

que possam vir da rodovia próxima.

PROMOÇÃO DE PROXIMIDADE SOCIAL

13 – Economia de Projeto (Superior)

Economia em obras de infraestrutura e custos opera-

cionais, por meio do planejamento financeiro, controle de 

custos e sistemas de redução dos mesmos.

14 – Diversidade de Funções (Excelente)

Geração de empregos. Trabalho com comunidades 

vizinhas para formação de profissionais necessários ao 

empreendimento e de gestão – projeto Bairro Sustentá-
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vel Damha. Capacitação das comunidades vizinhas e dos 

proprietários para a gestão operacional do empreendi-

mento.

15 – Espaços Públicos (Excelente)

Os tipos de construção são de altura máxima de 9 metros, 

o que permite amplitude, visualização da vegetação tanto 

para quem mora quanto para quem vê o loteamento de fora. 

A disposição permite ventilação e luz natural às casas.

16 – Inserção e Formação (Excelente)

Usará 80% de mão de obra e material locais. Formalidade 

local, garantindo que todos os que trabalham no empreendi-

mento e em parceiros comerciais tenham carteira assinada. 

17 – Atratividade e Dinâmica 

Empresarial Local (Excelente)

Pluralidade de empreendimentos diferenciados convi-

vendo harmoniosamente – clubes, lotes, apartamentos, 

mall, moradias de classes sociais diferentes (A, B e C). In-

tegração social, já que o centro comercial terá o resgate 

histórico da região e fomentará o convívio entre os dife-

rentes públicos. 

Além dos benefícios diretos para a obra, a conquista 

do selo AQUA também rendeu dividendos no campo do 

José Paranhos Ribeiro dos Santos é diretor superintendente da Damha Urbanizadora.

marketing para o empreendimento e para a Damha Urba-

nizadora. A conquista inédita foi objeto de anúncios publi-

citários nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo 

e Valor Econômico, de circulação nacional, além das re-

vistas Exame, Kappa e Pini.

Houve ainda a publicação de notas e matérias na impren-

sa sobre o assunto, em veículos como O Estado de S. Paulo, 

portal Terra, Jornal de Brasília, A Tribuna Piracicabana, Folha 

de São Carlos, as revistas Infra e Kappa, entre outros.

A certificação AQUA foi concedida para a fase “Progra-

ma”. A partir de agora, a Damha deve desenvolver o proje-

to executivo e realizar o empreendimento de modo a ob-

ter a certificação para bairros e loteamentos nas próximas 

fases: de Concepção e Realização, que também vão pas-

sar por avaliações e auditorias presenciais realizadas pela 

Fundação Vanzolini.

O projeto terá conceitos sustentáveis inovadores para 

o mercado residencial brasileiro, a partir da metodologia 

AQUA, formada por referenciais técnicos que levam em 

consideração a cultura regional, tecnologias existentes, 

hábitos da população, clima e legislação locais. A partir 

disso, com conceitos de extrema importância no século 

XXI, a Damha deixa um legado que servirá como mo-

delo para futuros empreendimentos no segmento resi-

dencial.
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CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA (CESTE)

Carlos César Micalli Cantu

Grandes obras civis e de montagem eletromecânica costumam representar um desafio 

nos aspectos de cumprimento de cronogramas e atendimento aos requisitos de segurança 

do trabalho e saúde ocupacional em função de diversos fatores, tais como: grande 

quantidade de trabalhadores concentrados em áreas restritas; diversidade e simultaneidade 

de atividades, algumas de alto risco, como trabalho em altura, movimentação de cargas e 

veículos pesados, trabalho em eletricidade; baixa qualificação da mão de obra; cronogramas 

agressivos; questões trabalhistas, sociais e ambientais nem sempre resolvidas ou entendidas 

adequadamente.

Esse desafio se torna muito maior quando se trata da 

construção de usinas hidroelétricas localizadas em regiões 

afastadas e inóspitas do país, e ainda quando o projeto é 

considerado estratégico para a política energética nacional.

Foi esse o cenário encontrado na construção da UHE 

Estreito pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste) constituído 

pelas empresas GDF Suez/Tractebel Energia, Vale, Alcoa e 

Camargo Correa. Por diversos fatores negativos adicionais, 

o sucesso do empreendimento UHE Estreito, no aspecto de 

cronogramas como os de segurança e saúde, começou a 

ser ameaçado na primeira fase do empreendimento, razão 

pela qual ações de grande relevância foram efetuadas para 

recuperar as metas planejadas.  

Este artigo resume o trabalho que foi realizado para 

tal recuperação, que acabou transformando o projeto de 

construção da UHE Estreito em referência para empreen-

dimentos de porte e natureza semelhantes no Brasil, não 

apenas pelos acionistas, como também para outras empre-

sas envolvidas nesse projeto.

SINERGIA ENTRE PRODUÇÃO 
E SEGURANÇA NO TRABALHO
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DADOS DO EMPREENDIMENTO

O Consórcio Estreito de Energia (Ceste) foi cons-

tituído pelos acionistas GDF Suez/Tractebel Energia, 

Vale, Alcoa e Camargo Correa para a construção da 

Usina Hidrelétrica de Estreito, localizada no rio To-

cantins, municípios de Estreito (MA), Palmeiras do 

Tocantins (TO) e Aguiarnópolis (TO).

A potência instalada será de 1.087 MW quando 

concluída, com energia assegurada de 641,1 MW 

médios.

O empreendimento conta com uma área do reser-

vatório de 550 quilômetro quadrado, incluindo a calha 

do rio, com interferências na área de 12 municípios da 

região. O projeto, quando finalizado, terá oito unida-

des geradoras Kaplan, de 135,87 MW. No pico da obra, 

foram empregadas em torno de 11.900 pessoas, utili-

zadas cerca de 50 mil toneladas de aço (mais de cinco 

Maracanãs – 10 mil toneladas), aproximadamente 995 

mil metros cúbicos de concreto (mais de 12 Maracanãs 

– 80 mil metros cúbicos) e foram movimentados mais 

de 8,45 milhões de metros cúbicos de aterro. 

O início das obras civis ocorreu em 2007 e a conclusão 

de sua fase de implantação está prevista para o segundo 

semestre deste ano.

DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Até dezembro de 2008, diversos fatores geraram dificul-

dades para a implantação da obra, o que criou uma condi-

ção crítica para o cumprimento do cronograma, sendo este 

um dos fatores que interferiram diretamente nas atividades 

na área de segurança do trabalho. Essas dificuldades, obvia-

mente, teriam que ser superadas, considerando, inclusive, 

a grande importância do empreendimento para o sistema 

energético nacional e Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC) do governo federal, quanto ao atendimento 

do cronograma do empreendimento, bem como a política 

de segurança e saúde dos acionistas.

CAUSAS GERADORAS DAS DIFICULDADES

De acordo com Dimas Maintinguer, diretor de Meio Am-

biente, Saúde e Segurança, que coordenou diretamente o 

trabalho de reversão dos resultados negativos na área de 

segurança do trabalho existentes até aquele momento, 

dentre as causas geradoras das dificuldades destacam-se:

> Pouca aderência das 

empresas prestadoras de 

serviço a uma cultura de 

segurança do trabalho 

dentro dos padrões exi-

gidos pelo CESTE e suas 

Consorciadas;

> Baixo nível de qualifi-

cação da mão de obra exis-

tente na região da implan-

tação do projeto;

> Falta de visão estraté-

gica de gestão: os objetivos 

de segurança do trabalho 

e produção não estavam 

compatibilizados entre si e 

eram tratados como alvos 

diferentes;

> Longo período sem 

obras dessa natureza e 

porte no país, criando uma defasagem em termos de ex-

periência e atualização das exigências dos profissionais e 

empresas capacitadas na área de segurança do trabalho, 

fator esse que gerou a ausência de métodos de segurança 

para execução das etapas diferenciadas do trabalho e nas 

condições existentes;

> Dificuldades na contratação de profissionais capacita-

dos, em função não apenas do fator capacitação anterior-

mente citado, como também da localização do empreen-

dimento;

> Cronograma de obra agressivo em termos de prazo e 

grande contingente de empregados para cumprimento de 

metas, tendo atingido o pico de 11 mil empregados. 

CONSEQUÊNCIAS GERADAS PELAS DIFICULDADES

Esses fatores tornaram-se causas de desvios das ope-

rações planejadas, levando, num efeito dominó, a conse- 

quências sérias para a área de segurança do trabalho do 

empreendimento, tais como:

> Nível elevado de acidentes que causaram lesões aos 

trabalhadores das prestadoras de serviço, tornando os seus 

índices incompatíveis com os padrões dos acionistas;

> Embargo de várias frentes de serviço por descumpri-

mento de requisitos na área de segurança do trabalho;
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Estreito de 
Energia (Ceste) foi 
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> Riscos em relação ao atendimento do cronograma da 

obra;

> Penalidades contratuais aplicadas pelo CESTE às em-

presas prestadoras;

> Criação de um clima de conflito entre as diversas áreas, 

cada uma procurando atingir o próprio objetivo, sem uma 

visão sistêmica dos objetivos corporativos comuns;

> Possível deterioração da imagem corporativa dos acio-

nistas participantes do consórcio e do país, quando consi-

derada a importância estratégica do empreendimento.

AÇÕES PARA REVERTER O 

HISTÓRICO – JANEIRO DE 2009

Uma reação rápida e eficaz se fazia necessária para re-

verter a situação, que já comprometia o padrão das empre-

sas acionistas e, sem dúvida, poderia trazer consequências a 

metas assumidas em relação a uma obra do PAC de grande 

importância para o Setor Elétrico Nacional.

A primeira ação fundamental dos acionistas para a re-

versão dessa situação, sob a coordenação do recém-con-

tratado diretor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, foi a 

realização de um amplo diagnóstico das condições existen-

tes na obra. Dimas Maintinguer explica qual foi o direciona-

mento maior que ele deu em relação a esse desafio:

“A primeira ação tomada foi a realização de um diagnós-

tico de modo a ter uma percepção clara da situação em 

termos de Riscos de Níveis Não Aceitáveis para esse tipo 

de empreendimento. O diagnóstico foi efetuado por uma 

empresa de consultoria especializada no segmento elétrico 

(Fundação COGE) que, inclusive, discriminou os potenciais 

riscos de acidentes graves, tanto para pessoas como para as 

operações. O diagnóstico mostrou claramente que ações 

de natureza técnico-operacional, de gestão e estratégicas 

deveriam ser tomadas. Em seguida, essas ações foram pla-

nejadas de modo a transformar riscos de nível não aceitável 

em riscos aceitáveis. Antes da implantação das medidas, e 

pelos motivos anteriormente expostos, tornou-se clara a 

necessidade de capacitar os profissionais, principalmente 

lideranças, para a utilização de novas ferramentas e técnicas 

de gestão de riscos. Em seguida, as ações foram sendo im-

plantadas, de acordo com nível de prioridade para proteção 

da vida e bom desempenho das atividades de produção. 

Mecanismos de controle e melhoria contínua foram apli-

cados sobre as ações implantadas. Muitas ações prioritárias 

tiveram que ser tomadas numa etapa única, abrangendo 

implantação, capacitação, controle e medidas de melhoria, 

exigindo, assim, redobrado esforço de todos. Essa decisão 

foi outro fator fundamental para a reversão desejada.”

A seguir são detalhadas  algumas das ações implantadas, 

de natureza técnico-operacional, de gestão e de estratégica:

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

> Contratar nas empresas-chave do empreendimento 

gestores com visão estratégica de gestão de riscos para se-

rem os agentes  maiores da compatibilização dos objetivos 

de controle de riscos e operacionais;

> Criar credibilidade ao setor de segurança do trabalho. 

Para tanto, foi necessária a capacitação das equipes nas 

áreas de segurança de trabalho e produção para terem uma 

visão estratégica da gestão de riscos e uma postura compa-

tível com as exigências;

> Envolver a Alta Administração das prestadoras de servi-

ço no compromisso com a segurança do trabalho;

> Aplicar técnicas e metodologias de segurança do tra-

balho condizentes com o cronograma da obra.

MEDIDAS DE GESTÃO

> Auditoria de Diagnóstico e Análise do Perfil dos Pro-

fissionais, efetuados em parceria com a Fundação COGE;

> Definição de uma gestão integrada entre as empresas;

> Capacitação dos profissionais de segurança para atuar 

em novo ambiente de exigência na área de segurança do 

trabalho;

> Capacitação dos gestores das áreas de segurança 

do trabalho e produção com a participação da Fundação 

COGE;

> Disseminar a gestão de segurança do trabalho nas em-

presas de engenharia do proprietário, duas empresas que 

retinham os maiores contratos e mais de 100 pequenas 

empresas entre contratadas e subcontratadas;

> Reestruturar as equipes de segurança do trabalho, tan-

to em capacitação como em quantidade;

> Elaborar plano de ação que mantivesse as ações im-

plantadas de forma sistematizada e que fosse de grande 

longevidade;

> Implantar programas de auditorias trimestrais de requi-

sitos legais e contratuais nas prestadoras de serviço, com 

uso de protocolo padrão;
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> Implantar a Matriz de Responsabilidade para as equipes 

de SST (Matriz TST);

> Implantar a Matriz de Comprometimento das Lideran-

ças em SST (Matriz);

> Avaliar as ferramentas de segurança do trabalho utili-

zadas;

> Apoiar as pequenas empresas das obras do reservató-

rio durante a rescisão contratual com a gerenciadora des-

sas obras, principalmente no que se refere à definição das 

ações preventivas;

> Contratar empresa especializada em segurança do 

trabalho para suporte das gerenciadoras e prestadoras de 

serviços com foco em retomada e tomada de boa perfor-

mance;

> Monitorar as atividades críticas do cronograma.

Todas as medidas definidas acima foram implantadas 

com o apoio e acompanhamento das empresas Consor-

ciadas e avaliadas por auditorias bimestrais.

MEDIDAS TÉCNICO-OPERACIONAIS

> Identificar as dificuldades e necessidades de ações 

emergenciais e estabelecer as devidas ações;

> Fazer a Alta Administração acompanhar, de forma roti-

neira e diária, as lideranças em SST;

> Capacitar os profissionais da engenharia e produção 

em segurança do trabalho (comportamental);

> Efetivar o Programa de Desenvolvimento Técnico de Lí-

deres em Segurança do Trabalho, abrangendo todas as em-

presas envolvidas e considerando aspectos como Trabalho 

em Altura, Equipamentos de Proteção Individual, Housekee-

ping, Trabalhos com Riscos Elétricos, Movimentação de Car-

gas e Responsabilidade Civil e Criminal. Mais de 500 líderes 

desenvolvidos no treinamento técnico e comportamental;

> Promover a especialização dos profissionais da área 

de Segurança do Trabalho. Foram realizados vários treina-

mentos específicos para atualização e especialização das 

equipes de segurança, o que gerou, como resultados, uma 

maior especialização técnica nos riscos específicos da obra 

e maior satisfação pelas novas oportunidades de desenvol-

vimento oferecidas;

> Melhorar a Comunicação com os Colaboradores, in-

cluindo palestras de esclarecimentos e visual;

> Comprovar o atendimento dos requisitos contratuais e 

legais nas atividades com base no programa de Gestão das 

não conformidades;

> Priorizar as ações por meio de identificação e foco nos 

“Top Ten” dos riscos de acidentes;

> Inserir os aspectos de segurança do trabalho no plane-

jamento das atividades de produção do canteiro de obras;

> Efetivar planejamento adequado da logística para 

acompanhamento das atividades;

> Inserir as medidas de segurança do trabalho nos pró-

prios procedimentos operacionais;

> Implementar as barreiras - medidas de controle em ati-

vidades de alto risco estabelecidas com o uso de ferramen-

tas de análise de riscos;

> Efetivar campanhas específicas na área de segurança e 

saúde em função de análise crítica dos indicadores nessas áreas;

> Implantar o Programa “Gestão das Não Conformida-

des” identificadas nas Inspeções de Segurança;

> Efetivar o Programa de Gerenciamento de Potências 

com reconhecimento de equipes e colaboradores que 

identificassem riscos e sugerissem medidas preventivas.

RESULTADOS OBTIDOS

Em função da amplitude do empreendimento, chegando 

a atingir em torno de 11 mil profissionais, conforme men-

cionado, e as condições críticas existentes, as diversas me-

didas sugeridas foram implantadas gradativamente a partir 

do início de 2009. 

A seguir, são enumerados alguns desses resultados:

> Efeitos gerados sobre as atividades de produção;

> Sinergia entre as lideranças de campo, equipes de SST 

e Alta Administração;

> Grande sinergia entre as diretorias do Ceste nas ativida-

des de produção do canteiro de obras;

> Envolvimento das lideranças das áreas de produção e SST;

> Comprometimento da equipe de SST com as metas do 

projeto, incluindo o cronograma da obra;

> Integração dos aspectos de Segurança do Trabalho e 

Produção com comprometimento recíproco de todas as 

equipes;

> Participação das equipes de SST no planejamento das 

atividades da área de produção;

> Redução do nível de interrupção de atividades por falta 

de segurança e, consequentemente, da perda de tempo na 

execução das tarefas;

CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA (CESTE)      ENERGIA
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> Substituição do clima de conflito pelo de cooperação 

entre as equipes de SST e Produção;

> Identificação e gerenciamento de mais de 16 mil itens po-

tenciais de acidentes com 97% de ações implantadas (potenciais);

> Implementação da segurança do trabalho no contexto 

da engenharia, produção e planejamento.

RESULTADOS DOS INDICADORES DE PERFORMANCE

> Índice Anual de Acidentes sem Afastamento (ASA) e 

com Afastamento (ACA).

COMPARAÇÃO COM OS INDICADORES 

DE EMPREENDIMENTOS SEMELHANTES

A Figura 2 abaixo representa os índices de TFCA e TFSA 

acumulados de três empreendimentos semelhantes, com-

provando que, depois da adoção das medidas necessárias 

para recuperação do padrão dos acionistas, os resultados 

comparativos do Ceste foram extraordinários.

FATORES RELEVANTES PARA OS RESULTADOS

Questionado, o Diretor de Meio Ambiente, Saúde e Se-

gurança, Dimas Maintinguer, enumerou três fatores rele-

vantes para a obtenção dos resultados:

VISÃO ESTRATÉGICA DA GESTÃO DE RISCOS

Disseminação, entre todos os colaboradores, da Visão 

Estratégica de Gestão de Riscos, através da qual foi possível 

unificar os dois fatores mais críticos do empreendimento – 

produção e segurança / saúde – que estavam sendo vistos 

de forma separada pelas diferentes equipes, gerando focos de 

conflitos. Sem haver menção direta, na prática, essa integra-

ção se fez, unificando os dois fatores em um único indicador 

– a produtividade –, tendo como numerador a produção e 

como denominador os índices de acidentes. Assim, todas as 

equipes, em sinergia, puderam focar no aumento da produção 

e, simultaneamente, na redução dos índices de acidentes, ten-

do como resultado o aumento de produtividade, que garantiu 

o cumprimento do cronograma da obra e a redução, a níveis 

praticamente nulos, dos índices de acidentes.

MODELO DE GESTÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE

As ações implantadas tiveram que ser adaptadas às con-

dições existentes e em curto período de tempo, mesmo que 

sobrepondo etapas que as boas práticas de gestão exigem. 

Assim, por exemplo, houve necessidade de alocação imediata 

de profissionais de segurança nas atividades críticas de produ-

ção dentro do canteiro de obras , desafio esse difícil devido ao 

nível de conflitos existentes entre as partes. Por esse motivo, o 

número de profissionais de segurança foi dobrado.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O plano de gestão para a mudança desejada foi, funda-
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FIGURA 1

ASA – ACIDENTES SEM AFASTAMENTO / ACA – ACIDENTES COM AFASTAMENTO

ANO ASA ACA

2007 0,00 0,99

2008 3,08 2,73

2009 3,10 4,71

2010 0,64 0,30

2011 0,81 0,23
2012 0,00 0,00
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mentalmente, estruturado no trabalho humano. Com isso, 

além do incremento do número de profissionais de segu-

rança do trabalho já referido, houve necessidade de um 

trabalho intensivo de capacitação profissional de todos os 

colaboradores, com ênfase para as lideranças. Essa capaci-

tação abrangeu todas as competências que o projeto exigia 

e, cada função, a saber:

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA

Principalmente para conciliar os aspectos de ST com os 

produtivos.

COMPETÊNCIA DE GESTÃO

Principalmente para implantar as ações de controle ne-

cessárias.

COMPETÊNCIA TÉCNICO-OPERACIONAL

Principalmente para o uso de ferramentas adequadas de 

análise de riscos, aplicação de procedimentos técnicos para 

Carlos César Micalli Cantu, engenheiro, é consultor em Gestão de Riscos de Processos, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Qualidade

FIGURA 2

ÍNDICES DE TFCA E TFSA ACUMULADOS DE TRÊS EMPREENDIMENTOS

TFSA - Taxa de Frequência Acidente Sem Afastamento

 EMPRESA 2007 2008 2009 2010 2011

CESTE 0 3,08 3,1 0,64 0,81

A     2,04

B     7,17

C   3,37 6,67 7,99

os serviços de alto risco etc.

COMPETÊNCIA COMPORTAMENTAL

Principalmente para eliminação de situações de conflito 

existentes com o uso de técnicas de administração de con-

flitos, negociação, resolução de problemas e outras.

COMENTÁRIO FINAL

Conforme já referenciado, o projeto da construção da 

UHE Estreito pode ser considerado  referência para empre-

endimentos de tal porte e natureza no Brasil. Essa referên-

cia, sem dúvida, é de grande valor, porém, não representa 

a significância máxima da conquista. O maior exemplo que 

o projeto UHE Estreito deixou é a certeza de que, quando 

adequadamente geridos, fatores tradicionalmente consi-

derados antagônicos num empreendimento, a produção e 

a proteção à vida humana, podem ser transformados em 

duas poderosas forças sinergéticas contribuintes para os 

bons resultados de um projeto como todo.
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TFCA - Taxa de Frequência Acidente com Afastamento

 EMPRESA 2007 2008 2009 2010 2011

CESTE 0,99 2,73 4,71 0,3 0,23

A     1,82

B     0,67

C   4,97 7,6 7,21
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AMIL

Equipe da Diretoria de Sustentabilidade

A Amil Participações S.A. é a maior empresa de saúde no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo 

atualmente a mais de 5,8 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.  É também 

a empresa de saúde com a maior Rede Credenciada do País, abrangendo mais de 3.300 hospitais, 

54.900 consultórios e clínicas médicas e 11.700 laboratórios e centros de diagnóstico de imagens. 

A Amil iniciou suas atividades em 1978 e oferece uma 

ampla variedade de Planos Médico-Hospitalares e Dentais 

para empresas de grande, médio e pequeno portes, além 

de microempresas, bem como planos a pessoas físicas de 

todos os segmentos de renda, proporcionando aos seus 

beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e 

médicos criteriosamente selecionados.

O CASE PAPERLESS

HISTÓRICO/ANTECEDENTES/CIRCUNSTÂNCIAS

A partir da criação da Diretoria de Sustentabilidade da 

Amil, em outubro de 2010, e de acordo com as diretrizes 

estabelecidas, a empresa adotou novo posicionamento: 

“Não há homem saudável em um planeta doente.”

A partir desse posicionamento, a área de TI, em par-

ceria com as demais áreas da Amil, realizou um estudo 

e percebeu que poderia minimizar os impactos ambien-

tais da empresa e gerar redução de custos ao informati-

zar alguns de seus processos, tanto nas relações inter-

nas (entre áreas) como na relação com os seus demais 

stakeholders. 

CONTRIBUINDO TAMBÉM 
PARA A SAÚDE DO PLANETA
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PROBLEMA/DESAFIO/OPORTUNIDADE

Transformar a Amil em uma empresa Paperless, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela sua área de 

Sustentabilidade, informatizando e digitalizando os pro-

cessos e pontos de contato com os seus stakeholders, 

principalmente colaboradores e clientes, cumprindo os 

TABELA 1

A AMIL EM NÚMEROS

> 9 filiais
> 22 hospitais 
> 68 centros médicos 
> 25 mil funcionários
> 5,8 milhões de beneficiários
> 44,1 milhões de exames por ano
> 120,2 mil empresas-clientes
> 26 milhões de ligações por ano
> 20,2 milhões de consultas por ano
> 388,1 mil internações por ano

limites e as exigências estabelecidos por lei, a fim de mini-

mizar o impacto ambiental gerado, reduzir os custos com 

impressão e minimizar erros, perdas e extravios de docu-

mentação, que são mais comuns quando realizados por 

meio de material impresso.

PLANO

A área de TI da Amil passou a mapear, em parceria com 

as demais áreas, todos os processos, internos e externos, 

da empresa nos quais havia impressão de material.

A partir desse mapeamento e da quantificação do uso 

de papel que cada um dos processos utilizava, elegiam-se 

as prioridades e passava-se à segunda etapa: criar solu-

ções e sistemas que pudessem ser implantados para que a 

impressão não fosse mais necessária.

A terceira etapa consiste na digitalização e/ou implan-

tação da ferramenta de informática propriamente dita, 

em paralelo ao treinamento dos colaboradores e demais 

stakeholders que dependiam da ferramenta para exercer 

suas funções.

ID NOME DO PROJETO OBJETIVO DO PROJETO

1
Redução de custo operacional – liberação de 
benefícios SP 

Redução do custo operacional

2 Orientador Papel Amil

Reduzir o ciclo de tempo para atualização da base de 
dados do orientador, bem como a eliminação de estoques 
descentralizados, válidos para orientadores Medicina e 
Dental

3 Paperless – Faturamento Redução na impressão e de D.A. no envio

4 Faturamento Paperless Eliminar relatórios e envelopes usados no envio de fatura PJ

5 Benchmarking comissão externa
Eliminar circulação de papel entre Diretoria de 
Operações (Diop) e Financeiro

6 Faturamento Rede Própria
Eliminar circulação de papel entre Diop e Faturamento 
da Rede própria

7 Comissionamento Externo Webficação dos relatórios de comissão externa

8 Eliminação de envio de carta portal Eliminar envio de carta portal ao beneficiário

9 Orientador CD RJ/SP Eliminar a utilização de Orientador em papel

10 Redução de papel sulfite A4 Redução de utilização de papel sulfite A4 na DIOP

(continua) >

TABELA 2

OS SUBPROJETOS DO PROJETO PAPERLESS
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ID NOME DO PROJETO OBJETIVO DO PROJETO

11
Projeto Redução de Impressoras e custos 
Operadoras

> Negociar contrato de outsourcing com valores 
reduzidos
> Reengenharia do parque de impressoras
> Implantação do software de bilhetagem e Redução de 
custos com impressão por colaborador

12
Otimização do fluxo de pagamento a 
corretora

Melhoria da imagem da Amil entre as corretoras e 
aumento da eficiência produtiva

13 e-Faturamento Emissão de boletos pela web

14 Holerites Emissão de holerites via HSBC

15 Orientador CD Odonto

Reduzir o ciclo de tempo para atualização da base de 
dados do orientador, bem como a eliminação de estoques 
descentralizados, válidos para orientadores Medicina e 
Dental

16 e-Totem
Solicitação de 2ª via de boletos e carteirinhas, 
reembolso, alteração cadastral

17 SiSAudit
Auditoria sobre documentos médicos visando redução de 
documentação impressa

18 e-Mobile
Utilização de informações do site através de 
equipamentos Mobile

19 e-Fornecedores
Utilização de integração de cadastro de fornecedores, 
acompanhamento de compras e respectivos contratos

20 e-Corretoras Integração de corretoras com SiSAMIL

21 Aplicativo mobile corretor Amil
Fornecer uma ferramenta de vendas integrada para 
o corretor, reduzindo ligações no teleatendimento e 
solicitações de materiais

22 Aplicativo mobile beneficiário Amil

Disponibilizar mais um canal de comunicação 
para nossos beneficiários, reduzindo ligações no 
teleatendimento e solicitações de orientador, cartões e 
documentos

23 Novo site Amil
Tornar o site Amil o principal canal de comunicação 
com os clientes e parceiros, reduzindo ligações no 
teleatendimento e solicitações de documentos

24 e-Totem
Disponibilizar mais um canal de comunicação 
para nossos beneficiários, reduzindo ligações no 
teleatendimento e solicitações de materiais

25 Aplicativo mobile prestador médico Amil
Disponibilizar mais um canal de comunicação para 
nossos prestadores médicos, reduzindo ligações no 
teleatendimento e solicitações de materiais

26
Eliminação da Rotina Automática de 
Geração de Lâmina decorrente de Alterações 
Cadastrais

Eliminar o envio de lâmina automática pelo sistema

TABELA 2

OS SUBPROJETOS DO PROJETO PAPERLESS (CONTINUAÇÃO)
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GRÁFICO 1

CORTES DE ÁRVORES EVITADOS EM 2011

GRÁFICO 2

CORTE DE ÁRVORES EVITADAS

GRÁFICO 3

ECONOMIA DE ÁGUA

EXECUÇÃO/ATIVAÇÃO

O projeto Paperless teve início em janeiro de 2011, e 

devido ao sucesso e aos resultados obtidos, conta hoje 

com 26 subprojetos e respectivos objetivos, listados na 

tabela 2.

RESULTADOS

O resultado obtido no ano de 2011 foi de:

> 8.732 cortes de árvores evitados 

> Evitou-se o uso de 72,9 milhões de folhas

> Economia de 34.112 m³ de água
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> Economia de 3.411.167 kw de energia

Em 2011, a economia gerada pelo projeto equivaleu a 

57% do Parque do Ibirapuera.

PROJEÇÕES

A economia projetada para o ano de 2012 é de:

> 31.307 cortes de árvores evitados 

> 261,4 milhões de folhas

> 105.459 m³ de água

> 10.545.898 kw de energia

O CASE DIGITALIZAÇÃO DOS EXAMES DE IMAGEM

HISTÓRICO/ANTECEDENTES/CIRCUNSTÂNCIAS

O projeto de digitalização dos exames de imagem sur-

giu a partir de problemas com a impressão de películas, 

tendo o projeto-piloto começado em 2006, em um dos 

hospitais da Amil para exames de tomografia computado-

rizada.

Em 2008, o projeto estendeu-se para a ressonância 

magnética e para o Hospital de Clínicas Mário Lioni.

A partir de 2009, o projeto foi replicado para o Raio X e 

demais unidades da rede assistencial da Amilpar.

A partir de 2011, o projeto ganhou força com a criação 

da Diretoria de Sustentabilidade da Amil e a partir dos cál-

culos de investimento x retorno já quantificados nas uni-

dades implantadas.

PROBLEMA/DESAFIO/OPORTUNIDADE

Cada exame de tomografia computadorizada imprime, 

em média, quatro películas; cada exame de ressonância 

magnética imprime, em média, seis películas; e cada exa-

me de raios X utiliza, em média, duas películas. 

Um aparelho de tomografia computadorizada pode re-

alizar até 1.200 exames por mês, um aparelho de resso-

nância magnética pode realizar até 800 exames por mês e 

um hospital de grande porte pode realizar até 6.000 exa-

mes de raios X por mês. Dos atendimentos de exames de 

urgência de um hospital, apenas 15% dos pacientes retor-

nam para buscar o resultado. Logo, o hospital é obrigado a 

arquivar as películas referentes aos outros 85%.

PLANO

A questão da sustentabilidade vai além da preservação 

de árvores e economia de energia. Envolve também o 

consumo de água e prata utilizado para a revelação das 

películas, que, se descartadas incorretamente, podem pre-

judicar o meio ambiente.

A implantação do projeto visa digitalizar 100% dos exa-

mes de TC, RM e RX. Eventualmente, alguns pacientes, ou 

seus respectivos médicos solicitantes, exigem que seus 

exames sejam entregues em película. Nesse caso, abrimos 

uma exceção, mas já verificamos que essa demanda está 

cada vez menor. A meta do projeto é imprimir em película, 

no máximo, 3% dos exames realizados.

EXECUÇÃO/ATIVAÇÃO

A fim de obter sucesso na implantação do projeto, é 

realizada uma comunicação interna aos clientes infor-

mando a novidade na entrega de exames em mídia, e, 

através de marketing interno, no serviço de imagem do 

hospital, é estimulado o uso do portal de exames para 

os clientes consultarem seus exames pela internet. En-

viamos também mala direta aos principais solicitantes de 

exames de cada unidade, divulgando a digitalização do 

serviço e apresentando os novos recursos. A mídia do 

exame é entregue ao paciente em uma pasta com ins-

truções de uso da ferramenta de visualização de exames 

encapsulados no CD.

GRÁFICO 4

CORTE DE ÁRVORES EVITADAS
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RESULTADOS

A digitalização dos exames de imagem agilizou a en-

trega, tanto para o médico como para o paciente, além de 

melhora na qualidade e nitidez.

A iniciativa evita o uso das películas, já que não necessi-

ta de impressão, eliminando qualquer geração de resíduos 

referente aos exames, além de ser mais cômodo para o 

paciente, que não precisa buscar o exame e carregá-lo.

Apenas no ano de 2011, a Amil contabilizou a redução 

de 2,743 milhões de películas, de 362 quilos de prata e 9 

milhões de litros de água. Isso gerou uma economia finan-

ceira de cerca de R$ 4,5 milhões, referentes à economia 

com despesa de água, prata e película (incluindo material 

para revelação).

AMIL      SAÚDE
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BRADESCO SEGUROS

Equipe da Diretoria de Marketing

O Grupo Bradesco Seguros tem investido desde 2006, e de forma contundente, em diversas 

ações para disseminar o debate em torno de como viver uma longevidade com mais saúde e 

bem-estar e do envelhecimento da população brasileira, fato confirmado a cada década por 

pesquisas oficiais.  Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a população com 65 anos de idade 

ou mais, que representava, em 1991, 4,8% da população do Brasil, passou a 5,9% em 2000 e 

chegou a 7,4% em 2010.

Dentro desse contexto foi criado o Circuito da Lon-

gevidade Bradesco Seguros, uma ação de cunho prático 

aberta à participação de toda a sociedade, com o obje-

tivo principal de incentivar diretamente a atividade física 

como um aliado importante na manutenção da saúde 

física e mental em todas as fases da vida, mas, especial-

mente, na preparação para um futuro com mais qualida-

de de vida.

Afinal, se vamos viver mais – e sobre isso não há dúvi-

das – precisamos nos preparar para alcançar uma longe-

vidade com bem-estar em todos os aspectos. 

Ao comercializar planos de previdência privada e se-

guros de vida, o Grupo Bradesco Seguros tem claro que 

é preciso orientar o maior número de pessoas possível 

sobre os pilares que contribuem para uma vida com qua-

lidade no futuro. Entre esses, além do planejamento fi-

nanceiro, está a prática frequente da atividade física.

Outras ações importantes do Grupo Bradesco Seguros 

nesse sentido são o Fórum da Longevidade, criado em 

2006 com o propósito de discutir questões concernentes 

ao aumento da longevidade sob a ótica de especialistas 

de várias áreas, e o programa Porteiro Amigo do Idoso. 

INCLUSÃO SOCIAL E
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
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Este último foi colocado em prática em agosto de 

2010 no Rio de Janeiro, e em 2012 chegou tam-

bém a São Paulo, inicialmente no bairro de Higie-

nópolis. Em 2011, também foram lançados os Prê-

mios Longevidade Bradesco Seguros.

Juntam-se a essas iniciativas, voltadas a pro-

porcionar qualidade de vida para a população em 

geral, a Ciclofaixa de Lazer, o projeto “Conviva”, o 

World Bike Tour e o Programa Juntos pela Saúde, 

todas sob a marca do Grupo Bradesco Seguros. 

PROBLEMA/DESAFIO/OPORTUNIDADE

Diante da perspectiva de envelhecimento da 

população mundial e, especificamente, da bra-

sileira, o Grupo Bradesco Seguros decidiu criar, 

como disseminador de práticas saudáveis, o Cir-

cuito da Longevidade. 

Seu maior desafio sempre foi o de tirar da linha 

de frente o caráter competitivo do evento: a proposta do 

Circuito da Longevidade é democratizar a atividade física, 

mostrando que ela é acessível a todas as pessoas, sem 

exclusões. O principal objetivo, desde o início, está for-

temente vinculado à prática do exercício físico com um 

aliado forte na prevenção de doenças e na garantia de 

uma longevidade mais saudável.

Vale lembrar que são duas as modalidades de partici-

pação: corrida de 6 quilômetros e caminhada de 3 qui-

lômetros.

Ao criar o Circuito da Longevidade, o Grupo Bradesco 

Seguros espera atingir, especialmente, públicos que não 

praticam nenhum tipo de atividade física: os sedentários – 

ou que praticam de forma irregular – e os mais longevos.

Por ostentar a palavra longevidade no título, o evento 

agrega um grande número de participantes acima dos 60 

anos, oriundos de todas as classes sociais. Dessa forma, 

contribui para a inclusão dos idosos em atividades so-

ciais, o que traz impactos positivos para a saúde, segundo 

pesquisas científicas renomadas.

Os mais longevos recebem ainda homenagens espe-

ciais no palco do evento, numa clara demonstração de 

respeito, por parte do Grupo Bradesco Seguros, a essa 

população.

Para falar às multidões – a cada etapa do Circuito 

da Longevidade (14 etapas ao todo apenas ao longo de 

2012), comparecem en-

tre 3.000 e 5.000 pesso-

as – e para garantir sua 

adesão, o evento precisa 

reinventar-se a cada ano.

Na temporada 2012, 

por exemplo, oferece a 

todos os participantes a 

oportunidade de passar 

por uma avaliação física 

completa, com dados do 

organismo interpretados 

por um equipamento de 

última geração. 

Em um país que en-

velhece, e cuja popula-

ção apresenta, em alta 

porcentagem, sobrepeso 

corpóreo, a avaliação física orientada tem se mostrado 

uma grande aliada na prevenção de problemas de saúde, 

que, se não combatidos, poderão ter impacto negativo 

na longevidade.

PLANO / ESTRATÉGIA DE MARKETING 

PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PROPOSTOS

O Circuito da Longevidade foi idealizado para ser um 

evento diferenciado no segmento de corridas de rua. O 

objetivo sempre foi oferecer ao público a possibilidade 

de experimentação da marca, incutindo a importância 

de se praticar atividade física com regularidade para um 

envelhecimento saudável. Para a coordenação técnica, o 

Grupo Bradesco de Seguros buscou a expertise de Lau-

ter Nogueira, prestigiado preparador físico. Com funda-

mento em estudos, foram traçadas as coordenadas para 

a formatação do Circuito, que teve início em 2007 no Rio 

de Janeiro, no trecho de praia que vai do Leme a Copa-

cabana.

A estreia, que reuniu 4.000 inscritos, veio com o slo-

gan “O tempo passa rápido, então corra”, uma clara 

alusão à importância da prática do exercício físico para 

almejar uma longevidade com qualidade. A caminhada 

entrou também para marcar a diferença. Ela é muito va-

lorizada pelo segmento idoso, mas também atrai crianças 

e jovens.

Ao comercializar 
planos de 
previdência privada 
e seguros de vida, 
o Grupo Bradesco 
Seguros tem claro 
que é preciso 
orientar o maior 
número de pessoas 
possível sobre a 
qualidade de vida 
no futuro
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Entre as corridas de rua realizadas no país, o 

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros é uma 

das que apresentam os mais reduzidos custos de 

inscrição (R$ 10 e R$ 20). Em troca, oferece cami-

setas bem elaboradas, lanche consistente para os 

participantes, farta distribuição de água, protetor 

solar e isotônicos. Além disso, todos os inscritos 

recebem medalhas pela participação.

Ressaltando ainda o caráter de ação de respon-

sabilidade social, o Grupo Bradesco Seguros doa o 

valor equivalente ao arrecadado com as inscrições 

a entidades filantrópicas escolhidas pelas prefei-

turas locais. Desde o ano passado, o Circuito da 

Longevidade também dispõe de bicicletário, ofe-

rece transmissão ao vivo pela internet nas capi-

tais e realiza teste da pisada e avaliação física com 

equipamento de última geração, gratuitamente, 

aos inscritos em todas as etapas. 

Quem participa do Circuito sabe que é bem 

acolhido. E também tem consciência de que o 

vento se realiza em benefício de alguma entidade 

assistencial. Isso é fazer marketing com responsabilidade 

social. O participante associa tudo isso à marca.

No palco do evento, além das homenagens aos ido-

sos, apresentam-se grupos de música, dança e ginástica 

compostos por pessoas da comunidade onde a etapa se 

realiza.

EXECUÇÃO/ATIVAÇÃO

Entre as diversas ações de marketing do Grupo Bra-

desco Seguros para o Circuito da Longevidade, podemos 

citar a divulgação de outdoors nas cidades onde cada 

etapa se realiza e anúncios em jornais, revistas e emisso-

ras de rádio e televisão.

Na área da comunicação, o Circuito da Longevidade, 

incluindo todas as suas etapas, amplamente divulgado 

nos veículos de comunicação locais e nacionais, com re-

sultados sempre acima das expectativas.

Em 2012, um novo site do evento entrou no ar. Mais 

interativo, traz, além do regulamento da prova e fotos, 

uma série de informações para quem se interessa por 

saúde, longevidade e atividade física. O site oferece víde-

os com abordagem desses temas por especialistas. 

O Circuito da Longevidade também participa ativa-

mente das redes sociais 

Twitter e Facebook. 

Em capitais, o Grupo 

Bradesco Seguros con-

vida celebridades para 

marcar presença no 

evento – muitas das quais  

com nomes associados 

ao esporte. Também ar-

tistas integram a lista de 

convidados VIPs, e dão 

visibilidade ao Circuito 

em colunas sociais.

Em outra ação de  

marketing e responsabi-

lidade social, o Circuito 

da Longevidade patrocina 

o atleta Marcelo Cabrini, 

que tem conquistado di-

versos pódios ao longo 

de sua participação no 

evento; também recebe patrocínio um grupo de funcio-

nários do Grupo Bradesco Seguros, que corre com assi-

duidade nas provas do Circuito.

RESULTADOS

Devido ao ineditismo da iniciativa do Grupo Bradesco 

Seguros, não existem ações no Brasil que se comparem 

a essa em termos de corridas de promoção da saúde, vi-

sando à inclusão de pessoas acima de 60 anos.

O público do evento é essencialmente heterogêneo, 

e essa é uma prova de que o Circuito está cumprindo 

com os seus objetivos. Este ano, nos municípios em que 

o evento se realiza pela quinta vez, já é possível perceber 

a fidelidade de vários participantes às provas – a corrida 

de 6 quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros.

A cada ano, o número de pessoas interessadas em 

participar, assim como de municípios interessados em 

receber o Circuito da Longevidade, tem crescido. O Gru-

po Bradesco Seguros espera encerrar 2012 com mais de 

220 mil participantes, em 70 etapas realizadas, contabili-

zando desde o início do Circuito, em 2007.

Os resultados obtidos pelo Grupo Bradesco de Segu-

ros com o Circuito da Longevidade superam as expecta-

Entre as diversas 
ações de marketing 
do Grupo Bradesco 
Seguros para 
o Circuito da 
Longevidade, 
podemos citar 
a divulgação de 
outdoors nas 
cidades onde cada 
etapa se realiza e 
anúncios em jornais, 
revistas e emissoras 
de rádio e televisão
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tivas. Para a coordenação do evento, a perspectiva inicial 

era de que menos de 5% dos participantes tivessem idade 

superior a 60 anos. Segundo o levantamento do número 

de participantes acima dessa faixa de idade em 2011, este 

já supera a marca de 12%. 

De acordo com o depoimento dos mais longevos, o 

Circuito possibilitou a ampla participação de pessoas 

com idade superior a 60 anos. 

É o caso de Lúcio Mauro Diniz, um exemplo de per-

sistência e resistência: com 68 anos, se notabilizou por 

ser o atleta longevo mais assíduo das etapas do Circuito. 

Natural de Contagem (MG), já participou de quase todas 

as etapas do Circuito. Corredor frequente de provas de 

rua, Lúcio Mauro coleciona em um diário todos os seus 

feitos: ao todo, garante possuir mais de 400 medalhas, 

conquistadas ao longo de 13 anos de corrida.

“O exercício é o melhor remédio que existe. Quando 

me aposentei, há mais de dez anos, sabia que para conti-

nuar vivo e com saúde precisava de um objetivo. Escolhi 

correr, e tem sido uma grande motivação para mim”, afir-

ma Lúcio Mauro Diniz, que credita ao Circuito um grande 

incentivo para os mais longevos. “São poucas as provas 

que oferecem oportunidade para os mais idosos partici-

parem. Geralmente, elas privilegiam os atletas de elite. Já 

o Circuito permite a todos participarem com custo bai-

xo”, afirma. 

Em São José do Rio Preto, em 2009, uma senhora 

mereceu aplausos demorados entre os presentes na ca-

minhada. A baiana Ana de Oliveira, nascida em 1908 e 

há anos radicada em Rio Preto, caminhou os três quilô-

metros acompanhada da nora e de um grupo de amigas. 

“Tenho uma saúde muito boa. Sempre trabalhei e cami-

nhei muito, o que me permite nesta idade participar da 

prova”. O ferroviário aposentado João de Moura Bezer-

ra, de 79 anos, comemorou sua participação. “Quando 

me aposentei aos 50 anos resolvi usar o meu tempo livre 

para correr e não parei mais. Já participei de mais de 600 

provas.” 

Em Rio Preto, em 2010, a mais longeva da caminha-

da foi Ivone de Souza Tritico, de 83 anos, que participou 

do evento juntamente com outras 51 pessoas do Centro 

Esportivo Eldorado. “Caminho e faço ginástica regular-

mente e sempre participo das caminhadas realizadas na 

cidade”, afirmou. Entre os homens, o mais longevo ho-

menageado foi Marcos Salles Navarro, de 78 anos, que 

participou com disposição. “O clima é quente, mas foi 

uma boa corrida”, disse.

Em Belo Horizonte, em 2010, o destaque na caminha-

da foi Joaquim Pedro dos Santos, de 83 anos. Entre as 

mulheres, o prêmio foi para Angelina Fernandes da Cruz, 

de 85. Enercília Maria Pereira Pacidônio, de 67 anos, 

acompanhada de Raimundo Pacidônio, de 75, também 

foram premiados. Ela começou a correr em 1999, incen-

tivada pelo bom humor, disposição e saúde do marido. 

“Treino três vezes por semana, pois ainda trabalho, mas 

pretendo correr ainda mais quando me aposentar”, afir-

mou ela.

“Corro desde 1989 e só tenho tido alegrias com isso. 

Na época, achava que não conseguiria, mas fui melho-

rando minha marca e hoje tenho mais de 250 troféus”, 

revelou Pacidônio, que começou a correr incentivado 

pelo filho.

Em São Paulo, outra estreia no Circuito da Longevi-

dade em 2010, Antônio Palombo, de 78 anos, foi o inte-

grante mais velho da caminhada de 3 quilômetros. Entre 

as mulheres, o destaque foi para Tomiko More Saito, de 

84 anos. “Caminho há 10 anos, já tenho seis medalhas 

nessa modalidade e pratico vários esportes. Caminhar é 

minha vida, comecei por indicação médica e virei adep-

ta”, afirmou.

“Ando 8 quilômetros por dia e jogo futebol duas ve-

zes por semana. Esporte não tem idade, faz a gente se 

sentir melhor e mais disposto. Fiquei feliz com o prêmio 

e no próximo ano estarei aqui de novo”, disse Antônio 

Palombo.

2012: LONGEVOS DÃO EXEMPLO 

DE PERSISTÊNCIA E SAÚDE

Com 76 anos de idade, José Correia de Oliveira com-

pletou a corrida no Circuito da Longevidade – etapa Ma-

rília – em pouco mais de 30 minutos. “Envelhecer senta-

do no sofá vendo televisão não dá. Bom mesmo é correr, 

fazer exercício, participar de provas como esta. Eu me 

sinto cada vez melhor e espero correr até os 100 anos ou 

mais”, disse.

Entre os caminhantes que estiveram em Marília, des-

tacou-se pela longevidade Maria de Lourdes Diniz Ferraz, 

de 83 anos. “Acordo cedo, caminho todo dia, participo 

BRADESCO SEGUROS      MARKETING
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de grupos de terceira idade e cuido da minha casa. Espe-

ro que as novas gerações sigam nossos exemplos, fazer 

exercício dá muita disposição”, afirmou.

Em São José do Rio Preto, destacaram-se como os 

competidores mais idosos da corrida Elaine Martinez, de 

72 anos, e João de Moura Bezerra, de 81. “Comecei a 

correr depois que me aposentei como ferroviário, aos 50 

anos. Minha saúde é muito melhor hoje do que naque-

la época”, revelou Bezerra, que completou a prova de 6 

km em 42 minutos. Também receberam homenagens os 

mais longevos da caminhada: Ivone Tridico, de 84 anos, 

Sebastião Francisco de Souza, de 76, e Nildo Guerzoni, 

de 82.

Vários longevos completaram a corrida e a cami-

nhada no Parque do Taquaral, na etapa Campinas. Be-

nedita da Silva, de 79 anos; Vicente Pedrazolli, de 77; 

Marika Shimizu, 83; e Waldemar Morandi, 84 – todos 

muito aplaudidos. “Se não fizesse exercícios, estaria em 

casa doente. Mexer-se é vida”, disse Morandi. Benedita 

já corre há alguns anos e disse que o exercício mudou 

sua vida para melhor. “Fazendo atividade física a gente 

conhece pessoas novas, faz amizades e cuida da nos-

sa saúde. Não tem coisa melhor, recomendo para todo 

mundo.”

COMENTÁRIOS FINAIS

É nítido o entusiasmo de pessoas de todas as idades 

diante do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. 

O objetivo dessa ação de responsabilidade social é canalizar recursos para projetos que privilegiem a inclusão e o 

atendimento de pessoas carentes. O Circuito da Longevidade já foi realizado em 19 cidades e 8 estados. 

Mais de 170 mil pessoas já participaram do evento e mais de R$ 1,3 milhão (referente à mesma verba arrecadada com 

as inscrições) foi destinado a entidades sociais. Em 2011, o projeto passou a contar com o apoio da Lei de Incentivo ao 

Esporte, do Governo Federal. 

TABELA 1

NÚMEROS DO CIRCUITO DA LONGEVIDADE BRADESCO SEGUROS

Etapas realizadas

60 etapas, em 19 cidades de 8 estados brasileiros

Público participante

220 mil pessoas (até final de 2012)

Idade média

37 anos
Homens: 35 anos
Mulheres: 37 anos

Número de idosos

22 mil pessoas com idade acima de 60 anos

Doações a entidades beneficentes

R$ 1,3 milhão, para cerca de 60 entidades beneficentes

Recordes

Participante mais idoso: 102 anos (São José do Rio Preto/2009)
Maior número de participantes: 6.000 (São Paulo/2010)
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Cada vez mais temos observado a participação de gru-

pos de corrida e caminhada. A presença de longevos tem 

crescido bastante também. Outro grupo que aparece 

com frequência nas etapas é o de cadeirantes. 

Dentro do Grupo Bradesco Seguros, a conscientiza-

ção de que exercício físico é um aliado fundamental na 

longevidade com saúde pode ser presenciada nos even-

tos internos da Empresa. A Caminhada da Longevidade 

está presente em diversas atividades corporativas orga-

nizadas com vários segmentos de funcionários e cola-

boradores. O tema também é constante em apresen-

tações e palestras, realizadas para o público interno e 

externo, sobre os produtos comercializados pelo Grupo 

Bradesco Seguros.

Com essa proposta, o Grupo Bradesco Seguros tem ple-

na convicção de que tem trabalhado de maneira consisten-

te na disseminação de informação sobre saúde, atingindo 

democraticamente diversos segmentos sociais e etários.

BRADESCO SEGUROS      MARKETING
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SOCICAM

Altair Moreira

Consolidada como a maior operadora de terminais rodoviários da América Latina, presente em 

todas as regiões brasileiras, além do Chile e do Peru, a Socicam é uma empresa genuinamente 

brasileira, que presta serviços de gestão integrada no apoio ao transporte de passageiros e 

atendimento ao cidadão, especializada na administração, operação, manutenção e limpeza de 

terminais de passageiros.

As principais atribuições desses empreendimentos são 

a gestão do tráfego dos modais (automóveis, táxis, ônibus, 

barcos ou aviões), operação de estacionamentos de veí-

culos, gestão dos fluxos de passageiros, logística de car-

gas, oferta de serviços de apoio ao usuário (informações, 

primeiros-socorros, sanitários, banhos, guarda-volumes, 

limpeza, segurança, convênios com órgãos públicos), 

manutenção e conservação das instalações prediais e de 

equipamentos e o desenvolvimento e a exploração de  

áreas e espaços comerciais. 

Em 2012, a Socicam está completando 40 anos de his-

tória. Atualmente, atende aproximadamente 1 bilhão de 

usuários por ano em 175 empreendimentos dos seguintes 

segmentos: terminais rodoviários, urbanos, aeroportuários 

e marítimos, centrais de atendimento ao cidadão e esta-

cionamentos.

HISTÓRIA

Na década de 1970, o Brasil vivia dias muito diferentes 

do que vemos hoje. Estávamos sob o regime militar e a 

economia atravessava o período do “milagre econômico”. 

A concessão de empreendimentos públicos era algo raro 

e as empresas ainda precisavam provar que estavam em 

QUARENTA ANOS 
CRESCENDO COM O BRASIL
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condições de assumir tarefas historicamente prestadas 

pelo Poder Público.

Esse tipo de obstáculo nunca foi suficiente para o vi-

sionário Sr. Firmino de Freitas. Em 1972, ele mostrou toda 

sua visão de futuro ao fundar a Socicam, com o objetivo 

de administrar a antiga rodoviária de Campinas (SP). Um 

verdadeiro desafio iniciar uma empresa em um mercado 

totalmente inexplorado.

O dinamismo, a seriedade e a competência na presta-

ção de serviços tornaram a expansão da Socicam inevitável. 

Ainda nos anos 1970 e na década seguinte, passou a admi-

nistrar outros terminais rodoviários no interior paulista e foi 

mostrando, aos poucos, que sua atuação trazia vantagens 

tanto aos usuários quanto ao poder concedente.

Em 1989, a Socicam viveu seu grande salto rumo à es-

pecialização e liderança no setor quando começou a ope-

rar os terminais rodoviários da cidade de São Paulo (Tie-

tê, Bresser e Jabaquara). Posteriormente, viria a assumir o 

Terminal Barra Funda e ultrapassou os limites do estado, 

com  terminais  no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e 

Sergipe.

DIVERSIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS

A partir da década de 1990, a Socicam passou a diver-

sificar os seus negócios, mas sem deixar de conquistar a 

administração de terminais rodoviários.

O primeiro grande empreendimento conquistado nessa 

nova fase foi o edifício-garagem do Aeroporto de Congo-

nhas (SP), em 1996, cujo contrato a empresa ganhou para 

construí-lo e operá-lo. No ano seguinte, a Socicam pas-

sou a gerenciar e operar terminais urbanos de São Paulo 

(SP), segmento que se tornou um dos principais campos 

de atuação, hoje com 74 empreendimentos administrados 

na capital paulista, Osasco (SP), Guarulhos (SP), Rio de Ja-

neiro (RJ), Curitiba (PR) e Campo Grande (MS).

Com sua ampla experiência no setor de transporte ro-

doviário, a empresa sentiu, com a chegada do século 21, 

que era hora de passar a explorar novos modais. Em 2005, 

fez a sua primeira incursão no setor aeroportuário ao ini-

ciar a administração do Aeroporto de Angra dos Reis (RJ). 

O sucesso nessa empreitada teve como consequência a 

conquista dos contratos para operar também os aeródro-

mos de São João del-Rei (MG), Ipatinga-Usiminas (MG) e 
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Vitória da Conquista (BA). E, recentemente, a em-

presa venceu a licitação para prestação de serviços 

de operação da Estação Prestadora de Serviços de 

Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) do 

Aeroporto de Governador Valadares (MG).  

Em 2009, a Socicam passou a explorar o modal 

marítimo, com o contrato para administrar o Porto 

Organizado de Manaus (AM). Posteriormente, viria 

a conquistar o Terminal Hidroviário do Guajará, em 

Belém (PA).

Entre as unidades de negócio da empresa, uma 

das que mais cresce é a prestação de serviços de 

centrais de atendimento móveis e fixas ao cidadão, 

em São Paulo e Sergipe, e um serviço bancário iti-

nerante da Caixa Econômica Federal. Nesses locais, 

a população conta com uma grande gama de ser-

viços públicos e bancários, tais como emissão de 

documentos, segunda via de certidões etc.

ATUAÇÃO INTERNACIONAL 

Em 2009, a Socicam começou a expandir suas ativida-

des para o exterior, com o início das operações no Termi-

nal Terrestre de Puerto Montt, no Chile. O empreendimen-

to foi revitalizado com investimento de US$ 15 milhões, 

usado para a transformação da edificação em centro co-

mercial com supermercado, praça de alimentação, esta-

cionamento, lojas e hotel. Em 2012, a Socicam adquiriu o 

controle acionário desse empreendimento.

No ano seguinte, a empresa se tornou a maior opera-

dora de terminais da América Latina ao atuar em outros 

dois terminais rodoviários no Peru: O Plaza Norte, em 

Lima, e na cidade de Ayacucho.  

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO

Muito mais do que apenas administrar os empreendi-

mentos sob concessão, a Socicam e seus parceiros pro-

movem uma verdadeira corrente de melhorias nas regiões 

onde se inserem. Para começar, ao dar preferência para 

mão de obra local, geram empregos e movimentam a 

economia das cidades para onde expandem a sua atua-

ção. Esses novos funcionários passam por treinamentos 

específicos, a fim de que sejam qualificados de forma a 

atuar de acordo com os padrões de atendimento da em-

presa.

Porém, em algumas ca-

pitais do Brasil, a empresa 

já deixou a sua marca de 

forma indelével, com be-

nefícios que vão além do 

período de concessão, 

ao assumir contratos que 

previam a construção ou 

revitalização de terminais 

rodoviários. Junto com 

os parceiros, a empre-

sa entregou verdadeiros 

presentes a essas cidades, 

com construções inova-

doras, funcionais, susten-

táveis e de arquitetura re-

volucionária.

Maior rodoviária da 

América Latina, o Terminal Rodoviário Tietê, em São Pau-

lo (SP), passou por uma revitalização entre 2002 e 2003. 

Houve o incremento da área de alimentação e os pon-

tos comerciais aumentaram de 49 para 73. As bilheterias 

foram transferidas para a área posterior do prédio, pas-

sando a apresentar layout similar aos balcões de check- 

in dos aeroportos. A Socicam aperfeiçoou seu aparato de 

segurança mediante a instalação de um circuito fechado 

de televisão (CFTV). Na área de embarque para viagens 

de longa distância, foram instalados displays eletrônicos 

que informam as partidas seguintes em cada plataforma. 

Nesse setor, também foi instituído um serviço de check-in 

antecipado de bagagens. Também na capital paulista, os 

terminais Jabaquara e Barra Funda passaram por melho-

rias, como melhor distribuição das bilheterias, reforma de 

sanitários e instalação de elevador e escadas rolantes.

Na revitalização, a Socicam definiu novo padrão para 

terminais em todo o país, ao criar o Tietê Station Center, 

centro comercial instalado no empreendimento com am-

plo mix de lojas e serviços, local que rivaliza em seguran-

ça, conforto e comodidade com os melhores aeroportos 

e shopping-centers.

O Terminal Novo Rio, no Rio de Janeiro, uma das por-

tas de entrada da cidade que mais recebe turistas do País, 

teve a sua revitalização reconhecida pelo Prêmio ANTP de  

Marketing 2010, na categoria Marketing de Produto, na 

Em 2009, a Socicam 
passou a explorar 
o modal marítimo, 
com o contrato 
para administrar o 
Porto Organizado 
de Manaus (AM). 
Posteriormente, 
viria a conquistar o 
Terminal Hidroviário 
do Guajará, em 
Belém (PA)
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Bienal da Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP). Com investimento de R$ 20 milhões, o empre-

endimento passou por remodelação das bilheterias; rea-

dequação das plataformas de embarque e desembarque, 

melhorando o aproveitamento do espaço para as paradas 

de ônibus; aumento da plataforma central, que dobrou de 

tamanho, passando a abrigar lojas e quiosques, além das 

bilheterias; reconstrução de todos os sanitários e adapta-

ção de sanitários exclusivos para portadores de deficiên-

cia; modernização do circuito interno de câmeras, com 

sistema de gravação de imagens digital; aperfeiçoamento 

da comunicação visual, com placas indicando a locali-

zação de serviços e plataformas em dois idiomas: portu-

guês e inglês; instalação de sistema de ar-condicionado; e 

adaptação do terminal aos portadores de deficiência, com 

instalação de elevadores panorâmicos, pisos táteis e ram-

pas de acesso, entre outras mudanças.

Campinas (SP), cidade onde a Socicam iniciou suas 

operações, também ganhou seu novo terminal em 2008, 

com investimentos de R$ 30 milhões. O empreendimen-

to conta com áreas de espera para passageiros, 40 pla-

taformas de embarque e desembarque, 60 bilheterias e 

embarque para táxis. Além de atender a todos os padrões 

de acessibilidade, com vagas para pessoas com restrição 

de mobilidade, elevadores, rampas de acesso, sanitários 

adaptados e telefones especiais, o terminal levou em con-

ta modernos conceitos da engenharia e arquitetura, entre 

os quais a exaustão de gases nas plataformas, iluminação, 

ventilação natural e estação de tratamento de água que 

possibilita o reuso, resultando em grande economia de 

energia. Para tanto, adotou um conceito arquitetônico 

moderno e visual arrojado, tornando-se um dos terminais 

de passageiros mais modernos do país. 

Campo Grande (MS) ganhou um terminal com o que há 

de mais novo em termos de construção: arquitetura sus-

tentável, sistemas inteligentes de segurança e, principal-

mente, serviços com alto padrão de qualidade. O comple-

xo proporciona uma infraestrutura completa, respeitando 

todos os padrões de acessibilidade: vagas para pessoas 

com mobilidade reduzida, elevadores, rampas de acesso, 

sanitários adaptados e telefones especiais.

Nossa Capital Federal também passou a contar com 

um novo terminal a partir de 2010. Com investimentos de  

R$ 55 milhões, a edificação é um verdadeiro cartão-postal 

e um exemplo no que diz respeito a modernidade, ino-

vação, funcionalidade e sustentabilidade. Erigido sob o 

formato de asa-delta, possui uma estrutura metálica, o 

que permitiu uma montagem rápida e limpa. O isolamen-

to termoacústico garante um ambiente arejado, fresco e 

menos ruidoso. Um grande reservatório de contenção de 

águas pluviais evita a sobrecarga no sistema de drenagem 

urbano e a água drenada pode ser reutilizada na rega dos 

jardins e na lavagem de áreas. Climatizadores do ambiente 

ajudam a amenizar o clima seco da capital, e o sistema de 

envoltória foi avaliado permitindo a iluminação natural por 

um período mais longo do dia, o que permitirá economia 

ATUAÇÃO GEOGRÁFICAÜ 1 BILHÃO DE USUÁRIOS POR ANO 

Ü 3,9 MIL FUNCIONÁRIOS

Ü 40 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Ü 46 TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Ü 74 TERMINAIS URBANOS

Ü 4 AEROPORTOS

Ü 20 ESTACIONAMENTOS

Ü 29 CENTRAIS DE ATENDIMENTO 

Ü 2 PORTOS 

5 REGIÕES

13 ESTADOS

51 MUNICÍPIOS

PERUCHILE

 Nacional Internacional

FIGURA 1

A SOCICAM EM 2012
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de energia. Rampas com inclinação adequada, sanitários 

especiais, telefones públicos adaptados, piso tátil, central 

de informações com atendimento especial e balcões com 

altura adequada garantem ainda as condições de aces-

sibilidade. Por tudo isso, ele foi certificado pela Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE), do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Indus-

trial (Inmetro). 

A próxima cidade a ganhar um novo terminal será Belo 

Horizonte (MG), com investimentos de R$ 85 milhões. O 

terminal contará com 41 plataformas de embarque e de-

sembarque, dispostas em L, propiciando flexibilidade de 

operação e permitindo a ampliação de um ou outro se-

tor, com vistas a atender às variações sazonais de parti-

das e chegadas. Toda essa área será separada do saguão 

por vidros, com acessos independentes para os setores de 

embarque e desembarque, equipados com linha de ca-

tracas para controle de passageiros. As traseiras dos ôni-

bus ficarão voltadas para a direção oposta do saguão, o 

que garante que os gases dos escapamentos não inco-

modarão os passageiros. No extremo das plataformas de 

desembarque, junto ao espaço destinado ao depósito de 

mercadorias das lojas, haverá três vagas de carga e descar-

ga.  Os usuários contarão com 50 lojas dos segmentos de 

alimentação, farmácia e leitura, além de caixas eletrônicos, 

guarda-volumes, telefones públicos e serviços públicos 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e 

BhTrans, entre outros. Os sanitários ficarão próximos às lo-

jas, com posição de fácil acesso e cabines exclusivas des-

tinadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

O piso do terminal terá revestimento em granito. Escadas 

fixas e rolantes farão a ligação do saguão com o 2º pavi-

mento, onde se situará o estacionamento coberto, com 

305 vagas para veículos de passeio e 14 para motos, sendo 

16 vagas para idosos e sete vagas para pessoas com de-

ficiência. Uma passarela dará acesso à estação de ônibus 

urbanos e ao metrô.

TECNOLOGIA NOS EMPREENDIMENTOS

Para manter o padrão de atendimento nos empreen-

dimentos em que administra, a Socicam vai muito além 

de apenas manter sua operação de forma satisfatória. Faz 

parte da filosofia da empresa agregar aos terminais uma 

série de melhorias tecnológicas.

Um deles é o Circuito Fechado de Televisão (CFTV), um 

sistema inteligente de câmeras que realizam o monitora-

mento das áreas interna e externa do terminal, garantindo 

a segurança por 24 horas ininterruptas aos passageiros e 

usuários.

Já o Cronobus é um software desenvolvido pela pró-

pria empresa, que controla os processos de embarque e 

desembarque. Esse sistema, considerado pioneiro no seg-

mento, é alimentado com a programação de cada uma 

das empresas de ônibus e permite que o fornecimento das 

informações seja atualizado com frequência e passado ao 

passageiro em tempo real.

CONSULTORIA

Além da atuação nos empreendimentos, a Socicam ain-

da utiliza-se de toda essa experiência, acumulada ao longo 

de  40 anos, para oferecer serviços de consultoria. Nesse 

segmento, atua realizando estudos de localização, dimen-

sionamento, análise de viabilidade econômico-financeira 

e avaliações de impactos socioambientais para a implan-

tação de terminais de passageiros, centros comerciais, es-

tacionamentos e atendimento ao cidadão. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Socicam busca sempre estabelecer parcerias respon-

sáveis com as comunidades nas quais está inserida, que 

incluem campanhas de saúde (vacinação, esclarecimento 

e prevenção a doenças), incentivo à doação de agasalhos, 

brinquedos e alimentos, demonstração do uso de urnas 

eletrônicas, espetáculos de música, dança e arte e ativida-

des esportivas com o Dia do Desafio, entre outras.

A tradicional Campanha do Agasalho acontece desde 

1999. Caixas para arrecadação de peças de roupa são dis-

ponibilizadas nos terminais e, por meio delas, já foram be-

neficiadas mais de 80 entidades em todo o Brasil, com 580 

mil peças arrecadadas.

Outra iniciativa que se tornou uma marca registrada da 

empresa é o Cartão Social. Inspirado no filme Central do 

Brasil, o projeto consiste na participação de voluntários que 

se dispõem a escrever cartões de Natal para os usuários dos 

terminais. A Socicam oferece gratuitamente os cartões e se 

responsabiliza também pela postagem (via correio). Ao lon-

go dos dez anos de campanha, mais de 50 mil pessoas já 

receberam mensagens de seus entes queridos.
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Altair Moreira é diretor-geral da Socicam.

A Socicam colabora, ainda, com os serviços públicos de 

saúde, em ações como a distribuição de preservativos e 

panfletos de conscientização durante o Carnaval, a Cam-

panha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (para-

lisia infantil), entre outras, realizadas por meio de parcerias 

com ONGs, secretarias municipais e estaduais. 

No que se diz respeito ao meio ambiente, na maioria 

dos terminais rodoviários administrados pela empresa são 

mantidos recipientes coletores de lixo, denominados “ilhas 

ecológicas”. São espaços com quatro lixeiras separadas 

por cor e tipo de material (plástico, vidro, papel e metal) 

para realização de coleta seletiva.

A intensa atuação da Socicam em prol da comunidade 

foi reconhecida por várias entidades do Brasil e do mundo, 

levando a empresa a conquistar vários prêmios, além de 

ser procurada periodicamente para ceder seus espaços a 

campanhas de utilidade pública, além de locação desses 

espaços para filmes, vídeos e campanhas publicitárias.
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TERRAMATTER IMPORTADORA

Márcio Moualla 

Como especialista em comércio exterior, comecei nos anos 1990 a realizar diversas viagens ao 

Chile, com a missão de dar suporte a empresários locais interessados em exportar para o Brasil. 

Em uma dessas viagens, em 1997, descobri o chamado mundo dos vinhos. Eu ainda não sabia, mas 

estava começando a nascer ali a Terramatter Importadora.

A descoberta ocorreu quando entrei na primeira aula 

de degustação. Lembro-me de quem ministrava o curso: 

era Sérgio Correa, enólogo da Vinícola Tarapacá. A graça 

desta história é que quando ele disse que havia aromas de 

abacaxi em um vinho da uva chardonnay, eu prontamente 

levantei a mão e disse que era de banana. 

No final da aula, ele me perguntou se eu havia feito al-

gum curso e eu disse que só sabia que era banana porque 

meu pai, Mahmoud Moualla, que sempre teve mercearia, 

me ensinava no dia a dia a tratar e conhecer mais sobre 

as frutas. Meu pai chegou ao Brasil sem falar uma palavra 

em português e vendia limão para se sustentar. Através 

de seu esforço e trabalho, criou a mim e meu irmão Sami 

Moualla com muita correção e perseverança. Não tenho 

como falar de minha trajetória sem mencionar a figura 

desse grande homem e pai.

Conheci então o maravilhoso mundo vitivinícola e fi-

quei fascinado com o conceito de “vinícola boutique”, 

que não segue os critérios de produção industrial de larga 

escala, mas que prima pelo controle de qualidade e tem 

os processos de produção supervisionados pelos pró-

prios proprietários das vinícolas. Vi ali, então, não só uma 

oportunidade de negócios, mas também a necessidade 

UM CASE DE GESTÃO 
NO MUNDO DOS VINHOS
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de apresentar ao mercado brasileiro essa forma di-

ferenciada de se fazer vinhos de qualidade.

Após passar quase dois anos morando dentro de 

algumas vinícolas do Chile, trabalhando, colhendo, 

fazendo de tudo e vendo nascerem alguns projetos 

espetaculares, convidei meu irmão Sami, especia-

lista em gestão de negócios e farmacêutico, para 

montarmos uma importadora. No ano de 2001, 

então, nascia, pequena, a Terramatter Importadora.

Esta incrível história da importadora começou 

com a compra de apenas 400 caixas de vinhos da 

Vinícola Portal Del Alto, pertencente a Don Alejan-

dro Hernandez, o papa da enologia do Chile. É a nossa 

parceira pioneira, e até hoje seus vinhos fazem parte de 

nosso qualificado portfólio. Então, com “a cara e a co-

ragem e acreditando no sonho”, pus-me a visitar vários 

restaurantes no Rio de Janeiro, de terno e gravata, com 

um carro (um Gol branco 1.0 usado) levando as caixas da 

Portal Del Alto, apresentando os vinhos e fazendo degus-

tações para comprovar a qualidade do produto que estava 

chegando ao mercado brasileiro. 

Nem preciso mencionar como foi árdua essa tarefa. Eu 

era conhecido como “chileno” e, depois de alguns meses 

lutando para conseguir introduzir meu vinho nas cartas de 

alguns principais restaurantes, finalmente fiz a minha pri-

meira e grande venda para um cliente de Ipanema. Ali co-

meçava a desenhar o futuro de minha importadora. Com 

a venda das 400 caixas, compramos mais, e aos poucos 

fomos incorporando ao nosso portfólio outras vinícolas, 

sempre com o conceito “Boutique” que hoje faz parte di-

retamente de nosso trabalho no mercado.

Em 2005, a Terramatter contratou a assessoria do som-

melier conseil Alex Ordenes, que trouxe com ele o con-

ceito de terroir chileno ao mercado brasileiro.

Hoje o Chile é minha segunda morada. Lá tenho casa 

e uma vinícola. Fiz vários cursos de degustação e termino 

neste ano o curso de técnico em enologia. Fico no Chile 

metade do ano, sempre em épocas decisivas, como pré- 

colheita, colheita, decisões enológicas e mesclas finais.

Representamos hoje, entre vinícolas e projetos pes-

soais de Vinhos de Autor, 17 vinícolas chilenas e três ar-

gentinas, seguindo o mesmo conceito. E temos pontos 

de distribuição e revenda em alguns estados importantes 

do país.

Foi um crescimento conquis-

tado à base de muito trabalho e 

dedicação. Com muita paixão 

e sem grandes estratégias de  

marketing, mas, sim, pela satisfa-

ção e indicação de seus clientes. 

Contamos também com uma 

equipe de consultores treinados 

em deixar a clientela muito bem 

informada e atendida, um sonho 

que começou com apenas 400 

caixas de vinhos chilenos e mui-

ta disposição. Uma história de empreendedorismo, força 

de vontade, habilidade em lidar com as intempéries, com-

petência e, claro, de sorte.

Não vendemos vinhos, contamos histórias de pessoas 

que acreditavam em seus próprios sonhos, não se dei-

xaram levar pelo impossível e realizaram grandes feitos. 

E esses temos o prazer de levar a cada brasileiro. Esses 

vinhos são o resultado dessas pessoas, da terra, da vi-

deira, da uva, dos homens que usaram suas mãos para 

cultivar o que de melhor a terra tem para nos oferecer. A 

Terramatter nasceu desse sonho, suas raízes recordam a 

luta pelo melhor, a crença pelo perfeito, o encanto. Por 

isso nossos agradecimentos aos nossos parceiros, pro-

prietários das vinícolas, que representamos com muito 

orgulho.

MISSÃO

Mostrar ao povo brasileiro o Chile que o Brasil não co-

nhece, apresentar o conceito de Vinícola Boutique através 

de cursos, palestras e degustações guiadas. Buscar com 

intensidade levar as informações mais precisas e atuais dos 

países onde buscamos nossos produtos e assim fazer com 

que nossos vinhos sejam conhecidos em sua qualidade.

VISÃO

Ter o reconhecimento pelo nosso público de ser a 

melhor importadora de vinhos chilenos e argentinos do 

Brasil.

VALORES

Compromisso com a qualidade, lealdade, honestidade, 

espirito de equipe, comprometimento e inovação.

As raízes da 
Terramatter 
recordam a luta 
pelo melhor, 
a crença pelo 
perfeito, o 
encanto
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DESTINO

Dar continuidade ao nosso processo de sempre trazer 

produtos dentro de nosso conceito, buscar em outros pa-

íses produtos de qualidade e escassez para fazer parte de 

nosso portfólio, abrir o leque de possibilidades. Transfor-

mamo-nos em um ícone de qualidade em vinhos.

CONCEITO DE VINÍCOLA BOUTIQUE

Para dar ênfase ao que estamos fazendo ao longo des-

tes 11 anos de existência, desejo passar o conceito de Vi-

nícola Boutique, que se dá pelo refinamento da estrutura 

do local, a utilização de uvas que estão dentro de seu pe-

rímetro de plantação, ou seja, nenhuma uva utilizada na 

produção de seus vinhos é de fora (comprada de outra vi-

nícola), com produção de baixo rendimento, com mane-

jo quase artesanal, com desenvolvimento de novas uvas 

e sempre buscando produzir vinhos de personalidade e 

qualidade. São produzidos vinhos distintos, exclusivos, 

com pequena produção, são verdadeiras grifes.

VINÍCOLA PRÓPRIA

Eu também tinha um sonho que agora está realizado. 

Comprei terras com plantações já existentes e promovi 

algumas mudanças, basicamente na quantidade de pro-

dução por planta, e não por hectare, época da colheita 

visando mais fruta e menos concentração e diferentes 

mesclas (assemblage) finais, além de diferentes tostados 

de barricas, todas francesas. Foi assim que surgiu a U na 

Hectárea.

A U na Hectárea é um projeto único de vinho de au-

tor. São apenas nove hectares em algumas regiões e o 

conceito é evidenciar o mais fielmente possível o terroir 

onde são produzidos todos os vinhos. O objetivo é obter 

vinhos únicos de apenas um hectare. O conceito ficou 

ainda mais evidente porque decidi ter vários enólogos 

para cada vinho (vários enólogos fazem seu próprio vinho 

do mesmo hectare). No final, provamos às cegas (não sa-

bemos que vinho estamos degustando) e escolhemos um 

perfil, trazendo uma incrível diversidade de possibilidades. 

Com Alex Ordenes, consultor e amigo, decidi qual vinho 

seria o representante para cada terroir, e, graças a Deus, 

creio que acertei, já que todos eles estão nas cartas dos 

melhores restaurantes.

Os vinhos da U na Hectárea são únicos e impossíveis de 

replicar e isso graças à inclusão do homem dentro do con-

ceito de terroir. No Chile, nas vinícolas que representamos, 

> O mercado de vinhos cresce em ritmo acelerado, desde o ano de 2002, período de início do crescimento do 

Chile e da Argentina.

> O consumo per capita no Brasil é de aproximadamente 2 litros/ ano. Até 2022, este número será de 9 litros/ano.

> De cada 10 garrafas de vinhos vendidas no Brasil, sete destes são importados.

> Aumentou o interesse do consumidor em assuntos do vinho: livros, cursos, eventos, confrarias e lojas 

especializadas.

> O vinho une assuntos que todo mundo gosta: História, geografia, natureza, viagens e reuniões de amigos.

> O site de relacionamento Facebook tem mais de 1.000 comunidades sobre vinhos; no Yahoo, existem muitas 

confrarias online e no Google, o verbete “vinho”, somente em páginas brasileiras, aparece com 2 milhões de 

citações.

> Os cursos profissionalizantes e superiores em vinhos triplicaram nos últimos anos.

> As vendas de adegas climatizadas para residências tem registrado um aumento na ordem de 70 % ao ano, 

segundo a Art des Caves e a Metalfrio.

FIGURA 1

O MERCADO DO VINHO NO BRASIL
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a planta vitivinífera tem cerca de 20 anos de produção con-

tra, em média, 60 anos do Velho Mundo, e precisa de um 

enólogo para ser equilibrada. Comparando, grosso modo, 

com a vida humana, em que quando estamos na tenra ida-

de precisamos de nossos pais para dar os primeiros passos, 

no caso o enólogo teria essa função, de um pai. 

O segredo do vinhedo é justamente esse, encontrar 

o equilíbrio para que com uma grande matéria-prima se 

possa produzir um vinho de qualidade. O futuro da U na 

Hectárea é belo, como falam os italianos quando encon-

tram um grande vinho. E uma grande novidade é que esta-

mos fazendo, em cada um dos hectares plantados, alguns 

chalés que possam ser visitados por aqueles que queiram 

entender todo o conceito de uma Vinícola Boutique.

AVBC (AGRUPAMENTO DE 

VINÍCOLAS BOUTIQUE DO CHILE):

É um grupo que reúne uma seleção exclusiva de vi-

nhos por Vinícolas Boutique e Enólogos renomados que 

venham a produzir seus próprios vinhos, que designamos 

vinhos de autor. 

Se o conceito de vinícola boutique abrange um deter-

minado número de vinícolas, a AVBC somente fornece 

seu selo de qualidade após rigorosas pesquisas em cada 

uma das mesmas e projetos expressam seu mais puro 

terroir e sua origem. Devem ter produções limitadas, ser 

empresas familiares, com produção em pequena escala e, 

assim, somente vinhos de qualidade.

Sou o seu diretor e, com Alex Ordenes, faço periodica-

mente pesquisas para atualizar esse grupamento e aper-

feiçoar as marcas.

VIAGEM AO CHILE

Não usamos estratégias de marketing para promover os 

vinhos que representamos ao longo destes anos no Bra-

sil. Promovemos, em parceria com as vinícolas, viagens 

anuais ao Chile, onde levamos profissionais do mercado 

e proprietários de grandes restaurantes, em grupos sepa-

rados, para conhecer in loco o que falamos e ilustramos. 

Isto tem gerado um retorno muito interessante, pois nada 

melhor que provar, na prática, o que expomos e levamos 

ao mercado nacional. 

Nossas viagens têm o intuito de fazer com que esses 

profissionais e proprietários conheçam o mundo dos vi-

nhos chilenos em seu esplendor, sem a prática muito usu-

al de fazer “a cabeça” desses profissionais com viagens 

pirotécnicas, as visitas são técnicas, durante as quais o 

convidado tem uma experiência única de conhecer a vi-
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nícola, seus proprietários e conversar e tirar suas dúvidas 

com os próprios enólogos. Desde seu implemento, já le-

vamos mais de 800 profissionais. O que esperamos fazer 

também com a Argentina num futuro próximo.

O MERCADO DO VINHO NO BRASIL

Desde o ano de 2002, o mercado de vinhos cresce a 

um ritmo acelerado, este período foi o inicio do cresci-

mento do Chile e da Argentina.

O consumo per capita no Brasil é de aproximadamente 

2 litros/ ano, até 2022 este número será de 9 litros / ano.

De cada 10 garrafas de vinhos vendidas no Brasil, sete 

são importados.

Aumentou o interesse do consumidor em assuntos do vi-

nho: livros, cursos, eventos, confrarias e lojas especializadas.

O vinho une assuntos que todo mundo gosta: História, 

geografia, natureza, viagens e reuniões de amigos.

O site de relacionamento Facebook tem mais de 1.000 

comunidades sobre vinhos; no Yahoo existem muitas 

confrarias online e no Google o verbete “vinho”, somente 

em páginas brasileiras, aparece com 2 milhões de cita-

ções.

Os cursos profissionalizantes e superiores em vinhos 

triplicaram nos últimos anos.

TABELA 1

CRONOLOGIA DAS VINÍCOLAS

A seguir, mostramos o quadro do crescimento de nosso 
portfólio, com as entradas das vinícolas parceiras que 
representamos no passado e atualmente:

2001 Vinícola Portal Del Alto

2002 Vinícola Huelken

2003 Vinícola Terravid

2005 Vinícola El Huique

2006 Vinícola Laura Hartwig

2007 Vinícola Loma Larga

2008 Vinícola Von Siebenthal

2010 Flaherty Wines, Vinícola U na Hectárea e Projeto 
AVBC (7 Projetos de Autor)

2011 Bravado Wines, Vinícola Ventolera, as argentinas 
Vinícola Durigutti, Vinícola La Madrid e Vinícola 
Altocedro

 As vendas de adegas climatizadas para residências tem 

registrado um aumento na ordem de 70 % ao ano, segun-

do a Art des Caves e a Metalfrio.

REGIÕES ATENDIDAS

Atualmente atendemos, além do Rio de Janeiro, a São 

Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Vitória e Recife.

Contamos com Centro de Distribuição terceirizado no 

Espirito Santo, onde nossos vinhos são estocados de for-

ma criteriosa, são climatizados para que sua qualidade seja 

a mesma com que saíram de suas respectivas vinícolas.

COMPRAS ATRAVÉS DO SITE

Atualmente, além de atendermos diretamente os 

restaurantes e delicatessens especializadas, temos um 

canal de vendas muito importante para a empresa, que 

é o nosso site (www.terramatter.com.br). Com ele aten-

demos aos nossos clientes espalhados pelo Brasil, ofe-

recendo a oportunidade de conhecer os vinhos e suas 

histórias. Clientes, através de viagens que fazem ao Chi-

le e mesmo através de indicações, ficam sabendo de 

vinhos que podem comprar em suas cidades. Mas nes-

te canal direto podem ser atendidos de forma objetiva, 

recebendo as encomendas com comodidade, em sua 

residência.

CONCLUSÃO

Quando paramos e olhamos para trás, vemos o quanto 

nos dedicamos, o quanto acertamos e erramos em busca 

do melhor. Quando esta empresa completar seus primei-

ros 15 anos de vida, em 2016, iremos festejar com muita 

alegria, pois será uma história cheia de ousadia e inova-

ção. 

Queremos estar em mais locais diretamente, mas sem-

pre respeitando o conceito de qualidade, escassez, poder 

fazer chegar, até os maiores e melhores apreciadores de 

vinho, os vinhos de características únicas e de excelência. 

Queremos elevar gradativamente o número de partici-

pantes de nossa viagem atingindo mais pessoas do ramo, 

mostrando o projeto e ideia do novo.

Queremos e vamos crescer como empresa e daremos 

qualidade ao nosso trabalho e pessoas.










