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AURORA ALIMENTOS

Isabel Cristina Trierveiler Machado 

Cooperar significa colaborar com outras pessoas para que todos alcancem os mesmos resultados. 

Esse é o princípio do modelo cooperativista, que está fundamentado na solidariedade humana, 

onde o bem-estar de todos se sobrepõe ao individualismo. A Aurora Alimentos consolidou-se 

como uma das maiores expressões do cooperativismo brasileiro e hoje ocupa vitoriosa posição 

entre os maiores grupos agroindustriais do país. Hoje a Aurora reúne 13 cooperativas singulares 

que, no conjunto, representam mais de 58 mil produtores rurais.

Tudo começou no ano de 1969, na reunião de oito co-

operativas e 18 homens que tinham como sonho indus-

trializar a produção de suínos dos integrados. Na época, 

a determinação e o arrojo dos dirigentes cooperativistas, 

tendo à frente o Sr. Aury Luiz Bodanese, permitiram cons-

truir uma estrutura agroindustrial capaz de absorver, trans-

formar e conquistar mercado para essa produção, que aos 

poucos foi ganhando espaço no mercado. 

DE VOLTA PARA O PASSADO

Na década de 1960, uma grande crise produtiva asso-

lava o oeste de Santa Catarina. Cada vez mais aumentava 

a busca por uma agricultura mecanizada e moderna, com 

técnicas novas e máquinas que atendessem à demanda de 

plantio. Nesse contexto, vários agricultores abandonaram 

as terras por falta de recursos para produzir. Muitos migra-

ram para outras regiões em busca de novas oportunidades 

de trabalho. 

Aury Luiz Bodanese, agricultor, pecuarista e comercian-

te em Alto da Serra, comunidade do interior de Chapecó, 

também não via alternativa para sua situação e resolvera 

mudar-se para o estado de São Paulo, buscando novas 

perspectivas de negócio. Dirigiu-se ao Banco do Brasil 

A AÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE UM
GRANDE PLAYER DO AGRONEGÓCIO
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LINHA DO TEMPO

1973  
Início das atividades de abate e industrialização em outubro.

1974
Início da produção de rações.

1982
Adquirido o Frigorífico São Miguel, SC.

1986
Início das atividades com aves e inauguração da Unidade de Vendas de São Paulo, SP.

1987
Inauguração do abatedouro de aves de Maravilha, SC. Início da produção de pintinhos nas Unidades Avicooper I e 
Incubatório.

1992
Inauguração do frigorífico e abatedouro de suínos em Chapecó, SC. Hoje denominado FACH I.

1995
Construção da Unidade Armazenadora de Cereais em Chapecó, SC.

1996
Inauguração do Frigorífico Aurora de São Gabriel do Oeste, MS.

1997
Inauguração da nova central de inseminação artificial de suínos e Unidade Industrial de abate de aves de Quilombo, SC.

2000
Inauguração da indústria de sucos de Pinhalzinho, SC.

2001
Inauguração da fábrica de industrializados de Chapecó junto ao Frigorífico Aurora Chapecó FACH I.

2002
Inauguração da unidade de abate de suínos de Joaçaba, SC. Também incorporação do frigorífico da Cooperjacuí de 
Sarandi, RS.

2004
Aluguel da unidade da antiga Chapecó Alimentos em Chapecó, SC, hoje denominada FACH II. Lançamento da Linha Red 
Sauce, de produtos lácteos Aurolat e das Pizzas Aurora.

2005/2006/2007
Lançamento do Churrasco Fácil, Blesser e Tender e parceria com a Cooperativa Tritícola Erechim Ltda. (Cotrel) e 
aquisição da marca Nobre. Início das atividades lácteas em Pinhalzinho.

2008
Revitalização da Fundação Aury Luiz Bodanese. Inauguração do Centro Logístico de São José dos Pinhais, PR.

2009
Inauguração da Fábrica de Rações de Cunha Porá, SC.

2010
Aluguel da Unidade da Avepar em Abelardo Luz, SC, denominada FAAL.

2011
Inauguração da Unidade de lácteos de Pinhalzinho, SC.
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de Chapecó, com o intuito de encerrar sua conta, e Se-

tembrino Zanchet, o gerente, propôs-lhe que assumisse 

a direção de uma cooperativa. Bodanese aceitou e fez re-

nascer o cooperativismo com a Cooperativa Mista Agro-

pastoril de Chapecó Ltda., hoje denominada Cooper Alfa 

em Chapecó.

Acreditando que o cooperativismo precisava ir mais 

além, no dia 15 de abril de 1969, representantes de oito 

cooperativas do oeste catarinense reuniram-se no Clube 

Recreativo Chapecoense e fundaram a Cooperativa Cen-

tral Oeste Catarinense Ltda., com o propósito de agregar 

valor aos produtos dos cooperados. A Coopercentral, sob 

a direção do presidente Aury Bodanese, adquiriu o frigorí-

fico Marafon após uma série de dificuldades. O então Fri-

cooper foi inaugurado no dia 18 de outubro de 1973, com 

capacidade diária de 150 a 200 suínos, empregando a mão 

de obra de 25 colaboradores. 

Com o passar dos anos, a produção foi ampliada e a 

Coopercentral foi se consolidando no mercado e pos-

sibilitando a produção de industrializados, como lingui-

ça, mortadela e presunto. Foi assim que surgiu a marca 

Aurora, utilizada em todos os produtos da cooperativa. 

A marca da instituição desde aquela época representa o 

nascer do sol a cada dia na grande família cooperativista, 

produtora de alimentos. Com o tempo, a marca passou 

por algumas modificações, mas nunca deixou de repre-

sentar sua ideia original.

Após o início das atividades, o número de abates diá-

rios do Fricooper só aumentou, chegando a uma média 

de 500 suínos diários, cumprindo com uma das principais 

metas a serem alcançadas pela indústria, que consistia em 

receber a matéria-prima dos produtores e dar destino a 

essa produção, enviando-a principalmente aos mercados 

paulistas. 

Com o grande sucesso que a Coopercentral vinha al-

cançando devido à excelente oferta de matéria-prima, 

houve significativo aumento nos negócios e, consequen-

temente, a ampliação da produção. Na medida em que a 

indústria se desenvolvia, os produtos começaram a ser in-

dustrializados. Era o caso da linguiça, da mortadela e, em 

pequena escala, do presunto, atendendo aos poucos às 

expectativas do mercado consumidor.

Na época da fundação da Aurora, o setor frigorífico 

era artesanal e oferecia produtos básicos, como sa-

lame, banha, cortes e carcaças. Mas a Aurora, que 

tinha fortes concorrentes, queria ir muito além. A 

industrialização da matéria-prima era prioridade, 

para faturar mais com a produção dos associados 

(Revista Aurora Especial 35 anos, 2004, p.5).

NOVAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

Com o passar dos anos, houve significativo aumento 

da demanda no mercado por produtos da marca Aurora. 

O bom resultado da administração da Coopercentral no 

segmento de carnes permitiu a ampliação de suas ativida-

des. A necessidade fez com que a cooperativa investisse 

na compra e na construção de novas plantas industriais.

A ESSÊNCIA DA AURORA ALIMENTOS

Como uma cooperativa, a essência da Aurora são as 

pessoas. Desde a sua fundação em 1969, a partir de 18 

cooperativas do oeste de Santa Catarina, ela já se preo-

cupava em manter o homem no campo e criar alternati-

vas para melhorar a qualidade de vida das famílias. É assim 

que a Aurora leva às comunidades rurais oportunidades de 

emprego, assistência técnica e renda. Afinal, ali estão seus 

verdadeiros donos, as mais de 58 mil famílias cooperadas 

que se dedicam diariamente para levar produtos de quali-

dade à mesa dos consumidores. 

Para a Aurora, esse é o significado do respeito. Cada 

etapa do processo produtivo da Aurora tem como priori-

dade valorizar e proporcionar bem-estar aos produtores, 

colaboradores e consumidores. 

VALORES

Na Aurora Alimentos, em todas as atividades, são prio-

rizados os valores. 

NOSSA MISSÃO

Valorizar a qualidade de vida no campo e na cidade, 

produzindo alimentos de excelência.

NOSSA VISÃO

Ser referência como cooperativa fornecedora de 

alimentos.
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ÉTICA

Proceder com lealdade, confiança, honestidade, 

respeito e transparência.

QUALIDADE

Atender às expectativas do público relevante, 

por meio de processos e pessoas qualificadas e 

comprometidas.

COOPERAÇÃO

Praticar os princípios do cooperativismo nas re-

lações internas e externas e com as Cooperativas 

Filiadas.

SUSTENTABILIDADE

Promover o desenvolvimento econômico, bus-

cando o bem-estar social e a preservação do meio ambiente.

CONFIANÇA

Conquistada por meio de relacionamentos duradouros, 

embasados em boa comunicação, satisfação, credibilida-

de e comprometimento.

A Aurora atua na industrialização e comercialização de 

carnes suínas, aves, massas, lácteos e suplementos nutri-

cionais para alimentação animal. Todo o processo produ-

tivo está estruturado nos três eixos principais da sustenta-

bilidade: o social, o ambiental e o econômico. 

Tendo esses eixos como base, a Aurora cumpre com 

seus compromissos éticos, proporcionando bem-estar ao 

produtor rural e seus colaboradores, oferecendo produtos 

de qualidade ao consumidor e respeitando o planeta.

AS COOPERATIVAS

A Cooperativa Central Aurora Alimentos, empresa de 

propriedade coletiva e controle democrático, como uma 

central de cooperativas, baseia-se nos valores de ajuda 

mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equida-

de e solidariedade, seguindo os valores da cooperação em 

tudo o que faz. Hoje, as 13 cooperativas filiadas represen-

tam mais de 58 mil produtores.

ECONÔMICO

A Aurora conta com plantas industriais localizadas 

em cidades estratégicas, 

e a distribuição em vários 

estados brasileiros agiliza 

a entrega e garante uma 

logística rápida e eficaz. 

As unidades comerciais 

e os distribuidores me-

recem destaque nesse 

processo; eles são fun-

damentais para dar vazão 

à produção realizada nas 

demais unidades e, assim, 

possibilitam a ampliação 

da capacidade produtiva 

da Aurora.

REGIÃO DE ATUAÇÃO

UNIDADES INDUSTRIAIS DE 

PRODUÇÃO NA ÁREA DE SUÍNOS

As unidades industriais da Aurora Alimentos seguem os 

padrões internacionais de exigência e contam com pro-

cedimentos que garantem a alta qualidade dos produtos.

Onde houver uma unidade industrial Aurora, a vida es-

tará em constante renovação. Descentralizadas por toda a 

região de abrangência da Coopercentral, as suas unidades 

industriais fazem chegar a todos os recantos as tecnolo-

gias de primeiro mundo, geram empregos diretos e indi-

retos, movimentam o mercado local, revitalizam o desen-

volvimento e oferecem oportunidades de trabalho, renda, 

tributos, qualidade de vida e crescimento.  A Aurora indus-

trializa seus produtos dentro dos padrões internacionais 

de exigência. Todas as unidades têm procedimentos pa-

dronizados para a garantia da qualidade de seus produtos.

A Cooperativa Central Aurora atende os mercados com 

eficiência na distribuição, levando seus produtos a todas 

as regiões do Brasil.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

O compromisso da Cooperativa Central Aurora Alimen-

tos é produzir alimentos da mais alta qualidade, valorizan-

do a matéria-prima e o produto final. Esse é o pensamen-

to que direciona os investimentos e fortalece a estrutura 

industrial.

Além disso, sustenta um universo que relaciona coope-

As unidades 
industriais da 
Aurora Alimentos 
seguem os padrões 
internacionais de 
exigência e contam 
com procedimentos 
que garantem a 
alta qualidade dos 
produtos
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rativas, indústria e mercado, que gira em torno do produ-

tor rural e do consumidor, para proporcionar melhoria à 

sua qualidade de vida.

O excelente desempenho da cooperativa no planeja-

mento das ações conquistou a confiança dos produtores, 

credores e fornecedores. Sua gestão estratégica a orienta 

para um posicionamento seguro em meio às ameaças e 

oportunidades do mercado.

PRINCIPAIS PRODUTOS

A Cooperativa Central Aurora Alimentos possui quatro 

marcas: Aurora, Nobre e Peperi, que produzem cortes e 

produtos industrializados a partir de carne suína, bovina e 

de frango, e a Aurolat, com a linha de laticínios.   

A cada ano, a Cooperativa Central Aurora Alimentos 

amplia e moderniza seu mix de produtos, atendendo à de-

manda do consumidor por qualidade e respeito ao meio 

ambiente. Os produtos Aurora garantem uma alimentação 

saudável e saborosa ao consumidor, sem deixar de lado 

o cuidado ambiental necessário para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade.

Para conquistar a preferência e permanecer surpre-

endendo os paladares mais exigentes, são desenvolvidos 

produtos que ganham as mesas do mundo inteiro por sua 

excelente qualidade e sabor.

Para garantir a qualidade da matéria-prima de seus pro-

dutos, a Aurora Alimentos treina e acompanha permanen-

temente seus produtores, por meio de assistência técnica, 

orientação ao produtor rural e implantação de novas tecno-

logias, buscando produtividade com qualidade, sempre.

AMBIENTAL

A relação da Aurora com o meio ambiente iniciou-se 

desde a sua fundação; a sustentabilidade é nosso compro-

misso. O zelo pelo meio ambiente se faz a partir de ações 

em prol do desenvolvimento sustentável, que minimizam 

os impactos ambientais visando à própria sobrevivência do 

planeta. Resíduo zero, com reaproveitamento de insumos, 

é uma prática nas unidades da empresa; a água utilizada 

é devolvida à natureza, pronta para contribuir com a vida.

A Aurora compromete-se a proteger o meio ambien-

te, buscando melhorias na redução dos impactos am-

bientais, reforçando o comprometimento de produzir de 

forma ambientalmente correta e sustentável, e para isso 

PREMIAÇÕES RECEBIDAS 
PELA AURORA ALIMENTOS

1° Prêmio Expressão de Ecologia
1993  Controle da poluição

2° Prêmio Expressão de Ecologia 
1994  Reflorestamento e manejo ambiental

3° Prêmio Expressão de Ecologia 
1995 Controle de dejetos de suínos

4° Prêmio Expressão de Ecologia
1996 – Manejo agropecuário – Citricultura: a nova 
alternativa socioeconômica da Aurora

5° Prêmio Expressão de Ecologia
1997 - Controle ambiental -  Quilombo, um símbolo 
de amor à natureza.

6° Prêmio Expressão de Ecologia
1998 – Marketing ecológico – Visitante do futuro

7° Prêmio Expressão de Ecologia
1999 – Educação ambiental – Programa reciclagem 
vida

9° Prêmio Expressão de Ecologia
2001 – Educação ambiental – Programa a turminha 
da reciclagem

15º Prêmio Expressão de Ecologia
2007 – Emissão de gases de efeito estufa para a 
atmosfera

19º Prêmio Expressão Ecologia
2011 – A turminha da reciclagem e Programa de 
gestão ambiental Aurora 

Troféu FRITZ MÜLLER de ecologia nos anos de 
1997, 2004, 2005 e 2006

trabalha junto aos colaboradores, familiares e comunidade 

a consciência da preservação. Ao longo desses 43 anos 

de história, a Aurora vem conquistando inúmeros prêmios 

por seus programas de respeito à vida, como: o prêmio 

Expressão e ecologia, o qual a Aurora é a única empresa a 

conquistar por 12 vezes, o prêmio CNI de ecologia, o prê-

mio Fritz Müller e o Bench Marketing Ambiental Brasileiro.

A Aurora recebeu o prêmio CNI porque sempre se pre-

ocupou em preservar o meio ambiente, investindo em 

projetos de reciclagem, tratamento de efluentes e cam-

panhas de conscientização. A Aurora conquistou o prêmio 
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em 1998. E nos anos de 2003 e 2012 recebeu o prêmio 

Benchmarking Ambiental Brasileiro com o programa A 

Turminha da Reciclagem.

 

HISTÓRICO AMBIENTAL DA COOPERATIVA

Para a Aurora, o cuidado e o compromisso com o meio 

ambiente é prioridade. O zelo pelo meio ambiente vem 

diretamente das raízes rurais formadas por famílias de pe-

quenos produtores que criaram, com o passar do tempo, 

um sentimento de apego e cuidado com a vida. Por acre-

ditar no desenvolvimento sustentável e com o objetivo 

de produzir sem agredir o meio ambiente, a cooperativa 

mantém programas que minimizam os impactos ambien-

tais e trabalha junto com os colaboradores e a comunida-

de a consciência da preservação. Diretores e funcionários 

engajados com o meio ambiente demonstram o respeito 

e o compromisso da Aurora com as questões ambientais. 

A cada ano a Aurora Alimentos reforça os compromissos 

por meio de investimentos e da melhoria contínua dos 

procedimentos operacionais, contribuindo para o desen-

volvimento sustentável.

O CASE: 

PROGRAMA A TURMINHA DA RECICLAGEM

Fatos como o buraco na camada de ozônio e o aque-

cimento global estão despertando a população mundial 

para os graves problemas que afligem o meio ambiente. 

Nesse “despertar”, a questão da geração e destinação do 

lixo também foi percebida, mas infelizmente não vem sen-

do encarada com a urgência e a seriedade necessárias.

O problema está ganhando uma dimensão cada vez 

mais perigosa em função da mudança do perfil do lixo. 

Na segunda metade do século passado, a composição do 

lixo era predominantemente de matéria orgânica. Com o 

avanço da tecnologia, materiais como plásticos, políme-

ros, elementos químicos e compostos inorgânicos têm 

presença cada vez mais constante em nosso lixo.

Mas a grande questão é que boa parte das pessoas 

pensa que basta jogar o lixo na lata e o problema some 

como num passe de mágica quando o caminhão o leva 

embora. Por causa dessa questão cultural, a produção de 

lixo vem crescendo assustadoramente em todo o plane-

ta, tornando-se um dos maiores problemas ecológicos da 

atualidade e para as próximas gerações. Mais da metade 

dos lixões das grandes cidades já está com a capacidade 

esgotada, e os aterros sanitários têm sua capacidade limi-

tada antes do prazo previsto em função do exacerbado 

e desmedido consumismo e da cultura de desperdício de 

nossa sociedade.

A reciclagem do lixo se torna uma necessidade funda-

mental, por seus aspectos tanto ecológicos quanto eco-

nômicos. Afinal, a reciclagem recupera matérias-primas 

que seriam descartadas, diminuindo seu custo, além de 

poupar o meio ambiente. Por meio de um processo de 

conscientização do Poder Público, muitos municípios 

brasileiros já implantaram programas de coleta seletiva. 

Entretanto, para que apresentem resultados positivos, é 

necessária a conscientização da população para a seleção 

adequada do lixo.

Entretanto, não só a reciclagem do lixo se faz necessá-

ria. A reciclagem de uma cultura de consumismo e des-

perdício também precisa acontecer. O próprio trato com a 

natureza precisa de uma radical reciclagem.

Tendo em vista que a “reciclagem cultural” não é uma 

mudança que ocorrerá num curto prazo, o programa visa 

atingir justamente quem tem mais tempo para mudar e 

que está mais aberto e receptivo a novos paradigmas: as 

crianças.

O programa  A Turminha da Reciclagem, que teve iní-

cio em março de 2008, visa conscientizar as crianças e a 

população em geral da importância do respeito com a na-

tureza e com o meio ambiente e da necessidade da orga-

nização e seleção do lixo reciclável para a coleta seletiva, 

bem como do reaproveitamento de materiais recicláveis.

QUAL A SOLUÇÃO ENCONTRADA? 

Com uma série de ações, o programa A Turminha da 

Reciclagem chega a milhares de crianças de escolas es-

taduais, municipais e particulares dos municípios onde a 

empresa possui unidades, bem como a filhos de funcioná-

rios de todas as unidades espalhadas pelo Brasil. O  traba-

lho está sendo intensificado no norte do Rio Grande do Sul 

e oeste de Santa Catarina. Com um programa de Visitação 

a Escolas, o projeto segue um roteiro preestabelecido de 

visita às escolas de ensino fundamental para apresentação 

do vídeo A Turminha da Reciclagem, para distribuição de 

cartilhas e realização de palestras, com o objetivo de mos-

trar às crianças, de forma divertida, noções de consumo 
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consciente, preservação do meio ambiente e correta sele-

ção do lixo para reciclagem.

Para as aventuras de uma turma de latinhas de lixo, 

contadas em tom de fábula e com linguagem lúdica, o ví-

deo A Turminha da Reciclagem utiliza bonecos de espuma 

para transmitir às crianças novos conceitos e paradigmas 

em relação ao consumo, ao trato com o lixo e com a na-

tureza, para que haja uma verdadeira “reciclagem cultural”.

O QUE CONSTITUI(U) O PROJETO E 

DE QUE FORMA É (FOI) DESENVOLVIDO

As crianças são os agentes mais importantes no pro-

cesso de conscientização das pessoas. Nos dias de hoje, 

é notória a influência que elas exercem sobre os adultos.  

Muitas vezes, com hábitos já incorporados e consolida-

dos em suas vidas, eles têm grande dificuldade de mudar 

seu comportamento. A criança adapta-se e aprende muito 

mais facilmente e, além do mais, pressiona os adultos para 

que incorporem esses novos hábitos.

Está comprovado também que, com linguagem lúdica, 

consegue-se ensinar e propagar ideias de forma muito 

mais eficiente, pois se trabalha diretamente com a subjeti-

vidade das pessoas.

O programa A Turminha da Reciclagem trata sobre re-

ciclagem do lixo, com uma linguagem lúdica e bem diver-

tida, e isso tem dado um retorno positivo em relação aos 

objetivos traçados no início do projeto.

OBJETIVOS

Conscientizar as crianças da importância de se fazer a 

seleção corretamente, mostrando a importância da reci-

clagem do lixo para a preservação da natureza, e desen-

volver a capacidade de participação delas na construção 

da cidadania pelo do cuidado com o meio em que vivem.

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1º Despertar nas crianças o interesse e a consciência 

pelas questões ambientais;

2º Promover a reflexão das crianças sobre os graves pro-

blemas ambientais pelos quais o planeta está passando;

3º Conscientizar as crianças de que o nosso modo de 

vida e nossos hábitos são os principais responsáveis por 

esses problemas;

4º Promover uma relação mais responsável da criança 

com o meio ambiente e com as questões ambientais;

5º Criar novos conceitos e paradigmas em relação à na-

tureza, ao manuseio e à destinação do lixo;

6º Instigar as crianças para um consumo mais cons-

ciente;

7º Despertar nas crianças o interesse pelas questões 

comunitárias;

8º Criar um canal de comunicação entre a escola e a 

comunidade;

9º Divulgar as ações de caráter cultural, educativo e 

ambiental realizadas pelas escolas e pelos municípios.

PASSOS DO PROGRAMA

1º Reunião com as secretarias de educação e escolas 

dos municípios para verificar o interesse e apresentar o 

material;

2º Agendamento de visitas nas escolas; 

3º Programa de visitação a escolas;

> Conversa com as crianças sobre reciclagem; 

> Apresentação do vídeo A Turminha da Reciclagem; 

> Conversa com as crianças sobre as ações que elas 

podem executar;

> Distribuição de  livros  e adesivos; 

4º Cada escola  recebe um questionário que deverá ser 

GRÁFICO

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
BENEFICIADOS PELO PROJETO

2008

5.100
2009

5.662

2010
19.445

2011

23.279

2012

16.322
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preenchido com o antes e o depois da visita do programa 

A Turminha da Reciclagem. A escola  também é convida-

da a participar de uma ação de responsabildade social – o 

projeto pode ser na área ambiental ou social. Cada escola 

deve fazer a ação e, depois, escrever um case relatando o 

que foi desenvolvido, com fotos, para mostrar a mudança  

e o trabalho. No fim de cada ano é realizada uma seleção 

das melhores práticas; as escolas ganhadoras recebem  um 

troféu, e cada escola que tiver participado com uma ação 

de responsabilidade social recebe também um certificado.

PÚBLICO-ALVO 

> Crianças e adolescentes de 6 a 12 anos da rede muni-

cipal, estadual e particular.

> Filhos de funcionários com idades entre 6 e 12 anos.

INSTRUTORAS

As instrutoras são pedagogas preparadas para trabalhar 

a questão ambiental com as crianças.

MATERIAL

Vídeo A Turminha da Reciclagem, livros, adesivos, car-

teirinhas e sacolas retornáveis.

QUAIS OS RESULTADOS 

ALCANÇADOS COM O PROJETO? 

Os resultados alcançados são satisfatórios em núme-

ro de crianças e escolas atendidas, mas principalmente 

na mudança cultural que o programa está trazendo pelas 

regiões onde passa, pois as crianças são as grandes multi-

plicadoras de mudanças; são elas que levam os adultos a 

mudar hábitos.

Nesses três anos de projeto, o programa já esteve pre-

sente em mais de 120 municípios, e mais de 53 mil crian-

ças participaram do programa.

As escolas que se desafiaram a participar do  programa 

de responsabilidade social também tiveram um impacto 

positivo nas comunidades, pois mobilizaram pais, alunos, 

professores e poder público, e com certeza contribuíram 

para a melhoria da qualidade de vida da região.

A Aurora Alimentos acredita que as crianças são as 

grandes agentes no processo de mudança, por isso inves-

te em programas relacionados a esse público. 

Se queremos um futuro melhor, devemos acreditar nas 

crianças e na educação. Esta é a grande linha de pensa-

mento do programa A Turminha da Reciclagem: plantar 

hoje para garantir o amanhã.  

A Aurora Alimentos dará continuidade ao programa, 

pois acredita que as ações devem ser contínuas.   

Outras boas práticas adotadas pela organização na área 

ambiental? 

O cooperativismo é a união, a cooperação de pessoas 

de determinado segmento em busca de objetivos mútuos. 

No Brasil é visto com bons olhos, por estar ligado a ques-

tões sociais e ambientais, trazendo desenvolvimento para 

as comunidades.

A Aurora Alimentos procura trabalhar, em suas unida-

des, os princípios e a essência do cooperativismo, desen-

volvendo programas que visam ao envolvimento das pes-

soas, focando no triple da sustentabilidade, permitindo, 

assim, que elas se mantenham economicamente, mas não 

esquecendo a preocupação com o social e o ambiental. 

Resíduo zero com reaproveitamento de insumos é uma 

prática nas unidades da empresa; a água utilizada é devol-

vida à natureza pronta para contribuir com a vida. O uso 

de energias renováveis e o aproveitamento do potencial 

hídrico na geração de energia limpa são programas que 

contribuem para o  futuro do planeta.

AURORA ALIMENTOS      ALIMENTOS

Este case foi reconhecido na 10ª edição do Ranking Benchmarking Brasil, selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores 
práticas. Mais informações em www.benchmarkingbrasil.com.br 
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A Unimed, além de ser a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o mundo, 

é também a maior rede de assistência médica do Brasil, estando presente em 83% do território 

nacional. O Sistema Unimed é constituído por todas as cooperativas Unimed existentes no Brasil 

e diversas empresas criadas para oferecer-lhes suporte, por meio de serviços desenvolvidos para 

agilizar e aperfeiçoar ainda mais o atendimento.

O Complexo Unimed nasceu com a fundação da Uni-

med Santos (SP), em 1967, e hoje é composto por 370 co-

operativas médicas que prestam assistência para um uni-

verso superior a 18 milhões de clientes no Brasil.

Com números superlativos como mais de 111 mil mé-

dicos, 3.029 hospitais credenciados, além de unidades de 

pronto atendimento, laboratórios, ambulâncias e hospitais 

próprios, os clientes Unimed têm garantida a qualidade na 

assistência médica, hospitalar e no diagnóstico comple-

mentar. Hoje, o Sistema Unimed detém 38% do mercado 

nacional de planos de saúde. 

FEDERAÇÃO UNIMED/RS

A Federação Unimed/RS, que completou 40 anos em 

2012, foi fundada em 25 de junho de 1972, com a denomi-

nação Fecomed. Atualmente, é a Unimed/RS – Federação 

das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda. Sua 

estrutura é composta por 28 cooperativas filiadas: a Uni-

med Central de Serviços-RS e as 27 Singulares*, que co-

brem os 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul e 

estão agrupadas em três Coordenadorias Regionais. O Sis-

tema está presente em 100% do território gaúcho. A Fede-

A FORÇA DO COOPERATIVISMO 
GERANDO VALOR PARA TODOS
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ração caracteriza-se como o maior gerador de trabalho da 

área médica, congregando 13.500 dos 28 mil profissionais 

do Rio Grande do Sul e 7.991 colaboradores. Ao mesmo 

tempo, oferece um produto credenciado como o plano 

de saúde que beneficia 1,8 milhão de usuários no estado.

A Unimed/RS detém o controle da Uniair Transpor-

te Aeromédico Unimed-RS, integra a Unimed do Brasil e 

constitui, com as federações das Unimeds de Santa Cata-

rina e do Paraná, a Unimed Mercosul.

A Federação assegura a representação e a integração 

político-institucional do Sistema Unimed-RS. Represen-

ta, integra, coordena, orienta e normatiza as filiadas, para 

organizar, em escala maior, seus serviços econômicos e 

assistenciais. Assessora também nos aspectos adminis-

trativos, operacionais, educacionais, de comunicação, de 

marketing e de gestão, gerando uma otimização da gestão 

e dos resultados de suas filiadas.

O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed–RS é 

composto pela Federação das Unimeds do RS – vertente 

político-institucional do Sistema – e ainda pela Uniair, a 

Unimed Central de Serviços-RS e o Instituto Unimed/RS. 

As cooperativas médicas Singulares do Rio Grande do Sul 

e a Unimed Central de Serviços-RS são também denomina-

das filiadas, por serem sócias da federação. As filiadas têm 

gestão autônoma e independente. Os principais serviços da 

Federação objetivam atender a elas, consideradas suas clien-

tes. É a Cooperativa Singular que se relaciona diretamente 

com os clientes e com os médicos cooperativados.

O cooperativismo classifica as sociedades cooperativas 

por grau e por ramo de atividade. As cooperativas de pri-

meiro grau são conhecidas como Singulares, sendo seu 

quadro social formado por pessoas físicas. As cooperativas 

de segundo grau, as Centrais e as Federações têm seus 

quadros sociais compostos por Cooperativas Singulares e/

ou Centrais. As cooperativas de terceiro grau são forma-

das por Centrais e Federações e seus quadros sociais são 

compostos por Cooperativas centrais e/ou Federações.

Buscando preservar a harmonia entre as filiadas e evitar 

a concorrência interna no Sistema Unimed-RS, a Fede-

ração, além de prestar serviços às filiadas, também atua 

como Operadora de Planos de Saúde (ente operacional), 

podendo firmar contratos, denominados contratos fede-

rativos, com pessoas jurídicas.

O papel da Federação é fundamental, pois além de unir 

as Singulares, representa a imagem e reputação político-

-institucional da Unimed no Rio Grande do Sul. Simulta-

neamente, seu objetivo também é assessorar nos aspectos 

administrativos, educacionais, de comunicação e marke-

ting (ente institucional).

DADOS DO SISTEMA UNIMED-RS

> Federação Unimed/RS

> Unimed Central de Serviços-RS 

> 27 cooperativas de 1º grau Filiadas

> 496 municípios cobertos

> 1.829.964 beneficiários

> 13.534 médicos cooperados

> 7.991 colaboradores 

> 6 hospitais-dia próprios

> 7 hospitais próprios

> 63 Serviços de Atendimento e Diagnóstico próprios 

> 18 SOS

> 25 unidades de Pronto Atendimento

> 2.699 hospitais e serviços credenciados 

> UNIAIR Transporte Aeromédico

> UNIAIR Táxi Aéreo

> Instituto Unimed/RS

Fonte: MF-Diops – mar./2012

UNIMED/RS – NORTEADORES ESTRATÉGICOS

MISSÃO

Integrar o Sistema Unimed-RS, promovendo o aper-

feiçoamento da gestão, com representatividade político- 

institucional.

NEGÓCIO

Liderar o desenvolvimento das filiadas.

VALORES

Ética: somos transparentes e leais nos relacionamentos 

com as partes interessadas.

Cooperativismo

Norteamos as ações federativas com base nos princí-

pios cooperativistas.

Comprometimento

Somos comprometidos com a excelência em gestão 
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com foco em resultados para filiadas, clientes, colabora-

dores, prestadores e parceiros.

Responsabilidade Socioambiental

Somos comprometidos com a sustentabilidade socio-

ambiental.

CLIENTES

Filiadas e contratantes.

POLÍTICA DA QUALIDADE

Comprometimento com a melhoria contínua dos pro-

cessos e a satisfação dos clientes da Unimed/RS.

VISÃO

Ser uma federação reconhecida como referência no 

Sistema Cooperativo Unimed.

Visão Estratégica – 2015 (ente operadora)

Ser modelo e suporte em gestão operacional para o 

desenvolvimento das filiadas e garantir a satisfação dos 

clientes.

Visão Estratégica – 2015 (ente institucional)

Ser reconhecida por sua capacidade agregadora do Sis-

tema Unimed-RS e pela promoção do desenvolvimento 

organizacional das filiadas.

INSTITUTO UNIMED/RS

A responsabilidade social da Federação Unimed/RS, 

diante do desafio apresentado pelo sétimo princípio coo-

perativista (“Interesse pela Comunidade”), era desenvolver 

a cultura da responsabilidade social e torná-la parte inte-

grante do seu negócio.

Com esse propósito, foi criado o Instituto Unimed/RS, 

qualificado para implementar a gestão da responsabilidade 

social da Federação Unimed/RS e com a finalidade de as-

sessorar e apoiar as Unimeds gaúchas no aprimoramento 

desse foco. Por meio do Instituto, cada Unimed pode re-

alizar ações de responsabilidade social, buscar incentivos 

fiscais, estabelecer parcerias, sempre tendo como norte 

as diretrizes da Unimed do Brasil. O Instituto Unimed é 

o vetor das ações do Sistema Unimed-RS com impacto 

socioambiental e orienta as ações do Comitê Estadual de 

Gestão de Responsabilidade Socioambiental – composto 

por colaboradores das Unimeds do RS, com o objetivo de 

analisar e desenvolver ações conjuntas na área de respon-

sabilidade socioambiental, para aprimorar e disseminar 

práticas entre todas as Singulares.

PAPEL DO INSTITUTO NO SISTEMA UNIMED-RS

> Atuar em quatro vertentes, com projetos políticos, 

culturais, sociais e ambientais. 

> Assessorar tecnicamente as Unimeds gaúchas na ela-

boração de seus projetos.

> Captar recursos para viabilização dos projetos.

> Apoiar as ações do Comitê Setorial Unimed, por meio 

dos Comitês de Gestão Político-Institucional e de Respon-

sabilidade Socioambiental.

CENÁRIO COMPETITIVO

O cooperativismo encontrou nos médicos gaúchos um 

terreno fértil para o florescimento de suas ideias generosas 

de democracia e solidariedade. Havia uma preocupação 

comum que desafiava a consciência dos profissionais de 

todas as regiões: o crescimento acelerado da mercanti-

lização da medicina, que fatalmente tornaria a saúde de 

todos o objeto do lucro de poucos.

Para enfrentar essa ameaça gigantesca, era preciso 

constituir uma organização sólida e participativa, com 

abrangência suficiente para se afirmar como alternativa 

real para médicos e usuários. O mais importante é que 

essa organização foi construída de baixo para cima, a par-

tir das conversas dos próprios médicos e do trabalho de 

vários abnegados, que saíram pelo estado a difundir entre 

os colegas as vantagens do cooperativismo.

A Unimed é uma cooperativa, por isso, não tem um 

só proprietário; cada um dos seus médicos cooperados 

é dono do negócio. Unidos, eles representam a força do 

cooperativismo, que não visa ao lucro, mas à geração de 

resultado para o bem de todos os envolvidos no seu pro-

cesso: médicos, lideranças, colaboradores, parceiros e, 

principalmente, os usuários. A qualidade de atendimento 

é seu compromisso com a cooperativa, sabedores de que 

a fidelização de seus clientes induz à melhoria de sua pró-

pria remuneração.

Da mesma maneira, a identificação dos médicos com 

suas comunidades é visceral. Diferentemente de outras 
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empresas que se instalam em cidades ou regiões, 

mas não criam um vínculo local, a Unimed é for-

mada por médicos locais e esses têm suas raízes 

ali fixadas. 

As Unimeds, coordenadas pela Federação/RS, 

hoje cobrem todos os municípios do Rio Grande 

do Sul. São 13.564 médicos cooperados e 13 hospi-

tais, além de serviços próprios de atendimento. Nos 

últimos 15 anos, o Sistema Unimed disponibilizou 

mais leitos do que qualquer outro órgão público ou 

privado.

A Unimed como cooperativa traz em si uma van-

tagem competitiva inegável. Desde sua constitui-

ção, a presença do médico como sócio, e não meramente 

como credenciado, responsabiliza-o como gerador de 

valor.

CENÁRIO DE ALTA CONCORRÊNCIA 

COM BOM POTENCIAL DE CRESCIMENTO 

Segundo análise e estudos da empresa Research and Ma-

rkets, especializada em pesquisas de mercado, publicada em 

março de 2012, o setor de planos de saúde no Brasil deve 

alcançar um crescimento médio anual de 6,32%  e atingir um 

valor projetado de movimentação financeira na ordem de  R$ 

16,2 bilhões em 2016. Tendo como base os números da ANS, 

de 47 milhões de beneficiários de planos de assistência mé-

dica em 2011, é previsto um crescimento da base de clientes 

próximo a 10 milhões de novos contratantes nesse período. 

É importante atentar que a taxa anual de crescimento popu-

lacional, segundo o IBGE, diminuiu de 2,89%, em 1960, para 

1,17% em 2010, o que indica um crescimento percentual real 

frente à base populacional.

Os principais concorrentes da Unimed/RS hoje, no Rio 

Grande do Sul, são Bradesco Seguros, Golden Cross, Sul 

América e outras empresas regionais que oferecem planos 

de saúde. A empresa Amil, hoje sob controle acionário da 

United Health, torna-se uma concorrente a ser observada 

e acompanhada muito de perto. Antes dessa modificação, 

vinha realizando movimentações de penetração no Rio 

Grande do Sul, com possibilidade de manter sua estratégia 

de verticalização, adotada em outros estados, com a aqui-

sição de hospitais e laboratórios. 

A principal vantagem competitiva do Sistema Unimed/RS 

em relação aos seus concorrentes é a rede assistencial, dis-

ponibilizada pelas coope-

rativas médicas em todos 

os municípios gaúchos. 

Isso porque conta com 

uma sistemática de aten-

dimento de intercâmbio 

que permite o acolhimen-

to a seus usuários mesmo 

quando fora da área de 

cobertura de seus planos 

de saúde, possibilitando 

a realização de procedi-

mentos necessários para 

urgências e emergências. Além disso, a rede de serviços 

próprios diferencia-se pela qualidade dos serviços presta-

dos aos clientes, que contempla até uma rede de transporte 

aeromédico formada pela malha de ambulâncias, UTIs mó-

veis e pelo serviço disponibilizado pela Uniair. 

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

O principal desafio da Federação é a profissionalização 

da sua gestão como fator primordial para a alavancagem 

do modelo de gestão das filiadas. A cada dia surgem novas 

exigências mercadológicas, legais, fiscais, estruturais, tec-

nológicas e tributárias, que impactam diretamente nos re-

sultados do negócio e exigem da Federação a melhoria dos 

processos internos e agilidade nos posicionamentos para 

orientação às suas filiadas. Outro fator relevante na ope-

ração de planos de saúde é o crescimento dos custos da 

assistência, em decorrência das novas tecnologias médicas, 

do aumento da expectativa de vida e da maior exigência do 

cliente em relação aos serviços de atendimento à saúde. 

Neste contexto, a operadora desenvolve ações para aper-

feiçoar continuamente sua gestão de custos, seus proces-

sos internos, o alinhamento dos serviços de promoção à 

saúde e o gerenciamento de pacientes crônicos.

OBJETIVOS DE MARKETING

PROMOVER SEU VALOR E SUA IMAGEM 

PARA CONSOLIDAR A LIDERANÇA NO RS

Desenvolver estratégias e ações pela Federação Uni-

med-RS que visassem a fortalecer as relações institucio-

nais com multiplicadores de opinião, lideranças políticas 

e empresariais e com a sociedade como um todo, pro-

A empresa Amil, 
hoje sob controle 
acionário da United 
Health, torna-se 
uma concorrente 
a ser observada e 
acompanhada muito 
de perto

FEDERAÇÃO UNIMED/RS       SAÚDE
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porcionando maior percepção de valor e ganhos 

institucionais relevantes.

IMPULSIONAR A QUALIDADE NOS 

PRODUTOS E SERVIÇOS DAS FILIADAS 

As estratégias e ações a serem perseguidas de-

vem estar baseadas em capacitar as filiadas para 

melhor suprir as necessidades de gestão e a quali-

ficação de atendimento a seus clientes, proporcio-

nando valor para todos os seus públicos.

MAIOR SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, 

MAIS RECEITAS E MENOS CUSTOS

A Unimed/RS deve criar e desenvolver novas 

capacitações e novos serviços que proporcionem 

mais receitas e menos custos para as filiadas. O re-

sultado final deve ser perseguido de forma que a 

sustentabilidade econômica seja assegurada e so-

lidificada.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

FORTALECER AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

COM MULTIPLICADORES DE OPINIÃO, LIDERANÇAS 

POLÍTICAS/EMPRESARIAIS E A SOCIEDADE

Consolidar a imagem institucional, criar processos de 

relacionamento com os diferentes stakeholders da orga-

nização, solidificando os laços, a reputação e a concreti-

zação dos valores da Unimed/RS era fundamental. O Ins-

tituto Unimed se tornaria uma ferramenta fundamental no 

plano a ser desenvolvido. Um conjunto de ações deveria 

ser implementado de forma integrada para promover o 

valor e a imagem da instituição com foco na consolidação 

da liderança no Rio Grande do Sul.

FILIADAS CAPACITADAS PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DE GESTÃO E 

A QUALIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

O programa de capacitação para todas as filiadas, pro-

movendo uma melhoria contínua nas ferramentas de ges-

tão e de qualidade, seria reforçado. Treinamentos, cursos 

e sistemas de controle e validação de processos deveriam 

ser consolidados. A união das Singulares na busca do for-

talecimento da gestão do Sistema e a qualificação dos 

processos de relacionamento com os seus clientes de-

veriam buscar patamares 

elevados de satisfação.

CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

DE CAPACITAÇÕES 

E SERVIÇOS PARA 

MAIS RECEITAS E 

MENOS CUSTOS 

PARA AS FILIADAS

A criação e a solidifi-

cação de serviços e de 

capacitações que pro-

porcionassem importan-

tes fontes de rentabili-

dade tornaram-se parte 

integrante da estratégia 

organizacional. Os fo-

cos deveriam ser a consolidação da central de serviços, 

para garantir ganhos de escala para o Sistema, e a criação 

de negócios diferenciados e de alta percepção de valor, 

como, por exemplo, a empresa de transporte aeromédico.

PLANO DE AÇÃO

INSTITUTO UNIMED

Ampliar a credibilidade e a reputação do Sistema Coo-

perativo Empresarial Unimed-RS.

Para alcançar a promoção do valor e da imagem do 

Sistema Unimed, solidificando a sua liderança no RS, as 

estratégias desenvolvidas visaram a fortalecer as relações 

institucionais com multiplicadores de opinião, lideranças 

políticas e empresariais e com a sociedade. O Instituto 

Unimed/RS, que foi criado em 2007, passou por uma re-

estruturação a partir de 2010, em sintonia com o planeja-

mento estratégico da entidade.

Mediante ações pontuais, a Federação criou relacio-

namento direto no âmbito da política geral, desfrutan-

do de prestígio e poder de interlocução com os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto em nível federal 

quanto estadual. Respaldada na atuação do Conselho de 

Apoio a Ações Institucionais, posicionou o caráter supra-

partidário e a força eleitoral do cooperativismo médico 

gaúcho.

Periodicamente são mantidas audiências – em Brasília e 

Mediante ações 
pontuais, a 
Federação criou 
relacionamento 
direto no âmbito 
da política geral, 
desfrutando de 
prestígio e poder de 
interlocução com os 
Poderes Executivo, 
Legislativo e 
Judiciário
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Porto Alegre – nos núcleos do poder, incluindo o Palácio 

do Planalto e o Congresso Nacional, notadamente junto à 

bancada parlamentar gaúcha.

Uma série de importantes ações foi desenvolvida. Entre 

elas se destacam o Fórum Político, o Café da Manhã com 

Política e a revista Pensar.

FÓRUM POLÍTICO 

O Fórum, maior evento realizado pela Federação, sur-

giu para estimular a reflexão sobre os diversos temas da 

sociedade que despertam o interesse do público. A pro-

posta é a discussão de matérias que ajudem a compreen-

der o momento que a cidade, o estado, o país e o mundo 

têm vivido. Teve início em 2005, fortaleceu-se e nos úl-

timos anos vem reunindo políticos, jornalistas, lideranças 

cooperativistas, profissionais liberais e filósofos nacionais 

e internacionais, em um formato dinâmico, no qual os 

participantes têm a oportunidade de esclarecer as dúvi-

das de um seleto grupo de debatedores. Um dos traços 

característicos do Fórum Político é a discussão marcada 

pela pluralidade de opiniões e divergência de ideias. Já 

trouxe à capital gaúcha o filósofo e ex-ministro da Edu-

cação da França, Luc Ferry, o psicanalista e escritor Con-

tardo Calligaris, o jornalista Fernando Gabeira e a filósofa 

e professora Márcia Tiburi. Mais recentemente, em junho 

de 2012, em sua sétima edição, estiveram presentes per-

sonalidades como o filósofo francês Dominique Wolton, 

o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, o filósofo Luís Felipe 

Pondé e o ex-presidente do Uruguai, o médico Tabaré 

Vázquez. 

Desde 2011, essa iniciativa tem sido aproveitada tam-

bém pela Unimed do Brasil, com Fóruns Políticos nacio-

nais. Na edição nacional do ano passado, o tema foi “O 

pensamento e o poder”. 

CAFÉ DA MANHÃ COM POLÍTICA

Essa estratégia é desenvolvida pelo Instituto Unimed/

RS desde 2003, para fortalecer as relações com lideranças 

políticas e, assim, promover a imagem da marca. Iniciou 

com o objetivo de debater as eleições estaduais, ouvindo 

candidatos ao governo do estado e ao Senado. A ideia se 

expandiu, passando a contar com a presença de intelectu-

ais, escritores, jornalistas, cooperativistas, autoridades, for-

ças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul. Hoje, já 

se tornou uma importante ferramenta de relacionamento 

e envolvimento com a sociedade gaúcha.

REVISTA PENSAR

Publicação semestral do Instituto Unimed/RS, a revista 

Pensar Unimed objetiva estimular o pensamento e o exer-

cício de ideias. Com um visual diferenciado, primando pela 

leveza e a busca do equilíbrio entre textos e imagens, traz 

um conteúdo atrativo tanto para médicos cooperados, 

colaboradores, lideranças do sistema e multiplicadores 

de opinião como para os beneficiários que frequentam os 

consultórios e o público em geral. Sua tiragem é de 25 mil 

exemplares. É uma das principais ferramentas de comuni-

cação dirigida da Unimed.

ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS 

E 40 ANOS DA UNIMED/RS

Em 2012 é comemorado o Ano Internacional das Co-

operativas e, para tal, foi construída pelo Comitê Estadual 

de Gestão em Marketing, junto com a Agência Martins An-

drade, a Campanha do Cooperativismo, com o mote “Uma 

boa ideia multiplicada move o mundo”. A ação envolveu 

todas as Unimeds do RS, reforçando a imagem da Unimed 

como cooperativa e distinguindo essa como a sua princi-

pal força de diferenciação.

Paralelamente, acontece neste ano a comemoração dos 

40 anos da Unimed/RS. Para marcar esse momento, uma 

campanha de marketing integrado foi desenvolvida, posicio-

nando e salientando a mensagem institucional da Unimed/RS.

 

PATROCÍNIOS ESTRATÉGICOS

Em 2011 e 2012, passou a patrocinar projetos e pro-

gramações que proporcionassem ganhos de imagem ins-

titucional e estivessem em sintonia com os seus objetivos 

estratégicos. As principais ações realizadas foram:

Parceria no projeto “Debates do Rio Grande”, da RBS, 

que percorre cidades-polo regionais do RS, promovendo 

eventos mensais que reúnem as influências políticas, so-

ciais e econômicas de cada região para debaterem sobre 

o desenvolvimento e o seu futuro. 

Apesar de a mídia ser estadual, no dia do acontecimen-

to, a Unimed local também pode aproveitar o espaço. Essa 

é uma das maiores qualidades do evento: ser uma realiza-

ção estadual, mas que também valoriza o regional.
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FORTE AÇÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

PORTAL

A Unimed/RS está presente na internet, utilizando o si-

te-padrão do Portal Unimed. O endereço www.unimedrs.

com.br é atualizado diariamente com os destaques da co-

operativa e possui amplo espaço destinado à divulgação 

de todas as notícias enviadas pelas Unimeds do RS.

REDES SOCIAIS

Consciente da crescente importância das redes sociais, 

a GCom mantém um blog (unimedrs.blogspot.com), uma 

conta no Twitter (@unimedrs) e uma página no Facebook 

(facebook.com/federacaounimedrs), espaços virtuais 

onde são replicadas todas as informações divulgadas no 

Portal relacionadas a seus cursos e eventos realizados. A 

Federação conta também com um canal no Youtube. Para 

todas as Unimeds, é disponibilizado o suporte para criação 

de espaços semelhantes.

CIRCUITO ESTADUAL UNIMED: 

CORRENDO PELA SAÚDE

Com o objetivo de criar laços de relacionamento e 

envolvimento com a comunidade gaúcha, disseminan-

do a importância de uma vida mais saudável, foi criado, 

em 2011, o Circuito Estadual Unimed. Além de atingir as 

Singulares e dar-lhes visibilidade, promove o bem-estar 

e a saúde, uma vez que a prática de atividades físicas é 

essencial para uma vida saudável. O evento atingiu gran-

dioso êxito, por envolver toda a comunidade das cidades 

por onde passa. A ação é considerada uma das iniciati-

vas mais relevantes para a fixação da imagem do Sistema  

Unimed-RS. O crescimento do número de provas, da par-

ticipação nas rústicas e do envolvimento das comunidades 

consolidam o seu sucesso.

A projeção realizada é que para cada participante, pelo 

menos outros cinco façam-se presentes nas atividades, já 

que as mesmas envolvem caminhadas orientadas e ações 

de medicina preventiva no Espaço Vida – com medição 

de pressão, verificação de glicose e orientações de saúde. 

O projeto foi otimizado na sua concepção, com o apro-

veitamento das rústicas já existentes e realizadas pelas Sin-

gulares. Em 2011, foram mais de 14 mil pessoas impacta-

das, em 11 provas pelo estado. Das rústicas, já participaram 

2.254 pessoas.

Em 2012, estão sendo realizadas 17 provas em cidades-

-sede das filiadas. O Circuito, neste ano, ganhou pro-

gramação visual renovada e totalmente padronizada. A 

tecnologia veio auxiliar com o uso de chips para monitora-

mento completo da atividade do participante, produzindo 

relatórios e garantindo a precisão dos resultados de cada 

etapa. O Espaço Vida, ponto de encontro de esportistas, 

médicos, autoridades e familiares, foi ampliado, contando 

com médicos de plantão, distribuição de brindes e orien-

tações para a correta prática de exercícios físicos antes, 

durante e depois das competições. Nos 14 circuitos já re-

alizados em 2012, até novembro, ocorreu uma ampliação 

média de 50% frente a 2011, em participantes das rústicas 

e no impacto de público.

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS, 

PRODUTOS E SERVIÇOS

A Unimed/RS passou a mudar a sua própria mentalida-

de. E assumiu um papel fundamental, pois passou a liderar 

e incentivar o processo de qualificação do Sistema. Com o 

objetivo de promover o desenvolvimento da qualidade dos 

produtos e serviços das filiadas, as estratégias desenvol-

vidas basearam-se em capacitá-las para melhor suprir as 

necessidades de gestão e na qualificação de atendimento 

a seus clientes, utilizando como indicador o índice de sa-

tisfação de clientes. As principais ações com foco nessas 

estratégias foram:

INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DAS 

ASSESSORIAS DE GESTÃO NAS FILIADAS

A Unimed/RS passou a oferecer assessorias a fim de 

aprimorar e padronizar as ações das filiadas junto a seus 

clientes, aumentando assim o nível de satisfação dos mes-

mos. O assessoramento é realizado mensalmente pelo 

Comitê Estadual de Gestão em Marketing, por seu Grupo 

de Trabalho de Relacionamento com Clientes. Na busca 

do cumprimento de requisitos legais, há encontros pre-

senciais e por videoconferência do Comitê Estadual de 

Gestão Contábil e através das assessorias atuariais, a cada 

15 dias.

FORTALECIMENTO DO COMITÊ SETORIAL UNIMED, 

ORGANIZACIONAL E ASSISTENCIAL

Em reuniões mensais, os colaboradores de diversas 
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áreas das Singulares discutem as dificuldades en-

contradas em suas operações. O objetivo é iden-

tificar as necessidades de capacitações que am-

pliem a qualidade do serviço prestado aos clientes, 

criando estratégias de relacionamento e fideliza-

ção, por meio de iniciativas como os workshops 

de Atendimento, reuniões do Grupo Permanente 

de Atendimento e definição de ações conjuntas de  

comunicação.

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE VENDAS E 

AÇÕES DE REFORÇO DE IMAGEM UNIFICADAS 

PELO COMITÊ DE MARKETING

Na busca por criar formas de comunicação úni-

cas para a ampliação da base de clientes do Sis-

tema Unimed, o Comitê Estadual de Gestão de  

Marketing organiza, há vários anos, campanhas 

de vendas conjuntas com a participação das Sin-

gulares. Essas campanhas propiciam não apenas a 

redução dos custos de montagem, mas também a 

uniformização da imagem, com retornos expressivos no 

crescimento das carteiras de beneficiários.

ASSESSORIA PARA GESTÃO DA MARCA

A Federação Unimed/RS deu início, em 2011, a um tra-

balho de Gestão da Marca, por meio do qual disponibiliza 

assessoria às filiadas, com foco nas orientações sobre o uso 

da marca Unimed e registro da ANS, bem como orientação 

na identidade corporativa da Unimed e suas atribuições.  

Em cumprimento ao seu negócio, de “liderar o desenvol-

vimento das filiadas”, a Unimed/RS presta apoio às Singu-

lares por meio de um setor, estruturado em parceria com a 

Comunicação e subordinado à Diretoria Administrativa da 

cooperativa, denominado Gestão da Marca.

Ações de capacitação para a elaboração de projetos 

socioculturais foram realizadas, com o objetivo de capa-

citar os colaboradores das diferentes áreas e Singulares da 

Unimed/RS na elaboração de projetos e mobilização de 

recursos.

ADEQUAÇÃO DO CALENDÁRIO DO 

SETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

À GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

Através da Pesquisa de Necessidades e Expectativas, 

realizada nos meses de 

agosto e setembro de 

2012, cada Comitê Estadu-

al de Gestão pode apontar 

quais as competências que 

considerava fortalezas do 

Sistema e quais as com-

petências que são suas 

falhas. Esse método, apli-

cado periodicamente a fim 

de identificar e priorizar o 

desenvolvimento das lacu-

nas do Sistema, é essencial 

para seu desenvolvimento, 

no calendário de capacita-

ções do ano de 2013.

PUBLICAÇÕES 

COM FOCO NA 

QUALIFICAÇÃO DE 

CONCEITOS E DE SERVIÇOS

SÉRIE SABER FAZER

O objetivo da coleção Saber Fazer – Estudos CTMBE 

(Central de Serviços e Federação Unimed/RS) é contribuir 

para o aperfeiçoamento, tanto das Singulares quanto dos 

profissionais que operam pelo sistema cooperativista, seja 

na área médica, seja em outras formas cooperativadas. 

Antes de fazer, é preciso saber. Disponibilizar a literatura 

cooperativista existente na área de saúde, e oferecê-la a 

custo reduzido, é dar, não só aos médicos cooperados, 

mas aos colaboradores, beneficiários e parceiros de todo 

o Sistema Unimed, condições de acessar esse conheci-

mento. 

CARTILHA DA UNIMED

Orientações aos usuários sobre o uso do plano de saú-

de. É composta por 11 fascículos, ilustrados com cartuns, 

que abordam a saúde nas diversas fases da vida. 

RELATÓRIOS

Relatório da Gestão, distribuído anualmente na Assem-

bleia Geral Ordinária, e Balanço Social, documentando o 

resumo das ações de responsabilidade socioambiental da 

Federação. Produzidos em versão impressa e digital.

FEDERAÇÃO UNIMED/RS       SAÚDE
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AGENDA FEDERATIVA

Informativo digital mensal da Federação Uni-

med/RS.

PASSANDO A LIMPO

Boletim digital interno da Federação Unimed/RS. 

EM DIA

Destinado às filiadas do Sistema Unimed-RS, é 

um boletim informativo com as principais notícias 

sobre o Instituto Unimed/RS. 

ON-LINE

Diariamente é feito o monitoramento dos jornais do 

país. Todas as notícias sobre o Sistema Unimed, ou que 

sejam de seu interesse, são destacadas e reunidas em do-

cumento semanal que é enviado por e-mail a todas as 

Unimeds filiadas do Rio Grande do Sul.

PARA O AUMENTO DE RECEITAS 

E REDUÇÃO DE CUSTOS

Para incrementar a sustentabilidade econômica da en-

tidade, as principais estratégias basearam-se na criação de 

capacitações e serviços que proporcionem mais receitas e 

menos custos para as filiadas. Para liderar vários dos pro-

jetos e focar em estratégias de inovação e de desenvolvi-

mento, foi instituída a Diretoria de Inovação e Negócios 

Corporativos na Federação. Uma das principais ações com 

foco no aumento de receitas e redução de custos foi a 

criação e o desenvolvimento da Central de Serviços.

UNIMED CENTRAL DE SERVIÇOS - RS

A Central de Serviços foi concebida para proporcionar 

ganhos de rentabilidade, produtividade, qualidade e tec-

nologia para todo o Sistema. Um grupo de programas que 

visam a colocar a Unimed/RS em um patamar diferencia-

do de resultados. Alguns de seus principais programas de 

ação são:

PROGESERV 

Programa de Gestão de Serviços: criado para identificar 

oportunidades de negócios nas áreas de ação das Unimeds. 

Visa a oferecer suporte técnico e realizar análise de merca-

do, para avaliar o potencial 

e a sustentabilidade do in-

vestimento. Neste sentido, 

está sendo realizada uma 

pesquisa para reunir infor-

mações e elaborar um pla-

no de investimento no qual 

serão priorizados os proje-

tos conforme as neces-

sidades regionais. Com o 

investimento, a Unimed/RS 

espera alavancar as vendas 

de planos de saúde, dimi-

nuir os custos assistenciais 

e melhorar a visibilidade da marca. 

MAIS QUALIDADE NA GESTÃO 

Para todas as cooperativas do Sistema Unimed e Uni-

cred é disponibilizado o Projeto GNU – Gestão de Negó-

cios Unimed/Unicred. O objetivo principal do GNU é inte-

grar os principais processos de gestão corporativa através 

das aplicações: Gestão de Projetos – Gerenciamento da 

Estratégia, Gestão da Qualidade, Documentos, Ocorrên-

cias e Auditorias; Gestão das Competências; Gestão de 

Riscos e Gestão de Pesquisas Internas e Externas. 

MAIS TECNOLOGIA, 

MAIS PRODUTIVIDADE, MAIS ECONOMIA

O PROGETEC 

O Programa de Gestão de Tecnologia tem como mis-

são  desenvolver programas e prestar serviços na área da 

Tecnologia da Informação para o Sistema Unimed/RS, 

gerando economia, agilidade, atualização tecnológica e 

maior integração.

Um núcleo de tecnologia, formatado e implantado 

com o intuito de apoiar as Unimeds do estado, no desen-

volvimento de soluções tecnológicas. Disponibiliza, por 

exemplo, para todo o Sistema Unimed e Unicred do Brasil 

o Serviço de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), a 

solução que agrega inúmeras vantagens com excelen-

te relação custo/benefício, através da microfilmagem e 

digitalização de documentos. Os benefícios do GED vão 

muito além de auxiliar, para maior produtividade. Um dos 

grandes objetivos do serviço é reduzir ao mínimo a emis-
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são de papéis, ou seja, a cooperativa melhora o atendi-

mento, ganha espaço físico, economiza cópias impressas 

e também contribui para um mundo mais limpo.

GANHOS DE ESCALA

O Centro de Distribuição foi constituído para atuar no mer-

cado de materiais e medicamentos hospitalares, como decor-

rência do desejo das Unimeds de buscar um fornecedor de in-

sumos confiável e com preço justo. Atualmente, está entre os 

principais fornecedores hospitalares do Rio Grande do Sul, des-

tacando-se pela prestação de serviços e preços competitivos.

MELHORES NEGOCIAÇÕES EM 

PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO 

O PROGEPRO 

Programa de Gestão de Procedimentos objetiva padro-

nizar e gerenciar o processo de autorizações de materiais. 

Simultaneamente, visa ao uso racional dos recursos das 

filiadas, pela adoção de critérios para a liberação dos pro-

cedimentos, avaliando a indicação, certificando a proce-

dência e negociando preços dos materiais, protocolos e 

utilizando a Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evi-

dências e Auditores Médicos Especialistas em Cardiologia, 

Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatolo-

gia e auditores do FAC – Fundo de Alto Custo.

GERENCIAMENTO DE GRANDES CONTAS

Para gerar a sustentabilidade, a Federação Unimed/RS 

opera planos de saúde para grandes contas corporativas. 

Com isso, produz importante receita para promover suas 

ações. Além de prospectar de forma intensiva contas em-

presariais superlativas, mantém parcerias com as principais 

entidades representativas da economia gaúcha, tanto no 

comércio (Federasul e Fecomércio) quanto na área indus-

trial (Sistema Fiergs, Sesi e Senai) – algumas das principais 

empresas que compõem a rede de contratantes dos planos 

federativos, responsáveis por um aporte financeiro mensal 

capaz de garantir a autossustentabilidade da Unimed/RS.

UNIAIR: UM SERVIÇO 

DIFERENCIADO E QUE AGREGA VALOR

A Uniair é a empresa de serviços aéreos do Sistema 

Cooperativo Empresarial Unimed–RS, que agrega valor e 

receitas para a entidade.  Atuando 24 horas por dia com 

transporte aeromédico e executivo (táxi aéreo), a Uniair é 

referência nacional no setor e líder em número de remo-

ções aeromédicas na Região Sul. A frota da Uniair é com-

posta por três aeronaves e um helicóptero configurados 

para transporte aeromédico e executivo. Instalada em 

hangar próprio no Aeroporto Internacional Salgado Filho 

– Porto Alegre/RS, e com base no Aeroporto Governador 

José Richa – Londrina/PR, a Uniair está habilitada pela 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar em 

todo o território nacional e nos demais países da América 

do Sul.

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS 

DE MARKETING: MULTIPLICANDO IMPACTOS 

A sinergia entre as diferentes ferramentas de marketing 

possibilitou otimizar os resultados e contribuiu para tor-

nar a Unimed/RS ainda mais fortalecida, não apenas em 

sua imagem, mas também com a solidificação dos valores 

do cooperativismo e a força da união das Unimeds do Rio 

Grande do Sul. O marketing integrado aliou promoção, 

propaganda, relações públicas, pesquisas, eventos, ma-

rketing direto, mídia digital, marketing interativo e venda 

pessoal, entre outras ações, que subsidiaram a propaga-

ção da imagem da Federação Unimed/RS e promoveram 

valor para seus serviços e para todas as suas filiadas.

A Federação Unimed/RS mostrou estar preparada para 

os novos desafios de forma moderna e competitiva. O 

processo, executado com esmero e brevidade, surtiu o 

efeito desejado. Uma vitoriosa e bem-sucedida estratégia 

que, além de implantar soluções para uma maior competi-

tividade, enalteceu seus vínculos com seus públicos.

Munida dos conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos e com ferramentas inovadoras, a Unimed/RS alcan-

çou o almejado. E os resultados vieram. Extraordinaria-

mente.

RESULTADOS OBTIDOS

CONSOLIDAÇÃO DA LIDERANÇA 

O sucesso institucional e empresarial da Federação 

Unimed/RS consolida uma situação muito diferenciada. 

Porque ela não é, de fato, uma empresa tradicional de 

capital ou de participação acionária, nem uma entidade 

como outras. Trata-se, na realidade, de uma cooperativa 

cuja aspiração máxima é, como diz o próprio nome, co-
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operar coletivamente para atingir um objetivo comum. E 

que, por definição doutrinária e determinação estatutária, 

até exclui o lucro, utilizando o termo “sobras”. 

A Unimed/RS manteve uma participação de mercado 

superior a 50% no Rio Grande do Sul. Exibe um fatura-

mento anual, consolidado no Sistema (todas as Singulares 

e demais empresas), de R$ 1,2 bilhão, superior ao da maio-

ria dos municípios gaúchos e brasileiros. Parte importante 

do seu êxito é decorrente de iniciativas que solidificam a 

inserção da entidade na comunidade gaúcha. Há orgu-

lho nos relatos internos sobre a prática decidida e ativa 

da Federação nos diversos órgãos governamentais e não 

governamentais e perante as entidades representativas da 

comunidade.

A atuação direta da Unimed/RS oportunizou que se tor-

nasse conhecida, e respeitada, na comunidade gaúcha. 

Com isso, vem conquistando influência nas diversas ins-

tâncias públicas e privadas.

A PERCEPÇÃO DO VALOR DE 

UMA TRAJETÓRIA DE 40 ANOS

O sucesso de uma trajetória empresarial pode ser me-

dido pela exuberância de seus números e validado por ín-

dices crescentes nas pesquisas de opinião. Mas os valores 

mais nobres devem ser examinados à luz do seu significa-

do para a vida das pessoas. Quase 2 milhões de gaúchos 

depositam sua confiança na Unimed, na relação próxima 

proporcionada pela presença física da rede cooperativada 

em todos os municípios do Rio Grande do Sul.

Retribuir essa confiança melhorando a estrutura de 

atendimento aos cidadãos, principalmente nas regiões 

carentes e não somente nos grandes centros, constitui a 

razão de ser do cooperativismo de saúde. Fato que pode 

ser constatado na instalação de modernos hospitais-dia 

e serviços de pronto atendimento que o Sistema Unimed 

vem protagonizando, com recursos gerados e reinvestidos 

nas comunidades de origem.

A percepção do valor alcançado é chancelada por per-

sonalidades setoriais, que posicionam a Federação Uni-

med/RS como uma referência nacional.

DEPOIMENTOS SOBRE OS 40 ANOS DE 

HISTÓRIA DA FEDERAÇÃO UNIMED/RS

“É indiscutível a importância da Federação do Rio Gran-

de do Sul na defesa dos interesses do cooperativismo 

médico gaúcho e brasileiro. Além do relacionamento de 

alto nível com a Federação e seus dirigentes, que têm nos 

apoiado nas atividades da Central Nacional Unimed.”  

Mohamad Akl 

Presidente da Central Nacional Unimed

“A Federação Unimed/RS é um componente indispen-

sável do Sistema Unimed, contribuindo decisivamente para 

torná-lo ainda mais relevante, atuante e solidário, multipli-

cando os princípios e valores do cooperativismo. Ao com-

pletar 40 anos, a Federação renova sua vitalidade em prol 

da melhoria contínua das condições de atuação dos médi-

cos cooperados e do atendimento aos clientes finais.”  

Eudes de Freitas Aquino 

Presidente da Unimed do Brasil

“Ao longo dos anos em que tenho me dedicado ao co-

operativismo médico, conheci pessoas marcantes para 

minha formação unimediana. Uma delas foi o Dr. Nilson 

May. Com ele, aprendi muito do que chamo de ‘bom co-

operativismo’. Aprendi as principais regras de relaciona-

mento e a respeitar as boas práticas do cooperativismo. A 

Unimed do Rio Grande do Sul foi, e continua sendo para 

TABELA 1

CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS PELO PROJETO

2009 2010 2011

R$ 166.255.240,21
R$ 188.869.546,11 

(13,8% crescimento sobre 2009)

R$ 224.917.600,56 
(19% crescimento sobre 2010 -  

35% sobre 2009)
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mim, uma das melhores escolas da ‘boa Unimed’.” 

Orestes Barrozo Medeiros Pullin 

Presidente da Unimed Paraná e da Unimed Mercosul

“Ótimo momento para celebrarmos os 40 anos de ati-

vidades da Federação Unimed/RS. Não podemos esquecer 

que estamos no Ano Internacional do Cooperativismo e a 

Federação é um dos nossos mais expressivos represen-

tantes e exemplo de atividade em prol de uma saúde mais 

igualitária, com qualidade de vida e bem-estar aos usuá-

rios. Nós, da diretoria da Seguros Unimed, parabenizamos 

a Federação, ao mesmo tempo que reconhecemos suas 

contribuições ao cooperativismo, essa rede promotora de 

desenvolvimento e sustentabilidade.” 

Dr. Rafael Moliterno Neto 

Presidente da Seguros Unimed

RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES

A trajetória, hoje, já é reconhecida em vários setores da 

sociedade e por multiplicadores de opinião.

> Multipremiada em premiações como o Mérito Lojis-

ta, por 25 anos seguidos, na categoria Serviços, segmento 

Plano de Saúde (promovido pela Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas do RS). 

> 19 vezes o primeiro lugar no Top of Mind da revista 

Amanhã, na categoria Planos de Saúde (a marca mais lem-

brada, com índice de 58,9%; na memória das classes A/B, 

com 65,3%; e na C, com 65,4% de lembrança). Segundo o 

Grupo Amanhã, marcas com esses índices tendem a lide-

rar as principais categorias e serviços do TOP. 

> Primeiro lugar, em seu 12º troféu consecutivo, na pes-

quisa “Marcas de quem decide”, do Jornal do Commercio.

> Certificado internacional ISO 9001:2000, conquista-

do em 2004 e mantido desde então – uma distinção in-

comum, já que o certificado não envolve apenas um único 

aspecto operacional, mas abarca todos os processos de 

gestão, e algo também inédito no cooperativismo brasi-

leiro. 

> Várias dentre as Singulares – além da própria Federa-

ção – têm conquistado premiações do Programa Gaúcho 

de Qualidade e Produtividade (PGQP), demonstrando a 

efetividade das ações que a Federação proporciona para 

todo o Sistema.

O MELHOR PLANO DE SAÚDE É VIVER, 

O SEGUNDO MELHOR É UNIMED

A Federação atingiu índices de excelência na pesquisa 

sobre o nível de satisfação de seus clientes internos (filia-

das) e externos (contratantes de planos de saúde), o que 

valida a qualificação de seus produtos e serviços. 

Tanto na pesquisa que foi realizada em 2011, pelo Insti-

tuto Methodus, com  1.870 clientes de 11 diferentes Singu-

TABELA 2

ENVOLVIMENTO DA UNIMED COM SEUS PÚBLICOS 

Ano Filiadas Contratantes

2010 8,46 8,80

2011 8,66 8,86

A Unimed contribui para a qualidade de vida dos clientes 95,8%

A Unimed contribui para o crescimento e o desenvolvimento da sua região ou cidade 91,9%

O conteúdo das propagandas da Unimed não traz informações enganosas 90,1%

Pretendo continuar sendo cliente Unimed 96,8%

Fonte: Instituto Methodus, 2011

TABELA 3

GRAU DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS DA UNIMED/RS (ENTRE 0 E 10)

Fonte: Diretoria de Inovação e Negócios Corporativos

FEDERAÇÃO UNIMED/RS       SAÚDE
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lares, como nas pesquisas feitas pela própria Federação, os 

resultados apontaram alto nível de favorabilidade.

O envolvimento da Unimed com seus públicos atinge 

níveis de alto impacto. É reconhecida como uma institui-

ção que tem uma proposta de valor entendida: foco na 

qualidade de vida, na saúde e na confiança. Foi alcançado 

um alto grau de fidelização entre seus clientes.

A imagem da Unimed está associada a segurança, 

saúde, bom atendimento, bom plano de saúde, sen-

do que, para 85,8% das pessoas, a imagem é positiva. 

Em um grau de 0 a 10, o nível de satisfação das filia-

das em relação à Unimed/RS está em 8,66; entre os 

clientes corporativos da entidade, chega a 8,86. Níveis 

excelentes que colocam os serviços prestados em alta 

avaliação.

A CONQUISTA DE UM 

NOVO PATAMAR INSTITUCIONAL

Os esforços focados em inteligência e diferenciação 

oportunizaram o êxito – com um planejamento de comu-

nicação e de relacionamento bem dirigido. O objetivo era 

manter a liderança, promover mais relacionamento e en-

volvimento com os diferentes públicos, ressaltar a qualifi-

cação dos serviços prestados, desenvolvimento de novas 

fontes de receita. Uma estratégia focada em ações realiza-

das de forma integrada, em perfeita sintonia, oportunizou 

o alcance dos objetivos traçados.

Um projeto vitorioso foi aprimorado, estipulou novos 

conceitos de inovação e criatividade. Ao aperfeiçoar seus ca-

nais de comunicação, a Federação efetivou uma ação estra-

tégica – confirmando que sua trajetória histórica está voltada 

ao futuro e a sua constante qualificação.  Assim, ratificou sua 

crença de manter-se à frente, com o foco no fortalecimen-

to dos laços de relacionamento e comunicação empresarial, 

priorizando essa postura como um fator de sucesso.

A fim de ampliar seu valor e sua imagem, e com isso 

consolidar a liderança no Rio Grande do Sul, a Unimed/RS 

impulsionou a qualidade nos produtos e serviços de suas 

Filiadas. Buscou maior sustentabilidade econômica, mais 

receitas e menores custos porque sabe que grandes com-

petidores necessitam estar com todas as engrenagens 

ajustadas para alcançar a vitória. Rapidamente.

Isso porque possui uma cultura ímpar, decorrente dos 

conceitos do cooperativismo, uma habilidade peculiar 

àqueles que amam o que fazem: solidificar relações,  apri-

morar-se, reverenciar a vida. Cotidianamente.

Nilson Luiz May é presidente da Federação Unimed/RS; 
Jorge Martines é diretor de Gestão Organizacional e de Integração; 
Silvio Peter é gerente de Comunicação; 
Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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CARBOCLORO

Sylvia Vieira 
Teodoro Pavão

A Carbocloro, uma joint venture das empresas Unipar e Occidental Chemical Corporation, é 

uma indústria química presente no Brasil há mais de quatro décadas. Ocupando posição de 

destaque na indústria nacional, a empresa produz uma completa linha de derivados de cloro-

soda (cloro, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, soda cáustica e dicloroetano), fornecendo 

matéria-prima para abastecer importantes segmentos da indústria do Brasil, como alumínio, 

papel e celulose, siderurgia, metalurgia, alimentícia, tratamento de água e esgoto, têxtil, 

farmacêutica, construção civil e química, entre outros.

A empresa é líder nacional no fornecimento de cloro 

para tratamento de água, tendo ainda posição importante 

nas produções de ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e 

dicloroetano.

A Carbocloro tem consciência da sua importância 

para a sociedade. Desde 1992, é signatária do Programa 

Atuação Responsável, um compromisso internacional da 

indústria química, assinado pelas empresas no Brasil por 

meio da Associação Brasileira da Indústria Química (Abi-

quim), que prima pela melhoria contínua nos aspectos que 

envolvem saúde e segurança dos trabalhadores, meio am-

biente, proteção empresarial, qualidade e sociedade. 

A empresa aderiu, de forma espontânea, às regras do 

Programa Atuação Responsável, mesmo antes de sua im-

plantação pela Abiquim no Brasil. Trata-se de um com-

promisso público assinado pela indústria química com o 

objetivo de melhorar o desempenho nas áreas de meio 

ambiente, proteção empresarial, qualidade, responsabili-

dade social, saúde e segurança. Criado em 1985, no Cana-

dá, o programa vem sendo adotado nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha e Japão, entre outros.

COMPROMISSO COM A
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
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Além disso, em sua fábrica, a empresa abriga uma reser-

va ambiental de 650 mil m², que inclui Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN) e Criadouro Conservacio-

nista, ambos outorgados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

PRODUTOS E SEUS BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE

O cloro, a soda cáustica e o hidrogênio são os produtos 

básicos do processo. Posteriormente geram outros pro-

dutos que servem como componentes básicos para as 

indústrias metalúrgica, siderúrgica, celulose e papel, au-

tomobilística, alimentícia, têxtil, farmacêutica, construção 

civil, embalagens, serviços de saneamento básico, entre 

outras.

CLORO

É um produto amplamente utilizado na fabricação de 

PVC; no tratamento de esgotos, de água potável – seu 

uso mais nobre – e de piscinas; na fabricação de solven-

tes clorados e de agroquímicos; e como intermediário na 

produção de poliuretanos. Também é usado na obtenção 

de diversos produtos químicos, como anticoagulantes, lu-

brificantes, fluidos para freios, fibras de poliéster, insumos 

farmacêuticos, entre muitos outros.

ÁCIDO CLORÍDRICO

As principais aplicações do ácido clorídrico incluem a 

fabricação de coagulantes para tratamento de água e es-

goto, cloretos e intermediários químicos. É também utili-

zado na preparação de aditivos para as áreas alimentícia e 

animal e empregado no processo de decapagem nas in-

dústrias siderúrgica e metalúrgica, entre outros. Pode ser 

usado ainda no processamento de minérios, na acidifica-

ção de poços de petróleo, na regeneração de resinas de 

troca iônica e na neutralização de efluentes.

DICLOROETANO

O dicloroetano é matéria-prima básica para a fabrica-

ção de PVC, material largamente utilizado na construção 

civil na forma de tubos e conexões para água e esgoto e 

também em forrações. O PVC, por sua vez, é aplicado na 

fabricação de embalagens, filmes plásticos, recobrimento 

de fios e cabos elétricos e, ainda, na indústria automobilís-

tica, entre outras aplicações.

HIPOCLORITO DE SÓDIO

O hipoclorito de sódio tem propriedades oxidantes, 

branqueantes e desinfetantes, sendo comercializado a 

granel e transportado em carros-tanque. Entre suas prin-

cipais utilizações estão a produção de água sanitária; a de-

sinfecção de água potável e hospitalar; o tratamento de 

efluentes industriais e de piscinas; e o branqueamento de 

celulose e têxteis.

SODA CÁUSTICA

É empregada na fabricação de celulose e papel, alu-

mínio, na preparação de aditivos para a área alimentícia, 

assim como na indústria química e petroquímica, na ob-

tenção de sabões e detergentes, no tratamento de super-

fícies de metais ferrosos, na formulação de banhos de ele-

trodeposição, na mercerização de têxteis, na regeneração 

de resinas de troca iônica e correção de acidez em vários 

processos industriais, como os da indústria de álcool e far-

macêutica.

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

A Carbocloro trabalha com três tecnologias diferen-

tes de produção: membrana, mercúrio e diafragma para 

a produção de cloro, soda e derivados, todas constante-

mente modernizadas.

Isso pode ser atestado pelo pronunciamento da Envi-

ronmental Protection Agency (EPA), agência de contro-

le ambiental dos Estados Unidos, que coloca a planta de 

mercúrio da Carbocloro como destaque entre as que exis-

tem no mundo.

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE PROCESSO

Criado em 1991, o programa visa à eliminação de riscos 

relacionados aos processos industriais existentes ou oca-

sionados por novos projetos e modificações significativas 

na área operacional. Para que esses processos funcionem, 

todos os possíveis riscos são avaliados e classificados, a 

fim de receber a solução adequada. Nenhuma alteração é 

feita antes dessa verificação, que beneficia diretamente os 

colaboradores e a comunidade.

Constituído de 14 elementos, o programa baseia-se no 

processo da Organização Americana de Administração 

da Segurança e Saúde Ocupacional (Occupational Safety 

and Health Administration – OSHA) e atende ao Código de 
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Segurança de Processo da Abiquim e à Norma Técnica e 

ao Manual de Orientação para elaboração de Estudos de 

Análise de Riscos da Cetesb.

TRANSPORTE DE PRODUTOS

O transporte eficiente é extremamente relevante para 

os negócios da empresa. Por esse motivo, o embarque 

de produtos acontece somente após rigorosas inspeções, 

em que são atestadas as condições dos veículos e equipa-

mentos de segurança.

As empresas de transporte são avaliadas continuamen-

te de forma a medir seu desempenho, estabelecendo-se 

pontos de melhoria. Essas participam do Prêmio Excelên-

cia em Transporte, criado pela Carbocloro, como forma de 

reconhecer as empresas de melhor desempenho no ano.

Os motoristas são treinados quanto às boas práticas de 

conduta nas estradas, promovendo a melhoria contínua 

do trabalho.

PROJETO HIDROVIA

O projeto hidroviário, que ligará o Porto de Santos ao 

rio Cubatão, nasceu a partir de uma análise para otimiza-

ção da logística de matéria-prima e seu recebimento. Para 

tanto, os impactos sociais e ambientais também foram 

avaliados como parâmetros, pois cerca de 60 mil viagens 

de caminhões se utilizam do acesso rodoviário que cruza a 

área portuária e o Centro Histórico de Santos, o que resul-

ta em uma redução nas emissões de dióxido de carbono 

(CO
2
) e óxidos de nitrogênio (NO

X
) com esse projeto. 

Para a viabilização do projeto, houve um extenso tra-

balho de sensibilização junto à comunidade e aos órgãos 

públicos, com o intuito de difundir os conceitos para as 

partes envolvidas.

Em 2006 foi realizada uma audiência pública que ob-

teve 100% de aprovação do projeto, fato único em todo 

o estado de São Paulo, registrado pela Secretaria de Meio 

Ambiente. Sem dúvida, tal sucesso foi obtido devido à  

transparência, ao envolvimento e à concordância da co-

munidade vizinha sobre a importância do projeto.

Os principais benefícios da hidrovia são: redução de 

gases emitidos por veículos; diminuição do risco de aci-

dentes rodoviários, dos congestionamentos e de danos ao 

Patrimônio Histórico de Santos. Adiciona-se a isso a libe-

ração de mais berços atracadouros para outras operações 

de materiais no Porto de Santos, hoje muito demandado.

SEGURANÇA INDUSTRIAL

A preocupação com a segurança é histórica na Carbo-

cloro, comprovada já na recepção. Para entrar na empre-

sa, é apresentado ao visitante um vídeo institucional que 

demonstra o uso adequado dos Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs), e como proceder em caso de emer-

gência.

Todos são acompanhados até a área a ser visitada. Essa 

preocupação se estende a todos os colaboradores, que 

participam de reuniões mensais de segurança, e também, 

anualmente, da Semana Interna de Prevenção de Aci-

dentes de Trabalho (Sipat). A organização dispõe de Dez 

Mandamentos de Segurança, associados à imagem do Ci-

quinho, o grilo mascote, símbolo da consciência em se-

gurança.

O Programa de Saúde e Segurança no Trabalho foi de-

senvolvido observando-se os mais rígidos padrões interna-

cionais e recebeu, recentemente, prêmios da Occidental 

Chemical Corporation pelo seu desempenho diferencia-

do. Para que todos estejam preparados para uma eventual 

emergência, periodicamente são feitas simulações envol-

vendo colaboradores, empresas, comunidade do entorno 

e serviços públicos ligados ao evento.

A empresa possui vários sistemas de segurança em seu 

processo produtivo, que funcionam 24 horas por dia, in-

clusive na ausência de energia elétrica. 

MATÉRIAS-PRIMAS

Para gerar produtos essenciais à cadeia produtiva de di-

versas indústrias, assim como para o consumo da socieda-

de moderna, a empresa utiliza como principais matérias- 

primas: água, energia elétrica, sal e etileno.

A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL ESTÁ 

INSERIDA NA HISTÓRIA DA CARBOCLORO

Acontecimentos importantes marcam a competente 

gestão ambiental da Carbocloro. Afinal, foi uma das pri-

meiras indústrias do estado de São Paulo a obter a Licença 

de Funcionamento (em 1987), emitida pela Cetesb, dentre 

as empresas do estado instaladas antes de 1976.

A empresa também foi pioneira no tratamento dispen-

sado às questões ambientais, fato comprovado por meio 
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da criação de um setor de Gerenciamento Ambien-

tal na organização, no início da década de 1970, 

antes mesmo de existir uma legislação específica 

para meio ambiente (1976). Tal modelo de gestão, 

certificado pela ISO 14001 desde 1999, organiza um 

conjunto de ações que ajustam e controlam todos 

os aspectos ambientais relacionados a atividades, 

produtos e serviços.

Ainda nos anos 1970, foi criado o Parque da La-

goa e uma área verde de preservação ambiental 

com 650 mil m², sete vezes maior que a área ocu-

pada pela planta industrial.

Em 1993, esse espaço foi tombado e reconheci-

do, pelo Ibama, como Reserva Particular do Patri-

mônio Natural (RPPN) e Criadouro Conservacionis-

ta – servindo como ponto de soltura e reintegração 

de animais à natureza, além de ser abrigo apropria-

do às espécies silvestres que não possuem condi-

ções de sobreviver em liberdade. Todo o manejo 

de fauna e flora locais é assistido por uma bióloga.

A década de 1980 foi repleta de ações em benefício do 

meio ambiente, como a Comissão Interna de Meio Am-

biente (Cima), criada em 1983. Nessa época, foram inten-

sificadas discussões relacionadas aos possíveis impactos 

ambientais gerados pelo trabalho da fábrica e formas de 

mitigá-los.

Em 1984, foi instituída a Semana do Meio Ambiente, 

evento que até hoje une empresa e comunidade na disse-

minação de práticas e conceitos de educação ambiental.

Em 1986 foi criado o Carboquarium, um aquário com 

peixes ornamentais, idealizado por um colaborador, abas-

tecido com as águas dos efluentes tratados pela fábrica. 

Essa iniciativa comprova a confiança dos colaboradores na 

qualidade do tratamento realizado.

Esses trabalhos têm atraído organizações nacionais e 

internacionais. Em 2003, a Carbocloro recebeu a visita dos 

membros da Associação Latino-Americana da Indústria de 

Cloro, Álcalis e Derivados (Clorosur) e da Environmental 

Protection Agency (EPA, agência americana de proteção 

ambiental) para conhecer as práticas ambientais, conside-

radas referências. 

Em 2007, a empresa recepcionou o Comitê Técnico 

Ambiental da International Organization for Standardiza-

tion ISO TC207/WG7, no encerramento da 5ª Reunião In-

ternacional de Revi-

são do ISO Guide 64 

e do Seminário Inter-

nacional Tendências 

da ISO em Normali-

zação Ambiental e as 

Ações do Brasil, pro-

movido pela Federa-

ção das Indústrias do 

Estado de São Paulo 

(Fiesp). 

A delegação, inte-

grada por membros 

da Dinamarca, Rei-

no Unido, Alemanha, 

Finlândia, Suíça, Co-

lômbia e Brasil, re-

conheceu o Sistema 

de Gestão Ambiental 

Carbocloro como 

padrão classe mundial, e destacou o Programa Fábrica 

Aberta como um exemplo de integração entre empresa, 

meio ambiente e comunidade.

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE – 

CUIDADOS COM A FLORA E A FAUNA

A preocupação ambiental está diretamente inserida na 

história da Carbocloro, fazendo da empresa uma referên-

cia mundial de desenvolvimento sustentável. Diversos fa-

tores são considerados para que o processo produtivo não 

ofereça riscos à preservação da fauna e flora da região.

Todo o cuidado e respeito dispensados demonstram 

a preocupação em manter uma cadeia sustentável, tra-

zendo ainda inúmeros benefícios para as pessoas do seu 

convívio, entre colaboradores e habitantes da cidade de 

Cubatão.

Registra-se na Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Carbocloro grande quantidade de aves frugívoras, 

espécies que enriquecem a diversidade da mata, porque 

são dispersoras de sementes de árvores da Mata Atlântica.

Nesse grupo, destacam-se desde pequenos pássaros, 

como o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), espécie en-

dêmica do Sudeste brasileiro com colorido vermelho es-

petacular no macho, e aves de porte médio, como o tu-

Em 1986 foi criado 
o Carboquarium, um 
aquário com peixes 
ornamentais, idealizado 
por um colaborador, 
abastecido com as 
águas dos efluentes 
tratados pela fábrica. 
Essa iniciativa 
comprova a confiança 
dos colaboradores 
na qualidade do 
tratamento realizado
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cano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus). Vale 

mencionar os beija-flores, importantes polinizado-

res de bromélias e helicônias – plantas característi-

cas da Mata Atlântica –, muito bem representados, 

na Carbocloro, pelo beija-flor-grande-do-mato ou 

beija-flor-rajado (Ramphodon naevius) e o beija-

-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis).

RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES

A Carbocloro estimula e conscientiza seus cola-

boradores sobre a importância da responsabilidade 

social na relação com a comunidade em que atua, 

sempre aliando iniciativas e projetos em benefício 

da população.

 

PROGRAMA FÁBRICA ABERTA

Uma ideia inovadora que mudou a imagem da 

indústria química junto à comunidade. Assim, po-

de-se resumir a criação do Fábrica Aberta, iniciado 

em 11 de novembro de 1985. O programa, pelo qual 

os visitantes conhecem as instalações, as políticas e 

a consciência da Carbocloro com relação ao meio 

ambiente, continua inédito até hoje, pois é o único no 

mundo que funciona 24 horas por dia, todos os dias do 

ano.

Na década de 1980, a indústria química tinha uma ima-

gem negativa diante da sociedade por conta da poluição 

ambiental. Mostrar que uma indústria poderia ser diferente 

de muitas outras, particularmente em Cubatão, uma cida-

de estigmatizada por desastres ambientais, abrir as por-

tas da fábrica para esclarecer as dúvidas, apresentar suas 

atividades, a aplicação de seus produtos e a preocupação 

com a segurança e o meio ambiente foi uma forma que a 

Carbocloro encontrou para desmistificar essa imagem ne-

gativa. No início, os visitantes eram da região, e, aos pou-

cos, o Programa Fábrica Aberta foi difundido pelo Brasil e 

pelo mundo.

É direcionado a todos os públicos e atende às mais di-

versas necessidades, como a de professores que passaram 

a utilizar a visita como complemento de suas aulas. Em 

mais de duas décadas de programa, cerca de 91 mil pesso-

as conheceram a fábrica da Carbocloro. Os visitantes são 

acompanhados por colaboradores/monitores de todas as 

áreas e presenciam a harmonia que existe na relação en-

tre o processo produtivo, a 

segurança e a preservação 

ambiental.

A sociedade reconhece. 

Em 2007, o case Fábrica 

Aberta recebeu o Prêmio 

Eco, na modalidade Prática 

de Responsabilidade Social 

Empresarial, categoria Va-

lores, Transparência e Go-

vernança, concebido pela 

Câmara Americana de Co-

mércio (Amcham). A Car-

bocloro foi a única indústria 

química vencedora.

Desde 2008, a Carboclo-

ro, por meio do Programa, 

integra o Roteiro Científico 

e Ambiental do Circuito Tu-

rístico Costa da Mata Atlân-

tica, elaborado pelo Sebrae/

SP, que reconhece a fábrica 

como local estruturado para receber visitantes a fim de 

observar a fauna e a flora locais. E em 2010 recebeu o prê-

mio Benchmarking Ambiental, do Instituto Mais. 

CONSELHO COMUNITÁRIO 

CONSULTIVO (CCC) CARBOCLORO

Buscar a melhoria contínua nas condições de seguran-

ça, saúde e meio ambiente associadas às atividades da in-

dústria e da sociedade como um todo. Esse é o objetivo 

do Conselho Comunitário Consultivo (CCC) Carbocloro, 

que, por meio de debates e do desenvolvimento de proje-

tos, constitui um importante canal de comunicação com a 

comunidade, gerando informações de forma transparente 

e a fomentação da confiança mútua.

Criado em 2004, por iniciativa própria, e inicialmente 

chamado de Painel Consultivo Comunitário da Carboclo-

ro, é um dos pilares do Atuação Responsável – compro-

misso mundial assinado pelas indústrias químicas.

Em 2007, foi reformulado e assumiu o status de Con-

selho. O CCC Carbocloro, formado por representantes de 

diversos segmentos, como jornalistas, comerciantes, am-

bientalistas, professores, líderes comunitários e represen-

O objetivo 
do Conselho 
Comunitário 
Consultivo (CCC) 
Carbocloro é 
buscar a melhoria 
contínua nas 
condições de 
segurança, saúde 
e meio ambiente 
associadas às 
atividades da 
indústria e da 
sociedade como 
um todo
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tantes de órgãos públicos (Cetesb e Defesa Civil), reúne-se 

regularmente para promover e desenvolver esses projetos. 

Desde 2006, membros do CCC Carbocloro também par-

ticipam do Congresso do Programa Atuação Responsável, 

no qual apresentam seus projetos e têm a oportunidade 

de trocar experiências com conselheiros comunitários de 

outras regiões do Brasil.

EXERCÍCIO DE SIMULAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA COM A COMUNIDADE

Em julho de 2008 a empresa realizou o Treinamento 

Coletivo de Segurança da Carbocloro, com a intenção de 

reforçar os trabalhos já feitos em relação à prevenção, res-

ponsabilidade e conscientização das pessoas com a sua 

própria segurança. O treinamento, que envolveu os mora-

dores do Conjunto Marechal Rondon, ensinou como agir 

em caso de vazamento de cloro na fábrica. 

A empresa contou, ainda, com o apoio e a participação 

de órgãos públicos, como Corpo de Bombeiros,  Defe-

sa Civil, Cetesb, empresas do Plano de Auxílio Mútuo de 

Cubatão (PAM) e Prefeitura de Cubatão.

A situação de risco em questão foi a simulação de um 

vazamento de cloro dentro da empresa. 

No exercício, os ventos levaram a nuvem para a comuni-

dade, tornando necessária a completa e imediata evacuação 

do local. A ação faz parte do Programa Atuação Responsável, 

e teve adesão de 140 moradores da região. Internamente, ou 

seja, nas dependências da fábrica, esse treinamento é feito 

quatro vezes por ano com os colaboradores.

DOAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

Aproximadamente 250 toneladas de hipoclorito de só-

dio são doadas anualmente a entidades da região. O pro-

duto traz grandes benefícios para a desinfecção de águas 

e ambientes, além de ser eficiente no combate à dengue 

e à cólera. Entre essas entidades incluem-se a Santa Casa 

de Santos, o hospital mais antigo do Brasil, e a Prefeitura 

Municipal de Cubatão.

O CASE: VOLUNTÁRIOS DO RIO

PRINCIPAL MOTIVAÇÃO

A Carbocloro tem entre os seus valores o Respeito ao 

meio ambiente e o Compromisso com o desenvolvimento 

das comunidades onde está inserida. 

Por isso, a parceria da empresa com o seu Conselho 

Comunitário Consultivo resultou na elaboração de um 

projeto que tem como premissa o cuidado com o meio 

ambiente e a conscientização da comunidade sobre te-

mas ambientais.

Fruto dessa parceria, da participação ativa e do engaja-

mento da comunidade e da necessidade de uma atitude 

em relação à preservação da natureza, o Voluntários do rio 

surgiu da união entre a Carbocloro e os moradores locais, 

que têm os rios como vizinhos.

 

PRINCIPAIS RESULTADOS/BENEFÍCIOS GERADOS

Reconhecimento da importância do projeto por meio 

das várias matérias publicadas nos principais jornais da 

região. Credibilidade e respeito da comunidade em rela-

ção ao nome da empresa, o que agrega ganho de imagem 

institucional. Fortalecimento dos laços profissionais entre 

órgãos públicos (prefeitura, defesa civil, polícia ambiental 

e Cetesb) e a Carbocloro.

A METODOLOGIA

O principal diferencial foi o engajamento da comuni-

dade na execução do projeto, que teve duração de três 

meses. 

O empenho dos professores, atrelado à parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação de Cubatão, também foi 

fundamental para o sucesso do projeto.

 

RECOMENDAÇÕES PARA A 

REPRODUÇÃO DA PRÁTICA ADOTADA

O projeto pode ser facilmente reproduzido em outros 

locais, pois a questão da reciclagem do lixo e seu desti-

no adequado é um problema enfrentado na maioria das 

cidades.

Desenvolver parcerias locais e o engajamento da co-

munidade e dos professores são dicas que valem a pena 

ser seguidas, pois sem essa ajuda, dificilmente o projeto 

terá sucesso. O público-alvo (crianças) deve ser trabalha-

do na escola, para que se possa levar os exemplos e os 

ensinamentos para compartilhar com a família.

Outro fator importante foi a capacitação do grupo. Para 

tanto, foram convidados representantes dos órgãos ambien-

tais Cetesb e Sabesp para ministrarem palestras a fim de de-

monstrarem a real situação do meio ambiente na região.
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TEMÁTICA ABORDADA

EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Descrição

O projeto Voluntários do rio teve como objetivo pro-

mover a limpeza dos rios Cubatão, Cascalho e Casqueiro, 

na Baixada Santista, assim como conscientizar e educar 

ambientalmente a comunidade cujas casas margeiam os 

rios sobre o descarte adequado do lixo.

O projeto foi dividido em duas etapas, de modo que os 

alunos tivessem tempo para assimilar cada ação desen-

volvida. 

A primeira fase foi marcada pela limpeza nos rios e a se-

gunda teve como foco a conscientização ambiental. Essa 

fase foi dividida em cinco etapas: apresentações teatrais, 

distribuição de materiais didáticos, oficinas de reciclagem, 

jogo lúdico e concurso de redação.

 

RESPONSÁVEIS

O projeto foi desenvolvido pela Carbocloro, em parce-

ria com seu Conselho Comunitário Consultivo (CCC). 

O grupo é formado por líderes comunitários, ambien-

talistas, jornalistas e representantes da sociedade civil, que 

têm como objetivo desenvolver projetos voltados para 

saúde, segurança e meio ambiente da comunidade, assim 

como ser um canal de comunicação entre empresa e co-

munidade, promovendo a confiança mútua.

 

DURAÇÃO

O projeto teve duração de três meses.

PARTICIPAÇÃO

Conscientização de 1.300 pessoas – alunos e profes-

sores do ensino fundamental (4ª série) – e cerca de 3.900 

pessoas atingidas indiretamente (família). 

 

CONTINUIDADE

Foi lançado em março de 2012 o Voluntários do rio II, 

continuidade do primeiro, realizado em 2009. O projeto 

terá duração de um ano e seu objetivo é fazer com que os 

alunos vivenciem o meio ambiente através de passeio de 

barco, além de receberem orientações teóricas. Especial-

mente para esse trabalho, foi desenvolvido um vídeo de 

30 minutos que retrata os aspectos ambientais, culturais 

e históricos da cidade. Além disso, as crianças recebem 

uma cartilha com informações sobre o meio ambiente e 

exercícios de fixação do que foi aprendido em sala de aula 

e em campo. O Voluntários do rio II visa também agregar 

valor e cultura, assim como a valorização do lugar onde as 

crianças moram.

 

RESULTADOS

Reconhecimento da importância do projeto por meio 

das várias matérias publicadas nos principais jornais da 

região. Credibilidade e respeito da comunidade em rela-

ção ao nome da empresa, o que agrega ganho de ima-

gem institucional. Fortalecimento dos laços profissionais 

entre órgãos públicos (prefeitura, defesa civil, polícia am-

biental e Cetesb) e a Carbocloro.

O projeto obteve êxito, pois trabalhou com parcerias. 

Sylvia Vieira é assessora de Comunicação Empresarial da Carbocloro; 
Teodoro Pavão é gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

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

César Bilibio 
Marco Aurélio Ribeiro 
Karine Girardi 
Paulo Ratinecas

Com 45 anos de atuação, a Medabil, líder no mercado de Sistemas Construtivos Metálicos, é 

uma marca sólida que possui quatro modernas unidades de produção e tornou-se referência 

de qualidade dentro e fora do Brasil. O complexo industrial se destaca no mercado mundial 

de produção de estruturas metálicas pela sua modernidade. Consequência do investimento 

permanente em tecnologia de ponta, que visa que cada produto desenvolvido e serviço executado 

contemplem o seu foco: a satisfação do cliente.

Sua expertise e logística possibilita a edificação de di-

ferentes tipos de empreendimentos em qualquer lugar do 

mundo. As suas unidades de negócios contam com equi-

pes especializadas para atender com qualidade e agilidade 

ao projeto, fabricação e montagem de prédios metálicos 

pré-engenheirados para indústrias, shopping centers, su-

permercados e centros de distribuição. Além disso, ofe-

rece soluções em estruturas pesadas, como prédios de 

processos, pontes, pipe racks e prédios metálicos de múl-

tiplos andares, favorecendo maior segurança e agilidade 

na construção.

Com duas fábricas em Nova Bassano, no Rio Grande do 

Sul e unidades fabris em Chapecó/SC e Serra/ES, a Meda-

bil está presente em mais de 20 países da América Latina, 

África e Europa. Além das fábricas, a empresa conta com 

um centro administrativo em Porto Alegre/RS e escritórios 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Sal-

vador e Curitiba.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: BASE PARA O SUCESSO

A Medabil mantém uma área responsável pela gestão 

O DIFERENCIAL EM ATRIBUTOS
COMO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
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da inovação dentro da empresa e prepara projetos 

de inovação tecnológica nas esferas em que atua. 

Para o desenvolvimento e montagem de estruturas 

metálicas, oferece soluções completas, tanto que é 

referência na construção de empreendimentos de 

grande porte, graças à flexibilidade necessária para 

se adequar aos projetos de cada cliente.

Reconhecida por sua qualidade, segurança e 

inovação, a credibilidade da Medabil se confirma ao 

longo dos anos, com o recebimento de prêmios e 

certificações, distinguindo-se o FM Approvals, que 

assegura aos clientes sistemas de cobertura testa-

dos de acordo com os mais altos padrões de qua-

lidade internacional, reduzindo o risco de sinistros. 

A empresa é a única no Brasil a obter tal certificação além 

do ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001.

A Medabil também tem demonstrado o cuidado com o 

desenvolvimento a favor da sustentabilidade e defesa am-

biental. Com investimentos em tecnologia e ações para a 

preservação de recursos naturais, suas unidades contro-

lam a emissão de gases na atmosfera, possuem tratamen-

to de efluentes próprio, resíduos sólidos com disposição 

final, sistema de abastecimento composto também por 

água em reúso, sistemas de ventilação e iluminação natu-

ral, entre outros.

UNIDADES DE NEGÓCIO

Para otimizar os serviços aos seus clientes e por sua vi-

são acurada de desenvolvimento, a empresa investiu em 

unidades de negócios com gestão autônoma, que estão 

assim constituídas:

MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

Oferece estruturas metálicas, iluminação zenital, iso-

lamento termoacústico, ventilação natural, entre outras 

soluções que garantem alto padrão de qualidade e segu-

rança nas obras. Essa unidade é responsável pelo projeto, 

fabricação e montagem de prédios metálicos pré-enge-

nheirados para diversos tipos de empreendimentos, como 

centros de distribuição, supermercados, shopping centers 

e indústrias.

MEDABIL MULTIANDARES 

Solução rentável, rápida e ecologicamente correta, 

permite que edifícios 

comerciais, shopping 

centers, hospitais e ho-

téis sejam ocupados em 

metade do tempo habi-

tual, com eficiência, cus-

to competitivo e maior 

rapidez no retorno dos 

investimentos.

AÇOTEC SISTEMAS 

ESTRUTURAIS 

Incorporada à Medabil 

em 2010, já é reconhe-

cida pela produção de estruturas de grande porte em aço 

para empresas de mineração, papel e celulose, siderúrgicas, 

agroindustriais, pontes e viadutos, entre outros setores.

MEDABIL SERVIÇOS TÉCNICOS 

Esta unidade fornece serviços de manutenção preven-

tiva e corretiva, voltada à conservação e garantia da vida 

útil da obra e de seus componentes e arremates, além de 

possibilitar reformas em edificações metálicas existentes, 

pequenas ampliações e melhorias nos acessórios de con-

forto. A Medabil Service está presente nacionalmente em 

obras de Sistemas Construtivos Metálicos Medabil e, em 

alguns casos, em obras fornecidas por outros fabricantes.

Grandes empreendimentos encontram na Medabil a 

parceria ideal para a sua realização, porque é uma em-

presa que busca ampliar sua atuação e aperfeiçoar, siste-

maticamente, tudo o que produz, oferecendo diversidade 

e versatilidade em seus empreendimentos no Brasil e no 

mundo.

SISTEMA MULTIANDARES

A Medabil Multiandares apresenta uma solução ren-

tável, rápida e ecologicamente correta para obras com 

finalidade comercial, como: edifícios de escritórios, hos-

pitais, hotéis, shopping centers e estacionamentos. São 

estruturas metálicas de aço que estão alinhadas com a 

filosofia mais moderna no que diz respeito a empreendi-

mentos comerciais. Processos que antes eram executa-

dos de forma convencional agora são industrializados e 

possuem soluções flexíveis. Países como Estados Unidos, 

A Medabil 
Multiandares 
apresenta 
uma solução 
rentável, rápida 
e ecologicamente 
correta para obras 
com finalidade 
comercial
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Inglaterra e Japão já utilizam largamente esse modelo de 

construção. No Brasil, seu uso é crescente entre empre-

sas de vanguarda. O retorno financeiro é antecipado e 

há ganho de escala com o aumento do número de pa-

vimentos. Com um processo ágil e que reduz o carre-

gamento nas fundações, a estrutura em aço oferece so-

luções a curto prazo e de alta qualidade, além de gerar 

muito menos impacto no meio ambiente em relação às 

soluções convencionais.

A principal característica e diferenciação do Sistema 

Multiandares é que o prazo de construção fica reduzido. 

Enquanto um prédio no sistema convencional demora, 

por exemplo, dez meses, um com estrutura metálica leva 

em média de cinco a seis meses para ser construído. A 

Medabil Multiandares inovou no mercado, criou mudan-

ças definitivas, reinventando a maneira de pensar e fazer 

no segmento. 

Para o desenvolvimento de projetos 3D no mercado 

brasileiro, dispõe das mais avançadas ferramentas. Essa 

tecnologia possibilita realizar análises detalhadas antes das 

fabricações dos projetos, conferindo maior velocidade nas 

fases posteriores. Além disso, permite a interação de to-

das as disciplinas da obra, como tubulações, por exemplo, 

identificando problemas e promovendo soluções ainda 

nas fases iniciais.

ATRIBUTOS DE VALOR DA CONSTRUÇÃO 

DE ANDARES MÚLTIPLOS - MEDABIL MULTIANDARES

AGILIDADE

Um dos maiores atributos da categoria. Clientes come-

çando a trabalhar antes dos prazos tradicionais de cons-

trução em concreto e antecipando o retorno de seus in-

vestimentos.

FLEXIBILIDADE

Dá maior criatividade e adequação ao projeto. Mais am-

pla que a flexibilidade da construção em concreto, pois 

amplia o espectro de criação.

MÚLTIPLAS ETAPAS

Diferentes etapas da obra sendo executadas ao mesmo 

tempo. Menor dependência do cumprimento de certas fa-

ses do projeto para o início de outras. Resulta em maior 

agilidade e velocidade. 

RESPEITO À NATUREZA

Traduzido em projetos de sustentabilidade, green buil-

ding e preocupação com o meio ambiente.

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Relacionada aos dispêndios de todos os tipos de recur-

sos, seja pelo caráter de economia de material ou mesmo 

através da velocidade, responsável pela economia de tem-

po e mão de obra.

EFICÁCIA

Projeto mais preciso, mais assertivo, com menor mar-

gem de erro e menor interferência humana na produção, 

ou seja, o prédio já vem “pronto para montar”.

CENÁRIO COMPETITIVO

MERCADO AQUECIDO, NECESSITANDO 

DE OPÇÕES DIFERENCIADAS

O Brasil está vivendo uma fase de demanda na constru-

ção civil. O desenvolvimento do país, aliado à proximida-

de de importantes eventos, tais como Copa do Mundo e 

Olimpíadas, deixa mais visíveis as carências em infraestru-

tura, que deverão ser supridas até a data dos jogos. 

O mercado da construção está se expandindo devido 

à necessidade de agilidade em obras verticais comerciais 

(prédios comerciais, shoppings, hotéis, hospitais), em fun-

ção dos dois grandes eventos que o Brasil irá sediar nos 

próximos anos.

Esse cenário promete fazer da construção civil o motor 

da economia nos próximos cinco anos. Tecnologia cons-

trutiva que racionaliza tempo e recursos humanos tende a 

ganhar mercado, pois além de diminuir o tempo do em-

preendimento, necessita de menos mão de obra, entre 

tantas outras vantagens.

Definidas as 12 cidades que irão receber os jogos da 

Copa do Mundo e estimadas as cifras bilionárias dos pro-

jetos públicos para hospedar o Mundial e as Olimpíadas, 

o setor da construção civil tem todos os motivos para es-

tar bastante otimista. De acordo com o governo federal 

e a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, 

respectivamente, a previsão é de que a Copa movimente 

cerca de R$ 60 bilhões e que os Jogos Olímpicos gerem 

R$ 20 bilhões em investimentos.

Além da necessidade de melhorias na rede de transpor-
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tes, as redes hoteleiras, de energia elétrica e de comunica-

ção terão que ser ampliadas, para suportar os visitantes e 

não entrar em colapso durante os eventos. Também have-

rá premência de reformas e a construção de novos locais 

para a realização das competições. Para as Olimpíadas, a 

demanda é de pelo menos 20 mil acomodações, segundo 

exigência do Comitê Olímpico Internacional (COB), que 

requer 43 mil quartos – a cidade do Rio conta com 23 mil, 

atualmente.

O prazo estreito animou o setor da construção, es-

pecialmente os segmentos que trabalham com sistemas 

produtivos mais ágeis, que esperam aumentar as vendas. 

Os sistemas construtivos metálicos são o carro-chefe em 

cronogramas rígidos. O momento é ideal para intensificar 

a competitividade e a produtividade do setor, estimulando 

a inovação tecnológica da construção civil. 

Diante da escassez de tempo e de restrições de mão de 

obra, a alternativa de utilização de sistemas construtivos 

mais rápidos e flexíveis, tais como o sistema de construção 

metálica, apresentava-se ótima – um sistema diferencia-

do frente ao tradicional concreto –, além da economia de 

materiais e agilidade de construção.

CONSTRUÇÕES METÁLICAS: 

EM CRESCIMENTO, COM GANHO DE MERCADO

> O segmento de construções metálicas tem uma par-

ticipação de somente 12% no PIB da construção brasileira, 

sendo que a construção pelo sistema de múltiplos andares 

tem somente 2% de participação.

> No Brasil existem somente três grandes empresas que 

oferecem o produto de múltiplos andares metálico. A bar-

reira de entrada está na necessidade de haver tecnologia 

(engenharia e produção) robusta e a falta, no mercado, de 

profissionais qualificados nessas disciplinas (cálculo e pro-

jetos metálicos). A soma de poucos fornecedores com o 

franco desenvolvimento do Brasil sinaliza a alta potencia-

lidade de crescimento para o setor.

> O mercado não está maduro para esse novo produto, 

pois em função da cultura do concreto, o aço é tido como 

um produto mais fraco, quando na verdade pode ser até 

mais resistente do que o concreto. Basicamente um pro-

cesso cultural.

> O superaquecimento do mercado construtivo em ge-

ral, os prazos de obra, a escassez de mão de obra especia-

lizada, as limitações dos canteiros de obras e a dificuldade 

de transitar com os materiais de construção nos grandes 

centros favorecem a procura por soluções alternativas, 

como a estrutura metálica.

> O segmento não tem incentivo específico e, embora a 

construção industrializada tenha várias vantagens perante 

o concreto in loco, este último não paga ICMS. Assim, a 

construção metálica já começa “perdendo”, uma vez que 

sai pagando impostos, entretanto o ganho em prazo é im-

portante, porque enquanto o terreno é preparado para a 

construção, o prédio metálico é produzido em fábrica e 

chega na hora certa para início da montagem.

> Este sistema é mais caro do que a construção conven-

cional, entretanto reduz o consumo do concreto, reduz o 

TABELA 1

MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL

PIB CONSTRUÇÃO CIVIL 2010 R$ 162,2 bi

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO Concreto 88% e aço 12% 

MERCADO ESTIMADO DE AÇO R$ 19,46 bi

PARTICIPAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA (MENSURADA PELO CONSUMO DE AÇO)

SEGMENTO INDUSTRIAL E DE INFRAESTRUTURA 15%

SEGMENTO MÚLTIPLOS ANDARES 2%

CRESCIMENTO DE MERCADO ESTIMADO

AGRESSIVO DE 30% PARA OS PRÓXIMOS 2 ANOS (2012 E 2013)

CRESCIMENTO DE 8 A 10% A PARTIR DE 2014, ALGO EM TORNO DE 2% A MAIS DO QUE O PIB DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Fonte: Criactive
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número de operários em obra, reduz o investimen-

to na fundação (estrutura mais leve, porém tão ou 

mais estanque do que o concreto), suspende o uso 

de escoras e madeiras e a agilidade confere maior 

ganho.

> A cultura do aço ainda não está disseminada 

no Brasil. Desta forma, os escritórios de arquitetura 

desenvolvem os projetos utilizando como base os 

arcabouços em concreto. A adaptação do projeto 

para a estrutura metálica muitas vezes inviabiliza 

a obra ou torna o custo mais elevado. Existe uma 

necessidade de disseminar a informação sobre os 

ganhos das estruturas metálicas e os diferenciais da 

construção pelo sistema de múltiplos andares.

> O produto está em constante desenvolvimen-

to para melhor performance, tanto em aspecto de 

projeto quanto na busca de torná-lo mais competitivo 

frente ao mercado já aculturado ao concreto. Os princi-

pais clientes são investidores, construtoras, redes hospita-

lares e hoteleiras, entre outros.

O cenário, altamente favorável, proporcionava à Meda-

bil uma excelente oportunidade para conquistar mercado. 

Mas seria fundamental divulgar, promover e posicionar o 

sistema produtivo. A Medabil percebeu a conveniência de 

planejar uma estratégia mercadológica que proporcionas-

se visualização de marca, percepção de valor e novos ca-

nais de relacionamento para agregar negócios e valor para 

a marca e para os seus serviços.

OBJETIVOS DE MARKETING

POSICIONAR E PROMOVER O SISTEMA DE

 CONSTRUÇÃO MEDABIL MULTIANDARES PARA 

MAIOR PERCEPÇÃO DE VALOR DO PÚBLICO-ALVO

A empresa deveria perseguir a promoção dos atributos 

de valor do processo construtivo: inovação, tecnologia, 

rapidez, agilidade, otimização de recursos. Em paralelo, o 

seu principal objetivo era a busca pela diferenciação no 

seu segmento de atuação. Existia uma constância na ma-

neira de se comunicar, como a maioria dos concorrentes. 

Da mesma forma, era perceptível que o segmento não 

utilizava recursos de posicionamento de marca para se 

distinguir. Os concorrentes operam de maneira muito se-

melhante à da Medabil, não havia diferenciação neste mer-

cado. Além de o produto 

ofertado ser semelhante, 

os preços apresentavam-

-se bastante compatíveis. 

A diferenciação precisava 

estar calcada na tecno-

logia, solução completa 

e prazo, o que a Medabil 

se propunha a oferecer. 

Existia uma excelente 

oportunidade de dife-

renciação, pelo simples 

fato de adotar um posi-

cionamento de valor que 

diferenciasse a empresa 

no mercado de atuação, 

principalmente junto ao seu público-alvo: construtoras, 

engenheiros, arquitetos, investidores, empreendedores, 

redes hoteleiras e hospitalares, entre outros.

O objetivo essencial era demonstrar que a Medabil Mul-

tiandares oferecia mais agilidade à construção de múlti-

plos andares, garantindo aos clientes uma velocidade mui-

to maior no retorno de seus investimentos.

CONQUISTAR MERCADO E CRESCER AS RECEITAS

A Medabil Multiandares objetivava crescer em vendas e 

conquistar novos clientes. A empresa já atuava em vários 

mercados brasileiros, mas queria ampliar sua penetração. 

Seu objetivo era aumentar de forma expressiva as receitas 

a partir de 2011. Para isso, precisaria ser mais agressiva e 

buscar formas de se distinguir frente à concorrência. O seu 

principal concorrente havia sido adquirido em 2010/2011 e 

tinha se fortalecido na participação de mercado. A empre-

sa precisava crescer para ser mais competitiva e rentável.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Promover o processo com inovação e, através da es-

tratégia do marketing de experiência, agregar valor, rapi-

damente. 

Se o principal diferencial competitivo do sistema de 

construção metálica é a rapidez, por que não demonstrar 

isto através de uma ação de experimentação? O marketing 

de experiência foi a estratégia escolhida. A Medabil deci-

diu construir um prédio que, em tempo real, pudesse ser 

A empresa 
deveria perseguir 
a promoção dos 
atributos de 
valor do processo 
construtivo: 
inovação, tecnologia, 
rapidez, agilidade, 
otimização de 
recursos
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compartilhado pelo público. Um projeto que pudesse ter a 

construção acompanhada, pela internet, desde o primei-

ro dia. Assim o seu público-alvo seria chamado a interagir 

com o processo construtivo, experimentando o passo a 

passo das etapas. O acompanhamento do processo cons-

trutivo em tempo real mostraria que o sistema produz re-

sultados com vantagens competitivas. A visualização do 

número de operários na obra, o cronograma das ativida-

des, a limpeza do local, a rapidez do processo, a qualidade 

dos resultados – tudo sob o olhar e a vigilância do públi-

co. Uma ação inovadora e ousada para demonstrar o alto 

grau de tecnologia envolvido no processo construtivo. O 

posicionamento através de uma ação prática e partilhada 

on-line proporcionaria uma experimentação do processo 

construtivo. A intenção era ensejar a solução completa e 

tornar tangível a percepção de valor.

O desafio seria construir um prédio em um tempo re-

corde, pois o objetivo estratégico era demonstrar que essa 

iniciativa estava comprometida com o resultado. O valor 

viria com a entrega, não com a promessa.

UTILIZAR UM PROJETO HOTELEIRO PARA 

DEMONSTRAÇÃO DOS DIFERENCIAIS DO 

SISTEMA CONSTRUTIVO COM RAPIDEZ

A obra escolhida para ser acompanhada foi a cons-

trução de um hotel de sete andares da Rede Accor, em 

Canoas, no Rio Grande do Sul. Como as redes hoteleiras 

estão entre os principais clientes potenciais da Medabil 

para os próximos anos, era estratégico demonstrar através 

dessa construção os diferenciais da empresa e os ganhos 

resultantes desse processo construtivo. Sendo bom para 

um hotel, seria bom para outros e, simultaneamente, ex-

celente para outros segmentos, como hospitais, centros 

comerciais, prédios comerciais e outros.

Uma obra que, dentro dos processos tradicionais, leva-

ria quase um ano para ser edificada seria acompanhada na 

totalidade de sua construção. A Medabil buscaria executar 

o empreendimento em um tempo muito menor do que 

o normal para impactar de forma relevante o mercado. A 

intenção era criar um fato para ser repercutido muito além 

do próprio mercado de atuação.

A empresa, através desta ação, estaria se posicionando 

no segmento. Além de uma estratégia inovadora, estaria 

se diferenciando e transmitindo uma proposta de valor 

de alto impacto. O objetivo era demonstrar que era pos-

sível construir de forma ímpar, mais rápida e com várias 

outras ótimas vantagens, indo muito além da forma usual 

de construir. Com isso, estaria se posicionando e se desta-

cando no segmento da construção civil.

AÇÃO PROMOCIONAL GERANDO BUZZ, 

ALTO IMPACTO E VISIBILIDADE EM TODO O PAÍS

O objetivo da Medabil era impactar o seu público-alvo 

nos quatro cantos do Brasil. Assim como os seus concor-

rentes, tinha, até então, um perfil conservador em relação 

à mídia, utilizando somente canais de relacionamento  

business to business (revistas, sites especializados e even-

tos) com os seus clientes e prospects. A empresa percebeu 

que já era tempo de se expor de forma mais ousada. Para 

buscar um alto impacto a um custo compatível, a estra-

tégia deveria estar centrada na mídia digital e nas redes 

sociais para sua disseminação, o que proporcionaria, com 

a obra em tempo real, maior agilidade e interatividade.

O desafio era criar uma campanha que divulgasse e 

promovesse o acompanhamento da construção. A provo-

cação era fazê-la em um prazo recorde. A obra sendo vi-

sualizada em tempo real, com o compartilhamento da alta 

tecnologia e da rapidez do sistema construtivo metálico. 

Um projeto bastante arrojado para a empresa e inovador 

para o setor.

PLANO DE AÇÃO

CONSTRUÇÃO EM TEMPO RECORDE: INOVAÇÃO 

E TECNOLOGIA AO VIVO PARA TODO O BRASIL

Em 23 de agosto de 2011, iniciava-se a edificação do 

hotel Ibis Canoas, na Região Metropolitana de Porto Ale-

gre. Um empreendimento diferenciado, não só pela utili-

zação do sistema construtivo metálico, mas, ainda, pela 

possibilidade de ser acompanhado em tempo real no site 

www.construcaoemtemporecorde.com.br. O feito podia 

ser visto de perto através dos olhos surpresos de um mer-

cado já habituado aos longos prazos pertinentes às obras 

em alvenaria. O próprio nome do site posicionaria o proje-

to Construção em Tempo Recorde. 

A expectativa começou a ser criada, despertando a 

curiosidade, atraindo a atenção especial para ver e acom-

panhar como aconteceria uma construção em um sistema 

inovador para os padrões brasileiros.
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Tomadas fotográficas e filmagens eram realizadas dia-

riamente, assinalando o progresso da obra e o desenvolvi-

mento da construção e suas etapas em tempo real. Além 

das imagens aéreas, uma câmera estática passou a regis-

trar ininterruptamente a edificação dos sete pavimentos 

do hotel.

O site também tinha conteúdos com depoimentos de 

profissionais do setor, dicas sobre o sistema construtivo 

e informações técnicas. Os depoimentos passaram a ser 

um importante canal de comunicação e relacionamento 

para a Medabil com o seu público, pois mostrava sua for-

ma de trabalho, as vantagens e diferenciais da empresa, 

os detalhes do processo de construção, entre outros pon-

tos relevantes. A cada acompanhamento e visualização da 

obra, uma experiência direta com o sistema construtivo 

estava sendo estabelecida. Uma importante ferramenta de 

construção de valor para a marca junto ao mercado da 

construção em todo país.

COMUNICAÇÃO DIRIGIDA: 

FOCO NA PROMOÇÃO DO PROJETO

Com o objetivo de conquistar visibilidade e atrativida-

de no acompanhamento da obra pelo site, assim como 

gerar mídia espontânea para o projeto, a Medabil investiu 

na comunicação dirigida ao público-alvo e a multiplica-

dores de opinião. A intenção era envolver não só o pú-

blico-alvo da Medabil como o público em geral. A ação 

proporcionaria a tangibilidade dos principais diferenciais 

do processo construtivo: solução inovadora, com rapi-

dez e com segurança. Além disso, passaria a divulgar esse 

projeto inédito no Brasil. Com a demonstração, através 

de uma construção em tempo real, do sistema constru-

tivo metálico em múltiplos andares, vinha disponibilizar 

uma inovadora opção de alta tecnologia para o mercado 

brasileiro.

Por meio de ferramentas de comunicação e de relacio-

namento, foram sendo construídas relações mais fortes, 

gerando atratividade para acompanhamento da obra em 

tempo real e para a construção da percepção de valor e do 

entendimento dos diferenciais que o sistema construtivo 

metálico em múltiplos andares proporciona.

Diversos materiais foram criados para a divulgação (re-

leases para a imprensa em geral e especializada, marketing 

direto para o público, e-mail marketings). A cada semana 

era remetido um e-mail marketing contando as novidades, 

a situação da obra e atraindo o público para visualizar e 

acompanhar o processo em tempo real. Em paralelo, um 

agressivo trabalho de relações públicas era realizado junto 

à mídia e aos multiplicadores de opinião, além do uso de 

Twitter, Facebook, Linkedin, atraindo também o público 

jovem – futuros engenheiros, arquitetos, e ainda investi-

dores e empresários.

O objetivo principal dessa ação estratégica era gerar 

notícia nos veículos especializados e de massa, pois pelo 

ineditismo e pelo impacto que o processo produtivo vinha 

a oferecer – com prazos reduzidos e demais resultados 

para a construção civil — certamente seria pauta para al-

guns meios de comunicação. A mídia espontânea passaria 

a ser um dos principais canais de divulgação do projeto 

para todo o Brasil. Através da adesão do público, a ação 

passaria a ganhar o dimensionamento pretendido nos 

mercados-alvo da Medabil. 

PILARES DE DIVULGAÇÃO: 

MÍDIA DIGITAL E REDES SOCIAIS

A ação foi apoiada por perfis exclusivos no Facebook, 

Linkedin e Twitter. Esses informaram ao público as novida-

des e o status da obra. O canal via Twitter serviu de intera-

tividade para comentários, questionamentos e aprofunda-

mento do relacionamento com o público.

TABELA 2

DIFERENCIAIS PERCEBIDOS E VALORADOS PELO MERCADO

PRAZO DE ENTREGA Agilidade/comprometimento/eficácia/confiabilidade/expertise

SOLUÇÕES ECONÔMICAS Comprometimento/confiabilidade/expertise

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO Comprometimento/expertise/confiabilidade/eficácia

GREEN BUILDINGS Respeito à natureza/experiência
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GESTÃO DO RECONHECIMENTO: PARA MAXIMIZAR 

A PERCEPÇÃO DE VALOR DOS DIFERENCIAIS

Os diferenciais da utilização do sistema foram sendo 

valorizados no hotsite, na comunicação e no material de 

divulgação. Entre as maiores inovações, destacava-se a 

limpeza durante a execução do projeto e a consequen-

te economia de concreto – a utilização pode ser de 50% 

menor do que seria necessário em uma construção con-

vencional, por exemplo.

Era salientada, ainda, a redução da mão de obra, uma 

vez que as peças são industrializadas, ou seja, apenas a 

metade da equipe, usual, é necessária nesse sistema – o 

que também reduz custos e torna o processo mais or-

ganizado. Tudo isso oportuniza que a construção ande 

rápido, pois é conduzida por equipes de montagem já 

preparadas e com até 20 anos de experiência nesse tipo 

de empreitada.

Segurança, claro, é fundamental, e as medidas são bem 

parecidas com as que seriam adotadas em outros projetos. 

Uma das principais diferenças é que as estruturas metáli-

cas usadas para montar o prédio já estavam sendo fabrica-

das com esperas para linhas de execução. 

As ligações são totalmente aparafusadas, outro fator 

que acelera a construção. Quando se olhava para o can-

teiro de obras, desde o estágio inicial, percebia-se que 

tudo era realizado em um espaço reduzido e visava a um 

alto nível de excelência. Por isso, era imprescindível a pre-

cisão necessária na hora de executar o projeto. Como a 

fabricação das estruturas metálicas era feita em paralelo à 

fundação da obra, esta precisava ser milimetricamente fiel 

à planta, pois receberia as vigas e os pilares de encaixe, que 

já vinham prontos.

Com parcerias estratégicas, iniciando pelo Grupo Accor, 

passando pelas demais unidades da Medabil – responsá-

veis pela etapa de fabricação das peças e pela montagem 

– juntamente com a Knauf, empresa responsável pela so-

lução da construção aplicada na fachada, e a Prisma Enge-

nharia, que trabalhou no processo construtivo, foi possível 

tornar ainda mais ágil a construção. Todos em sintonia se 

empenharam para atingir a meta do projeto: construir em 

tempo recorde o hotel Ibis Canoas, um projeto de alta tec-

nologia e que promove uma importante inovação para a 

construção civil na busca de importantes diferenciais de 

produção, qualidade e rentabilidade.

Ao final da obra foi reproduzido um livro, com o diá-

rio da construção que já estava disponível cotidianamente 

on-line, no qual foram apresentadas a sua história, suas 

características, seus personagens e os desafios enfren-

tados. O empreendimento serviu de ferramenta de rela-

cionamento e de reconhecimento aos resultados alcan-

çados. Também foi montada uma apresentação em DVD 

– infográficos das etapas da obra, vídeo time-lapse com 

o acompanhamento da mesma e o relatório diário de sua 

evolução. Uma importante ferramenta de promoção do 

projeto e da disseminação de seus diferenciais para os fu-

turos clientes, universidades, entidades e associações de 

classe, entre outros.

RESULTADOS OBTIDOS

TEMPO RECORDE: 67 DIAS 

E OITO HORAS, SETE PAVIMENTOS

Dia 29 de outubro de 2011, 67 dias e oito horas depois 

de iniciada a construção do hotel Ibis de Canoas, a obra 

estava pronta. Um recorde importante, um marco bastan-

te significativo. 

Um feito expressivo para um projeto de alta tecnologia 

e inovador em sua estratégia mercadológica. A percepção 

de valor para a marca Medabil e para o sistema construtivo 

metálico foi conquistada. O acompanhamento em tempo 

real da edificação, a repercussão obtida na mídia e junto 

ao seu público-alvo proporcionaram relevantes reconhe-

cimento e visibilidade para a empresa e para o processo 

construtivo.

No momento em que o setor da construção civil bra-

sileira está revendo seus métodos, apostando em formas 

rápidas e menos agressivas ao meio ambiente, a Medabil, 

além de estar em consonância com esse novo tempo, or-

gulha-se do seu inovador sistema. O projeto, em sintonia 

com um Brasil preocupado com a preservação do meio 

ambiente, além de qualificar sua mão de obra, não desper-

diça tempo nem recursos. A hora é agora e a Medabil está 

fazendo a sua parte na edificação dessa nova realidade.

PERCEPÇÃO DE VALOR: 

RESULTADO DE ALTO IMPACTO

Um sucesso perceptível por meio dos resultados ad-

vindos das redes sociais, visitações ao hotsite e ao site da 

Medabil, principalmente por se tratar de um projeto indus-

MEDABIL      ESTRUTURAS METÁLICAS
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trial business to business dirigido para um público extre-

mamente especializado. Além disso, a repercussão na mí-

dia segmentada, e em veículos de comunicação de massa 

confirmou sua efetividade.

> Mais de 26 mil visitas ao site do projeto.

> Crescimento de 33% nos acessos ao site da Medabil

> 94 mensagens de pessoas interessadas na obra.

> 68 comentários nas postagens do blog.

> Mais de 150 seguidores no Twitter.

> Mais de 1.000 novos contatos no Facebook.

O impacto foi forte junto ao mercado-alvo. Dezenas de 

contatos, posts e visitas foram feitos por pessoas vincula-

das aos setores que a Medabil buscou impactar. O resulta-

do foi acima do previsto, o reconhecimento pelo esforço 

foi obtido.

MAIS VENDAS, MAIS CONHECIMENTO, 

MAIS RECONHECIMENTO

A geração de novos negócios foi um dos resultados 

mais relevantes. A Medabil Multiandares obteve um ex-

pressivo aumento de vendas de 296%, se comparados os 

períodos anteriores e posteriores ao projeto (crescimento 

de vendas entre agosto 2011/julho 2012, em relação a ju-

lho 2010/agosto 2011). A repercussão do projeto e a divul-

gação de seu resultado (rapidez, qualidade e diferenciais 

da obra) tiveram influência decisiva em vários dos novos 

contratos conquistados. O principal mercado brasileiro, 

São Paulo, passou a ser responsável por uma importante 

parcela das receitas. A repercussão foi além das fronteiras 

brasileiras, proporcionando também a conquista de clien-

tes no exterior.

A Medabil Multiandares teve um incremento significa-

tivo de participação na receita global da Medabil, sendo a 

unidade de negócio da empresa que mais cresceu entre 

2010/2012, com tendência de aumentar ainda mais a sua 

participação nas receitas gerais da empresa.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

COMO FATORES DE DIFERENCIAÇÃO

Para a Medabil, a Construção em Tempo Recorde foi 

mais um projeto entregue como planejado. Uma obra que 

foi possível graças à inovação, agilidade e experiência de 

quem é referência mundial e líder no mercado construtivo 

metálico no Brasil. Mais do que um hotel, o Íbis Canoas é 

um marco de uma nova era na construção civil do país. 

Esse capítulo termina aqui, mas a história que a empresa 

construirá está apenas começando.

É mais do que a rápida execução de um empreendi-

mento: é a possibilidade de construção de um novo Brasil, 

capaz de oferecer uma estrutura compatível com as al-

tas expectativas que o mundo deposita no país. Um Brasil 

preocupado com a preservação do meio ambiente, com 

a qualificação de sua mão de obra e que não tem tempo 

nem recursos para desperdiçar. A hora é agora e a empre-

sa está fazendo a sua parte na edificação dessa nova era.

César Bilibio é presidente da Medabil; 
Marco Aurélio Ribeiro é diretor de Inovação; 
Karine Girardi é coordenadora de Marketing. 
Paulo Ratinecas é sócio diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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AXISMED

Monica Bonduki Bez

A necessidade de reduzir gastos com saúde nas empresas estimulou, em 2002, a criação da 

AxisMed. A companhia trouxe ao Brasil técnicas e métodos pioneiros de prevenção na saúde e 

de gerenciamento de doentes crônicos (GDC), com o objetivo de minimizar os momentos de 

crise e, assim, diminuir as passagens em prontos-socorros e internações.

PIONEIRISMO E CRESCIMENTO 
NO MERCADO DE SAÚDE

Fábio de Souza Abreu tinha tudo para fracassar na sua 

trajetória empreendedora. Investidores consideravam o 

projeto insustentável e os poucos que o apoiaram viram a 

empresa quase fechar as portas dois anos depois. No início 

das atividades, o caminho natural era retomar a carreira 

executiva ou acadêmica, mas ele perseverou com uma só 

motivação: implementar no Brasil um programa pioneiro 

de gerenciamento de doentes crônicos, estimulando a 

saúde preventiva e permitindo às operadoras do setor oti-

mizar seus custos.

Sua ideia ajudaria a mudar o futuro da gestão da saúde 

no Brasil. Em 2012, a AxisMed completa dez anos superan-

do a marca de 145 mil pessoas beneficiadas. Hoje, trabalha 

para as maiores operadoras de planos de saúde no país e 

despertou também a atenção de grandes empregadores. 

Sua receita líquida chegou a R$ 29 milhões em 2011, um 

crescimento médio anual de 28%.

A atuação estende-se a todo o território nacional, por 

meio de uma equipe de mais de 300 profissionais – entre 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, 

psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas.

A carteira de 27 clientes reúne nomes de peso, como 

SulAmérica, Bradesco Saúde, Golden Cross, Central Na-
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cional Unimed, Fundação Sistel de Seguridade So-

cial, Fundação Cesp, Insper, Ambev, Pfizer e Tele-

fônica. 

Juntos, esses clientes somam mais de R$ 163 

milhões, economizados com a gestão de saúde dos 

segurados. “Nossa missão é educar a população a 

ter um papel mais ativo no cuidado de sua saúde, 

contribuindo para melhorar a interação médico-

-paciente, reduzir a quantidade de passagens em 

prontos-socorros, internações e o absenteísmo nas 

empresas. É uma relação em que todos ganham”, come-

mora.

O INÍCIO

Com experiência acumulada como executivo nas áreas 

da saúde e acadêmica, Abreu enxergava um futuro pouco 

animador para a saúde em 2000. A tendência de envelhe-

cimento da população, a crescente adesão dos brasileiros à 

medicina privada e o aumento de doenças crônicas no país 

comprometiam a saúde financeira dos gestores de saúde.

“Os pacientes de maior risco, sendo a maioria crônicos, 

apesar de representarem somente 15% das carteiras, têm 

peso de 70% nas despesas de operadoras e empresas que 

disponibilizam planos de saúde para seus empregados”, 

relata. A solução seria um programa de monitoramento 

da saúde desse grupo de risco, combinando a aplicação 

de diversas áreas de conhecimento clínico, prevenção, 

mudança comportamental e tecnologia da informação. A 

AxisMed acompanha os frequentadores mais assíduos de 

laboratórios, consultórios, prontos-socorros e hospitais, 

adotando medidas que auxiliam operadoras e empresas 

a reduzir gastos desnecessários e prever possíveis sinis-

tros. Geralmente há um aumento no número de consultas 

e exames, com redução de visitas a prontos-socorros e 

internações.

Em maio de 2001, tinha início a formatação do plano 

de negócios, com a ajuda dos sócios Fábio Boihagian, ad-

ministrador com ênfase em gestão de saúde, e o médico 

Álvaro Coutinho. Seis meses depois e com um documento 

de 150 páginas a tiracolo, Abreu tentou obter recursos no 

mercado financeiro, junto a médicos e a empresários da 

área de saúde. Sem sucesso, recorreu a investidores anjos, 

nenhum deles ligado à saúde, e conseguiu R$ 2,5 milhões, 

que garantiram o início das operações em 2002.

Em 2004, um novo ba-

que. A Interclínicas, que res-

pondia por 70% das receitas 

da AxisMed, sofreu interven-

ção para liquidação. “Mas 

convenci os investidores a 

dar uma segunda chance à 

empresa e fazer um novo 

aporte”, lembra. 

Em setembro de 2006, a 

companhia fechava seu primeiro balanço no azul. Des-

de então, nunca mais registrou prejuízo. “Os estudos 

diziam que 70% das internações em prontos-socorros 

e hospitais poderiam ser evitados. Não administrar esse 

ônus é inconcebível. Foi isso que me fez não desistir”, 

observa. 

CRONOLOGIA

2002

> Início das operações e monitoramento da primeira 

carteira de GDC.

2003

> Torna-se uma S/A de capital fechado, norteada por 

critérios de governança corporativa.

> Implementa a plataforma ePraxis e o software ePraxis 

1.0, conectados a 35 terminais de atendimento.

> Única empresa brasileira do setor associada à Disease 

Management Association (DMAA).

2004

> Inicia a primeira operação de monitoramento telefô-

nico do Brasil.

> Expande a operação de monitoramento presencial 

(visitas a pacientes) e telefônico para o Rio de Janeiro.

> Representa o Brasil no 4º International Disease Mana-

gement Summit (Orlando-EUA).

> Seu Programa de Educação em Diabetes é premiado 

pela Associação Latino-americana de Diabetes (ALAD).

> Sua atuação passa a ter abrangência nacional.

2005

> Obtém o maior índice de crescimento da sua história, 

ao ampliar em 139% o número de segurados atendidos.

A AxisMed 
completa dez anos 
superando 
a marca de 
145 mil pessoas 
beneficiadas
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2006

> Recebe o prêmio Empreendedores do Novo Brasil, da 

revista Você S/A e do Instituto Empreender Endeavor.

> Inicia nova modalidade de serviço: a orientação para 

pacientes que utilizam medicamentos de maior comple-

xidade.

2007

> Realiza em São Paulo o Private Meeting, em que reúne 

dirigentes das principais empresas de saúde do Brasil para 

discutir o monitoramento de doentes crônicos com espe-

cialistas internacionais.

> Lança o programa Orientação à Saúde do Idoso.

> Atinge a marca de 10 mil monitorados.

> Passa a utilizar tecnologia VoIP.

2008

> Conclui a primeira operação externa (fora de SP), em 

Fortaleza.

> Implantação do ePraxis 2.0 conectado a mais de 90 

pontos de atendimento.

2009

> Torna-se presente em mais de 600 cidades em 25 es-

tados.

> Análise de 300 milhões de procedimentos médicos, 

relativos a 5 milhões de vidas.

> Conquista 3.321 novos associados em um mês.

> Conquista a maior concorrência da história do mer-

cado, adicionando 15.000 monitorados.

2010

> Ingressa no mercado farmacêutico.

> Passa a integrar a lista das 100 empresas que mais 

cresceram no Brasil nos últimos três anos e entre as cin-

co na área da saúde (5ª edição de 2010 da revista Exame 

PME).

> Implantação de mais uma estrutura operacional ex-

clusiva no RJ.

2011

> Chega à marca de 100 mil pessoas ativas em seus 

programas.

> Pelo segundo ano consecutivo entra na lista das pe-

quenas e médias empresas que mais crescem no Brasil.

> A AxisMed representa o Brasil, palestrando no maior 

congresso americano do setor, o The Forum11 da CCA 

(Care Continuum Alliance).

> Atinge a marca de mais de 90 mil vidas expostas aos 

seus programas.

2012

> Fábio de Souza Abreu, diretor executivo da AxisMed, 

encabeça o projeto de criação da Aliança para a Saúde Po-

pulacional (ASAP), entidade que congrega gestores do se-

tor e cujo foco é disseminar no Brasil o conceito de gestão 

de saúde populacional.

> Pelo terceiro ano consecutivo está na lista das empre-

sas que mais crescem no Brasil, sendo a primeira entre as 

empresas de saúde.

AXISMED FOCA GESTÃO DE SAÚDE POPULACIONAL

A necessidade de reduzir custos com saúde nas empre-

sas estimulou, em 2002, a criação da AxisMed, após um 

ano de estudos de mercado e desenvolvimento dos seus 

serviços. A companhia trouxe ao Brasil técnicas e con-

ceitos pioneiros de medicina preventiva e de assistência 

integral a doentes crônicos, com o objetivo de reduzir o 

número de internações e ajudar os gestores de saúde a 

obter economia de custos de até 40%.

Com a combinação entre padrões internacionais de 

medicina preventiva e soluções de tecnologia da informa-

ção, a AxisMed reúne uma equipe aproximada de 300 pro-

fissionais, entre enfermeiros, assistentes sociais, psicólo-

gos, fisioterapeutas e nutricionistas. Atende operadoras de 

saúde e também empresas que disponibilizam planos de 

saúde como pacote de benefícios a seus colaboradores. É 

afiliada à Care Continuum Alliance (CCA).

Por meio do modelo de Gerenciamento de Doentes 

Crônicos (GDC), a companhia propõe orientar o paciente 

de risco a autocontrolar sua saúde, valendo-se de aborda-

gens educacionais, treinamentos para monitorar os sinais 

vitais e ampliação do relacionamento com seu médico. 

“Em nenhum momento substituímos a figura do mé-

dico. Nossa atuação consiste em acompanhar o cumpri-

mento das recomendações feitas por esse profissional 

durante o período entre as consultas médicas, inclusive 

atuando para garantir o retorno para novas consultas e as-
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QUADRO

A AXISMED

A companhia tem escritório em São Paulo, mas sua atuação estende-se a todo o território nacional.

Diretor executivo – Fábio de Souza Abreu: Com carreira consolidada no setor de saúde no Brasil, foi executivo da 

Interclínicas e diretor executivo da NeoData Informática e Organização Empresarial. Foi consultor para empresas como 

IBM, FGV Consult e Scania do Brasil. É mestre em administração, com especialização na University of South California 

(EUA). Lecionou em cursos de MBA e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ibmec, Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) e São Camilo/Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge).

Equipe – A empresa conta com mais de 300 profissionais, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes 

sociais, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. 

Clientes – A carteira de 27 clientes reúne nomes de peso, como SulAmérica, Bradesco Saúde, Golden Cross, Central 

Nacional Unimed, Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Cesp, Insper, Ambev, Pfizer e Telefônica. 

Números relevantes

> Dez anos de atuação como principal empresa de gerenciamento de doentes crônicos (GDC) do Brasil

> Investimento inicial de R$ 2,5 milhões, com capital 100% nacional

> Receita líquida de R$ 29 milhões em 2011

> Crescimento médio anual de 28%

> Já atendeu mais de 145 mil beneficiários de planos de saúde

> Garantiu às operadoras e empresas clientes uma economia superior a R$ 163 milhões com a gestão de saúde dos 

segurados

> Entre 80% e 93% dos pacientes crônicos aderem ao programa de gerenciamento de doentes crônicos

> Redução dos atendimentos em prontos-socorros em 66% e de internações em 50% 

> Índice de satisfação dos pacientes superior a 90%

Números do setor de saúde

> Número de doentes crônicos no país ultrapassou 59,5 milhões.

> De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 47,86 milhões de pessoas têm cobertura de um plano 

de saúde suplementar privado no Brasil. Desse total, 63% (cerca de 30 milhões) são atendidos por planos coletivos 

empresariais, que compõem o pacote de benefícios oferecidos aos colaboradores.

> O peso da saúde sobre a folha de pagamento das empresas saltou, em duas décadas, de 4% para 8% - chegando a 

picos de 12%. 

> 31,3% da população tornaram-se vítimas de problemas cardíacos e males como diabetes e hipertensão, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

> Apesar de representarem 10% dos usuários de planos de saúde, os pacientes crônicos já respondem por 70% dos 

custos assistenciais.

> Doenças que mais afetam o mundo corporativo: hipertensão (14%), problemas na coluna ou nas costas (13,5%), 

artrite ou reumatismo (5,7%), bronquite ou asma (5%), depressão (4,1%), doença de coração (4%) e diabetes (3,5%).
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sim aumentando a fidelização a ele”, relata o diretor 

executivo Fábio de Souza Abreu.

COMO FUNCIONA

O primeiro passo do trabalho é mostrar às ope-

radoras e empresas onde estão concentradas suas 

despesas em saúde – estima-se que os doentes 

crônicos sejam 15% do total de usuários de planos, 

mas respondam por 70% dos gastos assistenciais. 

Após esse minucioso estudo, identifica-se o grupo 

de pessoas apto a participar do GDC, e informações 

completas desses pacientes (faixa etária, histórico 

de consultas, de internações e também de doenças 

na família, entre outros dados relevantes) são inseridas no 

software ePraxis.

Em seguida, ocorre o contato com o paciente. A Axis-

Med confirma o diagnóstico e prepara um plano de ações 

para estimulá-lo a melhorar sua condição de saúde. A 

partir daí, é realizado um acompanhamento sistemático 

– com contatos telefônicos, verificação da aderência aos 

tratamentos indicados e, dependendo da gravidade, visi-

tas regulares de enfermeiros. As iniciativas incluem envio 

de e-mails e SMSs motivacionais, fóruns e chats na inter-

net; atendimento por call center e newsletters com dicas 

de saúde. “Em média, monitoramos o doente crônico por 

cerca de 24 meses”, informa Abreu. 

RESULTADOS PRÁTICOS

Como a doença crônica não tem cura, a intenção é fa-

zer com que o paciente tenha uma vida normal, controla-

da e com menor risco. Consciente de que precisa adotar 

medidas preventivas e mudar seus hábitos, ele reduz idas 

às unidades de saúde, internações inesperadas e consultas 

de emergência. Para as operadoras e empresas, o geren-

ciamento evita faltas no trabalho e despesas desnecessá-

rias, motivadas especialmente por passagens a prontos-

-socorros e hospitais.

“As pessoas não mudam seus hábitos inadequados prin-

cipalmente por duas razões. A primeira, porque não dis-

põem de instrumentos adequados para validar seus esfor-

ços diários; e a segunda, porque não contam com apoio 

de alguém que as acompanhe efetivamente e apoie suas 

conquistas e fracassos. Procuramos preencher essas lacu-

nas, assistindo o paciente de forma contínua e assesso-

rando o operador de saúde 

para aperfeiçoar sua gestão 

junto ao paciente crônico”, 

destaca.

A atuação da AxisMed 

garante resultados clínicos 

e financeiros muito atrati-

vos e evidentes. Entre 80% e 

93% dos pacientes crônicos 

aderem ao programa, dimi-

nuindo os atendimentos em 

prontos-socorros em 66% e 

as internações em até 50%. 

O índice de satisfação é superior a 90%.

DOENTES CRÔNICOS REPRESENTAM 

70% DOS GASTOS DA SAÚDE PRIVADA

Aumento da expectativa de vida dos brasileiros, contí-

nuos avanços tecnológicos da medicina e crescente ade-

são a planos de saúde. Na carona dessas boas notícias, 

porém, o número de doentes crônicos no país ultrapassou 

59,5 milhões, acompanhando a tendência de envelheci-

mento da população. O cenário fez explodir os custos da 

assistência à saúde privada e trouxe novos desafios para os 

gestores do setor.

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), 47,86 milhões de pessoas têm cober-

tura de um plano de saúde suplementar privado no Brasil. 

Desse total, 63% (cerca de 30 milhões) são atendidos por 

planos coletivos empresariais, que compõem o pacote de 

benefícios oferecido aos colaboradores, tornando as em-

presas maiores pagadoras de todo o sistema privado.

Esses indicadores são fruto da expansão da economia 

do país e da inserção de mais trabalhadores no merca-

do formal. Dessa forma, o peso da saúde sobre a folha de 

pagamento das empresas saltou, em duas décadas, de 4% 

para 8% – chegando a picos de 12%. A competitividade no 

ambiente de trabalho, por sua vez, agravou os casos de 

sedentarismo, estresse e maus hábitos alimentares. Como 

consequência, 31,3% da população tornaram-se vítimas de 

problemas cardíacos e males como diabetes e hiperten-

são, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE).

“São índices muito elevados que ampliam o absenteís-

A AxisMed 
confirma o 
diagnóstico e 
prepara um 
plano de ações 
para estimulá-lo 
a melhorar sua 
condição de saúde
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mo e reduzem a produtividade das empresas. Com isso, 

apesar de representarem 10% dos usuários de planos de 

saúde, os pacientes crônicos já respondem por 70% dos 

custos assistenciais e comprometem também a saúde fi-

nanceira das operadoras. Não administrar esse ônus é in-

concebível”, observa Fábio de Souza Abreu, diretor execu-

tivo e sócio-fundador da AxisMed. 

FOCO NA PREVENÇÃO

A AxisMed nasceu com a meta de reverter esse quadro, 

ao propor um programa de monitoramento dos pacien-

tes crônicos. A iniciativa permite uma queda significativa 

na quantidade de visitas a prontos-socorros e hospitais, 

os dois principais itens na relação de despesas de uma 

operadora. “A experiência mostra excelentes resultados. 

Em um grupo de mais de 200 pacientes acompanhados 

durante seis meses, a média de internações cai três vezes 

em média. A adesão dos médicos desses pacientes ao 

projeto beira 92% e o índice de satisfação supera 90%”, 

revela. 

Em pesquisa divulgada em janeiro deste ano, o IBGE 

também mensurou as principais patologias que incidem 

sobre a população brasileira. A hipertensão encabeça a 

lista, com 14%, seguida por problemas na coluna ou nas 

costas (13,5%), artrite ou reumatismo (5,7%), bronquite ou 

asma (5%), depressão (4,1%), doença de coração (4%) e 

diabetes (3,5%). “Muitas pessoas, porém, não conseguem 

identificar se são portadoras dessas doenças e não sabem 

como lidar com elas, o que requer ainda mais foco em 

ações de estímulo à saúde preventiva”, argumenta.

Monica Bonduki Bez é gerente de Marketing da AxisMed.

AXISMED      SAÚDE
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DHL SUPPLY CHAIN BRASIL

Marcius Braga

Fundada em São Francisco (EUA) há mais de 40 anos por três promissores empresários – Adrian 

Dalsey, Larry Hillblom e Robert Lynn –, a DHL continuou a se expandir a uma velocidade 

fenomenal. Hoje, se firma como a líder mundial de mercado da indústria de envio expresso e 

logística.

Em 1969, a DHL deu seus primeiros pequenos passos 

na construção de um futuro, enviando papéis por avião, 

pessoalmente, de São Francisco a Honolulu. Os anos se 

passaram e a rede da DHL cresceu ainda mais, gradual-

mente adquirindo novos clientes em todos os cantos do 

mundo. Ao mesmo tempo, o mercado desenvolveu e se 

tornou mais complexo, e assim a DHL se adaptou a fim de 

atender às novas necessidades de seus clientes – tanto 

no âmbito mundial quanto local.

PRINCIPAIS EVENTOS

1969

A DHL é fundada por Adrian Dalsey, Larry Hillblom e 

Robert Lynn em São Francisco.

1971

A DHL expande sua rede expressa rapidamente e se 

torna parceira confiável de diversas companhias. Expan-

são para o Extremo Oriente e para a orla do Pacífico.

1972

Os serviços são introduzidos no Japão, em Hong 

Kong, Cingapura e Austrália.

1974

É inaugurado o primeiro escritório do Reino Unido, em 

A LOGÍSTICA ANTECEDENDO OS
GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
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Londres. Globalmente, a DHL agora possui 3.052 

clientes e 314 funcionários.

1976-1978

Expansão em três grandes regiões com o lan-

çamento no Oriente Médio, na América Latina e 

na África.

1977 

Abertura do primeiro escritório alemão da DHL, 

em Frankfurt.

1979 

A DHL estende seus serviços com a entrega de paco-

tes. Apenas serviços de documentos estavam disponíveis 

até então.

1983

A DHL é a primeira despachante aérea expressa a pres-

tar serviços em países do Leste Europeu. Um centro de 

distribuição internacional (hub) é aberto em Cincinnati, 

EUA.

1985

Um hub de primeira linha é aberto em Bruxelas. Mais 

de 165.000 entregas são realizadas a cada noite.

1986

A DHL realiza uma joint venture com a República Po-

pular da China e se torna a primeira empresa de envio 

expresso ativa na China.

1990

A DHL firma alianças estratégicas com a Lufthansa, a 

Japan Airlines e a Nissho Iwai.

1991

A DHL se torna a primeira companhia internacional 

de envio expresso a restabelecer o serviço para o Kuwait 

após a Guerra do Golfo.

1993

A DHL investe 60 milhões de dólares em uma nova 

instalação de hub em Bahrein.

1998

A Deutsche Post se torna acio-

nista da DHL. 

Um importante centro de TI é 

inaugurado em Kuala Lumpur.

1999

A DHL Worldwide Express in-

veste mais de 1 bilhão de Euros 

em uma nova frota aérea de car-

ga, de última geração, na rede 

europeia e africana. 

Trinca e quatro novos aviões de carga Boeing 757SF 

são adquiridos: esses aviões diminuem o ruído na deco-

lagem em 77% e reduzem as emissões de CO
2
 em 13% em 

comparação à frota de B737Fs que substituíram.

2002

A Deutsche Post World Net se torna a principal acio-

nista da DHL a partir de 1º de janeiro. Uma participação 

de 100% é completada ao fim do ano. 

Expansão da rede para a Ásia: em outubro, a DHL re-

aliza uma joint venture com a Cathay Pacific para carga 

aérea expressa. Um novo centro global de TI é aberto em 

Scottsdale, EUA.

2003

A DHL aumenta sua participação na Sinotrans para 5%, 

tornando-se a maior investidora estratégica da Sinotrans. 

A Deutsche Post, a DHL e a Postbank formam a arqui-

tetura de marca atual do Grupo. A DHL passa a prestar 

serviços como marca exclusiva para todas as atividades 

de envio expresso e logística. 

A DHL altera suas cores corporativas, de vermelho 

e branco para vermelho e amarelo. Em abril, começa a 

transformação visual mundial de todos os veículos, ma-

teriais de embalagem e prédios. 

Seguindo a compra da Airborne Express (receita em 

2002: 3,3 bilhões de dólares), a DHL se torna a terceira 

maior prestadora de serviços de envio expresso nos EUA. 

A DHL completa a última lacuna de sua rede dos EUA/

Americana com a rede de transporte terrestre da Airbor-

ne. 

Em outubro é lançado um programa de investimento 

Em 2003 a 
DHL se torna a 
terceira maior 
prestadora de 
serviços de 
envio expresso 
nos EUA
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de cinco anos na China: a DHL expandirá significa-

tivamente suas capacidades com um investimento 

de 200 milhões de dólares.

2004

Uma nova instalação global de TI é aberta em 

Praga, na República Tcheca. Ela substituiu a insta-

lação de Londres. 

A DHL se torna a nova marca de todos os negó-

cios de correspondência internacional da Deuts-

che Post. Cerca de 4.000 funcionários no mundo todo 

trabalham para a DHL Global Mail. 

Aquisição de participação de 68% na Blue Dart, a com-

panhia de correio doméstico premium e de distribuição 

expressa integrada de pacotes na Índia.

2004/2005

Logo após o tsunami no Sul da Ásia, a DHL, com mais 

de 40 escritórios espalhados pela região do desastre, res-

ponde imediatamente a pedidos de organizações gover-

namentais e de ajuda. O Grupo ajuda com voos fretados 

gratuitos carregados de suprimentos, transporte terrestre 

e doações monetárias. Funcionários da DHL de todo o 

mundo lançam campanhas de doação. 

As Equipes de Resposta a Desastres (ERD) da DHL são 

formadas, apoiando a ONU e os esforços de resposta a 

desastres por parte de comunidades internacionais após 

grandes desastres naturais repentinos.

2005

A partir de agosto, a DHL introduz seu novo uniforme 

corporativo. Ao longo dos nove meses seguintes, 110.000 

funcionários da DHL em mais de 200 países e territórios 

recebem novos uniformes. Mais de 1,4 milhão de unifor-

mes serão entregues pela DHL. O design foi testado por 

meio de entrevistas e amplas tentativas com 3.600 moto-

ristas e entregadores. 

A Deutsche Post World Net adquire, em dezembro, a 

Exel, uma corporação britânica de logística, por 5,5 bi-

lhões de Euros. Cerca de 111.000 funcionários trabalham 

para a Exel em 135 países. A Exel oferece principalmen-

te transporte e soluções de logística para os principais 

clientes. A companhia termina o primeiro semestre de 

2005 com um aumento de 55% nos lucros, atingindo 172 

milhões de libras (251 mi-

lhões de euros).

2007

A DHL Innovation Center 

é inaugurada perto de Bonn. 

É um centro de pesquisa e 

desenvolvimento de última 

geração, e sua missão é de-

senvolver novos produtos 

altamente inovadores e comercializáveis a partir das ten-

dências de logística do futuro. Os projetos são realizados 

por meio de parcerias de inovação dentro do mundo de 

negócios e parcerias de pesquisa.

2008

A DHL abre seu novo hub aéreo, de última geração, na 

Europa, no Aeroporto de Leipzig/Halle, Alemanha. O hub, 

uma das maiores áreas construídas da Europa, expande 

a rede internacional da DHL, fornecendo maior conec-

tividade a mercados de crescimento global e permitindo 

que a DHL melhore seu serviço a clientes em geral.

2009 

O Grupo apresenta sua Estratégia de 2015 e é renome-

ado como Deutsche Post DHL. 

A visão da Estratégia de 2015 é tornar a DHL “A Empre-

sa de Logística do Mundo”, por meio de respeito e de re-

sultados, simplificando as vidas dos clientes e oferecendo 

ao mundo uma contribuição positiva. 

Uma nova unidade organizacional denominada “Solu-

ções e Inovação DHL” é estabelecida como impulsiona-

dora de soluções logísticas inovadoras.

HOJE

A DHL é uma marca da Deutsche Post DHL, que é líder 

mundial em logística. O grupo gerou receitas de mais de 

53 bilhões de euros em 2011.

A rede internacional da DHL conecta mais de 220 pa-

íses e territórios em todo o mundo. A DHL também ofe-

rece expertise inigualável em envios expresso, aéreo e 

marítimo, transporte terrestre, contratação de soluções 

de logística e serviços de correspondência internacional. 

Desde 1969, a abordagem e a dedicação são as mesmas. 

A rede 
internacional da 
DHL conecta mais 
de 220 países e 
territórios em todo 
o mundo
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O sucesso da comanhia sempre foi resultado 

do fornecimento de serviços excelentes a nossos 

clientes. A DHL nunca foi complacente, e se tor-

nou uma marca reconhecida pelo comprometi-

mento pessoal, soluções proativas e força local. O 

coração de seu sucesso são seus funcionários, fo-

cados nas necessidades dos clientes e fornecendo 

soluções customizadas individualmente.

AS DIVISÕES

A DHL oferece serviços integrados e personali-

zados, soluções focadas no cliente para gerencia-

mento e transporte de correspondências, merca-

dorias e informações. 

A companhia é formada por quatro divisões: 

EXPRESS 

Serviços de entrega e serviços expressos a empresas e 

clientes privados, por meio de uma rede que cobre mais 

de 220 países e territórios, e mais de 500 aeroportos em 

todo o mundo.

GLOBAL FORWARDING, FREIGHT 

Líder mundial nos mercados de envio aéreo e marí-

timo, transportando bens e mercadorias para destinos 

acertados, com tempo de entrega e preço específicos, 

acordados com o cliente, fornecendo soluções perso-

nalizadas para grandes projetos de logística, assim como 

serviços alfandegários abrangentes.

MAIL 

Especializada em fornecer soluções personalizadas 

para suas correspondências e encomendas, de seu negó-

cio ao cliente. Oferece um leque completo de soluções 

para as suas remes-

sas e correspondên-

cias internacionais; 

serviços domésticos 

de remessa e cor-

reio nos principais 

mercados econômi-

cos de todo o glo-

bo; ligações diretas 

com os clientes em 

mais de 200 países. 

Isso por intermédio 

de uma das maiores 

redes de entrega do mundo, com aproximadamente 38 

escritórios de vendas e 28 centros de produção em cinco 

continentes.

SUPPLY CHAIN 

Como o maior especialista em logística do mundo, a 

empresa oferece um conjunto abrangente de serviços, 

desenhados com base na experiência global e conheci-

mento local para agregar valor à cadeia de suprimentos. 

Da consultoria e concepção inicial até a entrega de milha 

final e logística reversa, dispomos de soluções persona-

lizadas.

Esses quatro segmentos operam sob o controle de 

suas próprias matrizes divisionais. As funções de gestão 

do Grupo são realizadas pelo Centro Corporativo. Cen-

tralizamos os serviços internos que dão suporte a todo 

o Grupo, inclusive as Operações Financeiras, TI e Su-

primento. Essa consolidação nos possibilita aumentar a 

flexibilidade de nosso negócio, melhorar a qualidade do 

serviço e alavancar as economias de escala e benefícios 

de custo.

DHL SUPPLY CHAIN BRASIL      LOGÍSTICA

QUADRO

OBJETIVOS DA NIKE EM INTEGRAR A CADEIA LOGÍSTICA

Reduzir os custos de logística sem sacrificar os níveis de serviço.

Alavancar a utilização de tecnologia em toda a cadeia.

Melhoria de serviços, conformidade e rastreabilidade de entregas.

Controle de variações.

Atender às demandas de alto volume em períodos de sazonalidade.

A DHL Supply Chain 
está no Brasil desde 
1998 e conta com 
8 mil funcionários, 
alocados em mais 
de 40 Centros de 
Distribuição (CDs) 
e operações
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A DHL Supply Chain está no Brasil desde 1998 

e conta com 8 mil funcionários, distribuídos em 

mais de 40 Centros de Distribuição (CDs) e ope-

rações. 

O CASE

PARCERIA COM A NIKE PARA 

OTIMIZAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA

A Nike é o maior fabricante de calçados, roupas 

e equipamentos esportivos do mundo; atua em 

mais de 160 países, com US$ 19 bilhões de fatu-

ramento, e emprega mais de 1 milhão de pessoas. 

Para assegurar o seu crescimento no Brasil, a 

Nike conta com a DHL Supply Chain desde 1998 

para integrar suas operações logísticas.

Com a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016, 

o Brasil tem tudo para se tornar uma das maiores 

operações da Nike no mundo. A DHL Supply Chain 

é parceira da Nike nesse sucesso, integrando a ca-

deia de suprimentos e ajudando a Nike a atender 

às necessidades de seus clientes finais.

O DESAFIO

Hoje, o negócio da Nike no Brasil está crescendo rapi-

damente, assim como a economia brasileira. Como parte 

de sua estratégia para continuar o crescimento, a Nike 

lança a cada três meses uma nova linha de produtos, sen-

do que o fluxo é maior próximo às datas comemorativas. 

Essa sazonalidade demanda flexibilidade e visibilidade 

para garantir que o lançamento de produtos seja geren-

ciado de forma eficiente e com custos competitivos. 

“Nós recebemos produtos vindos de centenas de fá-

bricas de vários países, como Vietnã, Camboja, Tailândia, 

Bélgica, Estados Unidos, para serem distribuídos a milha-

res de lojas em todo o Brasil. Trata-se de uma cadeia de 

suprimentos extremamente complexa. A única forma de 

se vencer é trabalhar com parceiros confiáveis. Só assim 

conseguiremos atingir a satisfação de cada atleta”, afirma 

Leonardo Silvério, gerente nacional de logística da Nike.

O modelo tradicional que analisa cada parte do pro-

cesso de forma independente não é a melhor maneira de 

administrar a cadeia de suprimentos. Por meio do con-

ceito de logística integrada conseguimos melhores resul-

tados, analisar detalhadamente os processos logísticos e 

avaliar as alternativas 

e suas combinações 

de forma sistêmica 

e seus respectivos 

trade offs. Entretan-

to, isso só é possível 

se houver a integra-

ção entre todos os 

players da cadeia.

 

A SOLUÇÃO

A DHL Supply 

Chain trabalhou com 

a Nike e seus parcei-

ros para implemen-

tar um programa de 

logística integrada 

que atende dinami-

camente à demanda 

da Nike por meio de 

um sofisticado sistema de gerenciamento de pedidos, in-

tegração e planejamento de rotas e embarques e exce-

lência em serviços de entrega. A solução também inclui 

investimentos em tecnologia, definição de processos e 

capacitação da equipe de profissionais.

Além disso, outros processos também foram coloca-

dos em prática. São eles:

• Monitoramento de produtos por rádio frequência.

• Etiquetagem e instalação de alarmes nos produtos 

para que estes sejam entregues ao cliente final prontos 

para a venda, com preço ou códigos de barra para con-

trole de estoques das lojas. 

• Produtos etiquetados ainda nos centros de distribui-

ção (CDs) com especificações quanto à rota a ser seguida 

dentro da própria transportadora, diminuindo o número 

de extravios e agilizando a passagem pela rede de distri-

buição.

• Envio das informações em tempo real de entregas 

aceitas ou recusadas nas metrópoles.

• Novo desenho do processo de logística reversa en-

volvendo o cliente final.

OS RESULTADOS

A solução de logística integrada que a DHL Supply 

A DHL Supply Chain 
trabalhou com a Nike 
e seus parceiros para 
implementar um 
programa de logística 
integrada que atende 
dinamicamente à 
demanda da fabricante 
de artigos esportivos 
por meio de um 
sofisticado sistema 
de gerenciamento de 
pedidos
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Marcius Braga é diretor de transportes da DHL Supply Chain.

Chain implementou tem contribuído para o crescimento 

dos negócios da Nike, e teve como resultado:

• Redução de custos em toda a cadeia de suprimentos.

• Aumento significativo dos níveis de serviço.

• Expectativas de desempenho excedidas em 42 ca-

tegorias, incluindo inbound, outbound e picking, entre 

outras, nos primeiros 45 dias de operação.

• Atendimento de 100% das iniciativas de marketing 

para a Copa do Mundo de 2010.

• Implementação do novo sistema de gestão sem rup-

tura operacional.

“Tentar otimizar a cadeia de suprimentos em pedaços 

não é eficiente. Já a total integração é o caminho es-

tratégico para o crescimento do negócio”, diz Leonardo 

Silvério, gerente nacional de logística da Nike.

O crescimento do seu negócio em mercados emer-

gentes requer sintonia na cadeia de suprimentos para 

operar de forma eficiente e com custos competitivos.

DHL SUPPLY CHAIN BRASIL      LOGÍSTICA
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VETTOR 

Fernanda Gonçalves

Fundada na cidade de São Paulo, em 1984, pelo engenheiro Paulo Wilson Garcia Carneiro, a 

Vettor foi criada com o objetivo de oferecer ao mercado uma alternativa de serviços técnicos 

especializados, diferenciados daqueles prestados pelos fabricantes da época. Hoje a empresa 

é referência no mercado nacional no segmento de torres de resfriamento de água. Tendo 

a sustentabilidade e a segurança no trabalho como pilares na sua atuação, a Vettor planeja 

fortalecer ainda mais a sua marca no seu aniversário de três décadas. Com o conceito “Ampliando 

Horizontes”, iniciou recentemente uma nova fase, expandindo sua área de atuação e investindo 

em comunicação e marketing para continuar no setor.

AMPLIANDO HORIZONTES 
E FORTALECENDO A MARCA

Ao completar 25 anos de atividades, em 2009, a Vettor 

inaugurou sua nova sede na cidade de São Paulo, no bair-

ro da Bela Vista, e lançou seu selo comemorativo. Entre 

outras facilidades, passou a contar com um auditório para 

recrutamento, seleção e treinamento de equipe própria de 

campo.

Com um crescimento considerável nos últimos cinco 

anos (o faturamento quadruplicou no período), a empresa 

iniciou no fim de 2012 uma nova fase, visando superar os 

obstáculos do mercado e a concorrência para continuar 

crescendo em média 20% ao ano na sua terceira década 

de vida.

Liderada por Paulo Wilson Garcia Carneiro (diretor-pre-

sidente) e Lucas Francisco (diretor executivo), a empresa 

lançou recentemente seu novo site institucional (www.

vettor.com.br) e apostou em uma loja virtual (www.vettor.

com.br/store). As mudanças visam atender os clientes de 

forma mais ampla, e estes ainda terão na loja virtual mais 

agilidade para adquirir produtos e peças para torres de res-

friamento. 
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A empresa ainda investiu em páginas nas redes so-

ciais (www.facebook.com.br/vettortorres e www.twit-

ter.com/vettortorres), comunicando mais rapidamente 

as novidades do setor, além de iniciar um trabalho de 

assessoria de comunicação, para estreitar o relaciona-

mento com a mídia, tanto em veículos especializados 

como na grande imprensa. Dentro desse planejamento, 

estão previstas ações de marketing, que visam, a partir 

de 2013, fortalecer também a marca com palestras em 

universidades, semanas de engenharia, entre outras.

Nessa fase há mais novidade nos serviços ofere-

cidos pela Vettor. A empresa ampliou suas ativida-

des, com projetos, locação e montagem de andai-

mes; locação de equipamentos, em especial caminhões  

Munck para elevação de carga, transporte de equipamen-

tos e maquinários; além de treinamentos, em que ministra 

e coordena cursos técnicos e treinamentos de segurança 

do trabalho, área em que se destaca pelo seu índice zero 

de acidentes em obras nos últimos cinco anos.

A Vettor conta atualmente com 20 funcionários no se-

tor administrativo e com aproximadamente 80 funcioná-

rios em campo, sendo 14 de liderança, dois técnicos de 

segurança do trabalho e os demais ajudantes. Em média, 

são 248 obras por ano.

“Desde que a Vettor foi criada, temos trabalhado visando 

seu crescimento e consolidação no mercado, felizmente 

com bastante sucesso ao longo dos últimos anos. Nessa 

nova fase, decidimos investir na modernização de algumas 

áreas, trabalhando o fortalecimento da nossa marca e am-

pliando as atividades, abrindo novos segmentos de merca-

do. Vale ressaltar que a mudança está focada diretamente 

nessa área. A gestão e administração da empresa seguem 

inalteradas”, afirma Lucas Francisco.

O executivo ainda destaca os motivos que os levaram a 

inovar com a loja virtual nesse setor. “É um diferencial no mer-

cado, tendo em vista a agilidade que o cliente terá em adquirir 

produtos e peças para torres de resfriamento”, explica.

SETORES DE ATUAÇÃO E PRINCIPAIS CLIENTES

Entre os setores de atuação da Vettor estão os mais im-

portantes da indústria nacional: 

AÇÚCAR E ETANOL

A partir de 2004, a indústria de Açúcar e Etanol tornou-

-se um dos setores responsáveis por alavancar a econo-

mia. Desde então, a Vettor 

vem atuando intensamen-

te junto às principais Usi-

nas Sucroalcooleiras do 

país.

Clientes: Adecoagro, 

Eth Bioenergia, Zilor, No-

ble Broenergia, Bunge, 

Cosan, Louis Dreyfus.

SIDERURGIA

Um dos setores mais 

tradicionais da cadeia pro-

dutiva instalou-se no país em 1557, com uma pequena 

produtora de ferro que posteriormente deu origem à Bel-

go Mineira. A Vettor, com sua experiência, tem constante 

atuação nesse mercado, que possui, em sua maioria, equi-

pamentos de grande porte.

Clientes: Cosipa, Gerdau, Votorantim, Usiminas, Arce-

lorMittal

ALIMENTOS

Devemos considerar como indústria alimentícia não só 

as que fornecem alimentos, mas também as que fornecem 

insumos para a preparação deles. A Vettor atua intensa-

mente nesse segmento nas diversas fábricas do território 

brasileiro.

Clientes: Nestlé, ADM Alimentos, Citrovita, Cutrale, Ur-

bano, Ajinomoto, Garoto, Sadia, Bunge, Marfrig Group, 

Bertin, Cargil, Biorigin

QUÍMICA E PETROQUÍMICA

A indústria química inclui também as empresas que 

produzem produtos químicos industriais, como: petroquí-

micos, agroquímicos, polímeros, tintas etc. Por ser um se-

tor altamente diversificado a partir da matéria-prima, com 

grande tendência de crescimento, exige conhecimento e 

experiência, tornando necessário o treinamento constante 

de nossas equipes e investimento tecnológico.

Clientes: DuPont, Rhodia, Oxiteno, Petrobras, Amya 

Chemical, Polibrasil, AkzoNobel, Braskem, Solvay.

AR-CONDICIONADO

O clima tropical do nosso país requer a instalação de gran-

A Vettor conta 
atualmente com 
20 funcionários no 
setor administrativo 
e com 
aproximadamente 
80 funcionários em 
campo
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des sistemas de refrigeração em áreas de alta concen-

tração de pessoas, tais como shopping centers, hospi-

tais, centros empresariais e hotéis, onde a importância 

da atuação da Vettor se torna indispensável.

Clientes: Centro Empresarial de São Paulo, Bour-

bon Shopping, Hospital Clínicas, Maksoud Plaza.

AUTOMOBILÍSTICA

Atualmente no Brasil estão instalados os maio-

res fabricantes mundiais de automóveis, bem como 

outras indústrias cujos produtos estão indiretamen-

te ligados. Também nesse setor a Vettor está pre-

sente, com produtos e serviços especializados.

Clientes: Continental Teves, Pirelli, Fiat, Toyota, 

Goodyear.

FARMACÊUTICA

Nos últimos 20 anos o setor farmacêutico conheceu 

um crescimento significativo, que foi marcado por con-

centração industrial e aumento no consumo. Nestes tem-

pos de novas oportunidades, a Vettor esteve presente com 

seus produtos e serviços.

Clientes: Baxter, Phibro Animal Health, Pfizer.

PAPEL E CELULOSE

A busca contínua de processos produtivos que não 

agridam o meio ambiente tem sido o grande desafio para 

o setor. Tecnologia inovadora, aceleração na produção e 

preservação de recursos naturais sustentáveis são pontos 

de suma importância nesse processo. Por meio do reúso 

de água nas torres de resfriamento, a Vettor tem dado a 

sua contribuição, ajudando o meio ambiente.

Clientes: Votorantim, Klabin, International Paper, No-

brecel S.A., Fibria, Suzano Papel & Celulose.

GERAÇÃO DE ENERGIA

Uma das formas de energia que a humanidade mais 

utiliza é a elétrica, o que causa preocupação na área de 

desenvolvimento e infraestrutura, devido à grande deman-

da, obrigando o setor a buscar novas fontes geradoras. O 

superaquecimento característico utilizado no processo é 

dissipado pelas torres de resfriamento da Vettor.

Clientes: CPFL Energia, Bevap Bionergia, Areva Koblitz, 

Tractebel.

SETOR DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL GANHA DESTAQUE

Aproveitando a fase de mu-

danças, a Vettor também di-

vulgou um estudo inédito da 

sua atuação nos últimos cinco 

anos no mercado nacional. E 

o destaque ficou por conta do 

segmento de açúcar e álcool.

O setor representa 36% das 

ordens de serviços abertas 

pela empresa, ocupa o pri-

meiro lugar em torres refor-

madas (25%) e tem suprema-

cia absoluta quando os dados 

analisados são novas torres 

instaladas (57%). Levando em consideração a área de atua-

ção da Vettor por metro quadrado nos últimos cinco anos, 

que corresponde a quase 142 mil m2 de equipamentos 

instalados ou reformados, o segmento de açúcar e álcool 

também detém a maior parcela, com 52%.

“Acompanhamos o crescimento do setor, que possui 

atualmente mais de 300 unidades produtoras de açúcar 

e álcool no país, com capacidade instalada para o proces-

samento de mais de 430 milhões de toneladas de cana. 

A alta do petróleo, o crescimento do número de carros 

flex e a busca por novas alternativas de energia sustentável 

impulsionaram o segmento e fizerem crescer todos os ne-

gócios envolvidos com o setor”, destaca Lucas Francisco.

O setor alimentício também representa números im-

portantes para a Vettor:

> 19% das ordens de serviço abertas;

> 17% de torres reformadas;

> 12% de torres novas;

> 10% em m2 de equipamentos instalados ou reformados.

Na análise, ainda se destacam os setores de Siderurgia 

(9% de ordens de serviços, 11% de torres reformadas, 7% 

de torres novas e 10% em m2 de equipamentos instalados 

ou reformados) e Petroquímica (9% de ordens de serviços, 

14% de torres reformadas, 5% de torres novas e 8% em m2 

de equipamentos instalados ou reformados).

Quando analisados os estados de atuação, São Paulo 

domina: 48%. Minas Gerais vem em segundo lugar (10%) e 

A Vettor divulgou 
um estudo inédito 
da sua atuação 
nos últimos cinco 
anos no mercado 
nacional. O 
destaque ficou 
por conta do 
segmento de 
açúcar e álcool
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Mato Grosso do Sul, em terceiro (7%). Nestes cinco anos, 

2% das obras foram realizadas no exterior.

AS PRINCIPAIS OBRAS DE 2012

Com o balanço, a empresa também revelou a lista das 

principais obras e projetos em 2012, que engloba inclusive 

a atuação na América do Sul:

> Petrobras Reduc – Duque de Caxias / RJ: reforma de 

18 células de concreto, sendo que cada célula tem 200 m2 

de área. Substituição dos internos.

> CSN – Volta Redonda / RJ: conclusão da reforma de 

uma torre de grande porte em madeira, sendo que em 

duas células foram substituídos todos os internos e estru-

tura para fibra de vidro. A Vettor foi a empresa pioneira 

nesse trabalho no Brasil, também realizado em uma torre 

de três células na Oxiteno em Camaçari / BA. São as únicas 

no Brasil.

> Conclusão de duas obras grandes para o grupo da 

ETH (Odebrecht) de instalação de torres de resfriamento 

de fibra, sendo uma obra na Usina ETH Conquista do Pon-

tal de quatro células de 199 m2 de área cada e outra na 

Usina ETH Santa Luzia, três células de 170 m2 de área cada.

> Conclusão de duas obras grandes para a Areva Koblitz 

na cogeração de energia, sendo uma obra na Usina Para-

íso (Brotas / SP) de cinco células de 123 m2 de área cada e 

uma obra na Usina Guaçu (Aripuanã / MT) de cinco células 

de 123 m2 de área cada.

> Conclusão de duas obras grandes para a Usina Gua-

rani, sendo uma obra na Usina Mandu (Guaíra/SP) de duas 

células de 123 m2 cada e uma obra na Usina Cruz Alta 

(Olímpia / SP) de três células de 110 m2 cada. Está em an-

damento uma montagem na Usina Guarani São José (Co-

lina/SP) com mais seis células de 110 m2 cada.

> Conclusão de duas obras na Bolívia, sendo uma obra 

na Usina Aguaí de sete células de 137 m2 de área cada e 

uma obra na Usina Aceite Finos de uma célula de 44 m2 e 

outra de 3 m2 de área (esta última, uma torre de vinhaça).

AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para atender à demanda crescente e oferecer novos 

serviços, a Vettor ampliou sua gama de ofertas em 2012, 

abrindo um leque maior de serviços no segmento de tor-

res de resfriamento de água.

No entanto, alguns serviços continuam inalterados, 

mas sempre buscando desenvolvimentos e inovações. 

São eles:

> Montagem e reforma de torres, para o qual a empresa 

conta com equipe própria, treinada e habilitada de acordo 

com as normas técnicas e de segurança; planejamento e 

controle dos projetos, garantindo cumprimento de prazos 

estipulados; logística em: transporte, ferramentas e equi-

pamentos.

> Recapacitação de torres de resfriamento, com o ob-

jetivo principal de recuperar e maximizar as condições 

de performance originais do projeto. A Vettor, após uma 

minuciosa inspeção da torre, especifica detalhadamente 

todos os novos componentes a serem instalados, apre-

sentando a alternativa mais adequada para resolver seus 

problemas.

Outro destaque são os testes. A Vettor possui aparelhos 

modernos para efetuar os testes necessários para diag-

nosticar e projetar correções oriundas de falhas no seu 

equipamento. 

TESTE DE PERFORMANCE 

Analisa e atesta a performance de sua torre de res-

friamento e emite laudo apontando falhas e pontos de 

melhorias no seu sistema. Esse teste traz as informações 

necessárias para tomada de decisões sobre reforma, re-

capacitação ou instalação de uma nova torre de resfria-

mento. 

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO 

A análise de vibração no equipamento mecânico das 

torres de resfriamento traz informações preditivas com o 

objetivo de aumentar a vida útil, dando maior segurança e 

confiabilidade ao equipamento. 

BALANCEAMENTO DINÂMICO 

O balanceamento dinâmico dos ventiladores reduz os 

níveis de vibração, observando os parâmetros normatiza-

dos e aumentando a vida útil de seus componentes. 

MEDIÇÃO DE VAZÃO 

A medição de vazão através de aparelho de Ultrassom 

é importante para a equalização do volume de água circu-

lante em um processo industrial.

VETTOR       EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
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Já na área de projeto civil, a Vettor disponibiliza  

softwares sofisticados para projetar, dimensionar e calcu-

lar estruturas de concreto armado de qualquer torre de 

resfriamento de água. 

A equipe técnica treinada e com vasta experiência no 

segmento está aliada à tecnologia de ponta para fornecer 

um projeto de alta qualidade, baixo custo de mão de obra 

e materiais com facilidade de execução. 

As novidades são os serviços de andaimes, para os quais 

a Vettor realiza projetos, locação e montagem, sempre 

com profissionais qualificados e treinados, e respeitando 

todas as normas de segurança.

A empresa também passou a oferecer locação de ca-

minhão Munck para elevação de carga, transporte de 

equipamentos e maquinários, para distâncias curtas e 

longas. Equipamento com capacidade para 5, 10, 16 e 20 

toneladas.

INOVAÇÃO NO SETOR: 

O LANÇAMENTO DA LOJA VIRTUAL

Outro passo importante em 2012 foi o lançamento da 

loja virtual: www.vettor.com.br/store

O crescimento anual do e-commerce em todo o mun-

do, trazendo mais praticidade, e o fato de não existir no 

mercado nacional algo parecido no setor foram os fatores 

que motivaram a Vettor a investir em uma página total-

mente dedicada à venda de produtos pela internet.

A página reúne produtos da melhor qualidade, entre 

parafusos, acessórios, bicos, pulverizadores e monitores, 

entre outros. Outra preocupação é garantir total seguran-

ça para que os clientes realizem suas compras on-line.

SUSTENTABILIDADE COMO MISSÃO

O crescimento da Vettor também vem sendo guiado 

por uma preocupação constante: a sustentabilidade e a 

prática de ações adequadas para a preservação do meio 

ambiente. 

As torres de resfriamento de água estão presentes em 

diversos setores da indústria. Surgiram há mais de 400 anos, 

com o crescimento e desenvolvimento industrial na Europa. 

Apesar das revoluções tecnológicas pelas quais passaram 

ao longo destes anos, as torres seguem inalteradas quanto 

ao seu uso: para resfriamento de equipamentos, processos 

e maquinários que geram certa quantidade de calor.

No entanto, nas últimas décadas, ganhou força a pre-

ocupação ambiental no segmento. Antigamente, as in-

dústrias utilizavam a água nos seus processos e descar-

tavam-na nos lagos e rios, sem qualquer tipo de cuidado 

(a água em contato com esses equipamentos continha 

elementos químicos nocivos ao meio ambiente). Além 

disso, era alto o custo das indústrias com o consumo de 

água com esse fim.

Com a crescente preocupação ambiental, as torres de 

resfriamento de água passaram a ser utilizadas, para que aju-

dassem no uso consciente de água no processo industrial.

Desta forma, as torres de resfriamento passaram a inte-

grar um circuito fechado, economicamente viável do pon-

to de vista financeiro e ambiental.

“A água permanece nesse sistema, circulando, e só é re-

posta a perda com evaporação e arraste, o que representa 

de 2% a 3% de todo o processo”, explica Adriano Silva, co-

ordenador de projetos da Vettor.

Outra grande conquista na história da Vettor foi o pro-

jeto e a montagem da primeira torre do Brasil para operar 

com água salgada, em 2006, na siderúrgica Arcelor Mittal 

Tubarão, em Serra, no Espírito Santo.

Com dez células de 256 m² cada uma e vazão total de 

água de 27.100 m³/h, a torre possui componentes inter-

nos especiais que resistem à corrosão gerada pela água 

marinha. A Vettor foi até os Estados Unidos para trabalhar 

nesse projeto, que necessita de cálculos especiais, uma 

vez que a água marinha tem densidade e características 

diferentes.

Mais uma iniciativa de destaque em busca de soluções 

para o uso consciente da água.

ÍNDICE ZERO DE ACIDENTES

DE TRABALHO NOS ÚLTIMOS ANOS

Mas não existe sucesso, em qualquer campo de atua-

ção, se a segurança e o bem-estar dos funcionários não 

estiverem entre as prioridades de uma empresa.

Dados recentes, divulgados pelo Ministério da Previ-

dência, apontam mais de uma morte acidental de traba-

lhadores da construção civil por dia no Brasil. Um dado 

alarmante, mas que poderia ser evitado com a qualificação 

correta dos profissionais, o uso adequado de equipamen-

tos de segurança e o cumprimento das normas que regu-

lam esses serviços.
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Referência no Brasil, no segmento de torres de 

resfriamento de água, a Vettor se orgulha por não 

ter em seus 28 anos de história um acidente fatal 

entre os seus funcionários e colaboradores. Nos 

últimos três anos, inclusive, a empresa conta com 

índice zero de acidentes de trabalho.

O sucesso para essa conquista veio com o cres-

cente investimento em treinamento e prevenção. 

A cada obra é realizada uma análise minuciosa dos 

pontos críticos e são definidos os parâmetros de 

segurança a serem seguidos. Além disso, todo novo 

funcionário passa por treinamento de segurança 

durante cinco dias, incluindo avaliação psicológica.

Os bons resultados permitiram à empresa ofere-

cer treinamento inclusive para outras empresas que 

atuam no setor. Na sede da Vettor, na Bela Vista, 

em São Paulo, há auditórios completos e equipados para a 

realização dos treinamentos, que também acontecem em 

campo.

“Sustentabilidade e Segurança no Trabalho são dois 

temas de fundamental importância para a Vettor e onde 

temos investido muito nos últimos anos. Temos muito or-

gulho por não registrarmos em nossa história um acidente 

fatal entre nossos funcionários, principalmente porque a 

maioria realiza trabalhos em altura, onde infelizmente são 

grandes os números de mortes no Brasil”, comenta Lucas 

Francisco.

“Não tem prazo, qualidade ou preço que valham mais 

que a segurança. Nos últimos três anos, não registramos 

nenhum tipo de acidente, e esse índice zero é reflexo do 

treinamento que realizamos com os nossos funcionários, 

conscientizando-os da importância de seguir todos os 

procedimentos de segurança. Além do treinamento das 

normas NR 18 (treinamento de trabalho em altura auto-

rizado pelo Ministério do Trabalho) e NR 33 (treinamen-

to em espaço confinado), realizamos palestras e treina-

mentos frequentes, práticos e teóricos, com os nossos 

funcionários no seu próprio campo de trabalho. É um in-

vestimento que só nos traz crescimento e credibilidade”, 

admite o diretor.

“Também realizamos uma grande vigilância para que 

os nossos colaboradores e funcionários sigam todas as 

normas e instruções. Só assim os riscos podem ser mi-

nimizados ou eliminados. Todos esses procedimentos 

nos permitiram oferecer 

hoje os treinamentos até 

mesmo para outras em-

presas”, completa Lucas 

Francisco.

MANUTENÇÃO 

PREDITIVA

No seu trabalho jun-

to às indústrias, a Vettor 

também vem atuando 

para alertar seus clientes 

sobre a importância da 

Manutenção Preditiva.

Em um mundo cada 

vez mais concorrido, 

onde produção e desempenho das máquinas determinam 

o lucro das empresas, o tema manutenção nunca sai de 

moda. Pelo contrário, ele é cada vez mais importante na 

gestão de uma indústria, visando a um tempo menor nas 

paradas das fábricas, buscando uma equação equilibrada 

para a durabilidade de peças e equipamentos.

Mas como lidar com a confiabilidade no curto prazo x 

a perda no longo prazo? A resposta está na manutenção 

preditiva: um processo que prediz o tempo de vida útil de 

peças e equipamentos, permitindo melhor gerenciamento 

dos materiais.

São muitas as vantagens da manutenção preditiva dian-

te da preventiva ou, pior, da corretiva. Além de melhorar a 

produtividade da empresa, ela reduz os custos de reparos, 

aumenta a vida útil dos equipamentos e garante credibili-

dade na hora de oferecer um serviço.

Por meio de aparelhos adequados, que registram da-

dos dos equipamentos, é possível detectar com antece-

dência possíveis defeitos, falhas e quebras das máquinas. 

Isso elimina desmontagens sem necessidade, possibilita o 

aproveitamento total da vida útil de um componente, im-

pede o aumento de danos e reduz muito os trabalhos não 

planejados para sanar algum problema grave.

No setor de Torres de Resfriamento de Água, já exis-

tem aparelhos modernos para efetuar os testes necessá-

rios para diagnosticar e projetar correções oriundas de 

falhas nos equipamentos. Mas é essencial aconselhar os 

clientes sobre a importância desses testes e a mudança 
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de comportamento na hora de pensar no tema manu-

tenção.

O teste de performance, por exemplo, analisa e atesta o 

desempenho de uma torre, emite laudo apontando falhas 

e pontos de melhorias no sistema, o que ajuda muito no 

momento da tomada de decisões: se a torre necessita de 

reforma, recapacitação ou instalação de um equipamento 

totalmente novo.

Também importante é a análise de vibração no equi-

pamento mecânico das torres, que traz informações pre-

ditivas para aumentar a vida útil, dando mais segurança e 

confiabilidade ao equipamento.

A política da manutenção preditiva ainda não é total-

mente executada, especialmente no Brasil. Mas vem ga-

nhando espaço entre aqueles que já perceberam que só 

têm a lucrar com essa gestão consciente, prolongando a 

vida útil de cada componente, evitando, assim, não so-

mente trocas, como também paradas desnecessárias. São 

empresas que estarão sempre um passo à frente da con-

corrência quando o assunto for credibilidade e produção.

CHANCELA DO INSTITUTO NORTE-AMERICANO CTI

Há quatro anos, a Vettor também se associou ao Coo-

ling Technology Institute (CTI), um dos principais órgãos 

de regulamentação do setor nos Estados Unidos.

A associação permite à empresa ter acesso a todas as 

inovações do segmento e normas, entre outras tecnolo-

gias, além de gerar grande credibilidade à empresa, com 

importantes trocas de informações.

Vettor e CTI também têm a missão de defender e pro-

mover o uso de tecnologias responsáveis ao meio am-

biente no setor de refrigeração, um compromisso com a 

sustentabilidade do planeta.

Outras associações estão sendo analisadas, buscando 

novas chancelas e conhecimento para oferecer o melhor 

do setor.

NÚMEROS QUE FALAM POR SI

A maior empresa de serviços do Brasil no segmento de 

Torres de Resfriamento de Água utilizou nos últimos cinco 

anos a quantidade de 7.688.573 homem/hora efetivos em 

campo, sendo 1.391 torres novas instaladas e 1.303 torres 

reformadas, com atuação em 22 estados do Brasil e mais 

8 países.

Os equipamentos em operação nesse período corres-

pondem a uma área de 141.986 m², equivalente a 17 Ma-

racanãs, com um volume de água circulante de 1.679.059 

m³/h, equivalente a 10% da vazão média da Usina de Três 

Irmãos em Ilha Solteira, com um volume de enchimento 

montado de 320.357 m³, o que seria suficiente para ocu-

par a metade de um dos maiores navios de carga do mun-

do, o “Knock Nevis”.

Números que impressionam e impulsam a Vettor a con-

tinuar crescendo.

Fernanda Gonçalves é assessora de comunicação da Vettor.










