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EDITORIAL

Muitos dirigentes de grandes organizações chegam ao cargo depois de construir a carreira em
áreas inteiramente diversas. No caso de Paulo Roberto Ribeiro Pinto, o entrevistado da seção
Personal Case desta edição de Case Studies, foi muito diferente. Ele trilhou uma trajetória na
área de energia, começando na Eletrobras, e recentemente assumiu a presidência da Light,
uma das mais importantes empresas do setor no Brasil.
Contador por formação acadêmica, e que durante muitos anos se especializou na área financeira, esse carioca torcedor do Vasco responde de imediato como vê o seu papel como presidente de uma companhia: atuar na gestão de pessoas.
O primeiro case da edição é o da Assist-Card. Maior grupo mundial de assistência de viagens,
a companhia teve um desempenho recorde na operação brasileira.
O case da Ambev mostra os resultados das iniciativas da empresa em buscar fontes de energia
renovável, em uma contribuição para a sustentabilidade.
A Companhia Melhoramentos e seus 120 anos de história são detalhados em um case que
mostra, também, marcos como a profissionalização da gestão do grupo.
A Schneider Electric é líder mundial em gerenciamento de energia. E desenvolveu um importante projeto para ampliar o acesso à energia confiável, acessível e limpa, que se estendeu ao
Brasil.
O case da Basf mostra como a operação no Brasil valorizou a marca junto aos agricultores,
reforçando a credibilidade, a segurança e a qualidade dos serviços do grupo.
Sobre a Dori Alimentos, o leitor verá os passos na trajetória de quase cinco décadas de atividades da companhia, que recentemente ampliou sua operação com a inauguração de nova
fábrica.
A ArcelorMittal Tubarão desenvolveu iniciativas importantes como contribuição para a redução do aquecimento global, como pode ser visto nesta edição de Case Studies.
E o case da Coelba detalha o projeto da empresa voltado também para a sustentabilidade, com
foco na energia solar.
Neste número, oferecemos aos leitores um artigo especial: Governança no setor público e
privado, de autoria do renomado economista Roberto Teixeira da Costa.
E encerrando a edição, nosso craque Décio Clemente conta, nos seus Cases & Causos de
Marketing, uma saborosa história da qual participou em companhia de um desastrado colega.

sérgio costa

editor
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personal case
Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Diretor Presidente da Light

“Meu papel como presidente
é ser um gestor de pessoas”
Com mais de 30 anos de trajetória profissional no setor elétrico, principalmente na área financeira,
Paulo Roberto Pinto tem muita clareza sobre qual é o seu papel à frente de uma companhia de
4.200 funcionários e 6 mil contratados: atuar na gestão de pessoas.
“Invisto muito nessa relação com os colaboradores, buscando o engajamento, fazendo a turma
vestir a camisa. Estou visitando todas as regionais da empresa, converso com todos, estimulo o
debate. E tento incutir-lhes que o sucesso da Light depende do sucesso de cada um”, afirma.
A Light tem pela frente invejável desafio de ser a empresa distribuidora de energia na cidade
que receberá a maior sequência de grandes eventos nos próximos anos, culminando com as
Olimpíadas de 2016.

O contador
“Quando eu era ainda muito jovem, sonhava em ser
médico. Mas sabia que meus pais não teriam condições
de pagar o curso de Medicina. Quando terminei o ginásio,
um primo em segundo grau, Roberto Pereira, um pouco
mais velho que eu e a quem eu tinha como referência, me
estimulou a fazer o curso de Técnico em Contabilidade.
Depois, também por influência dele, prestei vestibular para
Ciências Contábeis. E já trabalhava com o mesmo primo,
que prestava serviços de contabilidade para empresas
exportadoras de café. No primeiro ano de faculdade, fui
trabalhar em uma empresa de auditoria externa, a Walter
Heuer. Eles prestavam serviços para empresas holandesas
com negócios no Brasil. Consegui a vaga e passei a viajar
pelo Brasil inteiro fazendo auditoria.”

O ingresso no setor elétrico
“Certo dia outro primo, Aloizio Pereira, irmão do Roberto, que trabalhava na Eletrobras, me disse que a empresa estava abrindo seleção para estagiários. No início,
resisti à ideia, porque estava muito satisfeito na auditoria e achando o máximo, aos 20 anos de idade, passar o
tempo viajando a trabalho pelo Brasil. Mas me inscrevi,
fiz a prova, passei e fui chamado imediatamente, começando a trabalhar na Eletrobras em 1971. Dois anos depois, me formei e fui contratado, passando a trabalhar
na contabilidade. Nessa época fiz uma pós-graduação
em Engenharia Econômica e Administração Industrial,
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um curso
muito importante, que me proporcionou uma visão mais
abrangente.”
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Chefiando
“Em 1980, o contador geral da Eletrobras, Ari
Barcelos da Silva, me convidou a assumir a gerência
de uma divisão dentro da área de Contabilidade. Eu
chefiava dez pessoas nessa que foi minha primeira
experiência gerencial. Porém, na época, eu ainda
não era treinado como gestor e também não me
sentia como tal. Achava que ser gerente era uma
continuação do técnico. E misturava minha relação
com as pessoas que eu chefiava. Essa divisão era
responsável pela consolidação de Balanços da Eletrobras e de suas subsidiárias.”

“Participei
ativamente do
processo de
privatização de
empresas do
setor elétrico,
inclusive da
Light”

Em Brasília
“Certo dia, um amigo que fora trabalhar no Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), em
Brasília, me convidou para trabalhar com ele, gerenciando
a área de fiscalização das empresas. Estávamos em 1985,
e eu tinha dois filhos pequenos. Conversei com minha
mulher da importância de uma experiência para ter mais
expectativa de crescimento. Conversei com o meu chefe
imediato na Eletrobras, hoje meu amigo, Ari Barcelos, e
consegui uma cessão por dois anos; e terminei ficando,
no total, seis anos em Brasília. Os primeiros quatro anos
foram no DNAEE, conduzindo a fiscalização de contas, de
tarifas de empresas do setor elétrico. Depois, fiquei oito
meses no escritório da Eletrobras e mais um ano e três
meses como chefe de Gabinete na Secretaria Nacional de
Energia, criada já no governo Collor.”
De volta
“Consegui retornar à Eletrobras em 1991, como chefe de Gabinete da presidência, que na época era dirigido
por José Maria Siqueira de Barros, e fiquei cerca de um
ano, até 1992. Com a mudança de ministro, o novo, Pratini de Moraes, nomeou Elizeu Resende para a presidência
da Eletrobras. Deixei a chefia de Gabinete e fui transferido
para o Centro da Memória da Eletricidade da Eletrobras,
responsável pela preservação da história da implantação e
do desenvolvimento da indústria da eletricidade no Brasil.”
Mudanças
“No início de janeiro de 1993, já no governo Itamar
Franco, ocorreu uma nova mudança em minha carreira,

também atrelada à mudança
na presidência da Eletrobras.
José Luis Alquéres assume o
cargo e me indica para assistente do diretor financeiro.
Mas, pouco depois, os ventos
trouxeram novos desdobramentos e Alquéres sugeriu
meu nome para assumir a diretoria financeira da Eletrosul.
Ponderei que estava me preparando para embarcar para
a França, onde iria fazer um
curso da Fundação Dom Cabral e ele concordou. Mas,
pouco depois, me ligou de novo dizendo que eu precisava
assumir a diretoria financeira das Centrais Elétricas do São
Francisco, a Chesf, com sede no Recife. Dessa vez não tive
como recusar e o curso foi para o espaço.”

Na diretoria da Eletrobras
“Assumi a diretoria financeira da Chesf em maio de
1994, combinando que ficaria no cargo um ano. Em dezembro de 1995, Alquéres deixou a Eletrobras. Fiquei mais
alguns meses na Chesf, até que o presidente interino da
estatal, Mário Santos, me indicou para diretor financeiro
da empresa, cargo que assumi em maio de 1995. Participei ativamente do processo de privatização de empresas
do setor elétrico, inclusive da Light. Mesmo após a venda
do controle para a EDF francesa, a Eletrobras, por ter uma
parcela do capital, tinha direito a uma cadeira no Conselho
de Administração. Como suplente, participei durante um
ano e meio das reuniões do Conselho, até que o restante
das ações também fosse negociado.”
A guerra de Furnas
“Cada diretor da Eletrobras presidia o Conselho de Administração de alguma das empresas filiadas. E cabia a mim
presidir o Conselho de Furnas Centrais Elétricas. Foi então
que, em 1999, recebi a determinação de convocar uma
assembleia geral para aprovar a cisão da empresa, primeiro
passo para a privatização. Convoquei a assembleia, mas o
clima era tal que não foi possível realizá-la. Pouco depois,
Luiz Carlos Santos assumiu a presidência de Furnas e, por
determinação do governo federal, suspendeu a proposta
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de cisão. E, a seguir, deixei a Eletrobras e assumi
como diretor financeiro da própria Furnas.”

“Em 2001,
quando já estava
completando 30
anos de trabalho
na Eletrobrás,
recebi um
convite da
EDF e assumi
como diretor
de Finanças da
Light”

O ingresso na Light
“Em 2001, quando já estava completando 30
anos de trabalho na Eletrobras, recebi um convite da EDF e assumi como diretor de Finanças da
Light. O grande desafio era renegociar a dívida da
companhia, que chegava a US$ 2 bilhões. Eram 16
bancos; entre eles, alguns estrangeiros. Uma negociação complexa. Esse processo já levava mais de
dois anos quando, em 2004, veio a primeira revisão tarifária da Light – e o cenário com o qual estávamos contando não se concretizou. Antes, nós
já tínhamos proposto suspender o pagamento do
principal da dívida de todos os credores, e isso não
os surpreendeu. Afinal, o pagamento dos juros garantia a remuneração para eles. Mas, por conta da revisão
tarifária, tivemos de suspender a negociação e dizer que
teríamos de deixar de pagar até os juros.”

Renegociando a dívida
“Praticamente me mudei para Brasília com o pessoal da
área de regulação da Light. Começamos falando com a
então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Ela se
sensibilizou, pediu que a ANEEL fizesse uma avaliação e
conseguimos o ajuste da revisão. Mas era necessário conversar com o Ministério da Fazenda, já que, pelas regras
ainda do Plano Real, não poderíamos ter dois reajustes em
menos de um ano. Nosso argumento de que não era outro
reajuste, e sim uma correção da revisão, não foi aceito. E
recebemos a orientação de considerar o ajuste na revisão
como um crédito, mas para efetivação financeira apenas
no ano seguinte. Revisamos o fluxo nessas condições, mas
ainda faltavam recursos para fechar a reestruturação da dívida. Conseguimos fechar tudo com uma operação de R$
800 milhões de debêntures conversíveis em ações com o
BNDES. Colocamos em dia os pagamentos de uma parte
do principal e quitamos os juros atrasados. E começamos
vida nova no final de 2004.”
Atuação institucional
“No meio dessa negociação, os controladores franceses chegaram à conclusão de que a Light havia perdido

relacionamento institucional e
por isso a revisão tarifária tinha
sido insatisfatória. E propuseram uma Diretoria Institucional para eu assumir, enquanto chegaria um francês para
cuidar da tesouraria e da parte
financeira. Eu disse que topava. E eles completaram: ‘mas
a renegociação da dívida permanece com você...’ Comecei,
então, essa atuação institucional. Recebi um apoio inestimável do presidente do Sistema
FIRJAN, Eduardo Gouvêa Vieira, à época, representante da
EDF no Brasil. Comecei a frequentar o Congresso, a Assembleia Legislativa do estado,
entidades de classe. Criamos um outro momento para a
Light, contribuindo com esse ambiente institucional ao
mesmo tempo que renegociávamos a dívida.”

Reinventando a Light
“Um mês depois de concluída a reestruturação da dívida, a EDF nos informou que havia decidido vender o
controle da Light. Montaram uma estrutura de data room
com apoio do Goldman Sachs e me pediram para ser a
interface dos players. Fiquei cuidando desse processo
de interação com os potenciais compradores durante
um ano, a partir do início de 2005. Em março de 2006,
José Luiz Alquéres montou o consórcio Rio Minas Energia (formado por Cemig, Andrade Gutierrez, Pactual e
Fundo Lucce), que arrematou o controle da companhia.
Ao assumir como novo presidente da Light, Alquéres me
convidou a permanecer como diretor Institucional. E veio
uma fase de quatro anos de sucesso para a empresa, que
retomou a credibilidade de resultados e gerou dividendos para seus acionistas. A parte de governança também
ficou comigo. Foi um excelente aprendizado, porque a
Andrade Gutierrez tem uma forte cultura na área de concessões, que trouxe para a Light. Aprimoramos os processos orçamentários, demos uma virada na empresa.
Podemos dizer que, nesses quatro anos, reinventamos a
Light.”

setembro/outubro 2012
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Nova diretoria
“No final de 2009, os acionistas começaram a negociar
entre si e em 2010 formalizou-se uma alteração no bloco
de controle da companhia, o que incluiu a saída da Andrade Gutierrez Concessões, Pactual e do Fundo Lucce. Jerson Kelman assumiu a presidência, e fui novamente convidado a continuar, dessa vez como diretor Institucional e
de Novos Negócios, além da Governança. Adquirimos a
Renova Energia, empresa de energia de fontes alternativas, compramos uma participação no projeto Belo Monte
e entramos em outros projetos de geração, entre outras
iniciativas da nova gestão da companhia.”

de gente nossa, porque logo aparece alguém que consegue fazer um ‘gato’. A APZ funciona como se fosse uma
subconcessão ou franquia em áreas que possuem entre 10
mil e 15 mil consumidores. São pequenas empresas, com
cerca sete a dez empregados; a maioria, claro, eletricistas,
que monitoram a rede, notificam irregularidades, renegociam débitos. A Light entra com um valor fixo determinado
em planilha de custo. E esse miniempresário e empregados
têm uma remuneração variável vinculada ao cumprimento
de metas, como a redução das perdas não técnicas e a diminuição da inadimplência. Até o final do ano, esperamos
ter instalado 14 APZs.”

Na presidência
“Depois de dois anos nessa nova fase, fui convidado a
assumir a presidência da companhia. Costumo dizer que
na Light os desafios são inerentes à própria realidade da
concessão. Já faz parte do dia a dia, há muito tempo, por
exemplo, trabalhar para reduzir as perdas em áreas de risco. E agora esse desafio tem recebido um apoio importante com a pacificação das comunidades pelo governo Sérgio Cabral. Podemos fazer o trabalho com a comunidade,
contribuir para a melhoria de renda. E, com isso, dar nossa
contribuição social. Temos um projeto chamado Áreas de
Perdas Zero (APZ). Partimos da premissa de que não adiantava contar com a tecnologia se não tivéssemos a presença

Desafio Olímpico
“Outro importante desafio que temos pela frente está
relacionado aos eventos que serão realizados no Rio, nos
próximos anos. Tem a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude Católica, em 2013, e a Copa
do Mundo, em 2014. Mas o que mais preocupa são as
Olimpíadas de 2016. Os jogos das Copas serão realizados
também em outras cidades brasileiras. A Jornada Mundial
trará 3 milhões de pessoas ao Rio. Mas com as Olimpíadas,
serão 10 milhões. Estamos conversando com o governo,
com a Autoridade Pública Olímpica, com a ANEEL. E fazendo um planejamento de investimento muito forte, para
reforço, expansão.”
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Assist-Card Brasil
Daniel Prieto

Recorde de vendas em
um importante mercado
A Assist-Card é a maior empresa de assistência de viagem do mundo, há mais de 40 anos no
mercado oferecendo soluções locais a emergências no exterior, sem nenhum custo adicional
para o seu cliente. Atualmente, a companhia está presente em 115 países, o que lhe confere a
habilidade única de atuar em minutos em quase qualquer lugar do mundo. Por ano, a empresa
realiza mais de 200 mil atendimentos a pessoas em viagem.

A Assist-Card opera 24 horas, todos os dias, faz o atendimento no idioma do cliente e oferece acesso a mais de
70 mil prestadores de serviços de assistência médica e
odontológica internacional, jurídica e de bagagem. Além
desses serviços, a companhia também conta com seguros
de Cancelamento de Viagem, Acidentes Pessoais e Bagagem, entre outros.
Diferenciais
Entre os diferenciais da Assist-Card estão o maior limite de assistência médica do mercado (US$ 1 milhão); a
única que cobre o cancelamento de viagem por qualquer
motivo; e o Certificado de Satisfação de Garantia, um selo
que garante o reembolso do voucher se o cliente não ficar
contente com o serviço prestado.
Como funciona
Os beneficiários sempre recebem um kit Assist-Card
que contém, entre vários documentos, um cartão personalizado e uma listagem com os telefones de contato das centrais Assist-Card espalhadas em vários lugares
do mundo. O Card Holder deve entrar em contato com
uma das centrais, informar seus dados e explicar o que lhe
ocorre, para que possamos organizar o serviço desejado.

setembro/outubroAssist-Card
2012
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Linha do tempo
Anos 70
Assist-Card é fundada em Genebra, na Suíça, em 1972.
Anos 90
A filha do fundador, Alexia Keglevich, assume as
operações da companhia.
2001
O atentado terrorista nos EUA e a crise na Argentina
(responsável na época por 50% do faturamento da
empresa) forçam um redirecionamento das ações da
Assist-Card.
2004
Grande expansão mundial, com a abertura de
escritórios em várias partes do mundo.
2012
A Starr International Company, Inc. (holding de
seguros privados) compra a Assist-Card International
Holdings S.A.

Por que é importante
Antes de uma viagem todos vivem momentos de expectativas e otimismo, e nesse momento a compra de um cartão de assistência parece não ter muita importância, porém
se algo infelizmente não sai como planejado, como um acidente ou a perda de uma bagagem, por exemplo, o nome
ASSIST-CARD terá uma forte lembrança. Devemos pensar
que quando uma pessoa se encontra em uma situação difícil em um país estranho, e que, muitas vezes, nem mesmo
fala o idioma local, nossos serviços se tornarão imprescindíveis para a solução do problema. Por essa razão, também
somos chamados de “anjos da guarda dos viajantes”.
Além disso, alguns países exigem este tipo de serviço
tendo em vista que ele garante a cobertura de determinados valores para assistência médica. Por exemplo, na
Europa, através do tratado de Schenguen, que é uma convenção entre países europeus sobre uma política comum
com relação à entrada de estrangeiros nos países da Europa. Nesse tratado, exige-se uma assistência viagem com
valor mínimo de € 30 mil.

Tratado de Schengen
O Acordo de Schengen é uma convenção entre países
europeus sobre uma política de abertura das fronteiras e
livre circulação de pessoas entre os países signatários. Um
total de 30 países assinaram esse pacto, incluindo todos
os integrantes da União Europeia (exceto Irlanda e Reino
Unido) e três países que não são membros da UE (Islândia,
Noruega e Suíça). Liechenstein, Bulgária, Roménia e Chipre estão em fase de implementação do acordo.
A área criada em decorrência do acordo é conhecida
como espaço Schengen e não deve ser confundida com a
União Europeia, embora ambas envolvam países da Europa. De todo modo, em 2 de outubro de 1996, o acordo e
a convenção de Schengen passaram a fazer parte do quadro institucional e jurídico da União Europeia, pela via do
Tratado de Amsterdão. É condição para todos os estados
que adiram à UE aceitarem as condições estipuladas no
Acordo e na Convenção de Schengen.
O acordo de Schengen foi assim denominado em alusão a Schengen, localidade luxemburguesa situada às
margens do rio Mosela e próxima à tríplice fronteira entre
Alemanha, França e Luxemburgo (este último, representando o Benelux, onde já havia a livre circulação). Ali, em
junho de 1985, foi firmado o acordo de livre circulação
envolvendo cinco países, abolindo-se controles de fronteiras, de modo que os deslocamentos entre esses países
passaram a ser tratados como viagens domésticas.
Posteriormente, o Tratado de Lisboa, assinado em 13
de dezembro de 2007, modificou as regras jurídicas do
espaço Schengen, reforçando a noção de um “espaço de
liberdade, segurança e justiça”, que vai além da cooperação policial e judiciária e visa a implementação de políticas
comuns no tocante à concessão de vistos, asilo e imigração, mediante substituição do método intergovernamental pelo método comunitário.
Embora teoricamente não haja mais controles nas fronteiras internas ao espaço Schengen, esses controles podem ser reativados temporariamente caso sejam considerados necessários para a manutenção da ordem pública ou
da segurança nacional. Os países signatários reforçaram
os controles das fronteiras externas ao espaço Schengen,
mas, por outro lado, cidadãos estrangeiros que ingressem
como turistas ou que obtenham um visto de longo prazo para qualquer um dos países membros podem circular
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livremente no interior do espaço. (fonte: Wikipédia)
Como funciona a assistência viagem
Em primeiro momento, o passageiro deve entrar
em contato com a Central de Atendimento correspondente de seu país e passar as informações do
problema existente. O atendimento pode ser oferecido dentro da necessidade do cliente; feito isso,
iremos providenciar o serviço mais apropriado para
o mesmo, que são:
> Envio de um médico até o local para um pronto atendimento
> Direcionamento de um táxi, casa não haja possibilidade de locomoção
> Envio de uma UTI móvel ao local para locomoção até o centro médico.

O plano Essential
da Assist-Card
é um produto
econômico,
bastante procurado
por aqueles que
desejam uma
cobertura básica,
porém ampla e
diferenciada

Planos
Privileged
O plano Privileged da Assist-Card foi desenvolvido para
atender, assistir e assegurar a viagem internacional de profissionais com roteiros regulares, exigentes e precavidos.
O plano é largamente utilizado por executivos, empresários, celebridades, autoridades que desejam coberturas
plenas e garantias extensas. O plano atende ainda àqueles
que viajam a lazer com significativa frequência e querem
preservar seu patrimônio e seu bem-estar. O referido plano supera em muito as exigências de tratados regionais,
como o de Schengen Europeu. A cobertura Privileged é
plena e abrangente, chegando ao montante máximo global de US$ 1 milhão.
Premium
O plano Premium da Assist-Card atende à demanda dos viajantes com destinos internacionais regulares,
a trabalho, estudo ou lazer, que devido ao teor e rigor
de seus roteiros, necessitam de uma maior cobertura e
de um plano de assistência amplo e acessível. Além de
proteção contra situações desconfortáveis que podem
ocorrer durante a viagem, o portador do Plano Premium
fica resguardado contra calamidades, doenças não previstas, atrasos, extravios, furtos etc. A cobertura Premium
é bastante completa, chegando ao montante máximo
global de US$ 250 mil.

Classic
O plano Classic da Assist-Card foi desenvolvido
principalmente para suprir
as exigências do Tratado
de Schengen, mas se tornou um dos produtos mais
populares da empresa,
atendendo diversas outras
necessidades. O Tratado
Schengen estabelece, em
caráter obrigatório, que o
viajante que pretende se
deslocar para a Europa adquira antecipadamente um
serviço ou plano de assistência / seguro de viagem que possua uma cobertura mínima de 30 mil euros. Com o Classic, a cobertura é superior ao valor mínimo obrigatório exigido. O plano Classic
também atende muito bem, com o melhor custo x benefício do mercado, às distintas e diversas viagens internacionais para qualquer localidade. A cobertura Classic é plena
e abrangente, chegando ao montante máximo global de
US$ 50 mil.
Essential
O plano Essential da Assist-Card, como o nome já diz, é
um produto essencial, atendendo às necessidades fundamentais do viajante com destino internacional. É um produto econômico, bastante procurado por aqueles que desejam uma cobertura básica, porém ampla e diferenciada.
Foi desenvolvido para proteger os viajantes nos principais
riscos e necessidades previsíveis, com baixo custo e com
qualidade. A cobertura Essential chega ao montante máximo global de US$ 15 mil.
Latina
O plano Latina da Assist-Card foi criado para atender
à forte e crescente demanda de viajantes brasileiros com
destino aos países da América Latina. Países como Argentina, Chile, México e as Ilhas Caribenhas estão no topo da
lista de rotas turísticas dos brasileiros. Devido à proximidade com o país de origem, esse plano torna-se econômico, possuindo uma cobertura bastante completa e diver-
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sa, porém mais enxuta e com montantes de premiação,
consequentemente, menores. A cobertura Latina chega
ao montante máximo global de US$ 6 mil.
Domestic
O plano Domestic foi estabelecido visando atender aos
brasileiros que estejam em viagem no próprio país, a serviço ou a lazer. Qualquer destino ou roteiro que coloque
o viajante a mais de 100 quilômetros de sua casa podem
ser suportados e cobertos por este plano. A Assist-Card é
uma das raras, senão a única empresa do mercado, que
disponibiliza este serviço. Isso porque é a pioneira mundial nesse nicho de negócio e uma das poucas no mundo
ainda hoje a trabalhar especificamente com Travel Care.
Assim sendo, a prestação ágil e adequada de Assistência
aos Viajantes é a principal missão da empresa, mesmo que
os viajantes estejam em trechos nacionais. A cobertura
Domestic chega ao montante máximo global de R$ 5mil.
Plano Familiar
Se você vai viajar em família, ao fazer a simulação no Site,
não se esqueça de clicar na opção Plano Familiar. O sistema
poderá gerar um substancial desconto para a cotação e disponibilização dos vouchers dentro desta condição.
Upgrades
A Assist-Card é uma das poucas empresas do mercado
que permitem aos seus clientes viajar realmente em segurança. Isso porque no ato da compra de sua Assistência, a
Assist-Card disponibiliza upgrades que podem ampliar os
limites ou ainda incluir benefícios como Assistência Gravidez, Cancelamento de Viagem por Qualquer Motivo, Esporte e Aventura e Proteção às Compras.
Diferenças entre
assistência e seguro viagem
O conceito de assistência ao viajante é completamente
diferente dos seguros de viagem. Se o cliente é titular de
um seguro de viagem, deverá procurar por conta própria
os serviços de um médico, um especialista, na maioria das
vezes em um idioma diferente do seu. Ou o cliente decidirá a que hospital ir e certamente terá que pagar por todos esses serviços e eventualmente procurar o reembolso
quando retornar ao seu país.

Se o cliente tem o cartão Assist-Card (assistência ao
viajante), simplesmente poderá ligar, 24 horas por dia, sete
dias por semana, para nossa Central de Atendimento mais
próxima, de acordo com a lista de telefones que lhe forneceremos. Ou poderá encontrar o número de telefone no
site da Assist-Card. Dessa maneira, enviaremos um médico ao seu quarto, ou providenciaremos uma consulta com
um especialista de primeiro nível, ou o encaminharemos
ao hospital mais adequado.
Existe também confusão sobre o seguro oferecido
pelos cartões de crédito. É um serviço agregado. A cobertura oferecida raramente é suficiente para cobrir as
necessidades que um viajante pode ter. Para começar, a
questão da franquia. Se o viajante precisar de uma consulta médica no exterior, provavelmente terá que pagar
do seu bolso.
Qualidade no atendimento
O índice de satisfação dos clientes da Assist-Card é superior a 97%. Para atingir essa marca que beira a perfeição,
a empresa – que há mais de 40 anos oferece soluções
locais a emergências no exterior sem nenhum custo adicional para o seu cliente – conta com uma estrutura verdadeiramente diferenciada.
A companhia é a única no mercado que prima pelo
serviço personalizado, ou seja, realiza o atendimento na
língua nativa do seu cliente, que simplesmente liga a cobrar para qualquer uma das 63 centrais próprias de atendimento da Assist-Card distribuídas nas principais cidades
do mundo – Miami (EUA), Madri (ESP), Seul (KOR), Buenos
Aires (ARG), entre outras.
Outro diferencial é a velocidade do atendimento, já
que, quando o cliente faz contato com a companhia, ele
não pode esperar na linha. Para atender a essa necessidade, a empresa conta com um sistema de telefonia de
última geração, que permite a transferência de chamadas
entre as centrais mundiais da Assist-Card.
Como a chamada pode ser transferida automaticamente para a central mais próxima, quase toda a equipe
de atendimento precisa ser fluente em português, inglês
e espanhol, as três línguas que mais geram chamadas internacionais. Além disso, todo o roteiro do atendimento
segue um modelo padrão de forma a facilitar o entendimento e a resolução do problema.
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Auditoria externa
Para acompanhar e monitorar a eficiência dessa complexa operação, a Assist-Card promove ainda quatro formas diferentes de auditoria. A primeira delas é a “Ligação de
Controle de Qualidade”, que verifica junto ao cliente como
está sendo feito o atendimento. Essa ação é realizada por
uma empresa especialmente contratada para este serviço,
que pontua os atendentes a partir do seu desempenho em
itens como cordialidade, agilidade e conhecimento.
A segunda é a “Ligação de Cortesia”, que acontece após
o atendimento ter sido totalmente concluído. Depois, a
companhia envia um questionário para mapear qualquer
transtorno que tenha acontecido durante o trabalho e, por
fim, realiza um monitoramento das ligações para qualificar
a rede de prestadores de serviço em todo o mundo.
Todo esse esforço explica também porque a Assist-Card
possui, pelo sexto ano consecutivo, o selo do Sistema de
Gestão de Qualidade da ISO 9000. Além desses serviços,
a companhia oferece ainda seguros de Cancelamento de
Viagem, Acidentes Pessoais e Bagagem.
A operação no Brasil
A Assist-Card começou suas operações no Brasil no Rio
de Janeiro, em 1976. No início dos anos 1980 a companhia mudou sua matriz para São Paulo, onde permanece
até hoje.
Nos anos 1990, a empresa abriu novas unidades no país,
em Belo Horizonte e Curitiba. E no ano 2000 inaugurou
escritórios em três outras capitais: Porto Alegre (2002),
Florianópolis (2006) e Pernambuco (2008).
Nos últimos anos a Assist-Card adicionou novas facilidades à sua linha de produtos. Por exemplo, em 2010,
entrou uma nova norma nas cláusulas gerais: any reason.
Isso significa que pode haver um cancelamento “por qualquer motivo” e a empresa devolve o dinheiro da assistência. É a única do mercado que oferece esse tipo de comodidade ao cliente.
Recentemente também foi liberada a possibilidade de
fazer upgrades no plano escolhido. O cliente pode ter co-

Daniel Prieto é country manager da Assist-Card Brasil.

berturas especiais (atendimento a gestante, esportes radicais, invalidez total ou permanente por acidente), não
importando o produto.
Assist-Card Brasil registra o melhor
desempenho em vendas da sua história
A Assist-Card Brasil registrou, em junho de 2012, o melhor desempenho em vendas da sua história. A companhia, integrante do maior grupo de assistência viagem do
mundo, faturou R$ 7 milhões no referido mês, período em
que realiza sua tradicional campanha comercial. Em apenas um mês, atingiu um crescimento de 43% superior ao
mesmo período do ano passado.
O principal destaque, a exemplo dos outros anos, foi o
canal Trade, especialmente o de São Paulo, que sozinho
apresentou crescimento de 67% em relação ao desempenho de 2011. O segmento Operadoras também superou
as expectativas, com 18% de elevação na sua participação.
“Ficamos muito satisfeitos com o desempenho da nossa
equipe e dos nossos parceiros em São Paulo”, afirma Gabriel Rego, gerente regional–SP da Assist-Card Brasil. “Esses
resultados confirmam não apenas a aceitação dos nossos
produtos pelo mercado, mas também mostram a confiança
no trabalho que desenvolvemos aqui”, completa.
No Cone Sul, o desempenho também foi bastante positivo. O canal Trade local – composto por agências e operadoras de turismo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul – cresceu 53% acima do registrado em 2011.
Desempenho semelhante apontou a outra divisão da
companhia, o Cone Norte - que reúne os estados do Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará,
Bahia, Pará, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Norte,
Mato Grosso e Sergipe –, com desempenho 19% superior
ao ano passado.
Já o Canal Corretoras e Corporativo – uma das apostas
da companhia para se desenvolver ainda mais a sua marca
no Brasil – aumentou 52% e 16%, respectivamente, a sua
participação no mercado em relação ao mesmo período
de 2011.

As grandes ideias crescem, se desenvolvem e são
compartilhadas. As ideias da Alcatel-Lucent

setembro/outubro 2012

INSIGHTCase Studies
15

tornaram as redes de hoje possíveis, para que
suas ideias possam prosperar nesta rede.

© 2011 Alcatel-Lucent

E se a vida
mudasse na
velocidade
das ideias?

AT THE SPEE D OF I D E AS ™

www.alcatel-lucent.com.br
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Ambev
Equipe da Diretoria Socioambiental

Um case de sustentabilidade
de um player do mercado mundial
Ser a “Melhor Empresa de Bebidas do Mundo em um Mundo Melhor”. Esta é a missão da Ambev,
empresa de capital aberto, sediada em São Paulo, no Brasil, com operações em 16 países das
Américas – Argentina, Brasil, Bolívia, Canadá, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala, Nicarágua,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Dominica, Antigua e St. Vincent.

Dona de um portfólio de “estrelas” como Antarctica,
Brahma, Bohemia, Budweiser, Skol, Original, Stella Artois; os refrigerantes Guaraná Antarctica, Soda, Pepsi e
Sukita; o isotônico Gatorade e o chá Lipton, além das
inovações H2OH!, Fusion e Antarctica Citrus, a Ambev é
líder no ranking das cervejarias na América Latina.
Reconhecida como uma das melhores empresas para
se trabalhar, a Ambev tem em seus funcionários – só
no Brasil, 32 mil – sua maior fortaleza. Por isso, investe
continuamente no desenvolvimento e sucesso de sua
gente, que é incentivada a se sentir dona da companhia
e pensar grande.
Pioneira, a companhia desenvolve o Programa Ambev de Consumo Responsável desde 2003, fazendo
campanhas de conscientização sobre o uso indevido do
álcool, norteadas pelas premissas da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Sua reconhecida excelência em gestão gera retorno
aos seus acionistas e garante atuação sustentável. No
ano de 2011, o volume de vendas da companhia ultrapassou 165 milhões de hectolitros de bebidas e a receita
líquida foi de R$ 27,1 bilhões – crescimento de 9,9% em
relação ao ano de 2010.
Referência em práticas ambientais, a Ambev lançou,
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em 2010, o Movimento CYAN – Quem vê água
enxerga seu valor (www.movimentocyan.com.
br), uma ampla iniciativa de mobilização e conscientização da sociedade para o uso racional
desse recurso natural. Já em 2011, o Movimento
lançou uma ação que interfere diretamente na
redução do consumo de água nas residências: o
Banco CYAN, um sistema de descontos em compras on-line para quem economizar água.
O case: Energia limpa Ambev
Principal Motivação
Buscar fontes alternativas de energia renovável
para diversificar a matriz energética da Ambev e
reduzir o consumo de energia na área produtiva
da empresa.

A Ambev tem a
meta de redução de
10% de emissão de
gases efeito estufa
em três anos (até
2012, com base
nos resultados de
2009) por meio da
adoção de biomassa
proveniente de
fontes renováveis na
matriz de geração
de energia calorífica
e outras fontes de
energia limpa

Principais Resultados
Atualmente, 29,5% da matriz energética da
companhia são provenientes de fontes renováveis e 29,5% da energia calorífica utilizada são gerados a partir de nove plantas de biomassa. Hoje,
0,1% do combustível total consumido pela empresa é
proveniente do biogás gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) de suas fábricas, capturado e
reusado na geração de calor. Nos últimos cinco anos,
houve redução de 35% da emissão de CO2. A empresa

foi a primeira indústria do setor apta a negociar crédito
de carbono com certificação da ONU, alinhada ao Protocolo de Kyoto (combustível fóssil praticamente substituído por biomassa).
Um aprendizado fundamental
Os projetos de diversificação da matriz energética
têm permitido conciliar benefícios ambientais e econômicos, possibilitando redução de custo como consequência da menor dependência do petróleo e redução
das emissões de CO2 pela substituição de combustíveis
fósseis por fontes renováveis, além do aumento da participação de gás natural em relação ao óleo BPF no mix
de combustíveis.
Recomendações para a reprodução da prática
A instalação de um projeto de biomassa exige uma

área física para armazenagem (espaço mínimo) e disponibilidade
contínua de suprimento de biomassa na região, sem problemas
de sazonalidade. Se a
produção do suprimento for muito distante,
o transporte torna-se
inviável tanto do ponto de vista econômico,
como ambiental, em
função de emissões de
gás carbônico por conta do transporte. Para
projetos de biogás, é
necessário realizar um
processo de tratamento
anaeróbio, com vazão
para a geração de biogás e uma distância mínima entre as ETEs e caldeiras compatíveis.
Temática Gerencial abordada: Energia
Descrição
Objetivos: a Ambev é referência de melhores práticas ambientais em reconhecimento ao seu Sistema de
Gestão Ambiental (SGA), em atividade há 20 anos. E, por
estar à frente não só de concorrentes diretos, mas de
diversos segmentos de atuação, definiu que também iria
investir na questão energética, buscando fontes alternativas de energia renovável para diversificar sua matriz
energética e para reduzir o consumo de energia na área
produtiva.
Metas: a empresa tem a meta de redução de 10% de
emissão de gases efeito estufa em três anos (até 2012,
com base nos resultados de 2009), por meio da adoção
de biomassa proveniente de fontes renováveis na matriz de geração de energia calorífica e outras fontes de
energia limpa. Esse compromisso ambiental foi desdobrado para todas as unidades fabris da Ambev, que têm
metas claras de ecoeficiência, incluindo a redução do
consumo de energia e de emissão de poluentes.
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Métodos: desde 2003, a empresa busca fontes de
energia renováveis como forma de diversificar sua matriz energética. Para que a companhia tivesse melhores
práticas de quantificação e minimização das emissões
dos gases de efeito estufa (GEEs), em 2008, a Ambev
implantou uma metodologia utilizada para medir as
emissões inerentes ao seu negócio. Também adotou um
inventário mais amplo para monitoramento - de acordo
com o Programa Brasileiro GHG Protocol.
Além disso, todas as unidades da empresa têm metas
anuais para a redução da emissão de carbono e contam
com indicadores de consumo de energia e de combustíveis. Com a nova metodologia, passou a quantificar as
emissões de todas as suas unidades produtivas, incluindo suas cinco plantas verticalizadas (vidros, rolhas, rótulos, extrato e xarope) e suas quatro maltarias. Também
passou a medir as emissões provenientes do consumo
de gás – natural e GLP – usado para movimentação interna de insumos e produtos, e do consumo de gasolina
e diesel nos automóveis da frota interna.
A diversificação da matriz energética da Ambev é feita por meio de projetos de eficiência energética: instalação de caldeiras de biomassa e aproveitamento de
biogás gerado nas Estações de Tratamento de Efluentes
(ETEs), além da redução de consumo de energia elétrica
e calorífica. Dentre as melhorias, podemos citar: instalação de queimadores de alta eficiência para gás natural,
sistemas para recuperação de condensado nos sistemas
de vapor, recuperação de vapor flash, recuperação de ar
comprimido de alta pressão para utilização em sistemas
de baixa pressão, instalação de motores de alta eficiência, instalação de inversores de frequência em motores
com modulação de carga.
Todos os novos projetos de ampliação foram contratados com equipamentos de alta eficiência energética.
Na fabricação do produto principal da empresa, foram
instalados sistemas para recuperação de calor dos gases
da fervura, instalação de motores e redutores de alto
rendimento, equipamentos com baixo consumo de ar
comprimido e lâmpadas, reatores e luminárias de alto
rendimento nas fábricas. Na parte de recursos renováveis, foram instaladas novas caldeiras para geração de
vapor através da queima de biomassas, tais como casca
de arroz e cavaco de madeira. Atualmente, a empresa

tem disponível em nove plantas que utilizam biomassa
para produção de energia.
Já o programa de compartilhamento de frota com
outras empresas parceiras como Sara Lee, Unilever e
BRF Brasil Foods permitiu à Ambev economizar 4,2 milhões de litros de diesel e deixar de lançar na atmosfera
446,3 toneladas de CO2 ao longo de dois anos. Isso porque os caminhões, que voltariam vazios depois de abastecer seus centros de distribuição, passaram a transportar a mercadoria das demais empresas. Essa otimização
de frotas já acontece em dez estados do país – SP, RJ,
BA, MG, RS, SC, MT, GO, PR e PE.
Com a campanha Energy Saving Day a empresa economiza R$ 4,6 milhões em energia por ano. Hoje, 29,5%
da energia calorífica utilizada são provenientes de nove
plantas de biomassa e o biogás resultante das nossas
estações de tratamento de efluentes é captado e reaproveitado para gerar energia calorífica (de 3% e 5% do
combustível total consumido pela Companhia). Além
disso, o Projeto de Viamão foi registrado no United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pelo combustível fóssil substituído quase integralmente por biomassa.
Responsáveis
A equipe engajada no projeto Energia Limpa é formada por um grupo multidisciplinar de funcionários da
empresa. São eles:
Ricardo Rolim F. Fontes – Diretor de Relações Socioambientais da Ambev (formado em Administração
de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com
MBA na McGill University, no Canadá)
Beatriz B. Oliveira – Gerente corporativa de Meio Ambiente da Ambev (formada em Engenharia Química pela
UFRJ, pós-graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
e MBA em Gestão Empresarial pela BSP (Business School
São Paulo)
Hélio de Barros Ferraz – Gerente corporativo de
Energia da Ambev (formado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Itajuba e pós-graduado em Admistração pela FGV – SP)
Carlos Alberto Simão – Gerente corporativo de Utilities da Ambev (formado em Engenharia Mecânica)
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Mercia Cristina Guimarães – Especialista em
Meio Ambiente da Ambev (formada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia de Lorena e Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté)
Fernando Teixeira Borges – Especialista em
energia calorífica da Ambev (formado em Engenharia Mecânica na UFRS)
Plínio José do Nascimento Figueira – Líder de
Projeto da Ambev (formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá)
Anderson Carneiro de Souza – Especialista em
energia elétrica da Ambev (formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Automação
Industrial pela Universidade de Taubaté)

A diversificação da
matriz energética da
Ambev é feita por
meio de projetos de
eficiência energética:
instalação de
caldeiras de biomassa
e aproveitamento
de biogás gerado
nas Estações de
Tratamento de
Efluentes (ETEs),
além da redução de
consumo de energia
elétrica e calorífica

Duração
Entre pesquisa, planejamento, projetos-piloto
e implantação dos projetos de biogás e biomassa,
a Ambev levou de um a dois anos para implantar
os processos.
O primeiro projeto-piloto de biogás da empresa foi
realizado na fábrica instalada em Jaguariúna (SP) e entrou em operação em 2002. Foram feitas análises completas para caracterizar o gás a ser trabalhado. Depois,
a Ambev procurou empresas locais e visitou instalações
similares fora do Brasil para desenvolver e implantar o
projeto de engenharia próprio.
Apesar da empresa já comprar energia produzida a
partir de biomassa de terceiros, a primeira instalação
própria da companhia teve início em 2003, na fábrica
de Viamão (RS). A instalação produz energia a partir de
casca de arroz. Foi exatamente esse projeto-piloto que
permitiu à Ambev ter o primeiro-projeto MDL registrado
no governo brasileiro, e depois, na UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).
A etapa de aferição, medidas e ajustes começaram
logo na sequência do início de cada unidade instalada.
Os dados referentes à produção de todas as unidades
produtoras de energia a partir de biomassa e biogás são
analisados mensalmente.
Infelizmente não é viável implantar esse tipo de projeto em todas as fábricas da empresa. A cada ano são

reavaliadas todas as
alternativas e é revisto
o planejamento para
implantação de novos
projetos. De acordo com o resultado
desse processo, são
implantadas estruturas nas quais elas são
viáveis. Para as novas
fábricas em construção, a primeira opção
a ser analisada é sempre a de biomassa.

Participação
O projeto abrange
várias diretorias no
corporativo e nas unidades fabris da empresa. Além da área
de Responsabilidade
Socioambiental e da área de Meio Ambiente, diretamente envolvidas nos processos relacionados à prática,
profissionais das áreas de RH (Gente & Gestão – G&G),
Logística e Supply de todas as unidades também estão
envolvidos no projeto.
Ao todo, são cerca de dez profissionais envolvidos na
gestão do projeto no corporativo. Além desse time, cerca de 420 profissionais, entre gerentes de Meio Ambiente das fábricas, gerentes de G&G, gerentes de Fábricas,
gerentes de Logística e profissionais dessas áreas estão
direta ou indiretamente envolvidos na aplicação de técnicas e novos projetos.
Continuidade
Para reduzir as emissões em 2012, a Ambev tem previsto investimentos em projetos de recuperação de biogases gerados nas estações de tratamento de efluentes
de suas fábricas. Essa iniciativa visa utilizar a energia gerada no tratamento anaeróbio dos efluentes industriais
e, após tratamento adequado, utilizá-lo como combustível nas caldeiras, gerando vapor e evitando emissão do
gás metano.
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A iniciativa foi implantada em 2011 em quatro fábricas
(duas no estado de SP, uma no estado do RJ e outra em
Minas Gerais). Em 2012, serão mais sete unidades (quatro fábricas na região NE, uma no Rio de Janeiro, uma
em SP e outra no Sul). As reduções de emissões previstas de CO2 são de 15.019 toneladas/ano.
Além disso, a empresa mantém sua estratégia de redução de utilização de combustíveis fósseis, substituindo caldeiras a óleo por caldeiras de biomassa. Em 2011,
inaugurou mais duas caldeiras, uma no Sul e outra no
Centro Oeste do país. Outras alternativas são os projetos de novas fábricas, que optam por energia limpa

desde a implantação da unidade.
Para 2012, a empresa espera aumentar em 66% a
participação do transporte realizado pelo programa de
Compartilhamento de Frotas em relação ao total movimentado pela companhia (entre as fábricas, os centros
de distribuição e os produtores de insumos), além de
consolidar as atuais parcerias e buscar novos integrantes para esse compartilhamento.
Resultados
Entre os resultados observados desde o início do projeto, em 2003:

gráfico 1
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gráfico 1

Diversificação da Matriz Energética
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lente a plantar 22.900 árvores;
> Redução de 38,37% na
emissão de gases de efeito estufa nos últimos sete anos;
> No ano passado, 315 mil
metros cúbicos por hora de
biogás foram utilizados;
> 248 mil metros cúbicos
de gás natural foram substituídos pelos de biogás, economia de R$ 230 mil;
> Primeira empresa do

setor no país a receber o registro oficial da ONU para o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O projeto registrado foi desenvolvido na fábrica de Viamão
(RS), alinhado ao Protocolo
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
de Kyoto (combustível fóssil praticamente substituído
> Atualmente, 29,5% da matriz energética da compapor biomassa), e prevê a redução de 188 mil tonenhia já são provenientes de fontes renováveis;
ladas de emissão de CO 2 em sete anos, por meio
> Hoje, 29,5% da energia calorífica utilizada são gerada substituição do óleo combustível utilizado nas
dos a partir de nove plantas de biomassa;
caldeiras por biomassa. Dessa forma, a companhia
> Redução de 35% da emissão de CO2 nos últimos
está apta a negociar crédito de carbono com certicinco anos por conta do uso de biomassa, biogás e
ficação da ONU.
gás natural em substituição ao óleo combustível, o que
equivale ao plantio de 1,6 milhão de árvores;
No gráfico ao lado, veem-se os resultados ao longo
> 0,1% do combustível total consumido pela empresa
dos anos do projeto.
é proveniente do biogás gerado nas ETEs de suas fábriO envolvimento das comunidades que participam do
cas, capturado e reusado na geração de calor. Assim, ele
processo de produção de energia a partir da biomassa
não é lançado na atmosfera e há economia no uso de
também pode servir para mostrar o resultado do projeto,
combustíveis fósseis;
como a história de Raimunda Alice dos Santos, de São
> Redução de 2% no consumo de energia em 2011, se
Luís (MA). Quando se levanta todos os dias para quecomparado com 2010;
brar cocos na Associação das Quebradeiras de Coco de
> Economia de R$ 4,6 milhões gastos com energia
Itapecuru Mirim, Raimunda Alice dos Santos não imapor ano com a campanha Energy Saving Day;
gina o tamanho da roda que ajuda a girar. A casca do
> Economia de 4,2 milhões de litros de diesel com o
coco que ela quebra é utilizada nas caldeiras da planta
Programa de Compartilhamento de frota, deixando de
de biomassa da empresa em São Luís (MA). Por sua vez,
lançar na atmosfera 446,3 toneladas de CO² ao longo
as caldeiras que utilizam biomassa no lugar do óleo BPF,
de dois anos;
emitem menos CO2.
> Economia total para locomover 42.6 milhões de
Quando a empresa compra a casca de coco que lhe
quilômetros de carro, em termos ambientais, é equivaserve de combustível, contribui com a geração de ren-
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Tabela 1

Consumo de energia (megajoules)*
Fonte Primária

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Energia
calorífica (MJ)*

6.052.029.381

6.341.333.474

7.273.609.118

7.352.167.324

7.610.396.606

8.495.315.725

9.339.389.668

10.788.166.800

Energia
elétrica (MJ)

2.435.466.370

2.969.440.326

3.006.571.226

3.178.576.971

3.262.525.755

3.429.682.342

3.294.614.939

3.788.197.200

Total (MJ)

8.487.495.751

9.310.773.800

10.280.180.344

10.530.744.295

10.872.922.361

11.924.998.067

12.634.004.607

14.576.364.000

*Inclui biomassa, óleo combustível e gás natural.

gráfico 2
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Energia Elétrica = 8,82 kwh/hl = 31,73 MJ/hl
da das famílias das quebradeiras de coco. É um ciclo
virtuoso que impulsiona o sonho de Raimunda de ter
uma vida melhor. Ser quebradeira de coco é a porta de
entrada da União dos Clubes de Mães de Itapecuru Mirim. Lá, essas mulheres aprendem outras atividades no
cultivo de hortaliças, na fábrica de sabão e sabonete
com o óleo de babaçu, na suinocultura e piscicultura,
na fabricação de azeite de babaçu e no beneficiamento do mesocarpo, outra parte do coco que se trans-

5,03

4,86

forma em suplemento alimentar, com o qual elas fazem pães
e bolos.
“Eu sou uma pessoa muito diferente desde que cheguei à Associação. Não aprendi a ler e a
escrever, mas meus filhos já estão na escola. Aos poucos a gente vai tendo uma vida melhor”,
diz Raimunda Alice dos Santos,
São Luís (MA).

Recomendações/
Conclusões
A Ambev continua implementando medidas com foco na redução das emissões, como projetos
de utilização de combustíveis alternativos e de redução de con2010 2011
sumo de energia. Os projetos de
diversificação da matriz energética têm permitido conciliar benefícios ambientais e econômicos, possibilitando redução de custo como consequência da menor dependência do petróleo e redução
das emissões de CO2 pela substituição de combustíveis
fósseis por fontes renováveis, além do aumento da participação de gás natural em relação ao óleo BPF no mix
de combustíveis.
Para geração de calor nas fábricas, reduzimos a
utilização de óleo BPF em 1% em 2011 com relação a
2010, passando a utilizar mais gás natural em nossas
caldeiras. Essa modificação na matriz de energia calorífica reduziu em 45% a parcela das nossas emissões
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provenientes da operação de geração de calor nessas
plantas.
Outra importante contribuição para a redução de
emissão de GEEs foi a conexão das duas fábricas da
companhia localizadas na República Dominicana (San
Martin e Hato Nuevo) à rede elétrica, substituindo, em

sua maioria, a utilização de geradores a diesel.
As empilhadeiras usadas para logística interna nas fábricas estão tendo seu combustível substituído de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) para Gás Natural Veicular
(GNV), trazendo benefícios para a redução das emissões
de gases de efeito estufa.

Este case foi reconhecido na 10ª edição do Ranking Benchmarking Brasil, selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores
práticas. Mais informações www.benchmarkingbrasil.com.br
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companhia Melhoramentos
Sérgio Sesiki

Pioneirismo no
mercado editorial
Em 120 anos de história, a Companhia Melhoramentos vem desenvolvendo produtos e
atividades para que sua vida tenha mais conforto e saúde. Os negócios englobam editora e
fibras celulósicas de alto rendimento. A Editora Melhoramentos é a frente mais conhecida. Com
milhares de livros publicados, foi a primeira empresa a editar um livro infantil colorido no Brasil,
no início do século XX.
Acompanhando o sólido trabalho da Companhia Melhoramentos, a Editora Melhoramentos se distingue no
mercado editorial brasileiro pelo pioneirismo das obras,
dos autores e dos avanços editoriais aos quais se dedica.
Em 1990, lançou o primeiro dicionário eletrônico no Brasil. Em 2009, lançou o primeiro dicionário para leitura em
iPhone, iPad e iPod Touch do país. Em 2010, disponibilizou
para esses suportes as primeiras obras de literatura infantil
nacional com livros de Ziraldo.
Um dos principais autores da editora, Ziraldo iniciou sua
carreira de escritor na Melhoramentos há mais de 30 anos,
desde o lançamento de seu primeiro livro: Flicts e, em seguida, O menino maluquinho.
Pelo caráter formador de obras como Meu pé de laranja lima, O menino maluquinho, Flicts e os dicionários
Michaelis, a Editora Melhoramentos está presente entre as
famílias brasileiras com grandes obras e apresenta marcos
na literatura brasileira e no mercado editorial. Mas já não
é só com livros impressos que a editora se lança aos novos tempos: hoje, obras da editora estão disponíveis em
múltiplas mídias, mostrando que a empresa centenária se
renova continuamente.
As obras de literatura infantil, juvenil e de apoio escolar representam 55% do faturamento da editora; 35% diz
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respeito às obras de referência; o catálogo de Gasprocesso de clonagem na oriAs obras de
tronomia e culinária ocupa 10%. A Melhoramentos
gem de 80% dos novos planliteratura
infantil,
lança ainda obras de peso no mercado internaciotios.
juvenil e de
nal: 25% dos lançamentos da editora são traduções
A companhia planta árvoe importações, obras de destaque cujos direitos a
res desde a sua fundação e
apoio escolar
editora adquire.
anualmente investe R$ 9 mirepresentam
O amplo portfólio de livros da Editora Melhoralhões em reflorestamento e,
55% do
mentos chega ao público por meio de uma rede de
além disso, mantém a flora e
distribuição, composta de vendedores, divulgadoa fauna nativas nos mais de
faturamento da
res, representantes e atacadistas.
5 mil hectares da fazenda LeMelhoramentos
Além das livrarias, os mais de mil títulos publicavantina.
dos são vendidos em catálogos, bancas de jornal,
O turista que viaja para a
pela internet em lojas virtuais, pelo sistema de vencidade serrana de Monte Verdas diretas porta a porta e também estão disponíveis nas
de (MG) logo na entrada da cidade avista a fazenda Leredes de supermercados.
vantina, uma imensa floresta que emoldura a cidade. Os
Outra atividade importante da Editora Melhoramentos
esquilos vistos na praça central são habitantes da floresta
é a edição de Projetos Especiais. São livros customizados,
preservada e, na alta temporada, com o movimento de
feitos sob encomenda, que oferecem soluções criativas
turistas, saem em busca de alimentos.
para as empresas que buscam um produto para a fideliA Melhoramentos Florestal recebeu, em 2011, a certização de clientes e a valorização da marca. Essas obras
ficação do Forest Stewardship Council (FSC), uma orgapodem ser adaptações de livros conhecidos ou produtos
nização que estabelece padrões para gerenciamento reseditoriais inteiramente novos que atendam às necessidaponsável das florestas, atestando que a empresa cultiva
des específicas de cada cliente.
florestas e utiliza insumos extraídos dela de forma responAlguns exemplos de projetos de sucesso são: livros de
sável em sua produção.
receitas para a Açúcar União; 101 dálmatas, da Disney, para
O selo verde tem reconhecimento público no mero McDonald’s; Grandes marcas — Leite Moça e Creme de
cado nacional e internacional e tem grande importância
Leite, para a Nestlé; Os cães e os gatos, para a Purina; e
para a Melhoramentos, pois é o aval de que a emprePlaymax, para a Del Valle.
sa prima por sua responsabilidade socioambiental. Para
conceder o selo ambiental, o FSC e seus certificadoFlorestal
res autorizados realizam uma auditoria e avaliam se o
A Melhoramentos Florestal desenvolve suas atividades
manejo é realizado de forma responsável, levando em
de silvicultura em três unidades de manejo: em Caieiras
conta aspectos ambientais, sociais, trabalhistas e eco(SP), ocupa uma área de quase 5 mil hectares; na fazenda
nômicos.
Levantina, em Camanducaia (MG), são aproximadamente 12 mil hectares; e em Bragança Paulista (SP), são 650
Fibras
hectares.
A Cia. Melhoramentos é pioneira na produção de ceO manejo do eucalipto é realizado com mudas prodululose no Brasil. Começou com essa atividade em 1943,
zidas no viveiro de Caieiras. Na fazenda Levantina, em Caocasião em que adquiriu a fazenda Levantina, em Camanmanducaia, é realizado o manejo do pínus e do eucalipto
ducaia (MG).
para abastecer a produção local de fibras de celulose de
Da imensa floresta de Araucárias saiu a matéria-prima
alto rendimento – TGW (Thermo Ground Wood) e BTGW
para as 200 toneladas de celulose do ano inaugural. A
(Bleached Thermo Ground Wood).
quantidade era pequena, mas permitiu à Melhoramentos
A Cia. Melhoramentos se utiliza das mais recentes técaumentar a produção de papel de 6.875 toneladas no ano,
nicas de biotecnologia em seu viveiro de mudas, com o
para 8.982.
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Com isso, a empresa passou ao segundo lugar
“A preocupação com o
A Cia.
entre os fabricantes paulistas. Nessa época, 18% da
meio ambiente e a busca
Melhoramentos
produção era reservada ao papel higiênico e 54%
por produtos certificados
é pioneira na
transformada em papel de embalagem, como o
têm aumentado considekraft e o impermeável. Já nessa época, o segmenravelmente em todos os
produção de
to de produção de fibras se firmava como um dos
setores. Com a conquista
celulose
no
Brasil.
mais importantes da empresa.
do FSC, oferecemos aos
Começou com essa
Com o passar dos anos, em substituição à fábrinossos clientes uma garanca de celulose, foi instalada a unidade de produção
tia extra da proveniência da
atividade em 1943,
de CTMP (Chemical Thermo Mechanical Pulp) para
madeira utilizada na fabriocasião
em
que
obter o produto derivado de eucalipto, um pioneicação de fibras celulósicas
adquiriu a fazenda
rismo reconhecido mundialmente, com excelente
e a certeza de que nossas
rendimento.
práticas ambientais, sociais
Levantina, em
Atualmente, a companhia produz a fibra de cee de negócios são baseadas
Camanducai
(MG).
lulose TGW (Thermo Ground Wood), utilizada na
em princípios e valores funprodução de papel cartão, as fibras branqueadas
damentais que preservam
BTGW (Bleached Thermo Ground Wood) e Neolux,
os direitos humanos, do
utilizadas como matérias-primas por fabricantes de papel
trabalho, da comunidade e do meio ambiente”, afirma o
cartão premium e tissue. As duas fibras são produzidas na
executivo. Sesiki lembra ainda que hoje grande parte dos
unidade de Camanducaia (MG) a partir de pínus e eucalipclientes tem essa consciência e preferem comprar matéto e são comercializadas por intermédio de fabricantes de
rias-primas de fornecedores certificados.
papel-cartão.
Para conquistar a Certificação FSC, a Melhoramentos
passou por longo processo de análise de sua estrutura e
documentação, além do treinamento de pessoal. As floA certificação FSC
A Companhia também recebeu a certificação FSC (Forestas devem atender aos princípios e critérios estabelecirest Stewardship Council), garantia de que o manejo flodos pelo FSC e os profissionais de várias áreas da empresa
restal e a produção são realizados de forma adequada,
foram treinados para que a Melhoramentos possa atuar de
respeitando o meio ambiente, os direitos sociais e trabamaneira condizente com as normas.
lhistas.
“É importante ressaltar que boa parte desses princípios
A FSC é uma organização que estabelece padrões para
já era seguida pela Melhoramentos, foi aprimorada e se
gerenciamento responsável das florestas, atestando que a
perpetuará nas atividades florestais. Isso é bom para a emempresa cultiva florestas e utiliza insumos extraídos dela
presa, para o produto, para o mercado e principalmente
de forma responsável em sua produção.
para o planeta”, comenta Sesiki.
“Para nós, essa conquista tem um simbolismo ímpar,
considerando-se que 2011 foi promovido pelas Nações
Linha do tempo
Unidas como o Ano Internacional das Florestas”, diz Sergio
De 1877 a 1889 – Os fornos de cal deram
Sesiki, superintendente da companhia.
origem ao nome da região de Caieiras
As florestas, agora certificadas, situam-se na cidade de
O ano é 1877. Percebendo uma oportunidade de neCamanducaia, no entorno do distrito turístico de Monte
gócios, Antônio Proost Rodovalho, o coronel Rodovalho,
Verde, um dos mais visitados em Minas Gerais. “Essa loconstrói em sua fazenda às margens do rio Juqueri-Guaçu
calização nos confere uma responsabilidade muito maior,
dois fornos para produção de cal. O local logo passa a ser
pois os turistas, além de apreciar as belíssimas paisagens,
conhecido como Caieiras. No mesmo ano, Rodovalho
também estão vigilantes com as nossas atividades protefunda a Companhia Cantareira e Esgotos, e obtém contracionistas da natureza”, ressalta Sesiki.
tos oficiais para obras de saneamento e urbanização em
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São Paulo. No ano seguinte, a companhia constrói o reservatório da Consolação, em São Paulo, com 6.500 metros
cúbicos de água. Prevendo a importância que o papel terá
na crescente economia paulista, Rodovalho decide produzi-lo. Em 1887, inicia-se a construção da fábrica de papel,
a cargo da empresa alemã Gebrüder Hemmer. Em 1889 é
proclamada a República.
De 1890 a 1896 – As duas
primeiras máquinas da fábrica de papel
No dia 4 de abril 1890, uma das máquinas produz papel pela primeira vez. Em 12 de setembro, no Salão Nobre
do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, ocorre a fundação
da Companhia Melhoramentos de São Paulo. Quatro anos
depois, Otto Weiszflog, um jovem alemão de 24 anos que
terá papel decisivo no futuro da Melhoramentos, chega a
São Paulo, vindo de Hamburgo. Após um breve período
nos negócios com café, passa a trabalhar para o também
hamburguês M. L. Bühnaeds, no ramo de papelaria, encadernação, livros em branco e importação de papel. Seu
irmão, Alfried Weiszflog, chega em 1896.
De 1900 a 1906 – A Sala de amostras
da gráfica e editora Bühnaeds Weiszflog
Em 1900 a Companhia Melhoramentos começa a fornecer papel para a M. L. Bühnaeds & Cia. onde trabalham
os irmãos Weiszflog, e Rodovalho deixa a Melhoramentos.
A Bühnaeds & Cia. continua crescendo e em 1905 constrói sua sede na rua Líbero Badaró, 73. Bühnaeds liquida
sua posição societária, Otto e Alfried tornam-se donos. No
ano seguinte, a segunda máquina de papel entra em funcionamento na Melhoramentos.
De 1908 a 1913 – A construção
da barragem da usina
Para resolver os problemas de abastecimento e escoamento da produção da cal, tijolos, telhas e papel de
Caieiras, é inaugurada em 1908 uma linha férrea exclusiva
ligando a fábrica da Melhoramentos a São Paulo. A falta
de energia leva a Melhoramentos a criar suas próprias soluções: em 1912 começa a plantação de eucaliptos, para
fornecer lenha para os fornos de cal e cerâmica, e são
construídas uma barragem e uma usina de energia elétrica
para movimentar a terceira máquina de papel, que entra

em funcionamento em 1913. Nesse mesmo ano, aos 75
anos, morre o coronel Rodovalho.
De 1915 a 1920 – Capa de “O Patinho Feio”,
primeiro livro impresso no Brasil
Em 1915 a Weiszflog Editora publica o livro infantil O patinho feio, o primeiro livro impresso no Brasil.
Durante a I Guerra Mundial, Alfried Weiszflog deixa o
Brasil e se fixa em Buenos Aires. O irmão mais novo,
Walther, o substitui. Enquanto isso, a Melhoramentos
eleva sua produção de papel, chegando a 1.125.759
quilos em 1919. Nesse ano, a propriedade em Caieiras
é ampliada para 3.323 alqueires paulistas, e é inaugurada a Igreja de Nossa Senhora do Rosário na Melhoramentos. Em 1920, a Weiszflog Irmãos consegue reunir
capital e adquire a Melhoramentos. A junção das duas
empresas acontece com a incorporação da Weiszflog
pela Melhoramentos.
De 1923 a 1938 – O reflorestamento
avança em Caieiras
É construída uma nova gráfica na Lapa, inaugurada em
1923. O papel higiênico Sul América, o primeiro do País,
e também o Papel Volga, toalhas de papel para salões
de barbeiro, são lançados em 1928. A produção editorial
também cresce, chegando nesse mesmo ano a um catálogo de 248 títulos, com 670 mil livros impressos. Em
1929 uma nova máquina de papel é comprada, a MP IV; ela
chegará apenas em 1933. A produção da Melhoramentos
atinge 7.400 toneladas de papel para indústria, impressão,
cartões, cartolinas, papel de seda e outros em 1937. Finalmente, em 1938, é publicado o livro O filho do trovão, de
Barros Ferreira, o primeiro a ostentar a indicação Edições
Melhoramentos.
De 1940 a 1946 – A máquina de
papel V, feita pela alemã Voith
A máquina de papel V começa a funcionar em 1940,
e no ano seguinte o nome da empresa é mudado para
Companhia Melhoramentos de São Paulo, Indústrias de
Papel. A Fazenda Levantina, em Camanducaia (MG), com
12 mil hectares, passa a fazer parte da Melhoramentos em
1942, e no ano seguinte inicia-se ali a produção da primeira celulose brasileira. Em 1946, em Caieiras, obtém-se
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a produção de celulose a partir de eucalipto, um feito de
repercussão mundial.
De 1960 a 1982 – Painel
de controle da fábrica de CTMP
Em 1960 é inaugurada a Livraria Melhoramentos, no
Largo do Arouche, em São Paulo. Quatro anos depois, a
empresa adquire a Fazenda Santa Marina, em Bragança
Paulista, com 200 alqueires. 1965 é o ano do lançamento
do papel higiênico Mimoso, o primeiro decorado do Brasil.
Em 1969 é constituída a Melbar, sociedade entre a Melhoramentos e a americana Dresser Magcobar, para utilização
da lixívia gerada pela fábrica de celulose na produção de
lignosulfonatos para a indústria de dispergentes e emulsionantes. A tecnologia de produção de celulose é inovada
em 1982 com o início da produção, na fábrica de Caieiras
(SP), de polpa de celulose do tipo CTMP a partir de eucalipto, inaugurando mundialmente a fabricação de papel
higiênico a partir dessa madeira.
De 1994 a 2012 – Profissionalização
e reconhecimento da sustentabilidade
Em 1994 é realizada a compra da fábrica de papéis
tissue da Kimberly Clark em Mogi das Cruzes (SP). Sete
anos depois, em 2001, a alta administração da Cia. Melhoramentos é profissionalizada. Em 2009 é realizada a venda
da Melhoramentos Papéis para a CMPC, do Chile. Em 2010
é lançado o primeiro aplicativo para iPhone desenvolvido
pela Editora Melhoramentos (Dicionário Michaelis). Nesse mesmo ano a Companhia Melhoramentos comemora
seus 120 anos de atividades e é criado o primeiro Comitê
de Sustentabilidade. Também é lançada a fibra celulósica
de alto rendimento branqueada BTGW. Em 2011 é lançada
a fibra celulósica de alto rendimento Neolux, e a empresa
recebe a certificação ambiental internacional FSC (Forest
Stewardship Council). E em 2012 são anunciados investimentos de quase R$ 50 milhões para expansão da capacidade produtiva para 90 mil toneladas, em 2013, da unidade
de Camanducaia.
O foco no desenvolvimento sustentável
A Companhia Melhoramentos celebrou 122 anos em
setembro de 2012. Nesse período, um dos grandes objetivos da empresa foi evidenciar as práticas de sustentabi-

lidade utilizadas em suas operações no mercado editorial,
no plantio de árvores, na fabricação de fibras de alto rendimento e no desenvolvimento urbano.
Em 2009, o conglomerado iniciou seu processo de certificação florestal e industrial, tendo conquistado em maio
de 2011 o reconhecimento internacional da FSC, pelo seu
manejo florestal e pela sua cadeia de custódia, de acordo
com rígidos princípios e critérios da entidade, recebendo
assim o selo ambiental.
Sempre com o comprometimento no desenvolvimento de produtos e atividades com dedicação e
qualidade, a Melhoramentos criou um Comitê de Sustentabilidade, que discute as práticas sustentáveis e implementa ações aprovadas pelas câmaras técnicas que
compõem o comitê.
Entre essas ações estão os investimentos no desenvolvimento de comunidades próximas às suas unidades. Em
Minas Gerais, os investimentos superam os R$ 43 milhões
e fazem parte do processo de expansão da unidade localizada em Camanducaia, no sul do estado, que servirá para
aumentar a capacidade de produção de fibras para 90 mil
toneladas anuais, gerando mais renda e novos empregos
aos cidadãos, atingindo cerca de 20% do PIB local.
Em Caieiras, na Grande São Paulo, a empresa participa
de projetos sociais, como o Painel Consultivo Comunitário 2012 - “Plantar para Preservar”, que atua na conscientização ambiental, de saúde, segurança e cidadania junto a
comunidades locais.
A Melhoramentos recebeu, em seu Viveiro de Mudas,
alunos, pais e professores, proporcionando a todos uma
avaliação sobre o impacto das ações realizadas pela população no desenvolvimento sustentável.
“Estamos otimistas! Aguardamos para 2013 um crescimento do mercado de embalagens acartonadas e, em
especial, do mercado de papéis tissue, onde temos um nicho a ser explorado. Com o início da nova linha adquirida
previsto para o primeiro trimestre de 2013, teremos mais
um grande ano”, afirma Sesiki, superintendente da Companhia.
Acompanhando o sólido trabalho da Companhia Melhoramentos, a Editora Melhoramentos se distingue no
mercado editorial brasileiro pelo pioneirismo das obras,
dos autores e dos avanços editoriais aos quais se dedica.
A editora participa do apoio comunitário com doação
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de diversos livros à biblioteca da Escola Rural Particular
Alice Weiszflog, que atualmente conta com 142 alunos
matriculados e, de 1967 até hoje, a escola já atendeu 7.725
crianças da região de Camanducaia.
“O ano de 2013 será diferenciado, uma vez que deve
representar um divisor de águas entre livros tradicionais e
livros eletrônicos, os e-books. Já tivemos uma amostragem do que serão esses mercados com nossa experiência

Sérgio Sesiki é superintendente da Companhia Melhoramentos.

com aplicativos de dicionários, e agora passaremos aos
livros de culinária para finalmente chegarmos a um formato ideal de livros infantis, que ainda está sendo discutido no mundo inteiro. Na última Bienal de São Paulo, que
apresentou ótimos resultados, seja de vendas, seja de relacionamento com nossos clientes intermediários e finais,
já pudemos sentir o grande interesse do mercado”, afirma
Breno Lerner, superintendente da Editora Melhoramentos.
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Schneider Electric
Denise Lana Molina

Promovendo o acesso à energia
confiável, acessível e limpa
Com início das atividades em 1836, a Schneider Electric é uma multinacional de origem francesa
que opera no Brasil há 65 anos. Atualmente conta com mais de 5 mil funcionários no país,
distribuídos entre a matriz, 13 filiais comerciais, nove unidades fabris e um centro de distribuição.
Líder mundial em gerenciamento de energia, a Schneider Electric é referência em produtos para
a gestão de energia e a eficiência energética nos segmentos: industrial, fabricante de máquinas,
energia, infraestrutura, data centers, redes, edifícios não residenciais e residencial.

Sua estrutura operacional divide-se entre funções
globais ou mutualizadas (Finanças; Recursos Humanos;
Information, Process&Organization; Marketing e Comunicação; Estratégia e Sustentabilidade; Global Supply Chain; Customer Care Center; Qualidade; Jurídico,
Projetos&Serviços) e unidades de negócio (Power Business, IT Business, Industry Business, Building Business, Infrastrucure Business e Life Space Business) e duas empresas recém-adquiridas ainda em processo de integração
(Telvent e Steck).
“Ajudar as pessoas a fazer o máximo de sua energia” é
a Missão da Schneider Electric, amparada pela Visão de
“Fazer mais utilizando menos recursos de nosso planeta”.
Juntas, elas dão sentido à estratégia da empresa de se
consolidar como líder mundial em gestão de energia, um
negócio intimamente relacionado à promoção da sustentabilidade.
Quanto à sustentabilidade, reconhecemos o tema
como parte de nosso negócio e eixo de nossa estratégia;
acreditamos que, dessa forma, garantiremos a continuidade dos negócios, a redução de custos operacionais, a
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preservação da imagem corporativa, o desenvolvimento
sustentável e, consequentemente, a satisfação de nossos stakeholders (públicos de interesse, aqui entendidos
como comunidades, consumidores, fornecedores, governo e acionistas).
Atingiremos nossos objetivos em sustentabilidade nos
guiando pela missão, visão, valores e objetivos estratégicos da empresa. Monitoramento constante, apoio e prestação de contas da alta administração são fundamentais.
Também consideramos importante o envolvimento de
toda a organização. Desde 2009, a Schneider Electric
possui um comitê interno de eficiência energética, composto por representantes de todas as nossas unidades no
Brasil, para adotar medidas eficientes nas operações. Em
2012, aumentamos essa equipe, agora chamada “Comitê
de Sustentabilidade”, incluindo encarregados das operações, bem como representantes das áreas administrativas
e das unidades de negócios, com o objetivo de definir
métricas e impactos adicionais, além de energia e emissões de CO2.
No entanto, as atividades não se limitam às equipes
que desenvolvem e conduzem nossos programas. Fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de sustentabilidade é o engajamento dos públicos de interesse. Sendo assim, os demais colaboradores da Schneider
Electric também são constantemente estimulados a discutir e engajar-se com temas voltados à sustentabilidade. O BipBop, programa de capacitação profissional na
área de elétrica, realizado em parceria com o SENAI e que
atende a pessoas da base da pirâmide, envolve funcionários de diversos segmentos da empresa. O Projeto Villa
Smart (ou “Projeto Comunidade Inteligente”), por sua vez,
conta com a participação direta da presidente da Schneider Electric Brasil.
Além disso, contamos com a atuação do Instituto
Schneider Electric, organização sem fins lucrativos mantida pela Schneider Electric no Brasil, que tem como objetivo apoiar e executar projetos e ações de responsabilidade social em nosso país. O instituto é gerido por um
conselho formado por membros da diretoria da empresa
e por representantes dos funcionários de todas as unidades brasileiras.
O Instituto também conta com um Programa de Voluntariado formado por colaboradores e seus familiares

dispostos a atuar nas mais variadas causas. Esses voluntários potenciais estão organizados em rede on-line e
podem ser requisitados nas mais variadas oportunidades.
A eles é reservada a oportunidade de mover campanhas
de mobilização e arrecadação dentro da empresa, com
auxílio do Portal do Voluntário (www.schneider-electric.
com.br/voluntariado).
O conjunto de todas as práticas da Schneider Electric
voltadas à sustentabilidade pode ser conferido em nosso
Relatório de Estratégia e Sustentabilidade, disponível em
nosso site (http://www.schneider-electric.com.br/documents/sustainable-development-and-foundation/pt/
relatorio_estrategia_sustentabilidade_brasil_2011_12.pdf
O projeto BipBop
Hoje, 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à energia em todo o mundo e cerca de 3 bilhões possuem um
acesso inseguro, caro ou movido a combustíveis fósseis.
Sem acesso à energia, estão comprometidos vários serviços, como saúde, iluminação, refrigeração, carregamento de baterias etc. Uma iniciativa mundial da Schneider
Electric, o BipBop, então, surge como um programa que
visa promover o acesso a uma energia confiável, acessível e limpa, colaborando para a solução desse dilema.
BipBop é a sigla para Business, Innovation, People at
the Base of Pyramid, que pode ser interpretada como
“Alavancar negócios e inovações para as pessoas que
estão na base da pirâmide social”. Principal projeto de
responsabilidade social da Schneider Electric no mundo,
atua em mais de 40 países em desenvolvimento, realizando a proposta de prover acesso à energia para a camada mais vulnerável de nossa sociedade.
O projeto atende a vários países, de acordo com as
especificidades de cada um. No Brasil, diante da expectativa de crescimento do mercado e da falta de mão de
obra qualificada para atender a essa demanda, o projeto BipBop, em parceria com o SENAI, tem o objetivo de
formar novos profissionais em elétrica básica residencial,
encaminhando-os também ao mercado de trabalho, para
que possam se desenvolver e, assim, contribuir para o
desenvolvimento econômico do país.
Desde sua criação em 2008, até o final de 2011, o projeto BipBop já havia atendido 80 cidades em todo o Brasil e treinado 5.066 pessoas, sobretudo nas regiões com
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo
mia de energia. Portanto,
Como diferencial,
da média brasileira, que ocupa a 84ª posição entre
diante da falta de mão de
decidimos
promover
os 187 países avaliados pelo índice em 2011. Nesse
obra básica qualificada, o
cursos gratuitos
contexto, 70,8% é o índice de empregabilidade dos
BipBop surge com o obalunos (considerando comércio de material elétrijetivo de treinar pessoas
através de uma
co, construção civil em geral, instalações elétricas
carentes em eletricidade
entidade
renomada
e trabalhos autônomos como eletricistas), frente a
e encaminhá-las ao mercomo o SENAI a
52% que estavam desempregados antes de comecado de trabalho, para que
çar o curso.
possam se desenvolver
pessoas que não
O projeto permite visualizarmos que, na cone, dessa forma, contribuir
teriam
acesso
a
juntura atual, grandes empresas não devem ater
para o desenvolvimento
essa formação
seus esforços simplesmente na busca desenfreada
econômico do país.
pela lucratividade. Mazelas sociais – como o eleAssim, em 2008, iniciavado índice de desemprego, a falta de capacitação
mos nosso investimento
profissional, a desigual distribuição de renda e a ausênem pesquisa e planejamento, o que ocorreu no período
cia de oportunidades –, assim como a crescente preode um ano. Posteriormente, por mais um ano, aplicamos
cupação com a escassez dos recursos naturais e a eficio projeto-piloto. Dois anos destinaram-se à implantação
ência energética, também devem ser entendidas como
e novas projeções estarão sendo feitas até 2015. Nesse
elementos da estratégia empresarial, como potencial de
contexto, o projeto é financiado por nossa Fundação,
gerar novas oportunidades de negócio.
que assume os custos na realização das turmas, e pela
Qualquer empresa que tenha uma política de responSchneider Electric, que doa o material de instalação para
sabilidade social pautada na ideia de desenvolvimento,
realização do treinamento. Em relação ao investimento,
e não só em ações assistencialistas, pode desenvolver
2,7 milhões de euros (cerca de 6,2 milhões de reais) são
projetos semelhantes. Ainda que o ensino técnico não
programados para o projeto BipBop no Brasil.
seja necessário a todas as profissões, o sistema S (SESI,
Para realização do BipBop, a Schneider Electric firSENAI, SESC e SENAC) oferece múltiplas oportunidades
mou um convênio nacional com o SENAI, que ministra
de parceria. Sem contar as inúmeras organizações nãoo curso de Introdução à Eletricidade Básica Residencial
governamentais que conduzem projetos sérios e que es– inicialmente com carga horária de 80 horas; hoje, com
tão inseridas em comunidades e regiões carentes, com o
120 –, sendo que o material didático tem uma proposta
objetivo de desenvolver pessoas e gerar renda para suas
mais simples e lúdica do que o modelo tradicionalmente
famílias, com respeito ao meio ambiente.
utilizado. O treinamento é realizado pela instituição com
material e expertise fornecidos pela Schneider Electric,
O início
e ocorre em escolas fixas e unidades de ações móveis
No Brasil, ao lançarmos uma solução para distribuição
que percorrem cidades do interior, onde o curso aconelétrica segura em casas de até 60 m², percebemos que
tece em instituições locais (tais como escolas, igrejas e
o público instalador não conhecia as normas básicas de
associações de moradores).
segurança. A indústria de material elétrico de instalação,
Quando a indústria de material elétrico, em geral, inpor sua vez, devido à facilidade de especificação dos
veste em formação, normalmente oferece palestras de
produtos, pouco investe em treinamento e qualificação
curta duração ou treinamentos ministrados por elas prótécnica. O mercado valoriza a prática do relacionamento
prias a pessoas que já atuam no mercado. Como diferene a fidelização por meio de brindes ou outros incentivos,
cial, decidimos promover cursos gratuitos através de uma
o que faz com que a mão de obra disponível se desatuentidade renomada como o SENAI a pessoas que não tealize de aspectos normativos imprescindíveis para a seriam acesso a essa formação, pois não poderiam pagar o
gurança de pessoas e instalações, bem como a econocurso regular, já que a maioria dos beneficiados vive com
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uma renda mensal abaixo de um salário mínimo. Portanto, consideramos que estaríamos desenvolvendo um
novo mercado em regiões distantes dos grandes centros,
oferecendo também uma formação de qualidade, o que,
sem dúvida, traria impactos em nossas vendas e na reputação da empresa.
Entre as cidades assistidas pelo programa, destacamse locais de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas
do Amazonas, regiões interioranas do estado da Paraíba
e a comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro. Nas
comunidades ribeirinhas do Amazonas, o programa BipBop acontece com o auxílio do Barco Escola do SENAI,
intitulado Samauma, que percorre os municípios amazônicos de fevereiro a dezembro. Entre os municípios aqui
atendidos estão Manicoré (AM) e Novo Aripuanã (AM),
cidades-chave para o Programa Bolsa Floresta, que remunera as famílias que preservam a floresta. O projeto
também capacita jovens das escolas fixas de Parintins
(AM), Itacoatiara e Coari (AM).
No Nordeste, o BipBop conta, ainda, com uma unidade itinerante que percorre as regiões mais carentes do
estado da Paraíba. A unidade móvel foi equipada com
um laboratório para oferecer ensino às regiões distantes
dos centros urbanos. Somente nesse estado do Nordeste, mais de 450 pessoas já foram atendidas, sempre em
parceria com municípios, comunidades e arquidioceses,
que cedem o espaço para a formação das turmas. Já na
região sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro, o BipBop
tem atendido comunidades como a Mangueira, em cooperação com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).
Ao término do curso, outros parceiros da Schneider
Electric são envolvidos para que os alunos possam ser
encaminhados ao mercado de trabalho ou aprofundem
sua formação. Depois de formados, por exemplo, os alunos do BipBop tiveram a oportunidade de cadastrar seu
perfil em um portal, que conta com um banco de currículos aberto a consumidores que buscam profissionais
capacitados. Os clientes da Schneider, tais como lojistas e construtoras, também são informados da formatura
dos alunos em sua região, e podem abrir processos seletivos para a contratação de auxiliares de eletricista ou
atendentes especializados nas lojas de material elétrico.
O projeto é mantido por uma equipe mista em estrutura projetizada, em que estão envolvidas diversas áreas

e profissionais da empresa. Internamente, temos a participação das áreas de Inteligência de Mercado (análise das
regiões onde há potencial empregatício), Diretoria (apoio
ao desenvolvimento do projeto, ou Sponsor), Sustentabilidade (Gestão do projeto, Planejamento e atendimento
das escolas), Atendimento ao cliente (atendimento aos
alunos e pesquisa com formandos), Vendas (contato com
clientes para contratação dos alunos formados), Engenharia de aplicação (apoio técnico aos docentes e escolas
e elaboração da apostila), Marketing, Ponto de Venda (divulgação do projeto nas comunidades e proximidades das
escolas conveniadas). Externamente, o projeto conta com
a participação do SENAI (incluindo secretaria, docentes e
departamento nacional), dos clientes (que são sempre
envolvidos nas regiões próximas aos alunos formados) e
das regiões atendidas (80 cidades distribuídas em diversos
estados brasileiros, até o momento).
Para assegurar a participação de pessoas que não poderiam pagar pelo curso regular, as escolas SENAI conveniadas realizam um processo seletivo com base em critérios socioeconômicos, o que nos fornece um histórico
e o contexto dos alunos atendidos pelo projeto BipBop.
Após o treinamento, uma amostra aleatória de alunos (no
mínimo 30% deles) ainda responde a nossa pesquisa anual
e os resultados obtidos são comparados com as informações obtidas no processo seletivo, de forma a medirmos
o impacto da ação e pensarmos novas estratégias de atuação.
As condições de vida dos alunos atendidos pelo BipBop melhoraram consideravelmente, fato que podemos
observar a partir dos dados obtidos em nossa última pesquisa anual direcionada aos egressos do projeto, realizada
em julho de 2011:
> 83,4% dos alunos consideram que o treinamento
aborda os conceitos de forma satisfatória;
> 81% utilizam os conceitos aprendidos no seu dia a
dia;
> 77,9% consideram que sua condição profissional melhorou depois de concluir o treinamento;
> 35,4% perceberam um aumento em sua renda já nos
primeiros seis meses após receber o certificado;
> 70,8% é o índice de empregabilidade dos alunos,
frente a 52% que estavam desempregados antes de começar o curso (considerando comércio de material elétri-
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co, construção civil em geral, instalações elétricas
e trabalhos autônomos como eletricistas);
> 61% dos alunos não estudavam antes de se
matricularem no curso;
> 18,2% continuaram a estudar depois de concluírem o treinamento.

Além das vendas
geradas na rede
de distribuição, a
parceria com o SENAI
abriu portas a um
grande consumidor
de nossos produtos
em outras áreas de
negócio, além de ter
contribuído para a
modernização da
instituição

Além disso, graças à prova prática dos formandos, que inclui a reforma de uma instalação elétrica da comunidade, os alunos adquiriram mais
segurança e autoestima, deixando também um
benefício duradouro nas comunidades atendidas.
Podemos observar esses resultados através de
depoimentos:
“Para mim, o benefício deste projeto é conhecer e poder transmitir a outros a convicção de que
uma empresa da magnitude da Schneider, com a
qual temos uma parceria, se importa com o que
está além do seu produto, se importa com a maneira
como ele é instalado e com quem os instala.” (Gean Carlo
Rodrigues, cliente)
“Conhecemos o projeto na formatura regional dos
alunos, depois entrevistamos alguns para uma contratação, pois além da teoria e prática, eles conhecem a
marca e o produto, o que facilita na hora de especificar o produto corretamente. O fato da Eletrovan ser uma
parceira da Schneider na região traz mais oportunidades
para nós. Outro fato é que, após a formatura da turma,
alguns dos alunos ligaram para nós solicitando propostas
ou buscando informações. O que chamou a atenção foi
a mudança de comportamento, o modo de solicitar o
produto, a autoconfiança e a postura profissional.” (Luciano Fernandes Damascena, cliente)
“O projeto BipBop é um programa envolvente, que nos
proporciona reflexões e consequentes conclusões de
que somos, mais do que nunca, MISSIONÁRIOS DA ELETRICIDADE. Sempre que faço workshops, menciono para
os participantes que salvamos vidas, pois muitos consumidores finais se preocupam com porcelanato, portas,
tintas... mas é na parte que fica interna, ou seja, a parte
elétrica, onde corremos um verdadeiro risco e é nosso
dever dar a devida importância a este assunto.” (Ana Karine C. de Oliveira, colaboradora da Schneider)
“Tenho 18 anos, moro sozinho atualmente. Antes do

projeto BipBop, morava de favor na casa da
minha irmã e estava desempregado, foi quando
apareceu a oportunidade da Schneider Electric
com o curso no qual
recebi toda a orientação
e o apoio da professora
Gizele Poltronieri. Através desse curso minha
vida mudou completamente, tive a oportunidade de uma bolsa
de estudo no curso de
elétrica predial, no Centro Integrado Hélcio
Rezende Dias, concedida pelo gerente da minha unidade de Vila Velha, Espírito
Santo, e também tive um desconto para fazer o curso de
comandos elétricos, em comemoração ao aniversário de
59 anos da Findes. Hoje estou empregado na empresa Canal Construtora, trabalho na área e estou aguardando a
minha classificação na obra para ser promovido. Sou formador de opinião e na empresa apresento como sugestão
de compra os produtos da Schneider Electric que pude
conhecer pelo programa BipBop. Não irei parar por aqui,
tenho sonho de continuar estudando, quero fazer um curso de eletrotécnica e pretendo estudar engenharia elétrica. Só tenho a agradecer à Schneider Electric e ao SENAI,
por todas as oportunidades que me concederam.” (Nathan
Vieira de Oliveira, ex-aluno)
Quase quatro anos após o início do projeto, que treina
pessoas de acordo com as normas brasileiras de segurança, apresentamos um aumento nas vendas do produto lançado e nossa participação de mercado nesse
segmento vem crescendo significativamente, devendo
dobrar em cinco anos. Outro ponto a ressaltar é o crescente reconhecimento dos clientes de nossa atuação social e o valor agregado que conseguimos lhes entregar
ao oferecer uma nova tecnologia e pessoas habilitadas a
fazê-la funcionar adequadamente. Isto também impacta
o engajamento de nossa equipe de vendas, que apresen-
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ta índices de satisfação acima da média nas pesquisas de
clima interno realizadas trimestralmente.
Além das vendas geradas na rede de distribuição, a
parceria com o SENAI abriu portas a um grande consumidor de nossos produtos em outras áreas de negócio,
além de ter contribuído para a modernização da instituição. Nossa marca se tornou mais conhecida entre
importantes formadores de opinião e, ainda, conseguimos realizar vendas para as escolas do sistema. Sem
contar a receptividade demonstrada pelas comunidades atendidas e pelas pessoas beneficiadas, entre as
quais 99% estão dispostas a recomendar a Schneider
Electric a um amigo. Com a evolução do projeto nas
unidades móveis, também conseguimos chegar a pequenas cidades do interior, graças à demanda gerada
pelos ex-alunos.
Até o final de 2015, pretendemos ampliar o número de

pessoas da base da pirâmide atendidas pelo projeto e a
cobertura das escolas SENAI (objetivamos, por exemplo,
aumentar de 40 a 221 as unidades fixas e levar as escolas
móveis a cerca de 500 cidades). Estima-se que, até o final
do período, o projeto BipBop terá treinado 40 mil pessoas (aproximadamente 8 mil por ano) e coberto 70% da
rede SENAI em todo o Brasil. Também buscamos incrementar nossa influência nas escolas industriais e oferecer
novas soluções ao SENAI, modernizando-o e criando novas oportunidades de negócio.
Certamente, tais resultados melhoraram nossa reputação e o reconhecimento de nossa marca, de forma
a estarmos situados entre as três maiores indústrias de
nosso mercado. Enfim, hoje, nossa competitividade não
está baseada apenas no preço, mas, sobretudo, na especificação técnica do produto e na preocupação socioambiental.

Este case foi reconhecido na 10ª edição do Ranking Benchmarking Brasil, selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores
práticas. Mais informações www.benchmarkingbrasil.com.br

Denise Lana Molina é coordenadora de Projetos Corporativos e Sustentabilidade da Schneider Electric
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Basf
Laura Brito Pires
Angela Neves
Alberto Meneghetti
Paulo Ratinecas

Valorizando o agricultor com
comunicação e relacionamento
A BASF, empresa alemã fundada em 1865, em Ludwigshafen, como Badische Anilin-& Soda-Fabrik
(Fábrica de Anilina e Soda da região de Baden), é líder mundial no setor químico: The Chemical
Company. Com um vasto portfólio de produtos, tem um papel importante na busca de respostas a
desafios globais, como proteção climática, eficiência energética, nutrição e mobilidade.

Com cerca de 111 mil colaboradores em todo o mundo
e, aproximadamente, 390 unidades produtivas, opera em
quase todos os setores da indústria em diversos países,
favorecendo clientes e parceiros a obter sucesso em seus
negócios. Em 2010, registrou € 73,5 milhões em vendas.
BASF na América do Sul:
Nós transformamos a química
Em maio de 2011, a BASF completou um século de atuação
na América do Sul, trabalhando para assegurar um crescimento rentável e sustentável. Embora, em 2009, a crise
global tenha desestabilizado as principais economias do
mundo, a América do Sul atravessou esse período sem
grandes flutuações e com poucos impactos. Em 2010,
a empresa conquistou espaço e confiança no mercado,
registrando acentuado crescimento no volume de vendas, impulsionado pelo aumento do consumo e das exportações. Os negócios de Proteção de Cultivos e Tintas
fecharam o ano com forte desenvolvimento, tendo a Argentina e o Brasil como destaque.
Nesse cenário de crescimento, a infraestrutura representou grande desafio, principalmente para o Brasil. Na
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região, especificamente no que diz respeito ao gerenciamento de riscos no agronegócio (ou agribusiness, a visão
integrada das cadeias das matérias-primas originadas no
campo, até seu processamento, distribuição e consumo
final), foram adotados novos instrumentos que possibilitaram mais segurança ao agricultor. As equipes dedicadas
aos negócios e às áreas funcionais fizeram a diferença em
2010 para a BASF na região.
As vendas totais da BASF na América do Sul totalizaram,
aproximadamente, € 4,4 bilhões em 2011, sendo que na
região a BASF contava com mais de 6.200 colaboradores,
em 31 de dezembro do mesmo ano.
Unidade de Proteção de Cultivos da BASF
Com vendas de € 4,2 bilhões em 2011, sendo € 1,2 bilhão da América do Sul, África e Oriente Médio, a Divisão
de Proteção de Cultivos da BASF é uma das líderes em
defensivos agrícolas e uma forte parceira da agroindústria
no fornecimento de fungicidas, inseticidas e herbicidas
inovadores. Os agricultores usam os seus produtos e serviços para incrementar a rentabilidade e a qualidade de
suas colheitas. Os produtos também são empregados em
saúde pública, controle de pragas estruturais e urbanas,
plantas ornamentais e gramados, controle de vegetação e
silvicultura. A BASF tem por objetivo transformar conhecimento em sucesso imediato. Nesse processo, a Divisão
de Proteção de Cultivos contribui com inovações, para
otimizar a produção agrícola, melhorar a nutrição e, com
isso, aumentar a qualidade de vida de uma população
mundial em constante crescimento.
A Divisão de Proteção de Cultivos confirmou, nos últimos anos, sua vocação para a pesquisa e o desenvolvimento de inovações tecnológicas. Uma grande notícia foi a aprovação do Sistema Cultivance de Produção,
a primeira soja geneticamente modificada e tolerante a
herbicidas desenvolvida no Brasil, graças a sua parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).
Além de ações focadas em biotecnologia, a empresa
inaugurou os laboratórios de monitoramento de resistência e de experimentação para o controle de pragas
urbanas, onde são realizadas análises para verificar possíveis resistências de fungos, insetos e plantas daninhas
a diferentes grupos químicos e novas tecnologias para o

controle de pragas urbanas, gerando importantes ganhos
de produtividade.
Ao levar soluções originais ao maior número de produtores e técnicos de forma a ajudá-los a produzir mais
e melhor e, simultaneamente, apresentar inovações tecnológicas, a empresa está contribuindo para o desenvolvimento da agricultura brasileira e promovendo uma revolução no setor.
Cenário
A importância do agronegócio para o Brasil
O agronegócio representa cerca de US$ 15 trilhões
no mundo inteiro. No Brasil, é o setor mais dinâmico em
exportação, crescendo muito mais que outros setores da
economia. Em 2010*, movimentou cerca de US$ 500 bilhões, respondendo por 25% do PIB, 37% dos postos de
trabalho e 36% das exportações nacionais. Se fosse um
país, ocuparia o 20º posto no ranking dos países. Tem
o porte da Suíça, Suécia, Bélgica e é simplesmente 50%
maior do que todo o PIB argentino.
O setor é um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho da balança comercial, com vendas externas
em 2011 de quase US$ 95 bilhões e uma das atividades
que mais se capacitaram nos últimos anos.
Diversas organizações internacionais apontam que o
Brasil pode se tornar em breve o principal produtor mundial de alimentos. Entre as alternativas para aumentar o
atual volume da produção, estão: expandir a área cultivada ou ampliar a produtividade das áreas já cultivadas.
Hoje, o país já detém a maior área cultivável do mundo e possui forte potencial de expansão, como atesta a
FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação), uma vez que conta com clima favorável e
elevada disponibilidade de água e solo. Já em relação aos
índices de produtividade, tem batido recordes nos últimos
anos, mas ainda sofre com oscilações decorrentes de uma
série de riscos, como eventos climáticos desfavoráveis,
atrasos na concessão de crédito e financiamento e quedas de preço na comercialização de commodities. Porém,
uma das maiores ameaças no dia a dia do agricultor é a
de que sua lavoura seja acometida por pragas, doenças
ou plantas daninhas que coloquem “por terra” todo o seu
esforço, quebrando a produtividade da lavoura.
*Fonte: Estudos ESPM (2011) e Época Negócios (2010)

INSIGHTCase Studies

setembro/outubro 2012

38

Daí a importância da utilização de defensivos
agrícolas, para minimizar as perdas nas lavouras
decorrentes de pragas, doenças e plantas invasoras. Sua utilização possibilita maior rendimento,
além de proporcionar ao produto final a qualidade exigida pelos consumidores. Segundo dados do
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para
Defesa Agrícola (SINDAG), em 2011, o volume comercializado por todo o setor de defensivos no
Brasil soma US$ 8,488 bilhões.

A pesquisa global
da BASF revelou
que cerca de 80%
dos agricultores e
consumidores de todos
os países concordam
que o principal desafio
da agricultura no
século XXI é alimentar
a crescente população
mundial

Brasil: condições
de dobrar a produção
A América do Sul é a região que mais preserva suas florestas primárias (54,8%), com destaque
para o Brasil, que mantém 69,4% de suas florestas
originais, enquanto a Europa mantém 0,3%. Com
relação à biodiversidade, os dados brasileiros são de causar inveja a qualquer país onde exista agricultura competitiva. O Brasil possui 851 milhões de hectares, e apenas 254
milhões deles, ou 29%, são utilizados para agropecuária,
sendo 77 milhões para a agricultura (9%) e 177 milhões
(20%) para a pecuária. As Unidades de Conservação Ambiental (115 milhões de hectares), as Reservas Indígenas
(109,1 milhões), as áreas Quilombolas (25 milhões) e os
Assentamentos (77,4 milhões) somam 326 milhões de
hectares, ou 38% do território. Esses dados evidenciam
que a agricultura não representa uma ameaça para a biodiversidade. O Brasil tem condições técnicas de dobrar a
sua produção agrícola sem derrubar uma árvore sequer.
Fonte: Embrapa

Pesquisa para entender a
relação do agricultor com a sociedade
O agronegócio é conhecido, mas ainda está longe do
cotidiano das pessoas das áreas urbanas. Apesar do crescimento da atividade, a população urbana reconhece a
sua importância, mas avalia como algo distante de sua
realidade.
Em 2011, a BASF realizou uma pesquisa global para
analisar a lacuna que existe entre os agricultores e os consumidores, o Farm Perspectives Study, que contou com a
participação de 1.800 agricultores e 6 mil consumidores.
O estudo foi realizado em países como Brasil, Índia, EUA,

Alemanha, Espanha e
França, em parceria
com a empresa mundial de pesquisa de
mercado Synovate e
com o Dr. Ulrich Oevermann, professor de
sociologia da Universidade de Frankfurt.
Os agricultores e os
consumidores veem a
agricultura como uma
vocação, que se dedica a fornecer alimento, apoiando a cultura
rural e cuidando da
terra. “Administrador
da terra” ou “Guardião da terra” é a autodescrição favorita
dos agricultores nos seis países (mais de 80%), mas com
uma classificação inferior dos consumidores (50% a 60%).
Em uma pergunta relacionada, muitos consumidores culpam os agricultores por problemas ambientais, com preocupações em grau mais elevado em países como Brasil,
Índia e França (38% a 43%), EUA e Alemanha (23%).
Inúmeros agricultores levam muito a sério as preocupações dos consumidores e se esforçam ao máximo para
solucioná-las de maneira adequada. Para a BASF, essa é
uma descoberta importante, pois demonstra claramente
como pode ajudar os agricultores a preencher essa lacuna com produtos e soluções mais sustentáveis.
A pesquisa global da BASF ainda revelou que cerca de
80% dos agricultores e consumidores de todos os países concordam que o principal desafio da agricultura no
século XXI é alimentar a crescente população mundial.
Mesmo assim, a maioria dos agricultores acredita que os
consumidores não entendem toda a dimensão do desafio
da cadeia de suprimento de alimentos ou a realidade do
produtor agrícola.
Em outra pesquisa, esta realizada pelo Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM e pelo Centro Avançado de
Estudos e Pesquisa de Mercado, em São Paulo, em 2011,
foi investigado o nível de percepção dos habitantes urbanos sobre o imenso agronegócio brasileiro.
O estudo constatou que já existe um conhecimento
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sobre o que é agronegócio, sendo desnecessário explicar
tratar-se de produtos originados no campo, que são processados e distribuídos nas cidades. Mas o agronegócio é
afastado do cotidiano do morador das grandes cidades,
pois, de acordo com a pesquisa, não é um tema que se
insere no dia a dia e não tem despertado a curiosidade.
Para amenizar o hiato entre a cidade e o campo, as estratégias do setor devem ser voltadas para uma conscientização do consumidor a respeito da cadeia produtiva. O
foco está nos grandes centros urbanos, sendo relevante
falar a linguagem desse público. Não adianta apresentar
números sobre exportação de grãos ou gado se esse tipo
de assunto não faz parte da rotina do consumidor urbano.
A preocupação deve ir além das questões relacionadas ao conhecimento. O que o cidadão urbano pensa do
agronegócio também reflete no governo do país. A maior
massa de votos pertence às áreas urbanas e a atividade é
dependente da vontade política. Outro fator que corrobora para o pouco envolvimento da população urbana é
o baixo investimento em comunicação por parte das empresas e dos setores envolvidos.
O que o cidadão urbano pensa do agronegócio é cada
vez mais vital, pois no regime democrático a massa de
votos vem das cidades, que ao elegerem seus representantes estão decidindo o futuro da nação. O agronegócio
depende também de decisões políticas e precisa de uma
governança suprapartidária e supraministerial, já que a velocidade e a qualidade decisória serão razões críticas de
sucesso para a economia e a qualidade de vida alimentar
e energética brasileira e do mundo. Portanto, o diálogo
com a sociedade é fundamental para o agronegócio.
Desafios
Produtos e serviços sustentáveis:
mais tecnologia, qualidade e produtividade
A agricultura tem sido alvo constante da pressão exercida pelas demandas progressivas mundiais sobre a produção de alimentos e sustentabilidade. Para não sucumbir à pressão e exercer de forma excelente seu ofício, o
produtor rural precisa se aprimorar sempre, minimizando
os riscos produtivos, com melhor desempenho, produção
ascendente e qualidade superior.
A BASF tem o desafio de colaborar para o aperfeiçoamento dos responsáveis por fornecimento, criação e cul-

tivo agropecuário. Com presteza, busca ajudá-los a atingir
maior sucesso. Tanto que suas necessidades determinam
o modelo de negócios adotados pela empresa. Soluções
diferenciadas, advindas das inovações e tecnologias responsáveis, tornam a empresa mais atrativa para o cliente.
Sua expertise dá a devida importância para enxergar
o mercado pelos olhos dos clientes e tem por objetivo
oferecer vantagens competitivas para tornar seus clientes
mais bem-sucedidos.
Ciente de que os clientes têm necessidades específicas, procura conhecer profundamente as prioridades dos
negócios das empresas parceiras, chegando até a aportar
equipes para tal.
Além de qualidade e produtividade, a BASF tem o desafio de promover a agricultura sustentável. O que é traduzido com a busca de maior rendimento em um espaço
menor de terra, utilizando menos água e menos energia,
garantindo a rentabilidade da agricultura, cuidando do
meio ambiente e atendendo às expectativas da sociedade.
A força da marca
Como o foco global da BASF são as transações B2B,
sua cultura empresarial tende a priorizar, nas suas relações comerciais, a valorização de seus clientes diretos –
isto é, no caso do agro, o trade formado por cooperativas
agrícolas, revendas de defensivos e agricultores empresariais. Entretanto, a partir de 2009, a Unidade de Proteção
de Cultivos iniciou um projeto global de branding, com
o objetivo de posicionar sua marca mais fortemente no
mercado agrícola mundial. Em função dos resultados de
uma pesquisa global, a BASF percebeu que a necessidade de diferenciação junto aos agricultores era imperativa.
A fim de gerar valor para os seus principais clientes, os
agricultores, era preciso investir em estratégias de comunicação ainda não empregadas, de forma mais contundente, envolvendo diversos influenciadores e formadores
de opinião. Mais do que comunicar e se relacionar com
seus públicos de interesse, era necessário “pensar com o
chapéu do agricultor”.
Com o foco de sua comunicação nos produtos, a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF sempre foi um
dos três maiores anunciantes da indústria de defensivos
no Brasil. Dentre as marcas divulgadas, a mais conhecida é a Opera®, fungicida que conquistou em 2012, pelo
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nono ano consecutivo, o Prêmio Top of Mind Rural da Revista Rural, tradicional veículo do agronegócio. Outras marcas muito conhecidas são a do
inseticida Regent®, no mercado de cana de açúcar, e a do produto para tratamento de sementes
Standak® Top.
A disputa entre os concorrentes do mercado, a
maioria deles empresas de genéricos, veio ressaltar
a premência de se voltar à ponta da cadeia, como
também salientar a necessidade de se aumentar a
presença da marca corporativa BASF junto ao produtor rural, reforçando a credibilidade, a segurança
e a qualidade dos serviços que diferenciam as soluções da companhia no mercado agrícola.

A BASF se
preocupa com a
sustentabilidade
em seu conceito
mais amplo,
ou seja, no
balanço de
socioecoeficiência

Valorização do agricultor
A BASF quer estar ao lado dos produtores rurais. O
agricultor brasileiro evoluiu, profissionalizou-se, adora
a natureza e luta contra uma série de adversidades para
produzir alimentos. É uma das profissões mais antigas
e dignas do mundo. A agricultura brasileira progrediu,
tornou-se um exemplo de competitividade e profissionalismo para o mundo. O povo brasileiro tem muitos motivos para se orgulhar de seus agricultores. Muitos ainda
conservam uma imagem distorcida sobre a classe, mas
trata-se de percepções que, além de não refletirem a realidade, não contemplam o perfil da maioria dos que atuam
no setor. Essas constatações demonstravam ser necessário estabelecer uma comunicação efetiva, a fim de gerar
uma mudança na percepção de valor da sociedade com
relação aos trabalhadores rurais. A população precisava
conhecer melhor a contribuição do agronegócio para o
país e os avanços tecnológicos que culminaram em mais
produtividade, mais qualidade e maior desenvolvimento
socioeconômico para o Brasil.
Era preciso acreditar na diversidade e esclarecer as
pessoas para se combaterem o preconceito e a desinformação sobre a agricultura.
O que deveria ser propagado era que o aumento de
produtividade e da produção, que só foi possível devido
à evolução dos profissionais de toda a cadeia produtiva e
da utilização da pesquisa e de tecnologia. Paralelamente,
era importante divulgar que todos os trabalhadores são
essenciais para a sociedade. Mas o grande desafio era aju-

dar o povo brasileiro, principalmente os habitantes dos
centros urbanos, a reconhecer e a valorizar a contribuição do agricultor para o país.

Soluções e Ações
As soluções de apoio à
vida rural e agricultura sustentável resultam de alianças
e cocriação de esforços com
os agricultores e outros profissionais, bem como líderes
de opinião, a cadeia de valor e diversas partes interessadas. Um processo de aprendizado, desenvolvimento e
crescimento permanentes.
A tecnologia é cada vez mais importante para assegurar
o desenvolvimento sustentável. E, em relação à sustentabilidade, não está sendo considerado apenas o meio ambiente, mas também negócios que sejam rentáveis e que
assegurem o bem-estar das pessoas. A BASF se preocupa
com a sustentabilidade em seu conceito mais amplo, ou
seja, no balanço de socioecoeficiência. Por isso, investe
em tecnologias inovadoras que contribuam para o equilíbrio dos elos que formam a sociedade.
Pesquisa e Desenvolvimento de produtos
As tecnologias e os produtos desenvolvidos e comercializados pela BASF são todos analisados e aprovados
pelas autoridades regulatórias brasileiras. Entre a descoberta de uma nova molécula e o lançamento do produto
formulado no mercado, a empresa leva de 8 a 10 anos
desenvolvendo estudos toxicológicos e ecotoxicológicos
para avaliar os riscos para a saúde das pessoas e o ambiente. Nesse período, também são realizados todos os
testes de eficácia agronômica. Ao fim, são investidos cerca de US$ 250 milhões para se lançar um novo produto
no mercado. É com base nesses estudos que é possível
afirmar que a qualidade dos alimentos produzidos no Brasil é comparável à de qualquer outro país, pois atende a
todos os parâmetros estabelecidos pelas autoridades regulatórias brasileiras e por entidades internacionais.
A BASF é uma das líderes do mercado brasileiro de defensivos agrícolas. Por meio de seus produtos e no asses-
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soramento de sua utilização, tem habilitado o mercado
brasileiro com excelentes ganhos de produtividade, buscando tornar-se cada vez mais relevante e atraente.
Para que os seus produtos favorecessem importantes
ganhos de desempenho para os seus clientes, foi preciso
incrementar os seus canais de comunicação e de relacionamento, levando para os agricultores novas ferramentas
de marketing, como:
Website
A Divisão de Proteção de Cultivos da BASF criou o
website www.agro.basf.com.br, que traz informações
ágeis e dinâmicas para o produtor. A atual plataforma
permite ao agricultor acesso a um catálogo completo
de produtos, além de informações institucionais. A plataforma web está mais dinâmica e de fácil navegabilidade.
Dentro do site, o catálogo completo de produtos possibilita que produtores e outros profissionais da área consultem informações técnicas sobre as soluções que a BASF
disponibiliza para o mercado agrícola. Os internautas
também têm acesso a notícias, informações climáticas,
campanhas e links para as mídias sociais em que a BASF
está presente.
Digilab – diagnóstico de pragas e doenças
A BASF, por entender a importância da prevenção e
de um diagnóstico rápido e preciso de doenças que atacam as lavouras, criou o Digilab, um sistema que auxilia
na identificação dos sintomas das principais doenças em
tipos variados de plantações e subsidia o produtor na escolha do procedimento correto de controle e prevenção.
O equipamento, um microscópio digital capaz de aumentar a imagem em até 200 vezes, traz um software exclusivo com um grande banco de dados e imagens das
principais doenças. Com algumas amostras de partes das
plantas, como folhas e caules, o produtor encaminha ao
gestor de Produtividade (profissionais capacitados pela
empresa para operar o equipamento) e, em pouco tempo
obtém o diagnóstico da lavoura.
Além de identificar a doença, o Digilab auxilia os gestores de Produtividade na indicação do melhor tratamento
e o momento certo de efetuar a aplicação, evitando despesas desnecessárias que interferem no resultado final do
produtor.

quadro 1

Números digilab
> 16 cultivos;
> 33 diferentes pragas;
> 138 tipos de doenças;
> 89 espécies de ervas daninhas;
> 44 mil imagens capturadas;
> 12 mil imagens catalogadas;
> 6 mil já publicadas pelos usuários com o serviço na
biblioteca virtual;
> 300 mil produtores utilizam o serviço;
> Em mais de 20 milhões de hectares (ou 40% do território nacional);
> Em 2010 e 2011 foram realizados cerca de 250
chats para fomentar discussões sobre temas como
tratamento de sementes, fisiologia das plantas, nematoides, manejo de pragas e doenças;
> Impactou cerca de 5 mil pessoas no Brasil via chats
e fóruns.

Uma biblioteca virtual, com mais de 6 mil imagens publicadas, mantém a assistência técnica apta ao diagnóstico seguro do que está ocorrendo no campo. Cerca de
40% do território nacional já está sendo beneficiado com
essa tecnologia. Em 2010, a BASF lançou uma versão do
serviço destinada à comunidade científica (professores,
pesquisadores e consultores), o Digilab 500. Com capacidade de aumento de até 500 vezes, reúne funcionalidades de microscópios e máquinas fotográficas digitais
utilizados em laboratórios.
O Digilab é o maior exemplo de como a BASF disponibiliza sua tecnologia e expertise para agregar valor e contribuir para a sustentabilidade da agricultura.
Otimizações do Sistema Digilab
Digilab 2.0
Para proporcionar mais agilidade e assertividade no
diagnóstico de alvos no campo, a BASF desenvolveu o Digilab 2.0. Uma versão do Digilab com sistema de navegação mais intuitivo, de fácil manuseio e que permite a troca
mais completa de informações.
O software do serviço é compatível com a maioria dos
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sistemas operacionais e as informações são mais personalizadas, atendendo às necessidades específicas de cada
usuário.
O Digilab 2.0 com GPS acoplado ao hardware do equipamento possibilitará o georreferenciamento de determinada praga ou doença. Esse tipo de informação, posteriormente, vai gerar um mapa completo de ocorrências.
Digilab Mobile
O Digilab Mobile é uma evolução do sistema inspirada
na tendência cada vez maior de mobilidade e conectividade. Desenvolvido para usuários de smartphones, possibilita fotografar pragas, doenças e plantas daninhas e
permite respostas automáticas de possíveis diagnósticos.
Disponibiliza um banco com mais de 200 imagens, que
abrangem: 15 culturas, 27 pragas, 65 doenças e 108 plantas daninhas. Inicialmente, o aplicativo estará disponível
para smartphones com o sistema operacional Android.
Top Ciência
Top Ciência – www.topciencia.com.br – é uma premiação que reúne profissionais com interesse no desenvolvimento de pesquisa científica para a agricultura,
objetivando aumentar os níveis de proteção, segurança,
produtividade, qualidade e rentabilidade das lavouras,
com o uso de tecnologia da BASF. Uma relevante contribuição para fomentar a pesquisa por meio do conceito
Open Innovation (Inovação Aberta) que gera inovação e
promove o intercâmbio entre pesquisadores.
O Prêmio Top Ciência, realizado anualmente, é um
dos mais importantes fóruns internacionais de aprendizado e desenvolvimento técnico, científico e agrícola. Está
em sua sexta edição e já avaliou mais de 1.200 estudos.
Dele participam pesquisadores, cientistas, agricultores e
consultores de países da América Latina que se destacaram com trabalhos científicos inovadores em prol da
agricultura da região. A premiação é uma iniciativa para
fomentar o investimento em pesquisa, visando elevar o
conhecimento acerca das ferramentas necessárias para o
aumento de produtividade, qualidade e sustentabilidade
nas lavouras.
Em 2011, o Prêmio passou por Argentina, Costa Rica,
Equador e terminou no Brasil, onde os melhores trabalhos
de toda a América Latina foram apresentados e julgados

considerando-se: a inovação da proposta; a viabilidade de
implementação prática; a qualidade dos resultados alcançados; o cumprimento dos objetivos propostos; a fundamentação teórica e metodológica; e o amparo bibliográfico dos estudos.
AgCelence®: agricultura de excelência
A BASF investe para que o profissional possa se superar em produtividade, qualidade e rendimento da lavoura.
O desafio em 2010 foi reativar o trabalho de posicionamento conceitual da marca no mercado, visando a estabelecê-la como diferencial competitivo. Globalmente,
a companhia passou a trabalhar o conceito de AgCelence®, que significa Agricultura de Excelência. AgCelence®
é a marca BASF para tecnologias e sistemas que proporcionam plantas mais saudáveis, maior rendimento e qualidade superior, maximizando o retorno do agricultor sobre
o investimento. Produtos com benefícios AgCelence®
fornecem soluções que vão além da proteção de cultivos,
traduzindo-se em plantas mais saudáveis, com maior rendimento e tolerância ao estresse. O portfólio proporciona
ganhos adicionais de produtividade e qualidade superior
do produto final.
A empresa concentrou esforços na comunicação do
conceito, associando a marca não apenas a produtos,
mas também permeando todas as suas ações, serviços
e sistemas de produção que vão muito além da simples
proteção de cultivos.
Nova forma de relacionamento
A BASF reposicionou a forma de se relacionar com os
seus públicos de interesse. O foco do cliente foi fortalecido em diferentes perspectivas. As mudanças são traduzidas nas seguintes formas de se repensar a mentalidade
do negócio:
> De nós para eles;
> De monólogo para diálogo;
> De produtos para soluções;
> De vendas para assessoramento;
> Conexões globais e locais.
Os diferentes públicos passaram a ter acesso a ações
bem focadas. Desde o mercado-alvo (produtores agrícolas) até o público chamado internamente de influenciado-
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res – formado por pesquisadores, professores universitários, agrônomos e técnicos que influenciam
a compra de defensivos agrícolas pelos produtores
rurais –, todos foram contemplados com ações direcionadas.
Para efetivar esse processo de mudança, muitas ações foram aperfeiçoadas ou introduzidas. Os
objetivos eram bem específicos: criar mais valor na
relação, ampliar sua relevância ante os seus clientes e fomentar a fidelização e a diferenciação ante
a concorrência.

A Basf treina
periodicamente
as equipes dos
seus canais de
distribuição,
disseminando
conhecimento
necessário para o
uso responsável de
seus produtos

Gerenciamento de Território
Uma equipe de Representantes Técnicos de
Vendas desenvolve serviços adicionais aos produtores rurais. São assessores que indicam o uso
adequado de produtos e disseminam os diferentes serviços da BASF aos seus clientes. Eles têm a função de dar
assistência completa ao produtor e se aproximar cada vez
mais deles, conectando a BASF aos seus consumidores.
Assistência Técnica
Equipe de campo formada por engenheiros agrônomos, com o papel de multiplicar conhecimento aos
profissionais dos canais de distribuição. Treinamentos
técnicos, dias de campo, palestras e visitas de assistência técnica às propriedades são realizados continuamente
para difundir a tecnologia e promover o uso responsável
dos produtos fitossanitários.

Dias de Campo
O evento “Dia de Campo” comprova, na prática, os resultados das soluções BASF. No programa, especialistas
visitam produtores de diferentes culturas e regiões do país
e acompanham os resultados e a aplicação de defensivos
durante todo o ciclo da cultura. Para concluir, um relatório completo informa os produtos utilizados, a eficácia,
a dosagem, o desempenho e tudo o que é preciso saber
para produzir mais gastando menos.
Qualificação de Distribuidores
A BASF, por meio de programas como o QUALIFICAR,
orienta a sua rede de distribuição sobre procedimentos
de segurança, saúde e meio ambiente, contribuindo para

melhorar as condições de
trabalho e reduzir o risco
de acidentes na logística
de produtos fitossanitários.
A empresa treina periodicamente as equipes dos
seus canais de distribuição, disseminando conhecimento necessário para
o uso responsável de seus
produtos.
Programa
EPI da BASF

A empresa estabelece
parcerias com seus transportadores e fabricantes de EPI para garantir que as vestimentas de proteção e seus acessórios (luvas, respiradores,
botas, viseiras etc.) cheguem aos canais de distribuição
a preços competitivos, além de promover dias de campo, palestras e treinamentos para conscientizar agricultores sobre a necessidade do uso dos EPI. É por meio do
Programa EPI que a BASF promove a segurança e o uso
responsável de seus produtos. Em 2011, esse programa
completou 13 anos e atingiu a marca de 700 mil kits de
EPI comercializados.
Mais conhecimento
mercadológico e comunicação
Para fortalecer a comunicação e o relacionamento
com os seus públicos, a área de marketing da BASF passou a centralizar em uma prestadora de serviços o papel
de Centro de Inteligência em Comunicação Integrada de
Marketing da BASF, valendo-se da integração e do alinhamento das ferramentas de marketing e das unidades de
negócio do Grupo MTCom. O trabalho iniciou com pesquisas junto aos consumidores finais e aos canais do trade.
Toda a comunicação publicitária foi então elaborada
com foco prioritariamente no produtor rural e na criatividade. Com a estratégia, buscou-se fugir do “lugar comum” em que normalmente se posicionam os anúncios
do setor agrícola, e procurou-se trazer humor às mensagens na medida certa para melhor recepção do público-alvo. O processo obedeceu às restrições impostas pela
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legislação quanto à publicidade de defensivos agrísumos são mais modernos.
Os números
colas e garantiu o alinhamento entre as peças direReafirma também que todos
demonstram
cionadas ao trade, aos produtores rurais, às equios profissionais possuem o
a evolução da
pes de vendas e aos demais públicos.
seu valor para a sociedade
Foram desenvolvidas campanhas para os proe observa que o seu desafio
produtividade,
dutos Nomolt®150 e Imunit®, Opera®, AgCelené ajudar o povo brasileiro,
destacando
a
ce®, Sistema AgCelence, Basagran®, Brio®, Kifix®,
principalmente os habitanprodução agrícola
Sistema de Produção Cultivance, Portfólio Feijão,
tes dos centros urbanos, a
Portfólio Batata, Pix® HC, Regent® Duo, Standak®
reconhecer e a valorizar a
brasileira e que a
Top, Abacus® HC e Digilab, entre outros.
contribuição do agricultor
agricultura
é
uma
O grande volume de peças publicitárias da BASF
para a sociedade.
vocação do Brasil
em 2010 representou a conscientização da empreDisponível, inicialmensa quanto à necessidade de gerar e manter valor
te, no YouTube e no site
entre os consumidores finais. As campanhas trouwww.planetafaminto.com.
xeram maior força à marca e também ao trade – que já
br, o vídeo desenvolvido pela agência e21 com argufazia parte das ações de marketing da BASF – por meio de
mentos baseados em dados oficiais e públicos, enfatiza
peças até então ainda não utilizadas (como broadsides) e
a vocação brasileira para a agricultura. O investimento
vídeos de treinamento.
contemplou animações criativas para deixar a apresentação ainda mais interessante. A aposta, ao empregar uma
Planeta Faminto: homenagem ao agricultor
linguagem irreverente e seguindo um modelo que se torA miséria é um dos principais problemas do planeta.
nou clássico na internet, foi na viralização (grande dissePromover simultaneamente o desenvolvimento econôminação de visualização através da internet). O vídeo está
mico, social e ambiental é o maior desafio da humanidaalinhado ao posicionamento da empresa, colocando o
de nos próximos anos. Sem a agricultura, o problema não
produtor rural como o agente de transformação e a BASF
será resolvido.
como parceira na busca de uma agricultura de excelência.
Em 2011, a BASF completou um século de presença no
Dada a repercussão positiva desse vídeo, criado esBrasil e lançou um vídeo para homenagear o agricultor
pecialmente para a internet, foi lançada, em 2011, uma
brasileiro: “Um Planeta Faminto e a Agricultura Brasileira”.
grande campanha publicitária com o objetivo de ampliar
Com essa ação, a empresa buscou promover a imagem
a discussão acerca do aumento na demanda por alimento
dos agricultores, além de divulgar as conquistas alcançaem todo o mundo e da contribuição do produtor rural
das por meio da pesquisa e da ciência ocorridas.
nesse cenário. Além de provocar a interação da sociedade
O vídeo reúne um conjunto de dados divulgados por
com o conteúdo, a intenção foi aproximar a marca BASF
entidades nacionais e internacionais de alta credibilidade
dos seus públicos estratégicos e, principalmente, consolie reputação. As informações podem ser facilmente comdar toda a construção do seu posicionamento (branding).
provadas. Os números demonstram a evolução da proA campanha, que objetivava atingir a população em
dutividade, destacando a produção agrícola brasileira e a
geral de todas as regiões do Brasil, foi planejada para ter
vocação para a agricultura no Brasil, bem como o fato de
abrangência nacional. Entre a população rural, o públicoque o país pode aumentar a produção de alimentos sem
alvo se constituía de agricultores de ambos os sexos,
destruir suas florestas.
maiores de 18 anos – que formam efetivamente o merAo confirmar o aumento de produtividade, a BASF recado consumidor da BASF. Já entre a população urbana,
laciona que isso só foi possível devido a maior adoção
a mídia foi direcionada para pessoas de ambos os sexos,
de tecnologia gerada pelos profissionais que trabalham
com idade superior a 18 anos e pertencentes às classes
com ciências agrárias. As sementes são melhores, os fersocioeconômicas A e B, devido ao seu importante papel
tilizantes, maquinários, defensivos agrícolas e outros inna formação da opinião pública.
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O plano de comunicação comtemplava ações na internet, mídias sociais, mídia impressa e veículos segmentados de sustentabilidade.
Essa ação promocional utilizou mídias nunca antes
exploradas pela empresa, como na abertura dos grandes
cinemas e também na TV TAM. O objetivo é engajar ainda mais membros da sociedade no importante papel do
agricultor.
Entre outras ações de marketing e comunicação estão
a utilização dos canais de mídias sociais digitais da empresa, o relacionamento com a imprensa e eventos com os
demais stakeholders.
Resultados
Geração de valor para o agronegócio
A BASF permanece atenta a sua posição de parceira estratégica dos seus clientes. Portanto, aumentar a
percepção de valor do produtor rural e do agronegócio
brasileiro é essencial. Para isso, não mede esforços para
conscientizar sobre o desafio de alimentar uma população crescente.
A campanha “Um Planeta Faminto e a Agricultura Brasileira”, lançada em 2011, já foi assistida por mais de três
milhões de pessoas, até janeiro de 2012. Com isso, o objetivo de ampliar a discussão sobre o aumento da demanda por alimentos em todo o mundo foi atingido, além de
engajar ainda mais os membros da sociedade sobre o importante papel do agricultor na vida das pessoas.
Um sucesso desde o seu lançamento, o vídeo que deu
origem à campanha, postado no YouTube, soma quase
400 mil visualizações e conta com uma média de 1.200
novas page views por dia. Esses números se equiparam às
grandes campanhas publicitárias de TV que são disponibilizadas ou têm parte na web.
A proposta dessa ação foi tão bem aceita que passou a ser
encarada como um projeto mais amplo de geração de valor
para o agronegócio brasileiro. Duas mil cópias em DVDs do
vídeo foram feitas e distribuídas para organizações, universidades e entidades rurais, além de ter sido facilitada a sua
divulgação para veículos de comunicação, multiplicadores
de opinião e lideranças empresariais e políticas. O material
também serviu como conteúdo de apresentação para as
áreas de venda e de assistência técnica. Muitas pessoas e
entidades fizeram download do vídeo e outros receberam o

arquivo. Há uma estimativa de que mais de 150 mil pessoas
já tenham vizualizado essas apresentações em centenas de
eventos e encontros por todo o Brasil.
Para ampliar ainda mais o impacto do vídeo e do projeto de valorização, a campanha foi disseminada on-line,
com veiculação de banners e links em portais e sites setoriais e gerais, com o tema “Planeta Faminto”, que direciona o internauta para o site da BASF Agro, em cuja home
page o vídeo é acessado.
O foco seguinte foi gerar impactos novos em um público não rural, extrapolando o alcance para uma grande
massa urbana. A veiculação de uma versão especial de 1
minuto do vídeo do “Planeta Faminto”, com nova locução, nova trilha, cenas com um produtor real na TV TAM
(veiculada na maioria dos voos nacionais e internacionais,
impactou mais de 2,6 milhões de pessoas) e nos principais
cinemas do Brasil (mais de 170 mil pessoas já assistiram).
A estratégia de agregar valor ao agronegócio e, mais
especificamente, para os produtores rurais, está conectada à BASF, que se posta ao lado de seus clientes. A empresa, junto aos seus parceiros, elabora soluções inteligentes
que ajudam a construir o futuro – seja no desenvolvimento de produtos de qualidade cada vez maior, seja na
construção de mais reconhecimento para todos os seus
públicos estratégicos.
Melhor comunicação,
relacionamento e reconhecimento
As estratégias e ações mercadológicas obtiveram ganhos expressivos. Expandiram-se de tal forma que algumas campanhas começaram a veicular o mesmo material
produzido no Brasil em outras unidades da BASF na América Latina. Assim, a unidade brasileira se tornou referência como anunciante. O reconhecimento foi ainda mais
evidente com o agraciamento da Unidade de Proteção de
Cultivos da BASF com o Grande Prêmio de Anunciante do
Ano, no Prêmio Colunistas Propaganda RS 2010. Mas o
maior resultado de estratégia de comunicação e de relacionamento foi o fortalecimento junto aos seus consumidores. A marca ganhou força com a conquista de espaço
no mercado e reafirmou o seu papel de parceira do produtor rural e líder em inovação – aumentando a produtividade no campo.
A BASF acredita na possibilidade de transformar a quí-
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mica da vida, construindo um futuro sustentável. Nestes
100 anos de Brasil, a companhia tem comprovado ser
possível inovar e desenvolver tecnologias que agreguem
valor real e permitam aos agricultores aumentar a rentabilidade financeira, às pessoas ter produtos mais qualificados e que o equilíbrio entre a produção e a biodiversidade
seja promovido.

Ao longo dos anos, a BASF vem se mantendo atenta,
conectada, a fim de que todos obtenham um desempenho melhor no agronegócio. Sistematicamente, busca
habilitar o mercado a produzir mais e melhor, trabalhando
em conjunto com os seus clientes e parceiros, para gerar
mais valor para seus produtos e, consequentemente, mais
qualidade de vida para a sociedade.

FONTES
ABBA: Associação Brasileira da Batata www.abbabatatabrasileira.com.br
ABAGRP: Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto
www.abagrp.com.br
BASF: Livro Basf Brasil 100 anos – Transformando a química da vida
CANAPLAN: www.canaplan.com.br
CEPEA: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ/USP www.cepea.esalq.usp.br
DIEESE: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos www.dieese.org.br
EMBRAPA Hortaliças (CNPH) www.cnph.embrapa.br
EMBRAPA Monitoramento por Satélite www.cnpm.embrapa.br
ESPM - Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM e Centro avançado de Estudos e Pesquisa de Mercado ESPM – Estudo sobre o
que a cidade pensa do agronegócio - 2011
FAO/UN: Food and Agriculture Organization www.fao.org
FAO-FAOSTAT Database Results www.apps.fao.org
FEBRADP: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha: www.febrapdp.org.br
FGV: Fundação Getúlio Vargas (AgroAnalysis) www.agroanalysis.com.br/
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística www.ibge.gov.br
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento www.agricultura.gov.br
MDIC/SECEX: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior www.mdic.gov.br
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development www.oecd.org
SEAB: Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento do Paraná (DERAL) Departamento de Economia Rural www.seab.pr.gov.br

Laura Brito Pires é Gerente de Comunicação & Relacionamento – BASF Proteção de Cultivos/Brasil
Angela Neves é Coordenadora de P&P – Comunicação de Marketing – BASF Proteção de Cultivos/Brasil
Alberto Meneghetti é Diretor da e21 Multicomunicação
Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento
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Dori Alimentos
Jean Carlos Paiva

Um gigante nacional
em plena expansão
Há 45 anos, a Dori Alimentos produz e comercializa produtos de alta qualidade nos segmentos de
candies e snacks. Com faturamento anual de R$ 500 milhões e geração de 2.400 empregos diretos,
a marca tem forte presença no mercado nacional e vem crescendo de forma constante no cenário
internacional.

A Dori nasceu em 1967 como Guri, e nove anos depois
adotou a razão social de Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Já nos anos 1980 iniciou-se um ciclo de expansão, com
a compra da fábrica de balas Ouro Verde, de Rolândia (PR).
Nos anos seguintes, foram abertas filiais em São Paulo e
em outros estados.
A empresa se destaca, também, por acompanhar as
práticas mais modernas de gestão e governança corporativa. Na área ambiental, por exemplo, deu início em 2000
ao tratamento de efluentes na unidade de Rolândia. Ainda nos anos 2000 implantou o Sistema Dori de Segurança
Alimentar e o Boas Práticas de Fabricação.
Em 2003, quando adotou a razão social Dori Alimentos,
a empresa já havia publicado o seu primeiro balanço social.
Nos últimos anos, a companhia recebeu premiações
importantes – em excelência empresarial, em gestão de
pessoas e em produtos, além de receber os selos Ibase e
Abrinq.
Nova gestão
No início de 2011, a Dori Alimentos consolidou seu
processo sucessório e colocou-se de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, preparando-se
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Linha do tempo
1945
> SANTO BARION ingressa no mercado de confeitos como sócio da DOCES CRISTAL, depois transformada em AILIRAM.
1967
> Fundação da indústria GURI, que em 1976 passa a ser denominada de DORI.
1981
> AILIRAM é vendida para a BEATRICE FOODS (hoje controlada pela NESTLÉ).
1986
> Criação da unidade fabril 40, na avenida Carlos Tosin, em Marília/SP.
1989
> A DORI compra e incorpora a Fábrica de Balas Ouro Verde, em Rolândia/PR.
1995
> JOÃO BATISTA doa seus bens aos filhos – entre eles as cotas DORI para João, Luis, Carlos e Vitor, permanecendo
como presidente executivo.
1988
> Aquisição das primeiras cotas da DORI por JOÃO BARION.
1989
> DORI compra e incorpora a Fábrica de Balas Ouro Verde, em Rolândia/PR.
1995
> JOÃO BATISTA doa seus bens aos filhos – entre eles as cotas DORI – para João, Luis, Carlos e Vitor, permanecendo
como presidente executivo.
1997
> Aumento da participação da família Barion no negócio DORI, concentrando e passando a 88% das cotas.
1998
> A multinacional KPMG é contratada para desenho da estrutura organizacional e plano estratégico.
2000
> A DORI fatura 20 vezes o volume de 1988, consolidando-se como empresa relevante em alimentos.
2003
> Inauguração do Centro de Distribuição (CD).
> Aquisição de terreno vizinho da filial de Rolândia/PR, com 23 mil m².
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2004
> Demonstrações financeiras da DORI passam a ser auditadas por empresas de auditoria independente.
2005
> Ampliação de 2.000m² da unidade fabril 40.
> Início do processo sucessório de JOÃO BARION, com a contratação da consultoria Höft.
2006
> Constituição de holdings familiares que passam a ser as únicas sócias da DORI.
2007
> Comemoração dos 40 anos da DORI, então com mais de 2 mil empregados.
> A DORI é citada no livro Bench Mais como uma das empresas com as melhores práticas de gestão ambiental.
2008
> A DORI recebe Prêmio de Excelência Empresarial do CIESP.
> Adoção de boas práticas em governança corporativa.
> Início do conselho de administração.
> Contratação da consultoria MSCI para plano de sucessão e plano estratégico.
2009
> Fica definido que o novo presidente executivo será um dos administradores cotistas da DORI.
> A DBM do Brasil é contratada para estruturar o perfil do novo residente.
> Operação de venda de cotas entre holdings aumenta a participação da família Barion para mais 91% do capital social.
2010
> CARLOS BARION é eleito por unanimidade pelo conselho de sócios e é recomendado pelo conselho de administração.
> A DORI registra 2.400 empregados e volume de faturamento 25 vezes superior ao de 1988.

para novo salto nos negócios.
Com a concordância dos demais acionistas, Carlos Bodini Barion assumiu a presidência executiva da Dori, substituindo no comando da empresa o seu pai, João Baptista
Barion, nomeado para a presidência do Conselho de Administração por meio das mais modernas técnicas e processos de governança corporativa. A mudança significou
novos ares para ambos, que assumiram papéis de relevância para dar continuidade ao crescimento da Dori, que fechou 2011 com faturamento de R$ 450 milhões, gerando
2.400 postos de trabalho.
O plano de sucessão começou a ser estruturado em

2005, com a gestão da Höft – Bernhoeft & Teixeira, e mais
recentemente passou para a MSCI Governança e Estratégia, que atende a processos de governança corporativa,
estratégia e gestão predominantemente em empresas
com estrutura familiar de capital. Houve também a participação da DBM do Brasil, que cuidou da identificação do
Perfil Profissional e do Mapeamento de Competências em
Gestão para o coaching executivo e de sucessão.
“Os valores da empresa, de transparência e respeito
nas relações, qualidade e compromisso com a sustentabilidade em busca de resultados sólidos com muito
profissionalismo, foram mantidos e reforçados na minha
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gestão”, afirma Carlos Barion. Ele segue com o desafio inicial de sua gestão de aumentar a presença
no varejo, hoje responsável por aproximadamente
25% das vendas da companhia, sem perder volume no atacado. Se depender da capacidade produtiva das três fábricas, duas em Marília (SP) e uma
em Rolândia (PR), de 9 mil toneladas de produtos/
mês, não haverá problemas.

Mais de 60 países,
incluindo todos
do Mercosul,
Austrália, África
do Sul, parte da
Europa e Estados
Unidos, importam
os produtos
da marca Dori
Alimentos

Sustentabilidade nos negócios
O simples ato de saborear uma bala de goma
é, para os engenheiros da Dori, um desafio constante. A empresa busca sempre inovar e oferecer
qualidade aos seus clientes. Yogurte 100, Bolete,
Disqueti, Pettiz, Deliket e Gomets, apenas para citar as marcas mais conhecidas do público, também
ganharam a preferência de americanos, canadenses, sulamericanos e africanos, entre outros.
Mais de 60 países importam os produtos da marca. O
sucesso é resultado de muito trabalho e investimento em
processos sustentáveis de altíssima qualidade aliados a
trabalhos de distribuição e marketing cada vez mais estratégicos.
A fábrica matriz da Dori, em Marília, é totalmente inovadora no processo de geração de energia pela queima da
casca de amendoim. A empresa instalou um sistema de lavagem de gases para caldeiras, que reduz as emissões CO2
e possibilita o tratamento de resíduos sólidos lançados na
rede de esgoto.
Já em Rolândia, no Paraná, a geração de energia renovável é realizada por outros processos de biomassa. A
fábrica, que produz cerca de 350 toneladas de doces por
dia, está utilizando, desde 2003, o efluente tratado para o
projeto de fertirrigação de uma área agrícola de 150 mil
metros quadrados, destinada ao plantio de feno e de eucaliptos que são transformados em biomassa para geração
de energia.
“A extração de matéria-prima (cavacos de madeira) serve para abastecer as caldeiras da fábrica, enquanto o feno
é utilizado por criadores de cavalos da região”, explica
Carlos Barion, presidente da Dori.
Em média, 90% das cascas de amendoim utilizadas na
produção da Dori são fornecidas por terceiros. O restante
é gerado pela matriz. Todos os fornecedores são rigoro-

samente escolhidos e precisam ser certificados para
trabalhar na Dori. “Criamos
um mercado que gera oportunidades para as famílias da
região, que se multiplicaram
em empregos e renda”, afirma Barion.
Mercado
voluntário de
crédito de carbono

Com essas e outras iniciativas nesse sentido, um
novo horizonte surgiu nos
planos de negócios da Dori,
que está se capacitando para vender créditos de carbono
no mercado voluntário. O projeto de certificação e aquisição dos créditos de carbono está sendo acompanhado
pela consultoria CantorCO2e a estimativa é que a empresa já tenha acumulado 80 mil créditos com a redução de
emissões de gases do efeito estufa.
Para alcançar esse desempenho, a empresa investiu
R$ 179.947,41 até o momento, do orçamento total aprovado de R$ 2,5 milhões, para a reformulação de muitos
processos nas duas unidades de Marília e na unidade de
Rolândia, o que permitiu a troca de combustível fóssil pela
queima de biomassa.
Parceria com o ITAL focando em inovação
A empresa firmou, recentemente, parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), uma das instituições mais reconhecidas desse segmento. A novidade tem
relação com o atual foco da empresa, que trabalha para
desenvolver processos produtivos, linhas de produto e
projetos inovadores com o objetivo de reforçar o DNA de
inovação que a acompanha desde a sua fundação.
A partir dessa parceria, a Dori passa a ter o apoio do
ITAL com relatórios técnicos de avaliações de tendências de inovações por meio da inovadora metodologia do
“Radar Tecnológico”, que tem como base o mapeamento
de tendências do mercado no que se refere a produtos e
processos. A parceria está composta por patrocínio, exposições e seminários do setor de alimentos, reuniões de
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apoio com o setor de PD&I da instituição e realização de
workshops exclusivos para apresentação dos resultados
de Tendências e Inovações da empresa. “Entendemos que
o foco em inovação é primordial para o desenvolvimento
de nossas linhas de produtos, processos de gestão e logística, contribuindo para alcançar maior presença no varejo,
onde esperamos crescer 18% este ano,” diz Carlos Barion,
presidente da Dori Alimentos.
A preocupação em inovar sempre fez parte do dia
a dia da Dori. Com portfólio de aproximadamente 350
itens (SKUS), a empresa atualmente fabrica e comercializa
marcas reconhecidas pelo consumidor, entre elas Yogurte 100, Bolete, Disqueti, Pettiz, Deliket e Gomets. Marcas
que também ganharam a preferência de consumidores de
mais de 60 países, incluindo todos do Mercosul, Austrália,
África do Sul, parte da Europa e Estados Unidos.
“A parceria com o ITAL vai nos permitir ampliar ainda
mais as nossas fronteiras e a nossa capacidade de produzir
com criatividade e eficiência”, finaliza Barion.
Liderança
A Dori Alimentos foi eleita líder nacional na categoria chocolates confeitos, conforme aponta a “Pesquisa
5 mais Nielsen”, divulgada pela revista SuperVarejo. Esse
resultado está relacionado à produção das pastilhas de
chocolate Disqueti, sucesso da marca há 18 anos e que
hoje é praticamente sinônimo de categoria. “Entendemos
esse reconhecimento como resultado da nossa preocupação em desenvolver produtos inovadores, que acompanham as tendências do mercado, e que agradam aos
consumidores,” diz Jean Carlos Paiva, gerente Nacional de
Marketing da empresa.
Uma prova disso foi a recente conquista com o prêmio
“Food Ingredients Excellence Awards 2012”, na categoria
de Produto Alimentício mais inovador, em que a empresa
ficou entre os três finalistas de mais de 400 produtos inscritos com a marca Disqueti e o produto Pastilha de Chocolate recheada com Semente de Girassol.
Segundo Paiva, o bom desempenho na pesquisa também está associado à estratégia da empresa em aumentar
de 36% para 47% a sua participação no varejo, que hoje
responde por aproximadamente 25% de suas vendas.
“Crescer o nosso market share no varejo nos deixa mais
próximos do consumidor final”, argumenta. Com um port-

fólio atual de aproximadamente 350 itens (SKUS), a Dori
estima fechar o ano com 18% de crescimento e, para isso,
reservou R$ 15 milhões no orçamento de 2012, valor destinado à continuidade da ampliação de sua capacidade
produtiva e de distribuição.
Com apresentação alegre e colorida, a linha Disqueti é
composta por seis versões diferentes: Disqueti Chocolate, Disqueti Love (pastilhas em formato de coração), Mini
Disqueti Chocolate, Disqueti Tão, Disqueti de Amendoim
e o recente lançamento da marca, o Disqueti Semente de
Girassol. Ao combinar o chocolate com as propriedades
da semente, a novidade atende à demanda crescente do
mercado por produtos que associam nutrição e sabor.
Ampliação dos canais de distribuição
A Dori Alimentos estima fechar 2012 com 18% de
crescimento, percentual que vai elevar o faturamento de
R$ 450 milhões registrado em 2011. O desempenho positivo da empresa, aliás, tem se mantido constante, considerando-se que em 2010 o seu faturamento foi de R$ 429
milhões, com crescimento de 13,5% em relação a 2009.
Para atingir as metas previstas para 2012, a Dori deu início a um conjunto de ações que visa aumentar de 36%
para 47% a sua participação no varejo, que hoje responde por aproximadamente 25% de suas vendas. O primeiro
passo foi investir, ainda em 2011, na construção de uma
nova unidade de produção de amendoim, vislumbrando um mercado crescente para essa linha de produto.
Disposta a manter a sua vocação para o crescimento, a
empresa também reservou R$ 15 milhões no orçamento
de 2012, valor destinado à continuidade da ampliação de
sua capacidade produtiva e de distribuição, e as verbas de
marketing reservadas para este ano também têm cumprido papel importante com ações promocionais, de inovação e revisão de portfólio e lançamento de produtos focados em canais de vendas específicos.
A busca pelo aumento do market share no varejo contemplou em 2011 a inauguração de um centro de distribuição na cidade de Maceió, com o objetivo de elevar o
nível de serviço da empresa nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com uma área
de 1.200 m2, capacidade de giro de 1.000 pallets e 600
toneladas de produtos/mês, o empreendimento vai elevar
a receita da Dori em até R$ 36 milhões na região este ano.
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Exportação
operacional, com maior
A Dori Alimentos
Do total faturado pela Dori em 2011, R$ 46
velocidade e flexibilidade,
estima
fechar
milhões foram provenientes de exportações.
atributos essenciais para
2012 com 18%
Atualmente, a empresa exporta para mais de 60
que a empresa atenda com
destinos, e essa estreita ligação com o mercado
eficiência no atacado e no
de crescimento,
internacional obriga a adoção de rigorosos provarejo.
percentual
que
cessos de qualidade, pois as linhas de produção
Outra novidade é o lavai elevar o
são constantemente auditadas para verificação
boratório montado com
de conformidade com normas internacionais, a
os mesmos equipamentos
faturamento de
exemplo da British Retail Consortium (BRC), norda fábrica, que desenvolR$
450
milhões
ma global de segurança de alimento, e do Food
verá produtos em escala
registrado em 2011
and Drug Administration (FDA).
menor, sem a necessidade
A Dori também é referência em melhores práde interromper a linha de
ticas no Programa Pró-Amendoim, conferido pela
produção. A inovação vai
Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau,
garantir a agilidade no desenvolvimento de novos produAmendoim, Balas e Derivados (ABICAB). Trata-se de um
tos para apresentação ao mercado e aumento do número
programa de autorregulamentação em que as empresas
de itens comercializados.
associadas comprometem-se a manter um comportaA implantação também consumiu investimentos signimento industrial ético, implantando Boas Práticas de Faficativos para a aquisição de equipamentos de ponta, tais
bricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de
como seletoras eletrônicas, torrador e secador contínuo,
Controle (APPCC). Essas medidas visam garantir a qualiempacotadeiras e um moderno laboratório de análises,
dade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios
para atender a controles com amostragens bem maiores
com os regulamentos técnicos, além da produção de alique o especificado por lei. “Já havíamos investido na unimentos seguros à saúde do consumidor.
dade cerca de R$ 6 milhões e, em 2012, para transformála em uma fábrica autônoma e integrada de derivados de
Nova fábrica
amendoim, aplicamos mais R$ 4 milhões. Até 2013, vaA Dori Alimentos inaugurou em 2012 uma nova fábrica
mos fazer outros aportes, totalizando R$ 15 milhões em
para a produção exclusiva de produtos de amendoins –
investimentos”, revela o presidente da empresa, Carlos
a Unidade 40, localizada no Distrito Industrial de Marília,
Barion.
interior de São Paulo. Os produtos feitos à base do grão
Todo esse investimento se justifica, considerando-se
respondem hoje por 24% das vendas líquidas da empresa
que a Dori é líder de mercado na categoria amendoins
no país, que esse ano projeta um crescimento de 18% nos
snacks, com 22,5% de participação, segundo dados Nielresultados, associando atuação no atacado, no segmento
sen de 2009. Some-se a isso o fato de que a empresa de
do varejo popular, o chamado mercado de preço único,
pesquisa audita apenas o varejo e a Dori tem 61% das suas
e aumentando a presença no varejo por intermédio dos
vendas no atacado. Com orçamento de receitas em 2012
distribuidores Dori, especialmente para amendoim.
superior a R$ 500 milhões, a empresa produz alimentos à
A nova unidade terá, inicialmente, um quadro de 200
base de amendoim há 30 anos. É uma das poucas marfuncionários, sendo 150 alocados na produção. São 12 mil
cas brasileiras certificadas com o selo Pró-Amendoim da
m² para a produção exclusiva de 3 mil toneladas mensais
ABICAB.
de confeitos doces e salgados de amendoim, distribuídos
O atual presidente da Dori, aliás, foi um dos precursoem um layout totalmente horizontal, usando o conceito
res e grande incentivador do programa. Também foi ele
sustentável de produção limpa, de fluxo contínuo, com
quem se empenhou para que a Dori integrasse a lista das
o mínimo de geração de resíduos, alta eficiência e total
11 empresas parceiras do Instituto Agronômico de Camacessibilidade. Esse conceito gera vantagem competitiva
pinas (IAC) que, por meio do Fundag, desenvolve novas
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variedades de sementes de amendoins, melhorando a
produtividade do Brasil.
Há 45 anos no mercado de candies e snacks, atualmente a Dori tem uma produção bastante expressiva em confeitos doces e salgados de amendoim. “Temos reservado
aos produtos à base de amendoim uma atenção especial
e, tanto nós da Dori quanto a nossa rede de distribuição
acreditamos num crescimento ainda mais acelerado para
os próximos anos”, diz Barion. Desde o ano 2000, a produção de amendoim no Brasil cresceu mais de 75% e a
produtividade avançou 60% com o uso de tecnologias de
última geração, sem falar que a safra brasileira cresce aceleradamente ano a ano, chegando a um patamar estimado
de meio milhão de toneladas/ano.
Fazem parte do portfólio de produtos de amendoins da

Jean Carlos Paiva é gerente nacional de Marketing da Dori Alimentos.

marca as linhas Dori e Pettiz. Os amendoins Dori estão disponíveis nos sabores Japonês, Torrado sem pele, Chocolate e Colorido. Já a linha Pettiz traz os tradicionais Pettiz
Special tipo Japonês, Torrado e Salgado sem pele, Coberto
com Mel, Crocante Natural, Crocante Cebola e Salsa, Crocante Pimenta Vermelha e Crocante Queijo.
Também merece destaque a forte presença do amendoim Dori tipo japonês, com embalagem de 200 g, no
segmento do autosserviço.
“Os produtos de amendoim da Dori têm excelente desempenho em todos os segmentos de mercado no Brasil
e, gradativamente, vêm ganhando a mesma projeção nos
mercados internacionais. Já temos tradicional presença na
América do Sul e agora estamos expandindo com a abertura em novos mercados globais”, finaliza Barion.
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ArcelorMittal Tubarão
Equipes de Meio Ambiente, da Vice-Presidência de
Operações, da Vice-Presidência Administrativa e da
Consultoria em Mudanças Climáticas

Contribuindo na redução
do aquecimento global
A responsabilidade ambiental é uma diretriz fundamental da gestão empresarial da
ArcelorMittal Tubarão, sendo parte indissociável do processo de evolução contínua da
empresa. Em reconhecimento às responsabilidades inerentes à posição de líder na indústria
do aço, o Grupo ArcelorMittal estabeleceu como compromisso fundamental atuar para
garantir a qualidade de vida das futuras gerações.

A meta é Transformar o Amanhã com ações globais,
planejadas e executadas em alinhamento com três valores
principais:
Sustentabilidade
Nosso compromisso com o mundo que nos rodeia está
além dos aspectos básicos e leva em consideração as necessidades das pessoas nas quais investimos e as comunidades onde operamos e que apoiamos. Essa abordagem de
longo prazo constitui o eixo central da nossa filosofia de
negócios.
Qualidade
Nossa visão supera os limites do presente para vislumbrar como será a siderurgia do futuro. A qualidade de nossos produtos depende da qualidade das pessoas. Por isso,
nosso objetivo é atrair e fomentar o desenvolvimento dos
melhores talentos, para oferecer soluções de qualidade superior a nossos clientes.
Liderança
Nossa clara visão de futuro nos permite criar constan-
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temente novas oportunidades. Esse espírito empreendedor
nos levou à vanguarda da indústria siderúrgica. Agora, nós
estamos nos movendo para além do que o mundo espera
da indústria do aço.
Dessa maneira, uma gestão ambiental responsável não
deve focar-se apenas no dia a dia da empresa e nos círculos
sociais imediatamente próximos, mas ser consistente o suficiente para que seus efeitos também resultem em ganhos
futuros. Desde 2001, a ArcelorMittal Tubarão possui a certificação ISO 14001 pelo seu Sistema de Gestão Ambiental
(SGA).
A busca pela crescente ecoeficiência na ArcelorMittal
Tubarão está incorporada ao planejamento estratégico,
através da diretriz que determina ser referência em gestão
ambiental.
Desde o início de produção da usina, em 1983, a companhia tem investido fortemente na melhoria contínua da
gestão ambiental, destacando-se o modelo energético baseado no reaproveitamento de gases, o desenvolvimento
de novas aplicações para coprodutos e a minimização das
emissões atmosféricas.
Dentro de sua visão abrangente de gestão ambiental, a
Empresa sempre procurou, através da participação proativa nos mais diferentes fóruns, criar sinergias que estimulem
procedimentos ambientalmente responsáveis, ao mesmo
tempo que incorpora novas informações e vivências sobre
a questão.
Nesse processo, foi uma das empresas fundadoras do
Centro de Coprodutos Aço Brasil, criado pelo Instituto Aço
Brasil, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de
coprodutos que venham a atender, com qualidade e de forma sustentável, diversas possibilidades de aplicações. Dessa
forma, assim como a qualidade do aço brasileiro é mundialmente reconhecida, o CCABrasil atua para assegurar a
mesma qualidade aos demais coprodutos do setor.
Em 2009, a ArcelorMittal Tubarão passou a ser a primeira
empresa produtora integrada de aço do mundo a comercializar créditos de carbono com o projeto denominado
“Otimização e Cogeração de Energia Elétrica”. Uma ação
que demonstra a determinação e o pioneirismo da organização para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, foco
e prioridade nas pautas governamentais de todo o planeta.
Esse é apenas um dentre os diversos projetos que, a cada
ano, reafirmam o compromisso da empresa com a susten-

tabilidade, em especial com os princípios dos direitos humanos, direitos do trabalho, proteção do meio ambiente e
combate à corrupção estabelecidos pelo Pacto Global da
ONU, do qual a ArcelorMittal é signatária.
Motivação e objetivo para o trabalho
A motivação é trabalhar na mitigação do aquecimento
global, que é um problema que afetará todos os setores da
economia e da sociedade a nível mundial, sendo os setores
energético, florestal e industrial os maiores emissores de
gases de efeito estufa (GEE) causadores do aquecimento.
Por conhecimento disso, a empresa decidiu investir continuamente na identificação e no desenvolvimento de diversos projetos na área de gestão de GEE e das mudanças
climáticas, alcançando ampla redução das emissões de GEE
e a melhoria energética de seus processos.
Participação e áreas responsáveis
O Programa de Gestão Estratégica das Mudanças Climáticas envolveu grande parte dos departamentos da empresa.
Os projetos são desenvolvidos pelas equipes das gerências
de Meio Ambiente, Operação, Engenharia e Controladoria,
com assessoria de empresa de consultoria especializada.
O departamento que centralizou todos os trabalhos e
coordenou as ações dos outros departamentos para que os
projetos acontecessem foi a Gerência de Meio Ambiente.
Houve participação externa de duas formas: uma delas,
na forma de consultas públicas realizadas com os atores interessados como parte do processo de validação dos projetos de MDL; a outra é a contratação de uma empresa de
consultoria especializada em Gestão de Carbono e Mudanças Climáticas para assessoramento.
Atribuições
O projeto é formado por uma equipe mista formada por
membros da empresa e de uma consultoria especializada
no tema das Mudanças Climáticas, conforme segue:
Equipe da Gerência de Meio Ambiente
> Estabelecimento do planejamento estratégico
> Políticas corporativas
> Assessoria às áreas para identificação de potenciais
projetos de redução de emissões de GEE
> Elaboração do inventário de emissões de GEE
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> Divulgação
> Padronização
> Desenvolvimento de projetos de MDL
> Capacitação das equipes internas
Gerências Operacionais e Engenharia
> Desenvolvimento tecnológico e implementação de
melhorias voltadas à redução de emissões de GEE
> Monitoramento das emissões de GEE
> Gestão do Balanço de Energia

> Comercialização de 346 mil toneladas de Reduções de
Emissões Certificadas, referentes ao projeto de aproveitamento do gás residual LD em seu primeiro projeto de MDL,
com consequente receita de US$ 5 milhões para o banco
alemão KFW;
> Mobilização de todas as áreas da empresa na identificação de oportunidades de redução de emissões e aumento da eficiência energética da produção;
> Criação de uma mentalidade corporativa focada na
redução de emissões e na implementação de Projetos de
Redução e de Planos Diretores.

Gerências de Controladoria
> Apoiar as unidades coordenadoras nas apurações das
análises dos investimentos relacionados com o novo empreendimento.
> Estabelecer procedimentos contábeis (Código de
Apropriação) visando viabilizar o controle nos diversos sistemas da empresa, quando solicitado.
> Disponibilizar relatórios e consultas proporcionando
informações de todas as despesas e receitas decorrentes da
análise financeira.
Empresa de Consultoria
> Assessoria na elaboração de inventários de GEE.
> Assessoria no desenvolvimento de projetos de MDL.
Duração
O Programa teve início em janeiro de 2002, com a finalização do Relatório “Oportunidades do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo no Brasil” e está em andamento de
forma contínua, sendo realimentado constantemente com
novas informações e tecnologias que abrem novas perspectivas e oportunidades, e que serão financiadas com os
retornos financeiros oriundos da venda dos CERs.
Principais resultados
Os principais resultados conquistados (indicadores
quantitativos e qualitativos) foram:
> Geração adicional de energia da ordem de 225 MW
somente com a recuperação de gases e calor residual dos
processos produtivos da empresa;
> Redução de emissões de 1,6 milhões de tCO2eq entre
2004 e 2011, com projeção de redução de 7,5 milhões de
tCO2eq até 2020;

Um aprendizado fundamental
Os estudos e projetos realizados na empresa têm contribuído para melhoria do desempenho ambiental, eficiência
dos processos, redução de custos e motivação dos empregados pela contribuição dos mesmos na redução das emissões de GEEs.
Continuidade e recomendações
para a reprodução da prática
A empresa considera como estratégia o desenvolvimento tecnológico, as expectativas das partes interessadas e
a busca por melhorias que diminuam os impactos da sua
operação, colaborando para uma sociedade sustentável.
Seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é certificado de
acordo com a norma ISO 14001 desde 2001.
Todos, o corpo Diretivo, Gerencial e de Empregados, assumem diversos compromissos, dentre os quais pode-se
destacar:
> Desenvolver ações que assegurem o cumprimento da
legislação e de outros compromissos ambientais subscritos
pela empresa;
> Manter aberto o diálogo com todas as partes interessadas, em antecipação e na resposta às manifestações quanto
aos aspectos ambientais;
> Promover iniciativas educacionais que valorizem a
conscientização ambiental das comunidades do entorno;
> Desenvolver programas de educação ambiental, estimulando seus empregados e os das empresas parceiras a
executarem as suas atividades e serviços levando em consideração os aspectos ambientais, de forma a prevenir os
possíveis impactos;
> Adotar práticas gerenciais apropriadas para utilizar de
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forma eficiente os recursos naturais;
da empresa;
A maior vantagem
> Reduzir emissões atmosféricas, efluentes hídri> Conhecer, avaliar e
do
Programa
de
cos e geração de resíduos;
adotar benchmarkings das
Gestão Estratégica
> Avaliar previamente os aspectos e impactos
melhores práticas;
ambientais decorrentes de suas atividades, produtos
> Estabelecer Indicadodas Mudanças
e serviços, bem como de novos empreendimentos
res-chave e realizar o MoClimáticas
é
o
fato
ou modificações;
nitoramento;
de que o Mecanismo
> Identificar, relatar e tratar as anomalias que pos> Manter o sistema
sam causar impactos ambientais;
continuamente atualizado
de Desenvolvimento
> Difundir entre fornecedores, prestadores de
e aprimorando as práticas
Limpo
torna
os
serviços, unidades de terceiros na empresa e clientes
já consolidadas.
projetos de redução
de coprodutos os princípios, procedimentos e requisitos pertinentes ao SGA;
Comentários
de emissões de GEE
> Estabelecer os objetivos e as metas ambientais
A linha mestra dos inmais
viáveis
associados aos aspectos ambientais significativos;
vestimentos sociais rea> Desenvolver ações técnica e economicamente
lizados pela ArcelorMittal
viáveis para reduzir as emissões de gases de efeito
Tubarão segue a estratégia
estufa;
de incentivar a criação de relacionamentos em rede, interli> Continuar a criar e implantar projetos que contribuam
gando os diversos agentes da sociedade.
para o desenvolvimento socioambiental (destaque aqui para
Todo o planejamento estratégico da empresa incorpoos projetos que geram redução de emissões de gases de efeira a decisão empresarial de construção de uma relação de
to estufa), proporcionando melhoria contínua dos processos
equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiene melhor qualidade de vida das comunidades do entorno.
tal na condução dos negócios, em linha com os princípios
do desenvolvimento sustentável.
A maior vantagem do Programa de Gestão Estratégica
Com esse compromisso, a empresa tem buscado invesdas Mudanças Climáticas é o fato de que o Mecanismo de
tir em equipamentos e sistemas de controle ambiental, bem
Desenvolvimento Limpo torna os projetos de redução de
como em educação e treinamento, serviços de gestão amemissões de GEE mais viáveis (ou possíveis) de serem imbiental, certificação, pessoal para atividades gerais de gestão
plantados e o retorno financeiro destes garantem a contiambiental, pesquisa, desenvolvimento, dentre outras. Em 2011,
nuidade de investimento nos projetos seguintes.
foram gastos cerca de US$ 18,7 milhões com itens ambientais.
Através do investimento direto em duas iniciativas reRecomendações/Conclusões
gionais, a empresa intensificou sua atuação para ampliar a
Para o sucesso num programa como este, tendo um degeração de renda e trabalho de comunidades vizinhas de
senvolvimento sustentável e que garanta a perenidade do
forma sustentável.
negócio, reduzindo passivos, acreditamos que é de suma
O compromisso da empresa com a sustentabilidade tem
importância:
como um dos pilares fundamentais a eficiência ambiental,
> Implantação de uma gestão proativa;
conquistada, principalmente, devido ao alto nível de conhe> O desenvolvimento de novas pesquisas e aplicações;
cimento, conscientização e integração dos colaboradores,
> Capacitar e desenvolver as equipes envolvidas com
que são responsáveis por colocar em prática os padrões do
novas metodologias que sejam eficientes e inovadoras;
Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
> Realizar parcerias com Institutos de Pesquisa / Empresas de Consultoria / Universidades / Órgãos GovernamenA ArcelorMittal Tubarão
tais / Comunidades;
A ArcelorMittal Tubarão, produtora mundial de semiaca> Realizar ações integradas junto às áreas operacionais
bados de aço, foi constituída em junho de 1976, como uma
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joint-venture de controle estatal, com a participação minoritária dos grupos Kawasaki, do Japão, e Ilva (ex-Finsider),
da Itália. Porém a sua operação começou em novembro
de 1983. Nesse período, a empresa criou e consolidou sua
liderança no mercado, passando por profundas transformações, intensificadas após a privatização em 1992. A partir
daí, passou a ser controlada por grupos nacionais e estrangeiros. Com um programa de investimentos voltado especialmente para atualização tecnológica, vem aumentando e
enobrecendo o seu mix de produção, além de realizar melhorias operacionais e ambientais.
Em 1996, a ArcelorMittal Tubarão recebeu a primeira certificação na Norma ISO 9001, e em 2001, a primeira certificação na Norma ISO 14001. Em 2002, diversificou a sua
produção com a implantação de um Laminador de Tiras a
Quente (LTQ), que incorpora a mais avançada tecnologia
disponível no mercado. Em 2003, teve início o Plano de
Expansão da produção para 7,5 milhões de toneladas/ano,
projeto anunciado à sociedade com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A publicação
do primeiro Relatório Ambiental auditado no Brasil e o início
da certificação de empregados pela ABM dentro do Programa Nacional de Certificação de Operadores (PNQC) também marcaram o ano de 2003.
Em 2004, consolidou a otimização da sua produção
para 5 milhões de toneladas/ano (placas e bobinas), com
a finalização da montagem da Central Termelétrica 4 (CTE
4), o que garante também a autossuficiência energética da
empresa, mesmo com a operação do LTQ. Em outubro de
2005, é criada a Arcelor Brasil. Resultado da união da Com-

panhia Siderúrgica Belgo Mineira, da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e da Vega do Sul, a Arcelor Brasil já
nasceu como um dos maiores grupos industriais do Brasil e
com capacidade anual de produção de 11 milhões de toneladas de aço. No mesmo ritmo de crescimento, na época a
CST alcançou a Certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde de acordo com a Norma OHSAS 18001.
Em junho de 2006, a Arcelor e suas subsidiárias passaram
a fazer parte do grupo ArcelorMittal, como consequência
da fusão entre a Arcelor e a Mittal. A ArcelorMittal Tubarão
atualmente faz parte do grupo ArcelorMittal, que é o maior
produtor mundial de aço em vendas e receita, com sede em
Luxemburgo, líder nos principais mercados, entre eles os de
automóveis, construção, eletrodomésticos e embalagens.
A ArcelorMittal possui uma extensa rede de distribuição,
padrões elevados de sustentabilidade, capacidade instalada para 118 milhões de toneladas ao ano de aços planos,
longos e inoxidáveis (cerca de 10% da produção mundial de
aço). Possui 61 plantas industriais em 27 países e em quatro
continentes (Europa/Ásia/Américas/África), sendo 29 unidades industriais para produção e beneficiamento de aço
no Brasil, na Argentina, na Costa Rica e na Venezuela. Mais
de 300 mil empregados em 61 países.
A Expansão da ArcelorMittal Tubarão iniciou sua operação em 2007. Com um investimento de US$ 1 bilhão, foram construídas novas unidades produtivas, que elevaram
a capacidade de produção de 5 milhões para 7,5 milhões
de toneladas por ano de aço – placas e bobinas a quente,
recuperando, assim, a participação da empresa no mercado
siderúrgico internacional.

Este case foi reconhecido na 10ª edição do Ranking Benchmarking Brasil, selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores
práticas. Mais informações www.benchmarkingbrasil.com.br

Equipe de Meio Ambiente:
Guilherme Correa Abreu, Gerente de Meio Ambiente, João Bosco Reis da Silva; especialista em Meio Ambiente; Leonardo Dias de Abreu,
especialista em Meio Ambiente; Bernardo Enne Correa da Silva, especialista em Meio Ambiente.
Equipe da Vice-Presidência de Operações:
Roney Gonçalves de Rezende, Gerente Geral de Produção de Gusa e Energia; Jadir Dadalto, Gerente Geral de Produção de Aço, Placas e
Bobinas; Agnaldo Pacífico Alves, Gerente Geral de Manutenção Central; Walter Luiz Correa Junior, Gerente de Produção de Aço; José Leal
Neto, Gerente de Produção de Energia.
Equipe da Vice-Presidência Administrativa e Financeira:
Paulo Henrique Wanick Mattos, Gerente Geral de Controladoria; Fábio Paiva Scárdua, Gerente de Análise do Negócio.
Equipe de Consultoria em Mudanças Climáticas:
Carlos Henrique Delpupo, Leandro Salvático, Carlos Shiguematsu Junior e Marcela Paranhos
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Mais recursos energéticos
preservando o meio ambiente
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é a terceira maior distribuidora de
energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida.
Nesses mesmos termos, ocupa a primeira posição entre as concessionárias do Norte–Nordeste.
Presente em 415 dos 417 municípios da Bahia, a Coelba atende a mais de 14 milhões de
habitantes em uma área de concessão de 563 mil km2. Hoje, a empresa conta com mais de 5,1
milhões de clientes, sendo 88% destes clientes residenciais.

Fundada em março de 1960 e privatizada em 31 de
julho de 1997, a Coelba foi a primeira aquisição do Grupo Neoenergia, terceiro maior investidor privado do setor
elétrico brasileiro, com investimentos de R$ 20,4 bilhões
desde a sua constituição, em 1997, até 2011. Formado por
26 empresas em 12 estados do país, atua em geração,
transmissão, comercialização e distribuição de energia.
Na distribuição de energia, é o maior grupo privado em
número de clientes, com 9,5 milhões de unidades consumidoras na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Na geração, também se destaca entre os maiores grupos
do setor elétrico do país. Possui capacidade instalada de
aproximadamente 1.553 megawatts (MW) e deve chegar
a 4.050 MW até 2019.
Este ano, a Coelba está investindo R$ 1,3 bilhão no sistema de distribuição de energia elétrica em todo o estado. O valor orçado representa uma evolução de cerca
de 20% em relação ao investido em 2011 e é um recorde na história de investimentos da empresa. Os recursos
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O programa de
responsabilidade
social da Coelba
reafirma seu
compromisso
com a
sustentabilidade,
alinhando
as ações e
estratégias de
negócio aos
princípios de
responsabilidade
socioambiental

estão sendo aplicados
em toda a Bahia, principalmente em obras
de expansão de rede,
construção de novas
subestações, manutenção, melhoria e modernização do parque
elétrico, além da ligação
de novos consumidores
nas zonas rural e urbana, de forma a sempre
atender aos clientes no
que se refere ao fornecimento de energia, em
quantidade e qualidade
adequadas.
A energia da Coelba é
um dos principais agentes de transformação do
estado. É por isso que a
empresa atua de forma socialmente responsável e investe em iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável, envolvendo colaboradores, acionistas, fornecedores, parceiros e comunidades numa relação pautada
no respeito, na atenção aos interesses das partes envolvidas, na preservação do meio ambiente e na perspectiva
de uma vida melhor.
O programa de responsabilidade social da Coelba –
Energia para Crescer – reafirma seu compromisso com a
sustentabilidade, alinhando as ações e estratégias de negócio aos princípios de responsabilidade socioambiental, destacando a educação, o meio ambiente, a cultura e
os projetos com foco na distribuição de energia elétrica
com frentes de atuação junto às comunidades.
Em 2006, com a adesão ao Pacto Global, a Coelba
passou a integrar uma rede mundial de empresas comprometidas com o desenvolvimento de políticas e estratégias, e a implantação e monitoramento de ações que
atendam aos princípios de Direitos Humanos, Direitos do
Trabalho, Proteção Ambiental e de Combate à Corrupção
contidos no documento das Nações Unidas.
Para aprimorar o relacionamento com os consumidores, a Coelba dispõe de 46 agências de atendimento,

14 agências móveis - veículos especialmente montados
para levar até os consumidores os serviços da concessionária - e mais de 1.300 pontos de atendimento da Rede
Coelba Serviços. Todos os municípios abastecidos com
energia da Coelba contam com pelo menos um centro
para receber reclamações, sugestões e solicitações do
público. Nesses pontos, também é possível fazer pagamento das contas e quitar débitos.
O case
Sistema Solar Fotovoltaico Pituaçu Solar:
Modelo Sustentável de Geração de Energia
Principal Motivação
A demanda mundial por eletricidade cresce rapidamente. A evolução tecnológica deixa a população cada
dia mais dependente dos recursos energéticos, e há a
necessidade de se garantir o acesso ao insumo básico do
desenvolvimento econômico e social: a energia elétrica.
Segundo o World Outlook Energy 2011, publicação da International Energy Agency (IEA), estima-se que 1,3 bilhão
de pessoas não tenham acesso à rede de energia elétrica
em todo o mundo.
No Brasil, dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 728.512
domicílios brasileiros não têm acesso a energia elétrica, o
que totaliza cerca de 2,4 milhões de pessoas sem acesso
a eletricidade no país. O estado da Bahia detém cerca de
20% dessa população, representando pouco mais de 146
mil domicílios.
Esses números demonstram a necessidade de se viabilizarem novas formas de geração de energia, ao mesmo tempo em que é necessário respeitar o modelo do
desenvolvimento sustentável e pensar em formas de se
atingir o objetivo de ampliação do setor energético sem
contribuir para a degradação do meio ambiente.
O grande desafio do Brasil nas próximas décadas, em
relação ao setor energético, é buscar atender aos crescentes requisitos de energia, satisfazendo princípios de
segurança, economia, eficiência, qualidade, garantia
universal de acesso a eletricidade e sustentabilidade. As
crescentes pressões ambientais sobre a exploração do
potencial hidráulico, localizado em sua maior parte na
região Norte do país, e os recursos energéticos situados
cada vez mais distantes dos grandes centros consumi-
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dores, têm feito cada vez mais necessária a criação de
novas soluções.
Diante do cenário do setor energético brasileiro, os
sistemas de geração fotovoltaicos despontam como
promissoras fontes de energia elétrica, já que a região de
instalação precisa apenas satisfazer algumas condições
ambientais relativas à radiação solar adequada.
O Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos
(CEPEL, 2004) informa que a incidência de energia solar
por ano no planeta é equivalente a 10 mil vezes o consumo energético no mesmo período. O território brasileiro
é privilegiado nesse aspecto, pois está situado relativamente próximo à Linha do Equador, de forma que não
se observam grandes variações de radiação na duração
solar do dia, o que torna a energia solar uma alternativa
muito interessante para o país.
Principais resultados/benefícios gerados
O Pituaçu Solar abre precedente para que outros sistemas da mesma natureza sejam implantados no Brasil ao
utilizar o modelo do Net-metering. O projeto contribuiu
para as discussões acerca da regulamentação da geração
distribuída a partir de fontes renováveis solares, tendo
obtida permissão de funcionamento mesmo antes de a
Agência Reguladora normatizar a operação de usinas do
seu porte. O modelo de mini e microgeração distribuída
foi regulamentado pela ANEEL, por meio da Resolução
482, de 17 de abril de 2012. A geração de energia em Pituaçu estimula o mercado de energias limpas na região,
reduz impactos socioambientais, com benefícios de duração em longo prazo, estimado em 20 anos, respeitando
o conceito de desenvolvimento sustentável, e torna-se
referência em produção de energia limpa conectada à
rede de energia elétrica.
Estima-se a produção de um excedente de 270 MWh/
ano, tomando-se como base a estimativa de geração de
630 MWh/ano e considerando-se a energia consumida
no estádio entre maio de 2010 e abril de 2011, que foi
de aproximadamente 360 MWh. Segundo as diretrizes do
sistema de compensação de energia, definidas na Resolução Normativa nº 482 da ANEEL, o excedente de geração de eletricidade injetado na rede originará créditos de
energia ativa. Esses créditos serão utilizados para compensar parte do consumo de energia elétrica do edifício

sede da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), uma unidade administrativa pertencente ao governo do estado da Bahia.
Do ponto de vista técnico, a usina fotovoltaica aliviará o carregamento do alimentador durante o período de geração, já que esse período não coincide
com o perfil de consumo da unidade e toda a energia
gerada será injetada na rede elétrica. Ainda haverá diminuição das perdas relativas a distribuição de eletricidade, já que o estádio se localiza em centro urbano,
próximo de região com alta densidade de carga. Logo,
as perdas ôhmicas serão reduzidas, já que a distância
entre usina e centros consumidores será significativamente menor.
O projeto estimula o mercado de energias limpas na
região, reduz impactos socioambientais, com benefícios
de duração em longo prazo. A iniciativa fomenta a utilização de fontes renováveis de geração de energia elétrica,
em especial a solar fotovoltaica, transformando assim o
mercado de energia, através do exemplo, e estimulando
o seu desenvolvimento.
Um aprendizado fundamental
A metodologia
A inovação do projeto Pituaçu Solar está no fato de
que parte da energia gerada será disponibilizada para o
sistema elétrico. É importante destacar que o período
de pico de geração da miniusina solar fotovoltaica de
Pituaçu raramente irá coincidir com o pico de consumo
do estádio, de forma que a geração acontece no período
do dia e a operação do estádio ocorre normalmente no
período da noite, havendo, assim, energia ativa excedente fornecida à rede de distribuição.
Recomendações para a
reprodução da prática adotada
O projeto Pituaçu torna-se pioneiro ao ser o primeiro
sistema fotovoltaico implementado em estádio de futebol da América Latina. Sob o prisma da Copa do Mundo
de 2014, percebe-se que há a possibilidade de replicação
do projeto nos outros estádios que estão sendo construídos ou que serão reformados, e a experiência prévia
ajudará as futuras instalações a prever possíveis limitações ou problemas. Expandindo o conceito do projeto

INSIGHTCase Studies

setembro/outubro 2012

62

Pituaçu para além dos estádios, nota-se que a
possibilidade de instalação de sistemas de geração de energia similares em prédios públicos de
diversas naturezas é altamente viável e benéfico
para a sociedade.

A inovação do
projeto Pituaçu
Solar está no
fato de que
parte da energia
gerada será
disponibilizada
para o sistema
elétrico

Descrição
O projeto Pituaçu Solar foi implementado no
estádio de futebol Governador Professor Roberto Santos, popularmente conhecido como Estádio
de Pituaçu, localizado na região urbana da cidade
de Salvador, Bahia. É o primeiro dessa natureza no
país, e envolveu a aquisição de equipamentos, instalação, operação e acompanhamento do desempenho do gerador solar fotovoltaico, de potência nominal aproximada de 400 kWp.
A energia gerada supre as cargas do estádio, e o excedente é injetado na rede de distribuição da concessionária, que, por sua vez, alimenta as cargas do estádio
quando a geração não é suficiente. Trata-se do primeiro
cliente cativo de uma concessionária de distribuição de
energia elétrica que participa do Sistema de Compensação de Energia, modelo conhecido internacionalmente
pelo termo “Net-metering”, no qual a energia ativa gerada compensa a energia ativa consumida, contabilizadas
com medidor bidirecional. O alimentador que atende o
estádio tem seu pico de demanda diurno atenuado com
a disponibilidade da geração solar, considerando o perfil
comercial das cargas que atende.
Essa iniciativa pioneira na América Latina tem o objetivo de fomentar a utilização de fontes de energia renováveis, em especial a solar fotovoltaica, transformando
assim o mercado de energia por meio do exemplo, estimulando o seu desenvolvimento e a aplicação de novas
tecnologias.
Responsáveis
O projeto foi concebido, implementado e acompanhado pela Assessoria de Eficiência Energética do Grupo
Neoenergia, por meio da Unidade de Eficiência Energética da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), uma
das distribuidoras da holding. Esse projeto é resultado de
uma parceria da empresa com o governo do estado da
Bahia, com investimentos dos dois parceiros. Nas etapas

de concepção e acompanhamento, o projeto contou com o auxílio do Instituto Ideal. A implementação
foi realizada pelo consórcio
Gehrlicher Ecoluz.
A equipe própria responsável pelo projeto
conta com arquitetos e
engenheiros
eletricistas
com larga experiência em
desenvolvimento de soluções sustentáveis. A equipe
do Instituto IDEAL contou
com pesquisadores e consultores com amplo conhecimento e capacitação em geração fotovoltaica e em
sistemas de geração distribuída, entre pós-doutores,
mestres e especialistas no tema, com experiência internacional. A equipe da Gehrlicher Ecoluz, responsável
pelo projeto, contou com engenheiros e técnicos com
know-how na área, além de grande experiência no mercado internacional.
Duração
O projeto foi idealizado e concebido em 2009. Em
2010, iniciou-se o planejamento e o desenvolvimento
dos arranjos técnicos e comerciais para implementação
do projeto, fase mais longa deste, e em 2011 foi elaborada toda a documentação necessária para a concorrência
do contrato de fornecimento e implantação do sistema
no modelo turn-key. A fase de adequação das áreas e
instalação dos equipamentos durou cerca de cinco meses para conclusão, que ocorreu em março de 2012. O
projeto ainda previu o acompanhamento do desempenho do sistema por um ano.
Participação
A coordenação foi feita pela Unidade de Eficiência
Energética da Coelba, porém, o projeto envolveu diversos departamentos da empresa, a exemplo dos de Regulação, do Comercial e da Engenharia. Isso possibilitou a
inserção do novo tema de maneira mais efetiva na empresa, com a aplicação eficaz de medidas que atendessem às especificidades do projeto.
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Continuidade
Os dados da geração estão sendo telemedidos em tempo real e podem ser acessados remotamente, por meio
de interface on-line, o que possibilita o acompanhamento
sistemático dos resultados. As informações alimentam um
banco de dados sobre a geração fotovoltaica, que permitirá a aferição dos resultados do modelo implantado.
Para garantir que os resultados sejam como o esperado, a empresa executora do projeto será responsável pela
manutenção da usina no seu primeiro ano de funcionamento. Após esse período, a responsabilidade passará
para o estado da Bahia.
Resultados
A energia gerada pelos painéis é estimada em 630
MWh/ano, considerando-se o consumo anual do Estádio

de Pituaçu. Em um ano será injetada na rede a quantidade
de energia aproximada de 270 MWh/ano.
Recomendações
O projeto Pituaçu se torna pioneiro ao ser o primeiro
sistema fotovoltaico implementado em estádio de futebol da América Latina. Sob o prisma da Copa do Mundo
de 2014, percebe-se que há a possibilidade de replicação
do projeto em outros estádios que estão sendo construídos ou que serão reformados, e essa experiência ajudará as futuras instalações a prever possíveis limitações ou
problemas. Expandindo-se o conceito do projeto Pituaçu
para além dos estádios, nota-se que a possibilidade de
instalação de sistemas de geração de energia similares
em prédios públicos de diversas naturezas é altamente
viável e benéfica para a sociedade.

Este case foi reconhecido na 10ª edição do Ranking Benchmarking Brasil, selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores
práticas. Mais informações www.benchmarkingbrasil.com.br

Ana Christina Romano Mascarenhas é assessora de Eficiência Energética da Neoenergia; Daniela de Freitas Souza é engenheira de Eficiência
Energética Jr. da COELBA; Daniel Sarmento de Freitas é gestor de Eficiência Energética da CELPE (engenheiro da COELBA durante a
execução do projeto); e Rafael Carvalho Marques é estagiário da COELBA.
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especial
Roberto Teixeira da Costa

Governança nos
setores privado e público
Para alguém como eu, que por mais de 50 anos acompanha o desenvolvimento do mercado
de capitais no Brasil, e particularmente o de renda variável, é indiscutível a evolução da
governança corporativa!

A atitude das empresas que acessaram o mercado foi
se alterando ao longo do tempo, passando a dar maior
atenção aos acionistas minoritários. Quando me iniciei,
no fim dos anos 1950, as companhias listadas em Bolsa, não tinham como política (obviamente com honrosas exceções) dar muita satisfação aos seus acionistas.
Cumpriam o que a legislação as obrigava e nada mais do
que isso! As informações que você eventualmente conseguia saíam a saca-rolha! Ouvi de um empresário uma
frase que me chocou: “O minoritário é um chato que nos
empresta capital e depois vem cobrar informações e dividendos.” Obviamente, alguém com essa mentalidade não
podia ter um futuro brilhante, como aliás não teve.
Com o tempo, e com as mudanças no mercado, e
principalmente com a crescente presença de investidores
institucionais, nacionais e estrangeiros, esse tipo de comportamento foi gradativamente se alterando. As companhias, abertas ou em fase de abertura, se deram conta
de que seu valor de mercado estava relacionado não só
aos resultados obtidos como também a como ela tratava
seus acionistas. Relatórios passaram a ser mais detalhados e a abranger não só a interface direta com o acionista
como a focar a comunicação com seus stakeholders, isto
é, como ela se relaciona com seus diferentes públicos,
tais como: clientes, fornecedores, meio ambiente etc.

Não bastava a companhia estar bem no presente, mas
também como encarava seu futuro, considerando-se especialmente uma economia globalizada que as obriga a
olhar os mercados mundiais em outro interesse. Os analistas de ações tiveram que ampliar seu escopo analítico
para uma visão de 360°.
A criação do Novo Mercado pela Bovespa, em 2000,
também veio dar outro impulso à Governança ao criar
um segmento especial para a negociação de companhias abertas que mostrassem disposição de negociar
ações votantes com um mínimo de float para garantir liquidez, melhores informações, conselhos mais atuantes,
tag-along etc.
Hoje, nossa governança é considerada como mais
avançada que a da Rússia, Índia e China, países que junto
com o Brasil compõem os BRICs.
Portanto, retrospectivavemente, a mensuração das
mudanças é positiva.
Há espaço para progredirmos? Sim! Sempre teremos
que buscar aperfeiçoamentos, sem evidentemente partir
para exageros que desestimulem os empresários a considerar a ida ao mercado.
No entanto, persiste ainda uma cultura de privilegiar os
resultados de curto prazo! Esse aspecto é preocupante,
pois muitos gestores acabam focando excessivamente a
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lucratividade trimestral, ou mesmo anual. Os chamados stock options que facultam aos gestores a compra
de ações em condições predeterminadas, acabam por
compor fator adicional, interessados em manter a cotação da companhia valorizada para o exercício das
opções no curto prazo.
Portanto, é um aspecto que tem que ser bem pesado para que políticas de médio-longo prazo não venham a ser postergadas. É preciso que, na apreciação
dos gestores para sua avaliação pelos Conselhos de
Administração, considerem como vital esse aspecto.
Essas reflexões sobre a evolução da governança
corporativa no setor privado levaram-me a considerações sobre a governança no setor público.
Seria injusto não constatar que, fizemos progressos!
Alguns passos recentes foram tomados, por exemplo,
em relação à remuneração dos funcionários públicos.
Também no processo de gestão há uma preocupação de melhorar a engrenagem pública. Foi com esse
objetivo que criou-se a Câmara de Gestão e Planejamento, presidida pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter. Mas estamos satisfeitos com a transparência
na gestão pública? As Agências Reguladoras estão sendo
respeitadas e cumprindo seu papel? Os ministros prestam
contas periodicamente do seu trabalho? Não temos um
número exagerado de ministérios e secretarias ?
Em que medida, na condução de políticas macroeconômicas, os gestores do setor público também não estão focados nos resultados de curto prazo e deixando de
tomar, ou adiando, medidas cujos benefícios não virão
imediatamente?
A política governamental não continua sendo orientada para mostrar resultados durante o calendário gregoriano (ou no calendário eleitoral)? Não deveríamos aproveitar momentos de transição para emplacar medidas
cujos resultados virão mais tarde? A atual popularidade
da Presidência não ajudaria sua determinação na racionalização dos impostos e na redução do custo de energia
elétrica?
Não nos referimos exclusivamente à área da economia. Um exemplo que me ocorre encontra-se na área da
saúde e educação. Os investimentos nesses segmentos
não trarão resultados a curto prazo e somente serão percebidos a médio-longo prazo! Portanto, os programas

nesse segmento deveriam até ser consideraApesar do meu
dos políticas de Estado
e não de governo!
viés do setor
E quanto à atuação
privado, evoluímos
da Presidência?
Do ponto de vista
muito mais na
gerencial, quando anagovernança privada
lisamos a administração do presidente Lula
do que na pública.
e da presidente Dilma
Mas tenho uma
observamos diferenças. O primeiro atuava
visão otimista de
principalmente como
o presidente de um
que as mudanças
Conselho de Administomarão tempo,
tração (COB). A parte
executiva era delegada
mas virão
principalmente à ministra chefe da Casa
Civil (CEO), que além
de executiva era operacional. Na atual Presidência, temos uma presidente que atua fundamentalmente como
a principal executiva e como operadora. A função de presidência do Conselho é exercida principalmente quando
ela está no exterior, ou no trato de questões internacionais, as quais, diferentemente do seu antecessor, não
tem priorizado. Na área política, sua presença, com um
quadro muito disperso, não é marcante, muito embora
exerça o poder com muita determinação, Talvez poderia delegar um pouco mais ao seu vice-presidente, hábil
político.
Será que o período de quatro anos para o mandato
presidencial é insuficiente, dai a preocupação com a reeleição, motivando os governantes a buscar resultados
palpáveis no curto prazo, garantindo uma base de suporte para sua reeleição? Será que não estamos excessivamente focados na evolução do PIB anual, deixando de
olhar para um crescimento mais sólido e consistente a
longo prazo? Será que está comprovado que um governante que terminasse seus quatro anos de mandato com
um legado de vários trabalhos, e que recebesse o reconhecimento da sociedade, não consigueria transformar
esse inventário em benefício de sua reeleição, ou será

INSIGHTCase Studies

setembro/outubro 2012

66

que o mandato de cinco anos sem reeleição seria uma
alternativa melhor?
Enfim, são pontos para reflexão e que se aplicam ao universo dos legisladores, principalmente os deputados que
também buscam agradar sua base eleitoral, despreocupando-se com políticas macro, como, aliás, temos constata-

do, e sem uma análise crítica e participativa do processo
de transição que o mundo está experimentando e suas
repercussões sobre o nosso país. Apesar do meu viés do
setor privado, evoluímos muito mais na governança privada
do que na pública. Mas tenho uma visão otimista de que as
mudanças tomarão tempo, mas virão.

Roberto Teixeira da Costa é economista, dedicado ao mercado de capitais, tendo sido o primeiro presidente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Foi o fundador do Conselho Empresarial da América Latina (CEAL) e do Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(Cebri). É membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional (GACInt), da Universidade de São Paulo.
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cases & causos
Décio Clemente

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

Um desastrado por natureza
Na minha época de indústria automobilística aconteceram várias histórias irresponsáveis, como já escrevi aqui.
A maioria teve consequências quase graves. Mas outras,
apesar do aperto momentâneo, hoje chegam a ser engraçadas. Uma dessas histórias aconteceu com o Percy.
O Percy era famoso por ser um grande estabanado,
derrubava tudo o que via pela frente. Era só passar por perto de alguma coisa que quebrasse e ele, podem acreditar,
quebrava. Sempre sem querer, mas quebrava.
Uma vez eu e o Percy estivemos em uma das últimas mansões da avenida Paulista, em São Paulo. Era um casarão enorme, de família tradicionalíssima, daquelas do século passado,
o tempo dos grandes barões do café. Uma mansão de cerca
de 10 mil metros quadrados e de uns 300 anos de idade, hoje
já tombada. Fomos até lá para encontrar a matriarca da família,
na época, uma distinta senhora de uns 80 anos.
A ética e essa história me impedem de dizer o nome dessa família, mas era uma família nobre. Já falida, mas nobre...
Essa senhora morava no casarão e vivia apenas do aluguel
dele para festas e eventos. Mas também vivia de lembranças. A mansão em que ela morava era uma espécie de antiquário de luxo, repleta de peças de valor inestimável.
Eu e o Percy fomos lá para tentar convencer essa senhora a nos deixar utilizar a casa para um evento de lançamento de um novo automóvel. Em troca de uma bela quantia
em dinheiro, nossa proposta seria utilizarmos o jardim para
colocar um ou dois carros, e um dos salões para o jantar e
também para a exibição do filme de lançamento.
Ao chegarmos naquela incrível mansão, o mordomo,
que mais parecia um personagem saído de um filme de terror, levou-nos até o salão de inverno e ficou lá conosco.
Um pouco distante, como se estivesse nos vigiando, e sem
falar uma única palavra. O salão era imenso, com piso de
mármore branco importado, mesas e sofás antigos, prate-

leiras e duas enormes lareiras. Estava cheio de obras de arte
e esculturas por todos os lados. Dois enormes vasos decoravam o pé da imensa escada com corrimão dourado que
levava à área íntima no primeiro andar, uma beleza de casa.
Mas o Percy, em vez de sentar e ficar quieto esperando a
dona da casa, começou a andar pelo salão para ver tudo de
perto e logo depois começou a mexer em todas as peças que
encontrava pela frente. O mordomo só olhava. Eu, claro, sabia
que meu amigo Percy era um estabanado, mas fiquei quieto
só para ver até onde ele iria. Depois de uns dez minutos a senhora surgiu da parte superior da casa e começou a descer
a escada de mármore com a classe de uma diva do cinema
antigo. Mas ao chegar ao meio da escada e ver que o imbecil
do Percy estava com um daqueles imensos vasos nas mãos
– que, aliás, o idiota pensava ser de gesso – olhou para o mordomo. Este imediatamente avisou ao Percy: “Sir, cuidado que
esse vaso é da dinastia Ming.” Como o único Ming que o Percy
conhecia era o goleiro japonês do time da fábrica em que
trabalhávamos, e sem ver que a madame já estava por perto,
quis “brincar” com o mordomo. E retrucou: “Ah, esse vaso é do
Ming... então pega!” E ameaçou jogar o vaso.
O vaso ficou em suas mãos, mas a tampa do vaso voou
uns três metros e caiu na frente do mordomo, virando pó.
A madame segurou no corrimão da escada para não cair, o
mordomo ficou estatelado no chão depois de uma voada
espetacular para tentar agarrar a tampa do vaso, e eu, desprovido de qualquer solidariedade com o Percy, levantei e
saí da casa de fininho, antes que algo sobrasse pra mim.
O Percy ficou estático, com o vaso nas mãos. Após conseguir respirar e colocar o vaso no lugar, foi ajudar o mordomo a abanar a madame, que quase teve uma síncope.
Pediu desculpas a todos pelo ocorrido e se comprometeu
a pagar o prejuízo. O que, claro, até hoje não aconteceu.
Esse era o Percy.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, através de
estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação e que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como Power-Point, Microsoft Graph, Corel Draw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail sergio.costa@insightnet.com.br
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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