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LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE

Eloisa Azevedo 
Claudia Vieira 

O presente case tem como propósito apresentar o Programa Iluminar, desenvolvido pela área de 

Qualidade de Vida da Light, uma ação de Responsabilidade Social voltada para o compromisso da 

empresa com a diversidade e na busca contínua por um ambiente mais inclusivo.

O principal desafio do Programa é criar um novo olhar, 

sem preconceitos, acerca da potencialidade das pessoas 

com deficiência intelectual. Trata-se de um modelo inova-

dor de estágio, que visa contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e profissional desses indivíduos.

Por meio deste trabalho, buscamos demonstrar o im-

pacto positivo que o Programa representa para a socieda-

de, no sentido de contribuir para a quebra de paradigmas, 

e para a empresa e seus empregados, no que se refere 

principalmente à melhoria do clima organizacional, agre-

gando mais valor para a Light e toda a sua Gente.

POSICIONAMENTO DA LIGHT NO MERCADO

A Light é uma empresa concessionária de serviço públi-

co centenária, que atende a 4 milhões de clientes em 31 

municípios do estado do Rio de Janeiro.

A empresa tem uma intensa ligação com a história do 

Rio de Janeiro e se posiciona no mercado como uma or-

ganização moderna, com projetos voltados para a eleva-

ção da satisfação e qualidade de vida da população.

A energia elétrica é um bem vital e a Light contri-

bui para o desenvolvimento humano e econômico por 

UM MODELO INOVADOR 
PARA A INCLUSÃO SOCIAL
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meio de diferentes ações de Responsabilidade 

Social.

A cultura organizacional da Light é baseada em 

missão, valores e visão1:

MISSÃO

Ser uma grande empresa brasileira comprome-

tida com a sustentabilidade, respeitada e admirada 

pela excelência do serviço prestado a seus clientes 

e à comunidade, pela criação de valor para seus 

acionistas e por se constituir em um ótimo lugar 

para se trabalhar.

VALORES

Foco nos Resultados, Mérito, Coragem e Perse-

verança, Comportamento Ético e Solidário e Alegria.

VISÃO

Ser protagonista na retomada do desenvolvimento do 

Rio de Janeiro, com serviços de qualidade e soluções ino-

vadoras, especialmente no combate a perdas e inadim-

plência. Aumentar a participação da geração no portfólio 

de negócios e ter presença ativa no processo de consoli-

dação do setor elétrico brasileiro.

Cabe ressaltar que tais princípios são difundidos na or-

ganização para que todos os empregados tenham conhe-

cimento e possam contribuir, assim, para o alcance dos 

resultados esperados e, consequentemente, para o suces-

so organizacional. 

Essa conduta se traduz em uma forma de envolver e 

comprometer os empregados no alcance das metas de 

produtividade, ao mesmo tempo que revela e propicia um 

espaço de maior participação e foco no protagonismo. 

Além disso, percebe-se de forma clara que na política 

vigente a empresa enfatiza que as pessoas são as grandes 

responsáveis pelo sucesso dos negócios.

O COMPROMISSO COM A INCLUSÃO SOCIAL 

Reforçando o compromisso com a sustentabilidade, 

conforme declarado em sua missão, e ratificando sua 

vocação histórica com as 

questões sociais, a Light 

realiza a contratação de 

pessoas com deficiência 

há mais de 15 anos. É uma 

das empresas pioneiras na 

atenção às pessoas com 

deficiência, inserindo-se de 

forma precursora no con-

texto desafiante da busca 

por uma sociedade mais 

inclusiva e justa para todos. 

Essa forma de conduzir os 

negócios complementa a 

atuação do Estado no que 

se refere à promoção de um 

país mais digno e humanizado. 

De acordo com o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pes-

soa com Deficiência (IBDD)2, o mercado de trabalho avança 

e se consolida de forma gradativa nas conquistas junto às 

empresas para a instauração de um novo olhar sem pre-

conceitos sobre a capacidade profissional e o emprego da 

pessoa com deficiência. O IBDD entende que uma empresa 

preparada neste sentido é capaz de realizar uma adequada 

política de inclusão de funcionários com deficiência e apro-

veitar toda a sua potencialidade, tendo como maior desafio 

despertar e incentivar na pessoa com deficiência a vontade 

e a força para lutar e construir sua cidadania.

Reter esses profissionais é um grande desafio, devido à 

enorme demanda das empresas que ainda não consegui-

ram atender à Lei de Cotas e buscam profissionais mais 

bem capacitados. 

A partir de 2008, com a Política de Diversidade, o am-

biente da Light tornou-se ainda mais inclusivo, o que per-

mitiu às pessoas com deficiência ter condições adequadas 

para o seu desenvolvimento profissional. 

Cabe ressaltar que a diversidade na Light é reforçada 

por práticas que abrem oportunidades aos profissionais de 

diferentes classes sociais, faixas etárias, sexos e áreas de 

formação, por meio do Programa Jovem Aprendiz, Pro-

grama de Estágio e do Programa Trainee da Light. 

O Programa 
Iluminar 
aprofundou 
na empresa a 
reflexão acerca 
da importância 
da inclusão social 
das pessoas 
com deficiência 
intelectual

1 e 2. As informações foram extraídas do Relatório de Sustentabilidade da Light (2011).
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Como destaque desse compromisso da Light está o 

Programa Iluminar, que tem como premissa a inclusão de 

jovens com deficiência intelectual no mundo do traba-

lho. Daremos ênfase ao referido Programa, que trata da 

transformação desses indivíduos de forma global para a 

sociedade, além de ter grande alcance social. É coordena-

do pela área de Qualidade de Vida, inserida na Gerência de 

Serviços de Recursos Humanos e Relações Sindicais, que 

compõe a Diretoria de Gente.

O Iluminar aprofundou na empresa a reflexão acerca 

da importância da inclusão social das pessoas com defi-

ciência intelectual. O Programa é considerado pelas áreas 

envolvidas como uma ação diferenciada no ambiente em-

presarial, pois contribui de forma significativa na integra-

ção e alegria, além de trazer mudanças positivas para a 

vida pessoal desses jovens, com o envolvimento da família 

e de todos que o cercam.

A Light tem a honra de contar a história dessa iniciativa, 

que consiste em um modelo de estágio inovador no mun-

do do trabalho.

DESENVOLVIMENTO 

Em 2005, um grupo de empregados da Light sugeriu à 

Diretoria a criação de um projeto para incluir seus filhos 

com deficiência intelectual no ambiente corporativo. A  

Light, então pioneira na inclusão social e adepta do respei-

to à diversidade, já tinha em seu quadro de empregados 

pessoas com deficiência física, e aceitou o desafio de re-

alizar um projeto-piloto. Surgia naquele momento o Pro-

grama Iluminar.

Para essa experiência, a Light firmou parceria com duas 

ONGs que já possuíam experiência na inclusão de pessoas 

com deficiência e designou uma equipe de profissionais da 

empresa para elaborar, executar e coordenar o Programa, 

formando assim uma equipe de trabalho multidisciplinar.

Como parte do escopo, alguns critérios para elegibili-

dade dos candidatos foram estabelecidos, tais como: ida-

de mínima de 16 anos, diagnóstico clínico estável, capa-

cidade oral e escrita e autonomia para locomoção. Com 

isso, teve início o processo de recrutamento e seleção, 

etapa fundamental para o êxito do Programa. 

A EXPERIÊNCIA-PILOTO

De acordo com o critério de elegibilidade, foram sele-

cionados quatro candidatos, filhos de empregados e apo-

sentados, que já recebiam apoio financeiro da empresa 

por meio de outro Programa, o Auxílio Psicopedagógico, 

cujo objetivo é dar assistência às pessoas com deficiência 

neuropsíquica.

Os participantes iniciaram suas atividades laborais na 

sede administrativa da empresa, cumprindo uma carga 

horária de 20 horas semanais, recebendo bolsa mensal 

equivalente a um salário mínimo, descanso remunerado 

de 30 dias a cada ano de permanência no Programa e co-

bertura de seguro contra acidentes pessoais. Com apoio 

e orientação do supervisor, empregado da Light indicado 

para a função, os jovens realizavam tarefas simples, tais 

como distribuir envelopes, tirar cópias, abastecer os seto-

res com garrafas de café e água, entre outras. 

Com a evolução e adaptação do jovem, o supervisor 

identificava novas atividades, respeitando sempre a limita-

ção de cada um através de supervisão contínua. 

Todo trabalho desenvolvido com os jovens era acom-

panhado pela Coordenação do Programa por meio de 

ferramentas, como intervenções de caráter psicossocial e 

reuniões regulares e pontuais com os supervisores e pais/

responsáveis.

A partir da inclusão, muitas vezes o jovem apresentava 

dificuldades para internalizar as normas de convivência da 

Light que diferem do ambiente familiar e escolar, o que difi-

cultou seu desenvolvimento dentro do mundo do trabalho. 

FIGURA 1

TRÍADE LIGHT, PARCEIROS E FAMÍLIA

PARCEIROS

PROGRAMA
ILUMINAR

FAMÍLIA

LIGHT
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O supervisor, no seu papel de orientador e me-

diador, foi peça fundamental nesse processo, pois 

além de ensiná-lo e orientá-lo no seu dia a dia, era 

responsável por proporcionar condições de conví-

vio e bem-estar dentro do setor. Para o desempe-

nho desta função, era necessário que ele estivesse 

atento aos comportamentos e atitudes do jovem, 

observando o que poderia impedir o seu desenvol-

vimento. A partir do relato do supervisor, a Coorde-

nação tinha conhecimento de situações adversas, e 

realizava as intervenções, adotando medidas para a 

adaptação do jovem.

A família comprometida com a proposta de in-

clusão assimilava as orientações da equipe mul-

tidisciplinar, e desenvolvia seus próprios recursos 

e estratégias. Isso auxiliava o jovem na vida diária, 

facilitava seu crescimento e autonomia, além de con-

tribuir para o amadurecimento e permanência no Pro-

grama.

O modelo adotado para o Programa Iluminar sempre 

foi sustentado por uma tríade formada pela Light, por par-

ceiros e pela família, em que todos desempenham papel 

fundamental para alcance dos resultados.

Assim, o processo de inclusão de uma pessoa com de-

ficiência intelectual vai além da acessibilidade e da pro-

dutividade. Esses indivíduos desejam ser tratados como 

“normais” e, para que as pessoas os vejam dessa forma, 

é necessário romper barreiras, derrubar preconceitos e 

acreditar que eles têm capacidades, habilidades e que po-

dem ultrapassar suas limitações. 

A partir do sucesso do primeiro ano do Programa e com 

a experiência adquirida, em 2006 a empresa decidiu am-

pliar o quadro de vagas do Iluminar.  

Na época, a Comunicação Interna divulgou para toda 

a força de trabalho da Light que a companhia selecionaria 

mais seis jovens para participar do Programa. Nessa etapa, 

verificamos que o processo de inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual estava consolidando-se dentro da 

empresa. Isto porque muitos empregados e prestadores 

de serviço indicaram candidatos, todos interessados em 

vê-los inseridos nesse contexto. 

Para receber os novos participantes, foram escolhidos 

setores, nas diferentes unidades da empresa, inclusive no 

interior do estado, possibilitando aos empregados lotados 

fora da sede o con-

vívio diário com os 

jovens, ampliando as-

sim a inclusão social.

No decorrer do 

processo de inclusão, 

desafios surgiram. 

Alguns jovens de-

monstravam dificul-

dade em permanecer 

na rotina laboral por 

tempo indetermina-

do, comprometendo 

a motivação para as 

atividades, motivo de 

preocupação entre 

os supervisores e a equipe.

Com o objetivo de revitalizar a rotina diária, a Coorde-

nação decidiu implementar uma metodologia de  rema-

nejamento entre os participantes, o que permitiu ao jovem 

a convivência com outro supervisor e novos colegas de 

setor, bem como o aprendizado de novas atividades labo-

rais, em uma mudança na rotina diária. Após essa prática, 

e mesmo com todas as intervenções realizadas pelos pro-

fissionais e pela família, a Coordenação percebeu a neces-

sidade de reestruturar o modelo inicial do Programa Ilu-

minar, a fim de encerrar o ciclo de trabalho dos primeiros 

participantes para dar oportunidade a outros jovens.

A EVOLUÇÃO A PARTIR 

DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE

No final de 2008 a Light lançou a sua Política de Di-

versidade e iniciou um processo de seleção para contratar 

pessoas com deficiência, cumprindo a cota estabelecida 

pela legislação. Dentre os participantes do Programa Ilu-

minar, havia dois jovens com perfil e escolaridade para a 

empregabilidade. Incentivados por supervisores, colegas 

e a equipe multidisciplinar, inscreveram-se e participaram 

do processo de seleção da empresa.

No final do processo, um jovem foi internalizado e pas-

sou a fazer parte do quadro funcional da empresa. Esta 

oportunidade foi motivo de orgulho para todos os envol-

vidos, principalmente os colegas de setor que o incenti-

varam.

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE       ENERGIA

O resultado obtido pelo 
jovem contratado foi 
visto pelos demais e 
pelas famílias como 
uma “porta que se 
abriu”, revelando 
a possibilidade da 
empregabilidade 
para as pessoas com 
deficiência intelectual
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O resultado obtido pelo jovem contratado foi visto pe-

los demais e pelas famílias como uma “porta que se abriu”, 

revelando a possibilidade da empregabilidade para as pes-

soas com deficiência intelectual. 

A experiência no Programa Iluminar transformou a vida 

daqueles jovens e de suas famílias. A rotina diária de sair 

para trabalhar na Light, o convívio e a amizade pelos cole-

gas de trabalho despertaram neles a vontade de continuar 

no mundo do trabalho; as famílias, por sua vez, foram bus-

car novas oportunidades.

Era preciso ocupar a vida do jovem com uma ativida-

de laboral para garantir que ele permanecesse trilhando 

aquele caminho. Alguns conquistaram a empregabilidade 

e estão no mercado de trabalho formal, amparados pela 

Lei de Cotas. Em outros casos, as próprias famílias os ab-

sorveram através de atividade laboral familiar. 

O mais importante foi o resultado positivo após a pas-

sagem desses jovens pelo Programa Iluminar: a inclusão 

de pessoas com deficiência intelectual no mundo do tra-

balho era possível.

Esse cenário levou a Coordenação a consolidar ainda 

mais a ideia de reestruturação do escopo do Programa Ilu-

minar. Com o apoio da Diretoria da empresa e das parcei-

ras envolvidas, ocorreu então o encerramento da primeira 

fase e o início de um novo desafio.

A REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA ILUMINAR

Nesse momento, o Programa Iluminar estava consoli-

dado, porém verificou-se a necessidade de encontrar ou-

tro formato que atendesse de maneira mais completa ao 

objetivo deste trabalho, no sentido de contribuir para que 

o aprendizado da atividade laboral fosse concluído de for-

ma satisfatória.  

A intenção era preservar a essência do Programa e 

manter a sustentação formada pela tríade estabelecida, 

dando continuidade ao modelo utilizado desde então e os 

resultados obtidos. 

A Coordenação de Qualidade de Vida pesquisou um 

novo modelo de contratação, de forma que os participan-

tes, sem comprometer sua motivação, pudessem perma-

necer o período necessário para o aprendizado da ativida-

de laboral e para o seu desenvolvimento social.

No decorrer de 2009, a equipe responsável visitou di-

versas instituições para avaliar o melhor modelo a ser im-

plantado, dentre as quais podemos citar a Solazer, Asso-

ciação Sócio-Cultural Dias da Cruz, Escola Especial Favo 

de Mel (Faetec), Centro de Estudos Clitop e Escola Caro-

lina Patrício, nas quais a Light constatou o interesse em 

firmar uma possível parceria para encaminhamento dos 

candidatos. 

Concluído o trabalho de pesquisa, a Diretoria da em-

presa avaliou os modelos e, com o respaldo da área Ju-

rídica Trabalhista, decidiu pelo “Estágio com Deficiência”. 

Amparado pela Lei de Estágio 11.788/08, este desenho 

permitiria, por meio de convênio firmado com escola es-

pecializada, incluir estudantes para o Programa de Estágio 

Laboral, por um período de permanência de até dois anos. 

O ESTÁGIO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

A Escola Carolina Patrício, que atendia às exigências 

legais, foi escolhida pela empresa como a primeira insti-

tuição parceira para compartilhar esse novo desafio. Após 

formalizar o convênio entre as partes, a escola reuniu pais/

responsáveis dos alunos indicados ao estágio para que 

os mesmos pudessem conhecer o formato do Programa 

Iluminar. Desafio aceito, os jovens indicados pela escola 

foram encaminhados para o processo de seleção na Light, 

mediante os seguintes critérios de elegibilidade:

Segurança
Patrimonial

PROGRAMA
ILUMINAR

LIGHT

Ger. de Segurança
e Medicina do

Trabalho

Jurídico

Comunicação

Ger. de Gestão
de Talentos

Ger. de Serviços de
RH e Rel. Sindicais

FIGURA 2

EQUIPE DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL
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> Idade a partir de 18 anos

> Tipos de deficiência intelectual, tais como: 

Síndrome de Down, Sequela de Paralisia Cerebral e 

Déficit de Aprendizado

> Diagnóstico clínico estável

> Capacidade oral e escrita

> Autonomia para locomoção

Após a reestruturação, os participantes passaram 

a receber uma bolsa mensal equivalente à do esta-

giário de nível médio da Light, depositada em con-

ta corrente aberta em nome do jovem, referente à 

carga horária de 20 horas semanais.  Conforme a 

Lei de Estágio, a cada seis meses o estagiário faz jus 

a 15 dias de férias, tem cobertura de seguro con-

tra acidentes pessoais e possui registro na carteira 

profissional. Outro documento importante no processo de 

admissão é o crachá funcional, para acesso nas depen-

dências da empresa.

Todos esses fatores, que formalizam a admissão do es-

tagiário, proporcionam ao jovem e à família a realização 

do sentimento de pertencimento ao mundo do trabalho.

A Figura 2 representa a equipe multifuncional de diver-

sas áreas envolvidas diretamente no processo de reestru-

turação do Programa Iluminar.

Além disso, é importante ressaltar que, para manter o 

apoio psicossocial, a Light convidou uma psicóloga com 

experiência no atendimento às pessoas com deficiência, a 

fim de dar suporte à coordenação por meio de acompa-

nhamento semanal aos estagiários. A prestação desse ser-

viço substituiu o trabalho desenvolvido pelas profissionais 

concedidas pelas ONGs parceiras na fase anterior.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS UTILIZADAS

> Convênio para estágio (entre a Light e a escola par-

ceira)

> Termo de compromisso de estágio de pessoa com 

deficiência

> Formulário de entrevista/Seleção do Programa Ilumi-

nar

> Relatório de acompanhamento do estagiário

> Manual do supervisor

> Acompanhamento e suporte psicossocial

> Reunião de supervisores

> Reunião com os 

pais/responsáveis

> Dinâmicas de grupo 

com os estagiários

> Encontros de con-

fraternização.

METODOLOGIA 

ADOTADA

Para manter a mesma 

metodologia adotada 

com êxito na primei-

ra fase, a coordenação 

trabalha alinhada com 

todos os envolvidos no 

processo de inclusão dos 

estagiários, reunindo-se regularmente com os superviso-

res, a família e a escola, para promover o desenvolvimento 

dos jovens no ambiente corporativo.

Por meio de ferramentas, como dinâmicas, vídeos e 

bate-papo, a inclusão social do estagiário com deficiência 

intelectual é trabalhada de forma contínua na empresa.   

Estes encontros possibilitam à coordenação alinhar 

condutas com o supervisor, bem como dar feedback so-

bre as intervenções feitas no dia a dia, além de fortalecer 

um aspecto importante dessa função, que é ser multipli-

cador, atuando diretamente na sensibilização dos empre-

gados para um ambiente mais inclusivo.

Com os pais, as reuniões ocorrem em grupo ou indivi-

dualmente, quando o estagiário apresenta algum compor-

tamento inadequado e necessita de uma intervenção da 

família. Desde a entrevista de seleção, os pais ficam cien-

tes da importância da sua cooperação no sentido de au-

xiliar o jovem no processo de adaptação. Aspectos como 

pontualidade, assiduidade e frequência são inicialmente 

de responsabilidade dos pais, mas gradativamente os jo-

vens internalizam a rotina de trabalho, invertem os papéis 

e passam a exigir dos pais o cumprimento dessas normas.

Com o objetivo de auxiliar na internalização das nor-

mas e regras, periodicamente a psicóloga do Programa 

realiza dinâmicas com os estagiários e utiliza diversos re-

cursos pedagógicos para orientá-los sobre as condutas 

adequadas no ambiente corporativo. Individualmente, a 

profissional auxilia o jovem, face a suas demandas pesso-

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE       ENERGIA

A Coordenação 
trabalha alinhada 
com todos os 
envolvidos no 
processo de inclusão 
dos estagiários, 
reunindo-se 
regularmente com 
os supervisores, a 
família e a escola
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ais e profissionais, focando a atividade laboral. Assuntos 

relacionados à vida diária e comportamental dos jovens 

também são abordados, para favorecer o crescimento dos 

mesmos.

Além disso, os supervisores podem agendar atendi-

mento individual com a psicóloga e/ou coordenação do 

Programa para relatar qualquer assunto relacionado ao es-

tagiário. Nessas reuniões, os profissionais esclarecem dú-

vidas e orientam sobre a conduta mais adequada, visando 

à melhoria das relações de trabalho.

Momentos de confraternização também fazem parte 

da rotina dos estagiários do Programa Iluminar. Exemplos 

que merecem ser destacados são as comemorações de 

aniversários e almoços dos setores. Nestas situações, o es-

tagiário se sente valorizado, pois participa efetivamente ao 

custear suas despesas em iguais condições com os demais 

colegas da área em que atua.  

Outra confraternização importante organizada pela co-

ordenação acontece no fim de cada ano, para celebrar os 

resultados obtidos e proporcionar um momento de inte-

gração e troca entre os estagiários, famílias, supervisores e 

todos os profissionais que coordenam o Programa Iluminar.    

CONCLUSÃO

Nesses sete anos de existência e aprimoramento do 

Programa Iluminar, a Light tem a satisfação de contribuir 

para o desenvolvimento das pessoas, por meio dessa ação 

focada na Responsabilidade Social.

A partir da reestruturação, o Programa Iluminar passou 

a fazer parte do Plano de Metas da Coordenação de Qua-

lidade de Vida, considerando a importância e a credibilida-

de que a empresa garante ao tema.

A experiência do programa nos permite identificar de 

forma clara alguns dos principais benefícios qualitativos:

Para a empresa:

> Melhoria das relações interpessoais

> Transformação do clima organizacional

> Boa aceitação e receptividade por parte dos gestores 

e empregados

Para os supervisores e demais empregados:

> Rompimento dos preconceitos

Reestruturação1ª Fase 2ª Fase

Convênio com a
Escola Di Maggio

Manutenção do
Convênio com a
Escola Carolina

Patrício

Encerramento da
1ª Turma do 

Estágio

Convênio com a 
Escola Carolina

Patrício

Início do Estágio
com Deficiência

Encerramento
da 1ª Fase

Internalização
de 1 jovem

Manutenção Manutenção Manutenção
Ampliação
das Vagas

Início do
Programa

20122011201020092008200720062005

> Total de jovens que passaram pelo programa: 23

> Total de Supervisores: 49

> Ao longo do período ocorreram movimentações de participantes (inclusões e desligamentos)

> 30% dos jovens que passaram pelo programa conquistaram a empregabilidade 
ou iniciaram atividade laboral familiar

{ { {FIGURA 3

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA ILUMINAR
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> Aumento da satisfação profissional e pessoal

> Humanização no ambiente de trabalho

Para o estagiário:

> Superação dos limites  

> Conquista da autonomia

> Capacidade de contribuir para a dinâmica fi-

nanceira e social da família

Para a família:

> Credibilidade no potencial do jovem

> Sentimento de orgulho, realização e gratidão

> Incentivo para buscar novas oportunidades

Para a escola:

> Aplicabilidade do aprendizado pedagógico no am-

biente empresarial   

> Motivação dos alunos, mediante o objetivo do estágio 

na Light

> Interesse das demais famílias e dos alunos em partici-

par do programa

Para a sociedade:

> Quebra de paradigmas   

> Reflexão acerca da inclusão social

> Tolerância com o “diferente”

O Programa Iluminar pode ser traduzido como uma 

ação de cunho transformador, considerando que abrange 

um expressivo número de pessoas envolvidas diretamente 

na inclusão social e laboral das pessoas com deficiência 

intelectual.

Como forma de ilustrar o que foi dito neste case, des-

crevemos abaixo alguns depoimentos de pessoas com 

histórias de vida relacionadas ao Programa Iluminar:

“Devido a algumas limitações que possuo com relação 

à fala e à coordenação motora, eu tinha sérias dificuldades 

no campo pessoal e profissional.

O Programa Iluminar, como minha primeira oportuni-

dade de emprego, deu maior sentido a minha vida, pois 

foi através dele que eu adquiri aprendizado com relação a 

serviços administrativos, e a partir dele desenvolvi a auto-

estima e gradualmente conquistei a autonomia, pois antes, 

até para me locomover, dependia da presença dos meus 

pais. Hoje vou a qualquer lugar 

sozinho. 

A contratação  como em-

pregado da Light me deu muito 

orgulho e satisfação. Hoje sou 

independente, sinto-me útil e in-

clusive posso custear a faculdade 

de Administração de Empresas 

que estou cursando, tendo como 

meta o meu crescimento profis-

sional.” 

Cleiton Rocha da Cruz, jovem internalizado através da 

Política de Diversidade

“Em setembro de 2010, recebi o convite para ser super-

visora do Programa  Iluminar. No primeiro momento ocor-

reu certo receio de não atender à proposta do programa. 

Seria um desafio novo e sem nenhum conhecimento ou 

experiência. No princípio, lidar com a limitação foi ter que 

deixar todo preconceito de lado e buscar compreender 

e aprender o universo do jovem. Para ambas as partes, o 

aprendizado está sendo diário. Hoje percebi que a presen-

ça do jovem transformou e iluminou o nosso ambiente 

de trabalho. É nítido como ficou mais humanizado. Sinto 

orgulho de poder fazer parte dessa inclusão e construção 

profissional.  Ressalto que,  para construir um ambiente 

inclusivo, faz-se necessário que todos estejam empenha-

dos e disponíveis para receber esses jovens. E, por esse 

motivo, não poderia deixar de agradecer à minha Gerência 

e a toda a equipe, que receberam os nossos jovens com 

carinho e respeito. Agradeço ao Programa Iluminar por fa-

zer parte da minha vida profissional e pessoal.” 

Núbia Batista, supervisora

“Minha participação como supervisora de um estagiário 

do Programa Iluminar foi uma experiência única nesta lon-

ga trajetória de Light. Foi a primeira oportunidade que tive 

para conviver com um jovem especial e participar de um 

projeto tão importante e grandioso. Esta experiência me 

proporcionou uma constante troca de aprendizado. Ex-

perimentei momentos de dúvida, insegurança e descobri 

como atuar diante de determinadas situações. Aprendi a 

identificar até que ponto a minha atuação como super-

visora me permitia repreender e como fazê-lo.  Vivenciei 

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE       ENERGIA
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o prazer em ensinar, ver crescer e acompanhar o 

desenvolvimento pessoal e profissional desse jo-

vem no meio corporativo, tudo isso atendendo ao 

objetivo do projeto.” 

Magda Cortes, supervisora

“Como supervisora do Programa Iluminar, posso 

afirmar que esta experiência constitui-se em apren-

dizado constante. No dia a dia, é possível perce-

ber que a convivência com a diferença possibilita a 

prática do exercício da paciência, já que o tempo e 

as pessoas são diferentes. Contribui também com a 

quebra de paradigmas, ao enfrentar meus próprios 

preconceitos adquiridos ao longo da vida, passando 

a desenvolver um olhar mais fraterno para o outro.

Nessa convivência, todos ganham. O ambiente 

organizacional torna-se mais humanizado. As pes-

soas passam a ter plena consciência do real sentido do 

que representa o direito à igualdade de oportunidades, a 

conquista da liberdade, da autonomia e pleno exercício da 

cidadania, princípios fundamentais dos direitos de todos.” 

Vilma Rodrigues, supervisora

  

“Quando Vinícius soube da possibilidade de fazer parte 

deste programa ficou com grande expectativa ao comple-

tar 18 anos e, sendo selecionado, ficou radiante, viu aten-

didas as suas orações.

Em matéria de relacionamento com os demais empre-

gados foi muito feliz, pois o tratavam com muito carinho, 

chegava em casa sempre com uma novidade e muito ale-

gre com este convívio, contagiando a família. Certamente 

tudo isso contribuiu muito para o seu sucesso e satisfação 

profissional.

Embora meu filho já fosse responsável e dedicado em 

suas atividades, esta experiência é sem dúvida enriquecedo-

ra, lhe dá um novo referencial, inclusive nos facilita a condu-

zir a educação no cotidiano doméstico. Obrigado pela opor-

tunidade, parabéns à equipe e mais sucesso ao Programa.” 

Aluísio Medeiros, pai de estagiário 

“A oportunidade de participar do projeto transformou 

o sonho em desafio, não só para ele como para toda a 

equipe envolvida.

No entanto, a seriedade, profissionalismo, sensibilida-

de e amor, permeados a uma 

infraestrutura impecável con-

cedida pela Light, demons-

traram ser difícil, mas não 

impossível, desenvolver com-

petências nos jovens e torná-

-los incluídos num ambiente 

profissional, com papéis e 

responsabilidades próprias.

O projeto Iluminar con-

tribuiu de forma efetiva para 

o Daniel, aumentando sua 

autoconfiança, autoestima, 

a consciência em relação 

aos limites de seu espaço 

e, sobretudo, uma postura 

profissional compatível com 

as exigências de mercado, respeitando-se as limitações 

inerentes à Síndrome de Down. Em muitos aspectos, ele 

superou as expectativas e exerceu a proatividade e a dis-

posição de estar sempre colaborando com o colega de 

trabalho. Mais do que isso, ele transpôs essas compe-

tências para o ambiente familiar. Desenvolveu sua inde-

pendência, sendo capaz de se deslocar sozinho, quando 

necessário, em ônibus de condomínio para ida e vinda à 

Light. É um jovem perfeitamente integrado ao seu grupo 

de trabalho e consciente do progresso pessoal alcança-

do ao longo dos dois anos do estágio. Considero Daniel 

privilegiado por ter participado do projeto Iluminar que, 

indubitavelmente, é uma referência e caso de sucesso a 

ser perseguido.” 

Carmen Vasconcellos, mãe de estagiário

No ponto de vista da Light, o conceito inovador e o di-

ferencial do programa estão relacionados à estrutura dis-

ponibilizada, com a existência de uma rede de apoio ao 

jovem e à família. A vivência em uma empresa de grande 

porte possibilita ao estagiário a internalização de alguns 

conceitos, como hierarquia, valores, ética, comportamen-

to e comprometimento, exigidos para a conquista da em-

pregabilidade no mundo corporativo.  

A visibilidade alcançada pelo Programa Iluminar tam-

bém se torna perceptível, no momento em que outras 

escolas especializadas demonstram o interesse de firmar 
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parceria com a Light a fim de indicar seus alunos para a 

oportunidade de estágio. Este ano, a empresa firmou con-

vênio com o Centro Educacional Di Maggio, com objetivo 

de ampliar o número de escolas parceiras para realizar o 

processo de captação e renovação do quadro de vagas, 

tendo em vista o encerramento do ciclo vigente.

Contudo, por meio dos resultados obtidos, o progra-

ma pode ser considerado um case de sucesso, podendo 

ser utilizado como modelo a ser implementado por ou-

tras empresas que desejarem dar oportunidade às pessoas 

com deficiência intelectual, ampliando ainda mais as pos-

sibilidades de inclusão social desses indivíduos.

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE       ENERGIA
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WINDSOR HOTÉIS

Tatiana Milito 
Marcos Bezerra

A rede Windsor Hotéis, líder em hospitalidade no Rio de Janeiro, é a rede que mais se dedica 

ao exigente mercado empresarial, a que mais agrega valor aos seus produtos e a que oferece a 

mais completa cobertura geográfica da cidade. A qualidade dos hotéis Windsor e o atendimento 

personalizado estão no cerne da estratégia. 

Embora possuindo hotéis cujas diárias variam entre 

econômica, primeira classe ou luxo, seu diferencial está 

na qualidade dos produtos, na gastronomia requintada, na 

atenção aos detalhes de conforto e bem-estar dos hós-

pedes e no treinamento incessante de seu pessoal. Não 

é à toa que a maior parte de sua clientela é formada por 

hóspedes assíduos e satisfeitos.

O conceito Hospitalidade Windsor foi desenvolvido 

para oferecer o máximo de satisfação aos viajantes a ne-

gócios ou a lazer. Os hóspedes desfrutam da melhor rela-

ção custo-benefício sem abrir mão do conforto e da van-

tagem de se hospedar nos melhores endereços do Rio. A 

rede Windsor, com seus 11 hotéis, está presente na Barra 

da Tijuca, em Copacabana, na Praia do Flamengo, na Ci-

nelândia e no coração do Centro. Brevemente o Rio de Ja-

neiro receberá mais quatro hotéis Windsor, e em 2013 será 

anunciada a abertura do Windsor Brasília, pois a rede tem 

como visão de futuro “ser o melhor serviço de hotelaria no 

Brasil, aliando excelência a sustentabilidade”.

RESUMO

A missão do Windsor Hotéis é “oferecer serviços de 

UMA ESCOLA PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROFISSIONAIS E CIDADÃOS
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hospedagem e eventos, com qualidade e respon-

sabilidade, em harmonia com nossos valores”. Os 

valores da empresa são baseados em “atitude po-

sitiva, companheirismo, cordialidade, crescimento, 

ética, excelência, lealdade, motivação, solidarieda-

de e sustentabilidade”.

Visando transformar esses sonhos e diretrizes 

em realidade, a rede Windsor Hotéis busca promo-

ver esforços permanentes de Educação Corporati-

va nos ambientes interno e externo. O objetivo é o 

desenvolvimento de profissionais qualificados para 

o negócio da empresa, bem como o desenvolvi-

mento de cidadãos para atuarem nas comunidades 

onde estão inseridos. 

Para instituir o processo externo do sistema 

de educação corporativa da rede Windsor Hotéis, 

buscou-se construir uma base de talentos para ocupar os 

mais diversos cargos em suas unidades e no sistema de 

hotelaria como um todo.  

O estudo de caso vai mostrar como a rede Windsor 

criou uma estratégia diferenciada junto à cadeia de valor 

de seu mercado de atuação, privilegiando as comunidades 

no seu entorno. Para tal, criou o Projeto Escola de Hotela-

ria Windsor, instituído para qualificar pessoas de diferentes 

comunidades, nas competências necessárias ao seu ne-

gócio, buscando diminuir o gap de profissionais qualifi-

cados no mercado hoteleiro numa cidade que receberá 

grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016. 

A Escola de Hotelaria Windsor tornou-se uma impor-

tante porta de entrada para cargos técnicos da empresa, 

bem como de outras organizações. Oferece formação 

técnica nas seguintes modalidades: Garçom/Garçonete, 

Barman/Barwoman, Camareira/Arrumador, Capitão Por-

teiro & Mensageiro e Reparador Polivalente. O grande ob-

jetivo é promover a empregabilidade das pessoas e con-

tribuir para o crescimento econômico e social da cidade 

do Rio de Janeiro, visto que recebe alunos de diferentes 

regiões e comunidades. 

O presente trabalho, além de apresentar a escola, vai 

descrever como a rede Windsor Hotéis, em parceria com 

a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e o Instituto 

Pertencer, mantém o programa de qualificação com 350 

horas de formação em hotelaria, para jovens e adultos. 

É importante ressaltar que o Pro-

jeto Escola de Hotelaria Windsor é 

um programa institucional e per-

manente, fundado em 2011, que 

visa à educação de atores exter-

nos ao quadro da empresa. A es-

cola já formou 240 alunos, tendo 

em curso atualmente 120 alunos 

e receberá mais 150 candidatos 

para as turmas que iniciarão em 

novembro do corrente ano. A es-

cola tem mantido um índice de 

empregabilidade de aproximada-

mente 50% das matrículas no se-

tor hoteleiro, sem considerar os 

egressos empregados em outras 

áreas. Mantém um currículo interdisciplinar, e seus alunos 

passam por formações teórica, técnica e prática, utilizan-

do diferentes laboratórios onde conseguem aplicar o que 

aprendem na sala de aula. Também realizam estágios nas 

unidades Windsor Hotéis, têm aulas guiadas e participam 

de uma semana de inserção profissional para o mercado 

de trabalho. 

Com efeito, esse é um projeto que promove a aprendi-

zagem significativa, absorve uma força de trabalho qualifi-

cada para a empresa e fomenta o desenvolvimento social 

do seu entorno. Além disso, a organização colabora para 

proporcionar um novo futuro pessoal e profissional para 

os alunos. 

INTRODUÇÃO

A Escola de Hotelaria Windsor foi projetada para dimi-

nuir a distância entre as necessidades do mercado e os 

profissionais qualificados, oferecendo às pessoas menos 

favorecidas uma oportunidade de formação profissional, 

dando-lhes ferramentas para transitar entre a ignorância 

técnica e o conhecimento. Enfim, a intenção é construir 

pontes entre as fendas da desigualdade social. 

Por essa razão, as teorias que alicerçam o projeto edu-

cativo da escola partem da premissa de que aprender é um 

direito humano. Logo, todo e qualquer indivíduo deve ter 

acesso a ensino de qualidade e a diferentes linguagens de 

aprendizagem. Para que isso ocorra, há que se construir 

pontes didáticas para que ele possa transitar entre a teoria 
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e a prática, o texto e o contexto, as artes e as tecnologias. 

Essa é uma concepção que está ligada a um projeto de 

educação que valoriza a formação global humana e que 

está fortemente corroborada, hoje, pela pesquisa em neu-

rociência (GOMES, 2012, p.10).

O projeto educativo da Escola de Hotelaria Windsor tem 

em sua base epistemológica os princípios progressistas de 

uma pedagogia pautada no interacionismo dialético. Bus-

ca-se, com isso, garantir a qualidade do ensino por meio 

de uma didática diferenciada e foco no desenvolvimento 

de competências. Existe a intenção de desenvolver prota-

gonistas de suas histórias de vida, com novas perspectivas 

pessoais e profissionais. Hargreaves (2004), em seu livro O 

ensino na sociedade do conhecimento: educação na era 

da insegurança, afirma:

Ensinar é uma profissão paradoxal. Entre todos os tra-

balhos que são profissões, ou aspiram a sê-lo, apenas do 

ensino se espera que gere as habilidades e as capacidades 

humanas que possibilitarão a indivíduos e organizações 

sobreviverem e terem êxito na sociedade do conhecimen-

to nos dias de hoje.

Concordando com o autor, o Projeto Escola de Hote-

laria Windsor se engaja nos desafios dessa sociedade do 

conhecimento, e é impulsionado pela crença na educação 

como o melhor caminho para a preparação das pessoas e 

organizações diante dessas questões. Somando-se a isso, 

a perspectiva de grandes eventos na cidade do Rio de Ja-

neiro e a constante expansão da hotelaria carioca eviden-

ciam a necessidade de formação das pessoas na cultura 

hoteleira.

Vale ressaltar que a grande motivação da Escola de Ho-

telaria Windsor é atender aos princípios da responsabilida-

de social corporativa que, por sua vez, pode ser entendida, 

em seu sentido mais amplo, como agir com postura de 

compromisso com a vida em sociedade e com a dignidade 

humana e ser responsável e comprometido com os pro-

blemas sociais que assolam o país e o mundo, tomando 

atitudes concretas para enfrentá-los de modo a, efetiva-

mente, melhorar as condições de vida, contribuindo para a 

sustentabilidade da sociedade e, como consequência, dos 

negócios (REIS, 2007).

A rede Windsor Hotéis entende que é preciso promover 

a dignidade humana por meio da educação, possibilitando 

o desenvolvimento de agentes transformadores e capa-

zes de promover mudanças no ambiente em que estão 

inseridos. Por esse motivo, e por acreditar que a educação 

é fundamental para o desenvolvimento de competências 

individuais e coletivas com foco na transformação, é que 

foi criada a Escola de Hotelaria Windsor.

PILARES DO PROJETO EDUCATIVO

Para pensar a Educação do Futuro precisaremos fazer 

contato com Jacques Delors (1998), coordenador do “Re-

latório para a Unesco da Comissão Internacional Sobre 

Educação para o Século XXI”, que no livro Educação: um 

tesouro a descobrir aponta como a principal consequên-

cia da sociedade do conhecimento a necessidade de uma 

aprendizagem ao longo de toda a vida (Lifelong Learning), 

fundada em quatro pilares, que são ao mesmo tempo pi-

lares do conhecimento e da formação continuada. Nesse 

sentido, o projeto educativo da Escola Windsor sustenta-

-se em quatro pilares: 

APRENDER A CONHECER 

Prazer de compreender, descobrir, construir e recons-

truir o conhecimento, a curiosidade, autonomia, atenção. 

Inútil tentar conhecer tudo. Isso supõe uma cultura geral, 

o que não prejudica o domínio de certos assuntos espe-

cializados. Aprender a conhecer é mais do que aprender 

a aprender. Aprender mais linguagens e metodologias do 

que conteúdos, pois estes envelhecem rapidamente. Não 

basta aprender a conhecer. É preciso aprender a pensar, a 

pensar a realidade, e não apenas “pensar pensamentos”, 

pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É pre-

ciso pensar também o novo, reinventar o pensar, pensar e 

reinventar o futuro. 

APRENDER A FAZER

É indissociável do aprender a conhecer. A substituição 

de certas atividades humanas por máquinas acentuou o 

caráter cognitivo do fazer. O fazer deixou de ser puramen-

te instrumental. Nesse sentido, vale mais hoje a compe-

tência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas 

situações de emprego, mas apta a trabalhar em equipe, do 

que a pura qualificação profissional. Hoje, o importante na 

formação do trabalhador é saber trabalhar coletivamente, 

ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, saber comuni-

car-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade emocional. 
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Essas são, acima de tudo, qualidades humanas que 

se manifestam nas relações interpessoais mantidas 

no trabalho. 

APRENDER A VIVER JUNTOS  

Compreender o outro, desenvolver a percepção 

da interdependência da não violência, administrar 

conflitos. Descobrir o outro, participar em projetos 

comuns. Ter prazer no esforço comum. Participar 

de projetos de cooperação. Essa é a tendência. No 

Brasil, como exemplo dessa tendência, pode-se 

citar a inclusão de temas/eixos transversais (ética, 

ecologia, afetividade, cidadania, saúde, diversidade 

cultural) nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que exigem equipes interdisciplinares e trabalho 

em projetos comuns. 

APRENDER A SER 

Desenvolvimento integral da pessoa: inteligência emo-

cional, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabi-

lidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e 

crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Essa aprendiza-

gem desenvolve autoestima, autoconhecimento e equilí-

brio emocional.

Para que o aluno do projeto tenha um desenvolvimento 

integral e se transforme num profissional de sucesso, ele 

terá a oportunidade de aprender os quatro pilares ao lon-

go do curso em caráter interdisciplinar.

 

O PROJETO ESCOLA

Além das qualificações específicas para a hotelaria, lín-

guas materna e inglesa, aspectos ferramentais da informá-

tica e turismo, o presente projeto busca desenvolver o alu-

no como cidadão e como um ser humano pleno. A análise 

dessas dimensões e a identificação da sua presença na 

pedagogia contemporânea podem constituir-se, sem dú-

vida, num grande programa a ser desenvolvido hoje em 

torno das perspectivas atuais da educação. 

O programa já está em sua 16ª turma, cada uma com 

cerca de 30 alunos, com aulas de segunda a sexta-feira. A 

carga horária é de 350 horas ao fim de um ciclo de aproxi-

madamente quatro meses. É realizado na cidade do Rio de 

Janeiro, no prédio da Secretaria de Assistência Social do 

município, na avenida 

Niemeyer, 776, 16º e 

18º andares. Conta 

com salas de aula equi-

padas, laboratórios de 

informática e para as 

aulas práticas, que si-

mulam espaços como 

quarto de hotel, bar e 

restaurante.

Além da parceria 

com a prefeitura da ci-

dade, que cede o pré-

dio, a Escola Windsor 

também conta com a 

gestão técnico-peda-

gógica e operacional 

do Instituto Pertencer, 

estudos e pesquisas em inclusão, gestão e educação. Des-

sa forma, buscou-se garantir um sistema de ensino que 

tem a meta de educar de forma ampla, para o trabalho e 

para a vida, buscando fazer com que as pessoas encarem 

o conhecimento para além da dimensão técnica. Esse en-

foque, que ultrapassa as demandas de qualificação técni-

ca, forma cidadãos com autonomia para transformar a sua 

vida e o seu entorno.

O curso de qualificação em hotelaria é totalmente 

gratuito. Os investimentos da rede Windsor Hotéis para 

a viabilização do projeto visam suprir todas as necessida-

des dos alunos (uniforme, transporte, materiais didáticos, 

lanches) para que eles possam ter condições de participar 

dos cursos sem desembolso. A empresa patrocina tam-

bém a infraestrutura da escola com pessoas, equipamen-

tos e instalações.

Esse estudo de caso foi baseado em uma pesquisa de 

campo real de um programa já instituído pela rede Win-

dsor Hotéis e que continua em andamento. Foi realizada 

uma investigação documental nos arquivos de textos, lei-

tura do projeto pedagógico, materiais didáticos, secretaria 

escolar, análise de vídeos e fotos. Também buscaram-se 

informações estratégicas reunidas em outros documen-

tos da empresa. Além disso, foram coletados depoimentos 

de alunos e professores que participaram ou ainda parti-

cipam do Projeto Escola de Hotelaria Windsor. O período 
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delimitado para a pesquisa foram os anos de 2011 e 

2012, e seu cenário, o município do Rio de Janeiro. 

A linha de pesquisa bibliográfica foi voltada para os 

temas de responsabilidade social corporativa, re-

cursos humanos e educação. 

DESENVOLVIMENTO DA 

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

POSICIONAMENTO FILOSÓFICO

O que motivou a rede Windsor para o desenvol-

vimento da escola foi o entendimento do signifi-

cado amplo da responsabilidade social corporativa, 

que, segundo o Instituto Ethos, é a forma de ges-

tão que se define pela relação ética e transparente 

da empresa com todos os públicos com os quais 

ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitan-

do a diversidade e promovendo a redução das desigual-

dades sociais. 

Por acreditar na Educação como o caminho para a 

transformação da sociedade, promovendo a redução das 

desigualdades sociais, é que a Escola de Hotelaria Windsor 

se constituiu. Deseja-se promover um ambiente de apren-

dizagem no qual o aluno possa desenvolver-se como um 

ser sócio-histórico, capaz de participar de forma ativa na 

promoção de mudanças no ambiente em que está inseri-

do. Esse ambiente é entendido em duas dimensões: pro-

fissional e social. Dessa forma, busca-se desenvolver um 

processo educacional comprometido com o desenvolvi-

mento humano dentro de um processo dialético. 

Os princípios orientadores partem da abordagem de 

ensino sociocultural que preconiza a construção do co-

nhecimento dentro de uma relação dialética: sujeito, meio 

e cultura, entre desenvolvimento biológico, experiências 

sociais e elaboração de conhecimentos formais.

Nessa relação dialética encontra-se a palavra verda-

deira que, na concepção de Freire (2011), é direito de to-

dos os homens e não privilégio de alguns. Ao analisar a 

base da transformação da sociedade, afirmava que “não é 

no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão (p.108)”. A palavra é vista em 

duas dimensões: a da ação e a da reflexão. “Não há pa-

lavra verdadeira que não seja 

práxis. Daí se dizer a palavra 

verdadeira seja transformar o 

mundo (p.107).” 

DESENHO DO PROJETO 

ESCOLA DE HOTELARIA 

WINDSOR 

A Escola de Hotelaria 

Windsor nasceu em agos-

to de 2011, oferecendo 120 

vagas para formação técni-

ca em hotelaria, num cená-

rio carente de profissionais 

qualificados para atender à 

demanda carioca em pleno 

processo de expansão do tu-

rismo e de eventos.

A estrutura de trabalho é composta de uma equipe de 

gestão dos processos administrativos e pedagógicos, uma 

equipe de apoio e um corpo docente com especialistas do 

setor hoteleiro e professores de inglês, língua portuguesa, 

informática, história da cidade, turismo e cidadania.

OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo geral promover o desen-

volvimento contínuo de profissionais qualificados para o 

negócio e fomentar o desenvolvimento local, abrindo no-

vos horizontes para a comunidade e para as famílias dos 

participantes desse programa, por meio do acesso a en-

sino, emprego e renda. Como objetivo estratégico, a es-

cola visa melhorar a qualidade da oferta de profissionais 

operacionais e técnicos de nível médio no mercado hote-

leiro por meio da Educação. E como objetivo específico, 

desenvolver entrosamento com a cultura corporativa das 

empresas da área, além de fomentar a ampliação de com-

petências e habilidades básicas e específicas requisitadas 

para as funções de Garçom/Garçonete, Barman/Barwo-

man, Camareira/Arrumador, Capitão Porteiro/Mensageiro 

e Reparador Polivalente.

MATERIAL DIDÁTICO 

Os alunos recebem todos os recursos para estudar ao 

longo do programa, que os levam para estudos posterio-
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res. O kit do aluno é composto de pasta, livros, apostilas, 

camisa, blocos e canetas, entre outros itens.

METODOLOGIA 

Em sinergia com o posicionamento filosófico citado, o 

corpo docente da Escola Windsor é orientado no senti-

do de promover uma sala de aula de múltiplos saberes, na 

qual a relação professor-aluno é sustentada pelo diálogo, 

a teoria e a prática encontram-se espontaneamente e a 

construção do conhecimento acontece de forma criativa 

e interativa. 

As aulas acontecem na relação entre teoria e prática, 

mediadas por profissionais com experiência na função. 

Elas ocorrem em diferentes ambientes de aprendizagem: 

sala de aula com televisão e home theater, laboratórios 

(restaurante, bar, quartos, informática) e ambientes exter-

nos (hotéis da rede Windsor e pontos turísticos de impor-

tância histórica e cultural do município do Rio de Janeiro).

ESTRUTURA CURRICULAR 

A matriz curricular é composta de conteúdos contex-

tualizados e interdisciplinares. Além das competências e 

habilidades específicas para a função, estão presentes te-

mas relativos a informática, turismo, cidadania, inglês, co-

municação e expressão, perfazendo uma carga horária de 

350 horas.

EMENTAS DO MÓDULO BÁSICO 

TURISMO E CIDADANIA 

As aulas de Turismo e Cidadania extrapolam o espaço 

físico da escola, com visitas guiadas a diferentes pontos 

turísticos da cidade. Abordam temas como: história e ge-

ografia do Rio de Janeiro, perfil do turista, setores de um 

hotel, meios de hospedagem, atitudes, posturas e com-

portamento do hoteleiro etc.

INGLÊS PARA HOTELARIA 

Com as aulas de inglês objetiva-se que os alunos pos-

sam apresentar-se e despedir-se formalmente; pedir e 

fornecer informações pessoais, tais como endereço, te-

lefone, profissão, nacionalidade e idade; pedir permissão 

formalmente; saber os números, as horas, os dias da se-

mana e os meses; dar direções; oferecer ajuda; anotar pe-

didos; fazer sugestões; etc.

COMUNICAÇÃO & EXPRESSÃO 

Nessas aulas, os participantes têm oportunidade de 

rever questões instrumentais da língua portuguesa e, por 

meio de dinâmicas e exercícios, melhorar sua compe-

tência de comunicação. Assim como têm oportunidade 

de trabalhar temas transversais, como atendimento ao 

cliente.

INFORMÁTICA INSTRUMENTAL 

Ainda como apoio instrumental, a Escola Windsor ofe-

rece um módulo de informática. Nessa disciplina, os alu-

nos constroem suas próprias ferramentas, seus currículos 

e ainda participam da construção do blog da turma.

EMENTA DO MÓDULO PROFISSIONAL 

AULAS TÉCNICAS 

Camareira/Arrumador, Garçom/Garçonete, Mensagei-

ro e Capitão Porteiro, Barman/Barwoman – Nessas aulas, 

a formação técnica é privilegiada, os participantes têm 

oportunidade de construir conhecimentos teóricos com 

profissionais reconhecidos do ramo e conhecimentos 

práticos nos laboratórios que simulam ambientes de um 

hotel.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Os estágios ocorrem nos hotéis da rede Windsor, onde 

os alunos podem vivenciar a realidade do trabalho, são 

orientados por profissionais da rede e avaliados no exer-

cício da função.

SEMANA DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

Ao fim do curso acontece esse evento, com palestras 

de profissionais da hotelaria e recursos humanos. São 

abordados temas como comportamento em entrevistas, 

elaboração de currículos e questões específicas de cada 

profissão.

FORMATURA 

Ao fim da formação, os alunos participam de uma bela 

formatura, com pompa e circunstância, com a presença 

da diretoria da rede Windsor, dos professores, dos parcei-

ros e de várias autoridades. Trata-se de uma grande cul-

minância, na qual buscamos reconhecer os esforços e a 

dedicação dos alunos. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÃO

PANORAMA GERAL

Em pouco mais de um ano e apenas dois ciclos de cur-

so, o Projeto Escola de Hotelaria Windsor já formou 196 

alunos em cinco áreas, possui 115 alunos em formação no 

momento de elaboração do presente case e cerca de 400 

inscritos para o próximo processo seletivo, que só ocorre-

rá em outubro, quando a escola será ampliada em número 

de vagas.

Em termos gerais, os números são considerados altos 

devido ao tempo de existência do projeto e à intensidade 

da formação (350 horas). Em termos comparativos, quan-

to a qualidade do ensino, podemos citar outros cursos do 

mercado, que trabalham com formação de camareira em 

40 horas, barman em 12 horas, garçom em 48 horas e 

mensageiro em 16 horas. 

EMPREGABILIDADE

Além da formação cidadã e da inclusão social, os obje-

tivos da escola estão diretamente relacionados à empre-

gabilidade de seus egressos. Para aferir esses resultados 

objetivamente, realizamos contatos com todos os forma-

dos, visando apurar suas trajetórias profissionais. Os con-

tatos foram feitos nos meses de julho e agosto de 2012, 

portanto, alguns dos participantes formados em maio ain-

da estão vivenciando processos seletivos, e em breve os 

índices aqui apresentados serão maiores. Além disso, no 

momento a rede Windsor está construindo mais quatro  

unidades e necessitará desses profissionais para suprir as 

suas demandas.

Camareira/Arrumador 

Já foram empregados 29 profissionais.

Garçom/Garçonete 

Já foram empregados 20 profissionais.

Barman/Barwoman 

Já foram empregados 18 profissionais.

Mensageiro e Capitão Porteiro 

Já foram empregados 12 profissionais.

Aula Técnica 
Teórica - 48 

horas 

Aula Técnica 
Prática - 48 

horas 

 

Semana de Inserção 
Profissional -20 

horas 
Estágio 

Supervisionado 
- 60 horas 

Informática 
Instrumental -

18 horas 

Comunicação & 
Expressão - 36 

horas 

Inglês para 
Hotelaria - 74 

horas 

Turismo e 
Cidadania - 46 

horas 

Matriz 
Curricular - 350 

horas 

FIGURA 1

ESTRUTURA CURRICULAR
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Reparador Polivalente 

Já foram empregados seis profissionais.

SATISFAÇÃO

O Projeto Escola de Hotelaria Windsor conta também 

com elevado índice de satisfação dos participantes. O grá-

fico apresentado a seguir foi compilado a partir de pes-

quisa realizada em agosto de 2012. Os participantes atri-

buíram conceitos a diversos aspectos do projeto, como: 

didática dos professores, laboratórios, lanche, atendimen-

to da coordenação e limpeza dos ambientes, entre outros.

PARCERIAS

A escola conta hoje com a parceria da prefeitura que, 

além de ceder o prédio, utiliza a Secretaria de Assistência 

Social para atender às necessidades específicas de alguns 

alunos. Muitas vezes, os especialistas da escola percebem 

situações que poderiam prejudicar o aprendizado, como 

problemas de visão, de fala etc. Nesse sentido, encaminha-

mos nosso aluno para que ele seja atendido pela Secretaria 

de Assistência Social suas necessidades sejam supridas. 

A outra parceria é com o Instituto Pertencer, que traz 

em sua trajetória bastante experiência na área educacio-

nal. Essa cooperação técnica nos garante o desenvolvi-

mento de aspectos voltados para a consolidação da escola 

enquanto projeto educativo. A intenção é preparar bases 

filosóficas, epistemológicas e didáticas para que a Escola 

de Hotelaria Windsor possa obter do MEC, a médio prazo, 

os atos autorizativos.

CAPTAÇÃO DE ALUNOS

Para cada processo seletivo para 120 vagas, normal-

mente a escola recebe cerca de 500 inscrições. Isso ocor-

re porque, além dos canais comuns de divulgação e ofe-

recimento das vagas, a escola tem aumentado a sua rede 

de parcerias com as sucessivas aproximações com líderes 

comunitários. Nesse sentido, tem sido de grande sucesso 

a captação de alunos nas comunidades carentes do Muni-

cípio do Rio de Janeiro. Podemos contar também com o 

auxílio de órgãos da Secretaria de Educação na divulgação 

do curso para alunos do ensino médio da rede estadual. 

DEPOIMENTOS

“O curso da escola de Hotelaria da Rede Windsor está 

sendo maravilhoso; estou tendo a oportunidade de es-

tudar com ótimos professores, ganho material didático, 

uniforme, lanche e passagem. Recebi essa oportunidade 

como uma bênção em minha vida. Um curso com tama-
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nho incentivo e possibilidade de emprego na maior rede 

de hotelaria carioca é um prazer.” 

Ana Suelen Silva Cordeiro, aluna do curso de Barman/

Barwoman

“A própria amplitude do curso já é um diferencial no 

mercado, e fico feliz de fazer parte de tudo isso. Com mui-

to empenho e carinho com os instrumentos, pretendo ini-

ciar uma carreira promissora.”

Rodrigo Rodrigues da Silva, aluno do curso 

de Garçom/Garçonete

“Ambiente perfeito; gosto dos professores, e a coorde-

nação tem uma preocupação com o aluno. O espírito de 

equipe é perfeito, e estou aproveitando tudo isso” 

Alan Lima dos Santos, aluno do curso 

de Camareira/Arrumador

“O curso tem sido muito bom pra mim, pois tenho de-

senvolvido muito minha autoestima, tanto profissional 

quanto pessoal.” 

Juliana de Freitas Fernandes, aluna do 

curso de Camareira/Arrumador

“Diante da necessidade de profissionais qualificados 

para realizar um atendimento de qualidade no ramo da 

hotelaria - que vem se destacando cada vez mais, so-

bretudo com eventos tão importantes para a cidade do 

Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo e as Olimpía-

das –, a Escola de Hotelaria Windsor apresenta-se como 

uma excelente oportunidade para a preparação desses 

profissionais. Os ganhos em um projeto dessa qualidade 

não ficam apenas para a instituição formadora, mas para 

todos os indivíduos que passam por ele, pois por meio 

da capacitação tornam-se aptos a ingressar no mercado 

de trabalho, obtendo melhoras em suas condições so-

cioeconômicas. É um prazer fazer parte dessa parceria 

de sucesso entre a rede Windsor de Hotéis, o Instituto 

Pertencer e a prefeitura.” 

Guilherme Cardoso da Silveira, 

professor de Informática.)

“Vejo a Escola de Hotelaria Windsor como a oportuni-

dade de participar de uma ação transformadora em prol 

de pessoas menos favorecidas. Entendo que a rede Wind-

sor não só contribui para uma significativa profissionaliza-

ção dos hoteleiros, como também nos dá a possibilidade 

de participar na construção da vida profissional de muitos. 

Tenho muito orgulho de fazer parte deste trabalho e parti-

cipar de momentos memoráveis”

Ricardo A C Gonçalves, professor 

de Turismo e Cidadania

CONCLUSÃO E PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

A Escola de Hotelaria Windsor, que foi o case apresen-

tado neste trabalho, é um processo em plena construção. 

Compreende-se que o desenvolvimento de uma escola 

com Qualidade de Ensino e Qualidade Social é um gran-

de desafio. Desejamos uma escola de qualidade que tenha 

um projeto pedagógico baseado no princípio transforma-

dor e libertador, em que cada sala de aula seja um labo-

ratório de prática, de exercício e de conquista de direitos, 

de cidadãos plenos, identificados com os valores éticos, 

voltados à construção de um projeto social solidário, que 

pratique a justiça e o respeito humano, garantido relações 

fraternas entre homens e mulheres e uma convivência 

harmônica com a natureza. Um ser humano assim mos-

trará um perfil profissional com competências e habilida-

des que, certamente, fortalecerá a marca Windsor, como 

também agregará valor à sociedade carioca. 

Nesse sentido, ainda há muito por fazer. Com relação às 

perspectivas de crescimento na profissionalização de seu 

modelo de gestão, a Escola de Hotelaria Windsor encon-

tra-se no processo de sistematização de toda a sua es-

trutura em gestão estratégica educacional, do seu projeto 

pedagógico e do sistema da qualidade, cujos procedimen-

tos operacionais já estão em construção.

A formação acontece num ciclo de quatro meses no 

qual normalmente são oferecidas 120 vagas. No entanto, 

existe a expectativa de aumentar o número de vagas por 

ciclo (cada formação em quatro meses). Hoje são 120, e 

desejamos oferecer 180 vagas já no próximo grupo (no-

vembro/2012 a março/2013). Pretende-se lançar turmas 

no turno da noite – hoje a escola funciona nos turnos da 

manhã e da tarde. Os cursos noturnos poderão alcançar 

pessoas que estejam empregadas e queiram buscar cres-

cimento profissional. 

A grande perspectiva da rede Windsor Hotéis é trans-

formar os cursos da escola numa formação técnica cer-
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tificada pelos órgãos reguladores de Educação. Com os 

certificados autorizados pelo MEC, nossos alunos estarão 

não só qualificados e capacitados, mas também certifica-

dos. Isso legitimará ainda mais a qualidade da escola. 

Nossa expectativa é que, dentro de um processo de 

aprimoramento contínuo para atender aos propósitos da 

educação corporativa e de responsabilidade social corpo-

rativa, alcancemos a escola ideal. Uma escola que promo-

va a qualidade de ensino para que seja alcançado o propó-

sito de tornar a Escola de Hotelaria Windsor relevante para 

a sociedade carioca e o setor hoteleiro.

Para concluir, é relevante registrar que a participação 

da empresa na construção do case da Escola de Hotelaria 

Windsor foi bastante gratificante, visto que deu oportuni-

WINDSOR HOTÉIS      HOTELARIA

dade a uma releitura das questões essenciais sobre a es-

cola real e a ideal. Nesse sentido, a identidade da escola 

foi consolidada na medida em que houve a possibilidade 

de refletirmos sobre quem somos, onde estamos e  como 

estamos. A autoavaliação com a percepção dos resultados 

positivos e das oportunidades de melhorias proporcionou 

enxergarmos para onde iremos, nos levando ao limite de 

paradigmas conservadores e ajudando-nos a determinar 

as expectativas diretivas com relação ao futuro da escola. 

A continuidade desse trabalho será no sentido de pensar-

mos como iremos alcançar as perspectivas enxergadas ao 

longo desse percurso, determinando os meios e recursos 

necessários para que a escola atinja os seus objetivos de 

curto, médio e longo prazos.
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COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Tatyana Corrêa da Silva Azevedo 
Graciana Vilela Freire 

O presente estudo de caso configura-se em um relato da situação vivenciada pela 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para promover o cumprimento de uma 

determinação governamental de reabsorver um grande número de ex-empregados, após 

um período de afastamento extremamente longo, variando de 16 a 18 anos, e na maioria 

dos casos em cargos incompatíveis com a atual estrutura organizacional  que se alterou 

substancialmente neste ínterim. Correlaciona-se esse cenário com as ações implementadas 

pela área de Recursos Humanos para promover a reinserção dos mesmos, adaptando-

os à atual estrutura da companhia, devolvendo-lhes o caráter produtivo e resgatando a 

valorização e a ressignificação desses trabalhadores.

Desta forma, são apresentados os movimentos de 

reorganização interna para atender a essa demanda de 

gestão de pessoas, revendo procedimentos, quebrando 

paradigmas, buscando soluções não usuais e, principal-

mente, lidando com a hostilidade e a resistência de vá-

rios agentes (corpo gerencial, empregados readmitidos e 

empregados em geral), incluindo-os no contexto orga-

nizacional e buscando reparar disparidades, desenvolver 

potenciais e atuar preventivamente em um terreno que 

poderia ser fértil para a discriminação no trabalho.

Por fim, estabelece-se uma vinculação entre as ações 

implementadas pela área de Recursos Humanos com a 

mudança proporcionada no comportamento desses em-

pregados, que atualmente estão plenamente ambienta-

dos e participam ativamente das rotinas administrativas 

da companhia, nos mais diversos níveis hierárquicos. 

RECOMEÇO EM UM NOVO
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
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A ORGANIZAÇÃO

A CBTU 

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos foi 

criada em 1984, pelo Decreto 89.396, vinculada 

ao Ministério dos Transportes, na forma de uma 

Sociedade de Economia Mista. É fruto da junção 

de uma empresa de projetos ferroviários, Empresa 

de Engenharia Ferroviária S.A. (ENGEFER) e da Di-

retoria de Operação e Manutenção de Transpor-

te de Passageiros da Rede Ferroviária Federal S.A. 

– RFFSA. As relações trabalhistas de seus empre-

gados são regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

A evolução do transporte metroferroviário no 

país está diretamente relacionada com esta Orga-

nização, caracterizada como um dos marcos do 

desenvolvimento do transporte público de passa-

geiros sobre trilhos.

A CBTU, a princípio, era responsável pelo gerenciamen-

to de todo o sistema de transporte ferroviário de passagei-

ros, mas posteriormente, atendendo a política de transfe-

rência de gestão da malha metroferroviária para o controle 

dos Estados e Municípios, no ano de 1994, iniciou-se a im-

plantação da Descentralização dos Sistemas.

As primeiras transferências ocorreram nos estados 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, cuja responsabilidade 

operacional foi repassada, respectivamente, para a Com-

panhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e para a 

Companhia Fluminense de Trens Urbanos (FLUMITRENS). 

Posteriormente, também se desvincularam os sistemas 

de Salvador e Fortaleza. 

Desde 2003, a CBTU é uma empresa vinculada ao Mi-

nistério das Cidades. O seu quadro de pessoal é compos-

to de 3.468 empregados em âmbito nacional. Sua sede, 

Administração Central, está localizada na cidade do Rio 

de Janeiro, à praça Procópio Ferreira, 86, Centro, no pré-

dio da antiga Rede Ferroviária Federal, e conta atualmen-

te com 644 empregados. 

Suas demais Unidades Operacionais são subdivididas 

em Superintendências de Trens Urbanos, a saber: STU/

Natal, STU/Maceió, STU/Recife, STU/João Pessoa e STU/

Belo Horizonte. 

A companhia tem como missão atender às necessidades 

de deslocamento da população, integrando o transporte no 

contexto do desenvolvimento 

urbano, social e econômico, 

melhorando a qualidade de 

vida e reduzindo as desigual-

dades sociais. Visa assumir 

desafios que possibilitem a im-

plantação de um novo modelo 

de atuação, evoluindo, em ter-

mos de planejamento, estudos 

e projetos, do enfoque estrita-

mente ferroviário para uma vi-

são mais abrangente de siste-

mas de transporte associados 

ao desenvolvimento urbano e 

social.

Considerando o modal so-

bre trilhos um sistema avan-

çado de transporte de alta capacidade que possibilita a 

redução do tempo de viagem, trabalha respeitosamente 

com o meio ambiente e oferece uma tarifa acessível à 

população, a CBTU se empenha em implantar novas tec-

nologias, dando maior conforto e segurança para seus 

usuários, contribuindo para a inclusão social e para o de-

senvolvimento dos setores produtivos da sociedade. 

A Administração Central, sede do desdobramento do 

trabalho que será aqui relatado, possui como atribuições 

normatizar e apresentar as diretrizes para as Unidades 

Operacionais, nas áreas técnica, de engenharia e de plane-

jamento empresarial e/ou de transportes, principalmente. 

Acessoriamente, atua no controle do desempenho opera-

cional dos sistemas, no planejamento do quadro de pes-

soal, na distribuição dos recursos orçamentários, na análi-

se financeiro-contábil, na gestão patrimonial, nas políticas 

de tecnologia da informação, nos processos licitatórios e 

no controle das ações e demandas judiciais. Além de rea-

lizar a gestão de processos e dos sistemas metroferroviá-

rios em atividade, também gerencia as expansões previstas 

para cada Unidade Administrativa.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

E SEUS DESDOBRAMENTOS 

CENÁRIO POLÍTICO NACIONAL

No início dos anos 1990, o ex-presidente Fernando 
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Collor de Mello marcou a história do país ao promover a 

Reforma Administrativa nos órgãos e empresas públicos, 

mais conhecida como a “Caça aos Marajás”. 

Esse projeto provocou a demissão de milhares de tra-

balhadores no âmbito do serviço público, visando pro-

mover o chamado “enxugamento” do Aparelho Adminis-

trativo do Estado. De acordo com a Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF), 

essa atitude teve alto custo social a partir do aumento 

do desemprego, da precarização do serviço público e da 

falta de razoabilidade da medida. Estima-se que aproxi-

madamente 100 mil ocupantes de cargos e empregos 

públicos federais tenham sido demitidos.

Sob essa determinação, todas as empresas estatais, 

quando não extintas, efetivaram atos próprios de ges-

tão para assim reduzir o número de empregados de seus 

quadros efetivos. A falta de definição de critérios obje-

tivos provocou, à época, grande tensão e mal-estar, de 

modo que algumas demissões foram realizadas de forma 

indevida e intempestiva. Nesse cenário, injustiças provo-

cadas por revanchismos e perseguições no relaciona-

mento gerente-subordinado e estigmatização de cer-

tos comportamentos foram acrescidas às justas razões 

para demissão e diminuição na máquina administrativa, 

incluindo-se tudo em um único sistema.

Ao assumir o governo após o impeachment de Collor, 

o então presidente Itamar Franco sancionou a Lei 

8.878/94, garantindo o direito aos demitidos de pleite-

arem o retorno aos seus postos de trabalho. A referida 

lei concederia anistia¹, sem efeitos financeiros retroati-

vos, aos servidores públicos civis e aos empregados da 

administração pública federal direta, autárquica e funda-

cional, bem como aos empregados de empresas públicas 

e sociedades de economia mista sob controle da União 

que, no período mencionado, tivessem sido exonerados, 

demitidos ou dispensados dos seus cargos ou empregos 

com violação de dispositivo constitucional.

No governo de Fernando Henrique Cardoso não ocor-

reu a sistematização das esperadas reintegrações dos 

empregados. Os retornos administrativos foram pontu-

ais, somados a esparsas readmissões por determinação 

judicial, desvinculadas de uma política de avaliação e 

propostas de reinserção desse grande contingente de 

empregados desligados. 

Em junho de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva criou a Comissão Especial Interministerial (CEI), com 

a decisão política de reavaliar os processos e outorgar os 

benefícios de retorno ao trabalho.

Desde a Reforma Administrativa, passaram-se mais de 

16 anos, e somente a partir de 2007 a lei começou a ser 

cumprida, apesar da resistência da administração direta e 

indireta. As readmissões começaram em 2007, mas ocor-

reram em sua maior parte entre 2008 e 2009. A CEI seria 

extinta no fim de 2009, mas o seu prazo foi prorrogado, 

para que sejam examinados todos os  recursos apresen-

tados à comissão. Atualmente, restam poucos processos 

em análise. 

Duros embates foram travados para se alcançar o atual es-

tágio de cumprimento da referida lei. Contudo, ao longo 

desses embates políticos, quando os demitidos reassu-

miram seus antigos postos, em alguns órgãos, tornaram-

-se novamente alvos de preconceitos e de assédio moral, 

além de terem transgredidos seus direitos trabalhistas à 

equiparação salarial. 

Essa afirmação foi reforçada em reportagem da revista 

IstoÉ, intitulada “Os anestesiados”, que descreve a ausên-

cia de política específica para essa reabsorção, de modo 

que, na maioria dos casos, os empregados reingressaram 

no nível mais baixo do quadro de salários, não tendo di-

reito a gratificações nem a progressão de carreira. Os re-

admitidos que se encontram nessa situação sentem-se 

no limbo da administração pública, humilhados e discri-

minados.

Além disso, os que retornaram ainda amargam direitos 

¹ ”É preciso desde logo alertar, como premissa metodológica textual, que a expressão utilizada pela lei não é adequada ao contexto dos fatos. Isso porque o 
termo anistia tem a mesma conotação lexical de perdão. Ora, a lei, ao reconhecer o direito dos trabalhadores que foram dispensados, não está tratando de per-
dão, mas, sim, está promovendo a correção de uma injusta medida governamental, sem precedentes na história do Brasil. O erro, a bem da verdade, não foi dos 
trabalhadores atingidos pela dispensa, mas das autoridades políticas que na época ocupavam os postos decisórios do governo federal. Feito tal esclarecimento, 
na sequência do texto, seguirão sendo utilizadas as expressões anistia e seus derivados, mas apenas em razão de que seu uso incorporou-se na abordagem 
legislativa e na práica cotidiana de todos que lidam com essa temática”. Citação retirada de Ofício/CONDSEF 182/2012, disponível em http://www.condsef.org.br.
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que foram usurpados durante anos, como: previ-

dência, melhor enquadramento salarial, combate 

ao assédio moral, plano de saúde e desenvolvi-

mento de carreira. Perde-se a conta dos milhares 

de demitidos que já faleceram. Os viúvos e viúvas 

desses cidadãos não contam com pensão ou as-

sistência social.

A CBTU NESSE CONTEXTO

Nessa conjuntura conturbada, a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos também sofreu os re-

flexos da Reforma Administrativa. Como era re-

querido o enxugamento da empresa e não havia 

definição governamental sobre os parâmetros 

objetivos a serem utilizados, fazia-se necessário o 

estabelecimento de critérios de referência. 

Diante de tal indeterminação, optou-se por considerar 

a incidência de indisciplina (faltas injustificadas, insubor-

dinação, excesso de licenças, advertências e punições), a 

ocupação de funções não essenciais, a apresentação de  

melhores condições de se inserir no mercado de traba-

lho ou o interesse espontâneo no desligamento. Os em-

pregados escolhidos, de algum modo, se enquadravam 

nos critérios estabelecidos como filtros de corte para a 

diminuição do quadro de pessoal da companhia. A apli-

cação de tais critérios, via de regra, coube ao gerencia-

mento mediato do empregado, e a execução da escolha, 

ao próprio gerente imediato. Porém, acrescidas às justas 

razões para demissão, somaram-se situações baseadas 

em questões pessoais de relacionamento e empatia. 

Sem dúvida, a CBTU vivenciou momentos de extrema 

inquietação entre 1990 e 1992 para implementar tais de-

missões. Até o momento da Reforma Administrativa, era 

uma organização de grande porte que comportava cerca 

de 12 mil empregados somente no Rio de Janeiro, em 

sua sede administrativa e na Superintendência de Trens 

Urbanos.

Com a reestruturação administrativa do governo 

Collor e o posterior processo de estadualização das Su-

perintendências de Trens Urbanos, a empresa passou por 

uma transformação relevante em seu quadro de pessoal, 

com redução drástica de empregados. Tal situação oca-

sionou impactos na política de pessoal e salarial, na es-

trutura de benefícios e assistência aos empregados, nas 

atribuições de divisões 

estruturais e de cargos, 

entre outras. A sede no 

Rio de Janeiro, devido 

à perda do controle da 

malha ferroviária, sofreu 

uma grande alteração 

organizacional, ficando 

apenas com a função de 

administração central. 

E foi para essa estru-

tura que retornaram os 

empregados demitidos 

na era Collor, em sua 

maioria, pessoal de ma-

nutenção e operação 

metroferroviária, que teria de se adaptar a tarefas admi-

nistrativas sem nenhum preparo para isso, devido à falta 

de perfil profissional adequado e ao baixo nível de esco-

laridade. No que tange aos empregados oriundos da área 

administrativa, o nível de escolaridade era mais elevado, 

com incidência de vários profissionais com formação su-

perior, necessitando apenas de atualização e aperfeiço-

amento. 

Após as demissões, muitos não conseguiram se rein-

serir no mercado de trabalho, vivendo de subempregos 

ou somente do apoio da família, não podendo, portanto, 

arcar com despesas com planos de saúde e outras co-

modidades importantes para o bem-estar do indivíduo, 

tampouco contribuir com a previdência social e natural-

mente assegurar condições para futura aposentadoria. 

O perfil etário encontrava-se acima de 45 anos, predo-

minando o sexo masculino (90%), sendo que a maioria 

ocupava cargos de nível médio. 

À época do retorno, aproximadamente 80% dos read-

mitidos encontravam-se desempregados. Dentre os que 

se mantiveram no mercado de trabalho, regularmente 

registrados ou autônomos, grande parte exercia ativida-

des em supermercados, obras, mecânica de automóveis, 

comércio, segurança e serviços de entregas. 

Em consequência dessa situação, uma parcela signifi-

cativa não se reciclou nem se qualificou para ocupar ou-

tras funções. Quando retornaram, 16 a 18 anos depois, 

depararam-se com um novo quadro, uma nova empresa, 
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uma nova realidade. Realidade essa bastante di-

ferente daquela dos idos de 1990. Uma empresa 

enxuta, cujas atividades de caráter técnico e ad-

ministrativo são exercidas por um corpo funcional 

com qualificação específica, com um contingente 

muito inferior ao do passado.

Vale ressaltar que nem as demissões do passado 

nem as posteriores readmissões tinham aconteci-

do em função de decisões planejadas e justifica-

das pela companhia, e sim por uma determinação 

externa, alheia às necessidades e prioridades da 

organização.  

Dessa forma, o objetivo de desenvolver este 

case baseou-se na constatação a nível institucio-

nal de que, diante de tal desafio e do cenário conturba-

do, a atuação da área de Recursos Humanos se destaca 

como uma prática interessante, inovadora e com resul-

tados positivos.  

A linha de desenvolvimento a ser seguida envolve uma 

contextualização do processo de readmissão, destacan-

do as premissas para sua operacionalização, situando a 

problemática decorrente dos diversos pontos de vista 

dos agentes envolvidos. Complementarmente, são apre-

sentadas as ações implementadas pela área de RH, resul-

tados alcançados com tais iniciativas e um panorama do 

cenário atual.

DESENVOLVIMENTO

PREMISSAS UTILIZADAS NO 

DESDOBRAMENTO DO PROCESSO DE READMISSÃO 

A partir do retorno ao trabalho, a vida funcional dos 

empregados readmitidos não difere da de qualquer ou-

tro empregado; devem possuir os mesmos direitos e be-

nefícios, submeter-se às mesmas regras, bem como aos 

normativos e deveres. Diante disso, a CBTU consolidou 

algumas premissas importantes para o progresso da po-

lítica de readmissão: 

Igualdade de direitos 

A CBTU se relacionará com os ex-empregados rein-

seridos na companhia considerando sempre que estes 

deverão gozar dos mesmos direitos extensivos a todos 

os demais empregados que compõem o quadro organi-

zacional, salvo por impedimento jurídico temporário ou 

força maior. A mesma obser-

vância de condição de igual-

dade se respeitará quanto aos 

deveres exigidos aos empre-

gados.

Cidadania organizacional 

A CBTU não permitirá, in-

centivará ou se tornará omissa 

diante de tratamento desigual 

aos empregados anistiados 

que os coloque em regime 

de exclusão social dentro da 

empresa e que os leve a ser 

tratados como empregados de segunda categoria. Sob 

o mesmo princípio, a companhia não tolerará nem será 

conivente com tratamento privilegiado a anistiados que 

desrespeitem as condições de cumprimento de deveres 

cometidos a todos os empregados submetidos ao regime 

do contrato de trabalho vigente. 

Responsabilidade social e ética 

A CBTU, no julgamento sobre a permanência, transfe-

rência ou desligamento de anistiados, considerará sem-

pre que esses ex-empregados, cujo contrato de trabalho 

foi restabelecido, são mantenedores de famílias social-

mente assistidas por uma relação de direito enquanto 

perdurar o contrato. Em caso de decisões intempestivas, 

essas famílias poderão por isso ser penalizadas, o que 

deve ser ponderado sempre na decisão sobre o desliga-

mento. 

Produtividade 

A CBTU incentivará por todos os meios uma relação 

de produção com qualidade nas áreas em que o seu qua-

dro efetivo realizar suas atribuições, e deverá receber do 

anistiado seu melhor desempenho nos postos de traba-

lho, gerando, por sua vez, a máxima produtividade pos-

sível.

Bem da administração pública 

A CBTU, salvo impedimento legal, a qualquer tempo, a 

bem da administração pública, deverá propor e efetivar a 

cessação do contrato de trabalho com o anistiado caso 
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seu comportamento e seu desempenho possam ferir, es-

timular ou intervir negativamente em condutas contra-

producentes nos ambientes de trabalho.

Preservação da homeostase organizacional  

A CBTU, por meio de seu corpo gerencial, acolherá o 

ex-empregado anistiado, na área de trabalho para onde 

for designado por avaliação de desempenho, com igual-

dade de tratamento de seus pares. Havendo inadaptação 

deste na área ou expressão de atitudes inadequadas, no 

seio do ambiente organizacional, que gere instabilidade 

no gerenciamento da mesma área, a CBTU poderá pro-

mover mais duas realocações do anistiado, e, se frustrada 

a última tentativa, deverá proceder a atos de gestão pró-

prios para restaurar ou preservar a homeostase organi-

zacional.

Direito à educação continuada 

A CBTU promoverá o levantamento das necessidades 

de treinamento dos anistiados, com vistas à requalifica-

ção do empregado e à promoção de sua inclusão em 

programas de educação continuada. 

Custo-benefício 

A CBTU, sempre que necessário, avaliará o custo da 

permanência do anistiado no quadro efetivo da organi-

zação, comparativamente ao benefício de sua contri-

buição à produtividade da área e da organização. Nes-

se gerenciamento, a companhia deverá evitar onerar-se 

com a permanência do empregado. Do mesmo modo, 

deverá cuidar do resgate – com o acompanhamento e a 

assistência necessários – do desempenho do empregado 

inadaptado.

UM RECOMEÇO: O PROCESSO DE READMISSÃO

No desenrolar do processo de readmissão, cabe pon-

tuar o momento anterior à Anistia Administrativa. Os 

primeiros retornos de empregados deram-se, principal-

mente, por ações judiciais, em quantitativo pouco ex-

pressivo, a partir de 1996. Dessa forma, a companhia foi 

procedendo, a cada ano, a readmissão de alguns ex-em-

pregados, mas sem normatizar ou estruturar, de modo 

sistêmico, o conjunto de procedimentos necessários 

para efetivar a recepção e a reinserção do grande contin-

gente de demitidos em todas as unidades administrativas 

da companhia.

Com a criação da CEI, o governo federal assinala a 

premência de estruturação dos órgãos do poder público 

no que tange à readmissão de empregados. 

Diante dessa conjuntura, em 2005, a Companhia re-

alizou por iniciativa própria uma convocação para o ca-

dastramento dos empregados anistiados com base na 

Portaria 6, de 2/3/2005, do Conselho Interministerial. O 

cadastramento teve a finalidade de promover o levan-

tamento dos dados pessoais e da situação funcional de 

cada um, permitindo identificar os falecidos, os que esta-

vam empregados, os que não apresentavam boas condi-

ções de saúde e os que manifestavam interesse na opção 

de transferência para as Unidades Operacionais, decla-

rando sua preferência entre as cinco Superintendências.

No interstício 2006/2007, houve um significativo au-

mento no quantitativo de admissões por decisão judicial. 

Como consequência, surgiram dificuldades em se es-

tabelecer procedimentos uniformes de readmissão, em 

função da multiplicidade de resultados das ações judi-

ciais. Cada sentença orientava para uma decisão diferen-

ciada, determinando quais seriam os direitos funcionais 

reconhecidos de cada empregado. Enquanto um man-

dado judicial definia o pagamento de todos os salários 

retroativos ao período não trabalhado, o outro apenas 

circunscrevia o simples retorno do empregado. Alguns 

recebiam progressões funcionais, adicional de tempo de 

serviço ou equiparação salarial com paradigma, enquan-

to outros não. Essa situação gerou dúvidas entre os em-

pregados readmitidos e uma infinidade de requerimentos 

administrativos, mobilizando os profissionais de RH na 

busca de soluções para o impasse. 

Diante desse quadro, com um grande quantitativo de 

admissões por demanda judicial, identificou-se a neces-

sidade de uniformizar as rotinas, a fim de tornar mais cla-

ro o entendimento dos aspectos relativos ao retorno ao 

trabalho. Os critérios e procedimentos a serem aplicados 

na Admissão Judicial foram normatizados por meio de 

Resolução de Diretor de Administração de Finanças – 

RDA 182-2007, de 8/8/2007. 

O aprofundamento dos parâmetros para estabeleci-

mento dessa normativa se deu por meio de diversos de-

bates com os órgãos gestores competentes, como, por 
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exemplo, a reunião firmada com representantes do Mi-

nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

da companhia e dos anistiados, que resultou na definição 

de critérios e roteiro de trabalho para análise de 790 (se-

tecentos e noventa) processos de Anistia Administrativa 

da CBTU em nível nacional.

Tal definição foi mais objetivamente discutida com re-

presentantes do Departamento de Normas, Procedimen-

tos Judiciais e Órgãos Extintos (DENOP), do MPOG, e en-

sejou a CRT/0122-2007/P, de 25/10/07, através da qual 

foram encaminhados os processos instruídos à CEI, com 

o consequente impacto financeiro que provocariam, e 

que estabeleceu os seguintes critérios para retorno:

>  Manter na Administração Central os empregados 

admitidos judicialmente.

> Absorver nos quadros da Administração Central os 

beneficiados pela Lei de Anistia, enquadrados em funções 

administrativas. Enquanto os empregados enquadrados 

em atividades da área operacional e de manutenção se-

riam cedidos a outros órgãos da administração pública, 

com base nas Portarias de Exercício. 

Em 2008 tiveram início as admissões realizadas ad-

ministrativamente,  nos termos da Orientação Normativa 

4, de 9/7/2008 (SRH), a partir da publicação da Portaria 

73, do MPOG, de 3/4/2008 e,  posteriormente, a Portaria 

158, do MPOG, que determina a regularização da situa-

ção dos empregados que haviam retornado por ordem 

judical, concedendo-lhes os direitos que não haviam sido 

reconhecidos pela Justiça, bem como a readmissão de 

pessoal contemplado com a anistia administrativa.

No que tange ao retorno ao trabalho, a Lei de Anis-

tia 8.878/94 é bastante clara pois determina que este 

se dará exclusivamente no cargo ou emprego anterior-

mente ocupado ou, quando for o caso, naquele resul-

tante da respectiva transformação. Isto significa que ao 

restabelecer seu vínculo laboral na CBTU os empregados 

admitidos administrativamente são alocados na mesma 

situação funcional em que foram desligados, e os efei-

tos financeiros ocorrerão a partir da data de readmissão, 

vedada qualquer parcela retroativa. Orientações nesse 

sentido geraram insatisfação entre os empregados que 

desejavam a reparação dos danos na sua vida funcional 

e o reconhecimento do período em que se mantiveram 

afastados em função da Reforma Administrativa. 

Essas circunstâncias exigiram habilidade dos profissio-

nais de RH, que se viram diante de uma situação contur-

bada, aparentemente insolúvel. O caminho encontrado 

foi a criação de um Grupo de Trabalho que materializou 

a intenção da CBTU em cumprir a determinação do go-

verno federal, enriquecendo-a com ações de integração 

e readaptação funcional dos empregados anistiados. 

Como já foi dito anteriormente, diante da impossibilidade 

de alocação dos mesmos nas áreas de operação e manu-

tenção metroferroviárias, foi feito o seu enquadramanen-

to em cargos de níveis operacionais amplos, que abran-

gem a realização de atividades administrativas básicas e 

de manutenção predial, aproveitando-se, inicialmente, o 

potencial laboral de eletricistas, soldadores e demais atri-

buições operacionais. 

Mas dado o grande contingente de pessoal readmiti-

do, chegou-se a um limite possível de acomodação des-

ses empregados: a saturação. Soluções externas foram 

buscadas para resolver a questão, negociações estas que 

resultaram na alternativa de disponibilizar esses empre-

gados a outros órgãos federais, condicionando seu re-

torno à cessão imediata. O acolhimento dos empregados 

em outros órgãos obedeceu à correspondência com os 

seus cargos de origem, no entanto o seu vínculo empre-

gatício manteve-se condicionado à CBTU, bem como o 

pagamento de salários, benefícios e demais vantagens.

O grande desafio desse processo consistiu na criação 

de modos e meios para lidar com uma situação nova, 

sem precedentes nem manuais de procedimentos a se-

rem seguidos, cujo protagonismo ficou a cargo dos se-

guintes agentes: de um lado, o governo federal, com a 

determinação de readmissão e os empregados outrora 

desligados que voltaram à cena com receios e expec-

tativas; do outro, a resistência da direção da compa-

nhia que não necessitava dessa mão de obra e, atuando 

como mediadores, os profissionais da área de Recursos 

Humanos, que se desdobraram para criar condições de 

acolhimento para esse grupo, num cenário nem sempre 

favorável, buscando estabelecer vínculos entre todas as 

partes envolvidas. Afinal, o grande embate configurou-se 

principalmente pelas diferenças de formações, funções, 

valores e cultura organizacional. Foi esse conflito de in-

teresses que o RH teve de conciliar.
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Essa realidade demonstra o acolhimento deste 

setor em relação a política de reabsorção, tendo 

em vista que muitos empregados foram ocupar 

funções diferentes das suas originais, caracteri-

zando uma condição de desmotivação e dificul-

dade de adaptação por parte dos anistiados. Era 

preciso buscar especialização, treinamento e qua-

lificação para esses empregados, mas também era 

necessário compreensão, paciência e desejo de 

ensinar por parte dos empregados que estavam 

recebendo esse grande contingente de colegas. 

AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 

E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

A área de RH, desde o início do processo, vem cons-

tantemente tentando informar, integrar e desenvolver os 

empregados. Para tanto, promoveu ao longo desse perí-

odo posterior à chegada do pessoal anistiado as seguin-

tes ações:

> Designação de equipe para tratar das demandas do 

grupo com dedicação exclusiva, conforme referenciado 

na página anterior.

> Realização de palestras de esclarecimento para cada 

grupo a ser readmitido, com acompanhamento de repre-

sentantes sindicais, enfatizando as condições determina-

das pelo governo para readmissão, além de explicações 

sobre a conjuntura da companhia nesse momento, bem 

como a documentação e procedimentos necessários 

para o retorno.

> Diagnose realizada pela psicóloga da companhia:

- Para convocação e identificação do perfil profissio-

nal de empregados cuja formação fosse compatível com 

os cargos existentes na Administração Central, verifican-

do as necessidades de reciclagem e atualização: psicólo-

gos, administradores, contadores, advogados e técnicos 

de administração, contabilidade e informática, entre ou-

tras qualificações.

- Para reconhecimento do perfil ocupacional daqueles 

empregados não qualificados nessas funções, em geral 

oriundos das áreas de operação e manutenção, buscan-

do identificar características compatíveis com os perfis 

dos gerentes que os receberiam, envolvendo ainda reu-

niões de sensibilização desses gerentes para o acolhi-

mento dos recém-chegados.

> Reestruturação do 

Posto Médico com a con-

tratação de médico do 

trabalho, necessidade pre-

mente após a identificação 

de diversos problemas de 

saúde nos exames admis-

sionais e que deveriam ser 

acompanhados por profis-

sional competente. Como 

a grande maioria desses 

empregados não possuía 

condição de assegurados 

da Previdência e Plano de Saúde, essa foi a alternativa 

encontrada pela equipe de RH para dar-lhes suporte e 

realizar diagnósticos para fins de INSS. Os profissionais de 

RH usavam suas redes de contato para conseguir atendi-

mento para os casos mais graves de saúde. Foram identi-

ficados muitos casos de alcoolismo.

> Criação de Sala de Atendimento para esclarecimento 

de dúvidas de caráter funcional, com atendimento per-

sonalizado.

> Ações de Inclusão Digital, como os treinamentos 

elementares de introdução à informática.

> Programa de Incentivo à Conclusão da Educação 

Básica, uma vez que se detectou um grande número de 

empregados não alfabetizados e outros tantos que pos-

suíam apenas fragmentos do ensino elementar.

> Programas de Treinamento voltados para a qualifi-

cação e a readaptação laborativa nas áreas administrativa 

e de informática. Tais programas foram desenhados vi-

sando suprir as carências reveladas a partir das primeiras 

entrevistas. Além desses treinamentos, também houve 

incentivo para a capacitação e reciclagem técnica dos 

empregados de nível técnico e superior nas suas respec-

tivas áreas de competência.

> Programas de Qualidade de Vida e Assistenciais – a 

Coordenação Técnica de Benefícios e Apoio Sócio-Ocu-

pacional passou a ser mais requisitada a partir da chegada 

dos anistiados com a necessidade de acompanhamento 

psicossocial, programas de saúde e qualidade de vida.

> Enquadramento dos empregados readmitidos no 

novo Plano de Emprego e Salário instituído na compa-

nhia, que permitiu uma evolução salarial, baseada na va-

A área de RH, 
desde o início do 
processo, vem 
constantemente 
tentando informar, 
integrar e 
desenvolver os 
empregados
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lorização dos cargos e na apresentação de certificação 

complementar, como estímulo ao aprendizado contínuo 

e ao autodesenvolvimento.

> Implementação de Política de Desenvolvimento 

Funcional. Inicialmente, apenas os empregados lota-

dos na sede participavam do processo de Avaliação de 

Habilidades e Competências e da evolução funcional 

decorrente. Com o advento da política de cessão de 

empregados a outros órgãos, em 2010, foi criado um 

sistema próprio voltado para o grupo de readmitidos 

e cedidos, baseado na percepção de que estes não ti-

veram a chance de escolha quanto à cessão, tampou-

co recebiam vantagens financeiras resultantes. Con-

siderando a periodicidade anual, a primeira aplicação 

ocorreu em 2011.

> Designação de apontadores de frequência dentre o 

grupo de empregados cedidos a outros órgãos, a fim de 

estabeler um canal de comunicação entre os mesmos e 

a área de Recursos Humanos da Administração Central.

> Visitas mensais aos órgãos cessionários, a fim de 

estreitar relações e esclarecer questões funcionais que 

suscitam dúvidas para os empregados, como também 

identificar demandas que, ao serem atendidas, produzem 

efeitos positivos e geram sentimento de unidade, como o 

uso do crachá da CBTU para identificação funcional dos 

empregados cedidos, realizações de exames periódicos 

ou o recebimento de documentos institucionais, como 

os livretos do Acordo Coletivo de Trabalho, que facilitam 

o entendimento de seus direitos e deveres e auxiliam na 

integração desses empregados.

RESULTADOS

O resultado proveniente desse processo de reintegra-

ção revela que a Administração Central da CBTU detém 

hoje em seu quadro de pessoal cerca de 62% de readmi-

tidos, perfazendo um total de 401 empregados, dos quais 

135 atuam na sede, correspondendo a 34% do quadro de 

anistiados, e 266 encontram-se cedidos a outros órgãos 

da Administração Pública, correspondendo a 66% do 

contingente de anistiados.

Ao analisar especificamente os 352 empregados em 

exercício na Administração Central, desconsiderando-se 

nesse quantitativo os afastados, verifica-se que 135 são 

anistiados e correspondem a 38% do total de emprega-

dos lotados na sede.

Considerando o grande quantitativo de empregados 

anistiados e a necessidade de inseri-los nas diversas cé-

lulas de trabalho, a área de Recursos Humanos estabele-

ceu um conjunto de ações com o objetivo de promover 

a atualização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos mesmos, possibilitando sua 

reinserção à atividade laboral e à estrutura organizacional 

da CBTU. 

Desde 2006, foram realizados vários cursos de qua-

lificação e reciclagem específicos para a readaptação 

laborativa, além do projeto de incentivo à elevação da 

TABELA 1

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL GERAL

Não Anistiados Anistiados

243 =  38% 401 = 62%

AC* Afastados AC Cedidos

217 90% 26 10% 135 34% 266 66%

TABELA 2

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL EM EXERCÍCIO NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Não Anistiados Anistiados

217 62% 135 38%

* AC – Administração Central
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escolaridade. Sobre esse programa, vale pontuar a dispo-

nibilização de horário especial para os empregados que 

comprovam frequência regular à escola. Em 2012, cinco 

deles retornaram ao Ensino Fundamental e Médio.

Dessas atividades, merecem destaque: 

> O Treinamento de Integração ministrado logo da 

chegada dos primeiros grupos provenientes da Anistia 

Administrativa, que era composto dos seguintes módu-

los: Integração à Estrutura da Companhia, Postura Pro-

fissional, Administração e Informática Básica e Esclareci-

mentos Sindicais.

> As ações de inclusão digital que em muitos casos 

configuravam um primeiro contato com o microcompu-

tador, apresentação de suas características básicas e pri-

meira manipulação de teclado e mouse, com exercícios 

de coordenação motora.

> A iniciativa de um grupo de anistiados que, com o 

suporte da área de Desenvolvimento de RH, realizou 

em 2010 o 1º Seminário de Empregados Anistiados da 

Lei 8.878/84 da CBTU, que teve por objetivo o debate 

de questões relativas ao processo de readmissão, além 

da discussão sobre elaboração e envio de documento 

reivindicatório às autoridades competentes do gover-

no federal. Contou com a expressiva participação de 

120 empregados readmitidos, entre os lotados na Ad-

ministração Central e os cedidos a outros órgãos, bem 

como com integrantes dessa categoria, provenientes 

de outras empresas, além da presença de representan-

tes sindicais.

Quando da implantação do novo Plano de Emprego e 

Salário, em 2010, a CBTU aproveitou as experiências de 

qualificação externa para promover o enquadramento de 

empregados que possuíssem formação técnica em áreas 

compatíveis com o cargo de Técnico de Gestão. Pode-

riam também ser contemplados aqueles que apresentas-

sem certificação de qualificação profissional em cursos 

e programas de capacitação, com carga horária igual ou 

superior a 200 horas, conforme critérios estabelecidos. 

Observou-se o interesse de muitos empregados anis-

tiados em aproveitar essa oportunidade, de modo que 

empenharam-se em completar a carga horária requerida 

por meio da participação em cursos presenciais e à dis-

tância, a fim de se aperfeiçoar e cumprir com os requi-

sitos para a complementação das horas exigidas. Foram 

submetidos 70 requerimentos de anistiados para avalia-

ção de qualificação profissional em cursos e programas 

de capacitação, com carga horária igual ou superior a 

200 horas, dos quais 32 foram enquadrados como Téc-

nicos de Gestão.

Destaque menor em termos de adesão, mas não me-

nos significativa no contexto das ações implementadas, é 

a iniciativa voltada para o  atendimento social nos casos 

de dependência química e encaminhamento para o Hos-
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TABELA 3

TREINAMENTOS REALIZADOS 2006 - 2012

Descrição Treinandos

Treinamento de Integração 66

Treinamentos de Introdução à Informática 75

Excel Básico 30

Word Básico 43

Treinamento Básico de Administração 32

Utilização de Vale-Transporte 36

Avaliação de Competências e Habilidades 54

Treinamentos Técnicos (em áreas diversas) 45

Sistema de Protocolo de Documentos 36

1º Seminário de Empregados Anistiados 120

TOTAL 537
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pital Escola São Francisco de Assis, da UFRJ. Atualmente, 

seis empregados fazem o tratamento e há também regis-

tro de  casos de recuperação e retorno ao trabalho. 

Em igualdade de importância, evidencia-se o acompa-

nhamento social dos empregados afastados de suas ati-

vidades por problemas de saúde. A área sócio-ocupacio-

nal presta assistência, desde a identificação do problema, 

apoio durante o afastamento (incluindo a orientação nas 

perícias, contatos com médicos e a Previdência Social) 

e acompanhamento por cerca de dois meses depois do 

retorno ao trabalho, o que reforça o vínculo com a or-

ganização.

A Tabela 3 demonstra a evolução no grau de envol-

vimento desses empregados no cotidiano da compa-

nhia a partir de 2008 (marco inicial do massivo volume 

de readmissões administrativas), exprimindo o efeito 

das medidas adotadas pela área de RH para atingir esse 

objetivo.

Na atualidade, esse grupo está plenamente ambienta-

do e participa ativamente das rotinas administrativas da 

CBTU, nos mais diversos níveis hierárquicos. Vários em-

pregados tiveram progressão funcional por merecimen-

to e outras formas de desenvolvimento profissional e de 

carreira. Muitos assumiram posições de destaque e atri-

buições de grande relevância na companhia: atuação em 

folha de pagamento, recursos humanos, jurídico, conta-

bilidade, orçamentação, entre outras. Destacam-se ain-

da a participação em comissões ou grupos de trabalho; 

gestão e fiscalização de contratos; atuação em gerên-

cias, assessorias e cargos em comissão. 

CONCLUSÃO  

Ao iniciar  as discussões sobre a viabilidade de se apre-

sentar essa experiência, foi questionado ao grupo parti-

cipante: Esta seria uma prática bem-sucedida de gestão 

com pessoas passível de ser relatada? 

Sob o enfoque da Organização, talvez não seja, já que 

esta teve de acolher um grande contingente de empre-

gados que, em sua maioria, não dispunha de qualificação 

para ocupar as funções e os cargos existentes em sua 

reduzida estrutura.

Sob o ângulo do empregado readmitido,  também não 

se pode afirmar um pleno êxito, uma vez que suas ex-

pectativas em relação ao retorno envolviam soluções de 

reconhecimento de direitos funcionais que extrapolavam 

a competência da CBTU.

Já sob o ponto de vista da área de Recursos Huma-

nos, esta, sim, pode ser considerada uma experiência de 

sucesso! A equipe local teve de se reorganizar para aten-

der a essa demanda, revendo procedimentos, quebrando 

paradigmas,  buscando soluções não usuais e, principal-

mente, lidando com a hostilidade tanto dos empregados 

AÇÕES COMPETÊNCIA

2008 2009 2010 2011 2012*

Ocupantes de Cargo de Confiança 7 8 10 22 20

Substituição de Chefias 5 8 10 7 5

Apontadores NA 3 6 7 7

Gestores de Contratos 4 8 4 3 7

Fiscais de Contratos 8 10 8 11 12

Participação em Grupos de Trabalho 8 13 1 4 10

Ascensão Funcional empregados AC NA 37 41 51 AP

Ascensão Funcional empregados cedidos NA NA NA 120 111

TOTAL 32 87 80 232 172

NA: Não se aplica.
AP: Em fase de apuração.
2012*: Inclui as incidências ocorridas até o mês de Agosto.

TABELA 4

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES RELEVANTES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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da casa que resistiam em receber seus colegas quanto 

dos readmitidos que traziam ressentimentos e expectati-

vas nem sempre possíveis de serem atendidas. 

Apesar da área de RH despender esforços para pro-

cessar um retorno ao trabalho com dignidade, alguns 

empregados ainda sentem-se diferenciados dos demais, 

refratários à readaptação funcional. Todavia, essa é uma 

postura individual e isolada baseada na perspectiva de 

não ter sido garantida a reparação do fato, com a con-

sequente apuração do tempo de serviço em que ficaram 

afastados. Neste sentido, não são conhecidos casos de 

humilhações e assédio moral na companhia.

Atualmente, observa-se que a implementação das 

ações pela área de Recursos Humanos promoveu uma 

mudança significativa no comportamento desses empre-

gados, incluindo-os no contexto organizacional, repa-

rando disparidades, desenvolvendo potenciais, atuando 

preventivamente em um terreno que poderia ser fértil 

para a discriminação no trabalho. Enfim, promovendo a 

valorização e ressignificação desse trabalhador.

Tatyana Corrêa da Silva Azevedo é Gerente Técnica de Desenvolvimento de RH da CBTU; 
Graciana Vilela Freire é Assistente Executiva da companhia.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)      TRANSPORTES



INSIGHTCASE STUDIES      JANEIRO/FEVEREIRO 2013
42

VISAGIO ENGENHARIA DE GESTÃO

Leonardo Machado 

A Visagio é uma empresa de consultoria e desenvolvimento, especializada em Engenharia de 

Gestão, nascida em 2003 no Parque Tecnológico da COPPE/UFRJ.  Atualmente conta com 

230 colaboradores em escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Londres e Perth. A Visagio está 

organizada em quatro unidades de serviço (Projetos, Tecnologias, Treinamentos e Operações) que 

tangibilizam as seguintes competências centrais: Engenharia de Processos de Negócio, Métodos 

Quantitativos Aplicados e Desenvolvimento de Softwares Customizados.

As soluções inovadoras que desenvolvemos para nos-

sos clientes e que permitiram o crescimento da empre-

sa ao longo dos anos são aplicáveis a qualquer setor da 

economia e ramo de atividade. Possuímos experiência 

em diversos segmentos de mercado, entre os quais Ma-

nufatura, Mineração, Agribusiness, Telecomunicações, 

Óleo e Gás, Varejo, Financeiro e Governo. Atuamos com 

destaque nas áreas de estratégia, organizações/proces-

sos e supply chain management, com projetos nos cinco 

continentes.

RESUMO DO CASO

Desde a sua fundação, a Visagio oferece um excelen-

te ambiente de trabalho. Neste estudo de caso iremos 

abordar como a Visagio se apropriou do conceito de Em-

ployer Branding para, por meio de técnicas de comuni-

cação integrada e RH, construir uma marca respeitada e 

desejada pelos atuais e futuros colaboradores da empre-

sa. Essa conquista quebra o paradigma existente sobre o 

péssimo clima organizacional em empresas de consulto-

ria e permite que a Visagio retenha seus talentos e dimi-

nua o turnover tão comum nesse mercado.

RETENÇÃO DE TALENTOS 
NO MERCADO DE CONSULTORIA



43
JANEIRO/FEVEREIRO 2013      INSIGHTCASE STUDIES     VISAGIO ENGENHARIA DE GESTÃO      CONSULTORIA

A partir da ação coordenada das áreas de RH e 

comunicação, a Visagio construiu uma marca for-

te e alicerçada em seu verdadeiro DNA. Isso pos-

sibilitou a elaboração de um Employer Branding 

e um Employment Value Proposition totalmente 

alinhados e permitiu o desdobramento de diver-

sas outras ações estratégicas que reforçam interna 

e externamente a imagem da empresa. São essas 

ações que são sentidas na ponta pelos seus cola-

boradores e ajudam a empresa a reter profissio-

nais extremamente capacitados e com enorme empre-

gabilidade no mercado. Nota-se, portanto, que esse é um 

ponto de grande importância estratégica para empresa, 

principalmente se considerarmos o atual apagão de ta-

lentos existente no Brasil. 

Mostraremos também alguns resultados desse traba-

lho, como nossa presença há quatro anos na lista das 

Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil, condu-

zida pelo instituto Great Place to Work, e a conquista do 

Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, orga-

nizado pela Associação Nacional de Entidades Promoto-

ras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em par-

ceria com o Sebrae, em outubro de 2011. 

Queremos comprovar com este caso que mesmo em 

ambientes com enormes desafios e pressão é possível 

construir um bom lugar para se trabalhar. Esperamos 

que este relatório sirva como base para inspirar outras 

empresas com desafios semelhantes aos nossos e que 

também desejem se tornar um excelente lugar para se 

construir carreira.

INTRODUÇÃO

A Visagio nasceu do sonho de cinco jovens engenhei-

ros de produção de fundar uma empresa de consultoria 

diferente do que já existia no mercado. A empresa surgiu 

em 2003, fundada por um grupo de colegas de faculdade 

que trabalhavam como consultores em um dos Centros 

de Pesquisa do COPPEAD/UFRJ. Com idades entre 24 e 

26 anos e recém-graduados, os cinco engenheiros deci-

diram pôr em prática a ideia de desenvolver uma empresa 

geradora de conhecimento.

Como estagiários na empresa de consultoria, perce-

biam que as soluções entregues aos clientes eram ca-

ras e, muitas vezes, pouco práticas ou aplicáveis. Isso 

era contrário ao pensamento 

dos cinco jovens, que tinham 

como principal motivação ver 

os benefícios dos seus traba-

lhos implantados e comprova-

dos.

Eles queriam reverter a 

crescente descrença que as 

empresas-clientes tinham em 

relação à efetividade dos pro-

jetos de consultoria. Por conta disso, havia uma enorme 

atenção a aspectos como entrega de projetos realmente 

úteis e que fossem contribuir de forma efetiva na melho-

ria das organizações. 

No entanto, outro ponto era crucial para que essa 

nova empresa obtivesse sucesso: o cuidado com as pes-

soas. Eles queriam também quebrar o paradigma de que 

empresas de consultoria e de alto desempenho só con-

seguiam sobreviver à custa de consultores levados a seus 

limites físicos e psicológicos. Os fundadores da Visagio 

vislumbraram então a oportunidade de construir uma 

empresa de consultoria na qual a competição desse lu-

gar à colaboração. 

É essa a história que iremos contar neste caso. A his-

tória da empresa de consultoria de alto desempenho que 

conseguiu reter os seus talentos e se tornar um lugar de-

sejado para se construir a carreira e diminuindo drastica-

mente o turnover quando comparado à média de empre-

sas desse mercado.

Segundo dados do GPTW Brasil, empresas de con-

sultoria que não figuram na lista das melhores para se 

trabalhar no Brasil possuem turnover 50% maior do que 

empresas como a Visagio, com um bom clima organiza-

cional. A redução de turnover possibilita mais retornos 

sobre investimentos em treinamentos, aumento de pro-

dutividade e maior engajamento e entendimento da cul-

tura organizacional.

Hoje a Visagio conta com uma equipe distribuída da 

seguinte forma: 54% dos colaboradores têm menos de 25 

anos, 45% têm entre 26 e 34 anos e apenas 1% têm entre 

35 e 44 anos. No entanto, contamos com uma equipe al-

tamente qualificada. 29% de nossos colaboradores têm o 

terceiro grau incompleto, 51% têm o terceiro grau com-

pleto e 20% são pós-graduados, mestres ou doutores.

Desde a sua 
fundação, a 
Visagio oferece 
um excelente 
ambiente de 
trabalho
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Mas que mecanismos foram utilizados pela Visagio 

para aumentar não apenas a atratividade de novos pro-

fissionais, mas acima de tudo a sua retenção em um 

mercado cujos profissionais têm imensa empregabili-

dade? 

Nós acreditamos que a chave desse sucesso está na 

coordenação de alguns fatores. A Visagio entendeu des-

de muito cedo a necessidade de gerenciar sua marca e 

construí-la sobre alicerces sólidos, focados no verda-

deiro DNA da empresa. Por isso, logo a marca tornou-

-se sinônimo de ética, parceria e comprometimento. Foi 

o casamento perfeito entre os objetivos de negócio e o 

planejamento estratégico de marca, o que resultou em 

credibilidade tanto interna quanto externamente. 

Munidos dessa clareza, os sócios conseguiram definir 

um employer branding consistente, que se inicia mes-

mo antes de o colaborador entrar na empresa, a partir 

da comunicação de um Employment Value Proposition 

(EVP) sólido e condizente com as práticas e a cultura da 

empresa. Dessa forma, a Visagio consegue atrair e reter 

profissionais em sintonia com seus valores, pois as pro-

messas no ato da contratação tornam-se realidade visível 

no dia a dia da empresa. 

Nas próximas páginas, iremos detalhar o Employment 

Value Proposition (EVP) da Visagio, que se ancora em cin-

co pilares: 

1. Carreira internacional e mobilidade nacional

2. Oportunidade de desenvolvimento profissional e 

treinamento

3. Excelente ambiente de trabalho e colaboração entre 

funcionários

4. Excelência técnica

5. Oportunidade de tornar-se sócio

Apresentaremos durante o caso algumas ações que 

tornam seu EVP realidade e fazem com que esta empresa 

seja um caso de sucesso único dentre as empresas de 

consultoria.

CORPO DO TRABALHO

A Visagio tinha, portanto, o desafio de atingir os se-

guintes objetivos de recursos humanos:

1. criar uma consultoria de alta performance e com um 

excelente clima organizacional

2. atrair talentos em sintonia com sua cultura organi-

zacional

3. reter talentos com altíssima empregabilidade

Para demonstrar como os objetivos foram atingidos, 

vamos tomar como base o EVP da empresa, que é o iní-

cio do ciclo de vida de um profissional na Visagio. Basea-

do em cada item do nosso EVP, vamos demonstrar como 

construímos nosso Employer Branding através de ações 

que tangibilizam as promessas realizadas no momento 

da contratação.

Antes disso, no entanto, vamos contar como a empre-

sa encontra seus talentos.  Em entrevista para a revista 

Época, o sócio da Visagio Caio Fiuza descreveu o seguin-

te perfil de colaborador para a Visagio:

“Buscamos pessoas motivadas, com brilho nos olhos e 

curiosidade intelectual. Profissionais que gostem de tra-

balhar em equipe e trabalhem por um propósito, e não 

apenas com foco na remuneração. Queremos pessoas 

que queiram mais que um trabalho.”

Para o recrutamento de estagiários, temos como es-

tratégia manter uma excelente reputação nas melhores 

universidades do Brasil e, principalmente, em uma das 

mais bem conceituadas universidades de Engenharia de 

Produção e Engenharia de Sistemas do país, a UFRJ, ber-

ço da Visagio. 

Para tanto, a Visagio em 2011 esteve presente em mais 

de 20 eventos universitários, sobretudo de empresas ju-

niores de universidades como UFF, UFRJ, UERJ, Cefet, 

PUC etc. Os estudantes que participam destas empresas, 

em geral, comungam do espírito empreendedor que bus-

camos em nossos profissionais. Além disso, os eventos 

possibilitam o contato direto com os jovens estudantes, 

o que permite que possamos passar nossos valores de 

forma mais efetiva e, com isso, atrair o público que real-

mente se identifica com o Visagio Way de fazer negócio.

Formamos uma rede colaborativa com os empresários 

juniores. Em 2011, por exemplo, firmamos contrato com 

a Rio Júnior, Federação das Empresas Juniores do Rio de 

Janeiro. Nós apoiamos a instituição não apenas finan-

ceiramente como também por meio de treinamentos e  

coaching de seus integrantes. A partir dessa parceria, a Vi-

sagio consegue chegar até diversos jovens promissores e já 

capacitá-los antes mesmo deles entrarem para a empresa.
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Depois de atrair a atenção do público certo, aplicamos 

as etapas do nosso processo seletivo. Resumidamente, 

os candidatos passam por uma triagem de análise curri-

cular, na qual consideramos apenas estudantes com CR 

maior do que 7.

Depois aplicamos uma prova bastante difícil de lógi-

ca matemática e conhecimentos gerais, em português e 

inglês, além de uma redação. Os aprovados passam para 

uma dinâmica com um “jogo empresarial”, no qual são 

divididos em grupos. O resultado do jogo é o que menos 

importa. Sua principal função é possibilitar a nossa análise 

quanto às atitudes dos candidatos e ver se elas estão de 

acordo com a cultura da empresa. Ao dividir em grupos, 

identificamos lideranças naturais e poder de negociação. 

Ao aplicar o jogo, avaliamos conceitos básicos de lógica 

e poder de decisão. Ao diminuir o tempo, avaliamos o 

candidato frente a curtos prazos, pressão e qualidade. 

A última fase é a de entrevista com algum sócio da 

empresa. Nela, há uma interação mais “individualizada” 

com o candidato para percebermos se ele comunga dos 

mesmos valores da empresa.

Para a contratação de consultores já formados, a Vi-

sagio busca, sobretudo, em centros de excelência aca-

dêmica, como cursos de Formação/Mestrado/Doutora-

do da COPPEAD/FGV. Buscamos focar os esforços em 

centros de excelência reconhecidos pelos bons alunos, o 

que nos auxilia no processo.

Em toda a comunicação, ressaltamos nosso Employ-

ment Value Proposition (EVP), que iremos detalhar agora 

apresentando as ações no dia a dia da empresa que con-

cretizam o employer branding da Visagio. 

CARREIRA INTERNACIONAL 

E MOBILIDADE NACIONAL

Além do escritório em Londres e em Perth, a Visagio 

atua em projetos em mais de 10 países.  Em 2011, 25% 

dos nossos consultores atuaram em projetos fora do país. 

Além disso, com projetos em 12 estados do Brasil, há 

grandes oportunidades de mobilidade em todo o territó-

rio nacional para aqueles que gostam de viajar e conhe-

cer outras cidades. Também em 2011, 31% dos consulto-

res atuaram em pelo menos um projeto fora de sua base. 

OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E TREINAMENTO

Segundo pesquisa realizada pelo GPTW, 97% dos fun-

cionários da Visagio acreditam que a empresa lhes dá a 

possibilidade de desenvolvimento e crescimento profis-

FIGURA 1

FORMAÇÃO DE CONSULTORES - MÓDULO BÁSICO 
FORMAÇÃO DE CONSULTORES - MÓDULO AVANÇADO E FORMAÇÃO DE LÍDERES 

FORMAÇÃO DE CONSULTORES
MÓDULO BÁSICO

Público-alvo: gestores de projetos

Objetivo: fornecer aos líderes ferramentas voltadas para as áreas
de gestão de pessoas, gestão de projetos e negociação

Público-alvo: consultores

Objetivo: apresentação de modelos, produtos e metodologias,
mostrando sua aplicabilidade com exemplos reais

Público-alvo: estagiários e consultores com GAPS de conhecimento

Objetivo: apresentar a cultura da empresa aos novos colaboradores
e nivelar o conhecimento básico

FORMAÇÃO DE CONSULTORES
MÓDULO AVANÇADO

FORMAÇÃO DE LÍDERES

VISAGIO ENGENHARIA DE GESTÃO      CONSULTORIA
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sional. Isso é fruto das mais de 200 horas de trei-

namento ministradas todos os anos para os mais 

de 200 funcionários. Em 2010, por exemplo, nessa 

mesma pesquisa, a Visagio foi a empresa que mais 

promoveu, dentre todas do Brasil.

A empresa possui uma universidade corpora-

tiva, que congrega todas as ações de treinamen-

to. A UniVisagio, Escola de Consultoria e Gestão, 

foi criada com o objetivo de formar e desenvol-

ver profissionais de alta performance. O papel da 

escola é alavancar o aprendizado e aperfeiçoar o 

conhecimento técnico de seus talentos, dissemi-

nando a cultura e valores da empresa através de 

metodologia própria de ensino e certificações.

A UniVisagio é subdividida em três grandes módulos: 

Formação de Consultores – Módulo Básico, Formação 

de Consultores – Módulo Avançado e Formação de Líde-

res. (Ver figura 1)

Além disso, a Visagio patrocina cursos externos de 

acordo com necessidades e resultados obtidos nas ava-

liações de desempenho. Exemplos disso são as bolsas de 

20% de desconto concedidas a funcionários que desejam 

fazer cursos no Coppead. Esse desconto é concedido em 

virtude da Cátedra de Estratégia e Crescimento Organi-

zacional do Coppead, patrocinada pela empresa, facili-

tando o acesso a uma das melhores instituições de ensi-

no do país (50 melhores do ranking da Financial Times). 

Quanto ao desenvolvimento profissional, a Visagio foi 

em 2009 considerada a empresa mais imparcial do Brasil, 

segundo a pesquisa conduzida pelo GPTW. Isso foi fruto 

do sistema de avaliação por desempenho semestral da 

empresa. Na avaliação de desempenho, existem critérios 

progressivos e mais abrangentes, que vão evoluindo em 

um sistema de avaliação condizente com o estágio do 

colaborador na empresa.

A avaliação de desempenho está diretamente ligada ao 

bônus do colaborador, que, por sua vez, está relacionado 

ao nível profissional em que, o colaborador se encontra. 

Cada nível possui um bônus anual máximo. Para que o 

profissional atinja o bônus máximo, ele deve atingir uma 

meta associada à sua avaliação de desempenho. 

A avaliação de desempenho semestral é a base para 

definição de PL e promoções, sendo avaliados os critérios 

Postura, Execução, Gestão e Alavancagem de Negócios. 

No ciclo de avaliações se-

mestrais, é preenchida a 

planilha de autoavaliação. 

Todos os funcionários 

são cientes de que car-

go ocupam, que futuros 

cargos podem alcançar 

e sabem como fazer para 

alcançar a promoção. 

Portanto, este sistema 

está intimamente ligado 

também com o Plano de 

Carreira da empresa.

EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO 

E COLABORAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS

A Visagio participa desde o primeiro ano da pesqui-

sa do GPTW, e vem se consagrando como uma das 100 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Segundo a 

pesquisa, 99% dos funcionários consideram a Visagio um 

lugar amistoso para trabalhar, 98% consideram que po-

dem contar com as pessoas que ali trabalham e acredi-

tam que existe um sentimento de “família” ou de “equipe” 

na Visagio. Além disso, 100% dos funcionários julgam que 

os chefes são competentes para tocar o negócio.

Isso é resultado do incentivo que a Visagio dá a ações 

de integração entre seus colaboradores. A Visagio Even-

tos foi criada em 2009 justamente com o objetivo de es-

timular os funcionários a obter maior equilíbrio entre a 

vida pessoal e a profissional. A Visagio também leva muito 

em consideração as sugestões e necessidades dos pró-

prios funcionários no momento da escolha das atividades 

da Visagio Eventos. 

Há um futebol semanal da empresa, que passou a ser 

realizado todas as quartas-feiras. Essa atividade acontece 

no Rio Sport Center, na Barra da Tijuca, e 50% do valor do 

aluguel do campo é pago pela Visagio, sendo o restante 

rateado pelos participantes. O futebol semanal já acon-

tecia por iniciativa dos funcionários; com o surgimento 

da Visagio Eventos, a empresa resolveu abraçar essa ini-

ciativa.  

A Visagio também estimula a participação de seus fun-

cionários em corridas de rua. Contribuímos com 50% do 

valor das inscrições e efetuamos as inscrições de todos 

A Visagio participa 
desde o primeiro 
ano da pesquisa 
do GPTW, e vem 
se consagrando 
como uma das 100 
melhores empresas 
para se trabalhar 
no Brasil
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os funcionários e o recolhimento de chips, facilitando a 

participação. A empresa também organiza caminhadas e 

outros encontros ao ar livre, com brindes e infraestrutura 

para colaboradores e familiares.

Em 2011, a Visagio apoiou seus funcionários em diver-

sas ações voltadas para saúde e bem-estar. Houve salto 

de parapente, ioga, salto de paraquedas, a I Olimpíada 

Interna, além de festa de confraternização de meio de 

ano e a festa de fim de ano. Todas essas atividades são 

patrocinadas pela Visagio.

Nós exigimos muito profissionalismo e comprometi-

mento. No entanto, os funcionários usufruem de enorme 

liberdade. Os jovens que ainda estudam têm a flexibili-

dade de adaptar o horário de estágio às necessidades da 

faculdade e ainda podem trabalhar em regime de home-

-office quando tiverem necessidade. É muito comum que 

os consultores da Visagio tenham que trabalhar no clien-

te ou que prefiram trabalhar em suas casas. Nós acredi-

tamos no bom senso de todos os nossos funcionários.

Outra iniciativa importante e que contribui muito para 

a integração da nossa equipe são as ações de volunta-

riado. Para capitanear as iniciativas de responsabilidade 

social da empresa foi criado o Visagio Voluntariado, co-

ordenado pelos próprios colaboradores.  A Visagio já fez 

diversas campanhas de doação de sangue, de recolhi-

mento de donativos para creches e orfanatos, doação de 

móveis para instituições etc. 

Em 2011, por exemplo, a Visagio Voluntariado orga-

nizou três campanhas de doação de sangue (fevereiro, 

novembro e dezembro). A campanha de doação de de-

zembro foi organizada especialmente para atender à ne-

cessidade do pai de uma colaboradora, que passou por 

uma cirurgia. Rapidamente, os funcionários se mobiliza-

ram e, com o apoio da Visagio, organizaram a campanha 

especial. A Visagio Voluntariado realizou ainda uma cam-

panha de doações para o Instituto Paulo Estevão (IPE), 

entidade de apoio a excluídos socialmente (setembro). 

Todos os funcionários são sempre convidados a parti-

cipar das ações por meio de e-mails e de matérias na 

newsletter interna da Visagio. As ações abrangem todos 

os colaboradores, mesmo os que estão em outros esta-

dos, que podem organizar algo em sua própria cidade ou 

enviar doações para o Rio de Janeiro. Além disso, existe 

um canal direto para o esclarecimento de dúvidas e para 

o envio de sugestões, que é o e-mail visagio.eventos@

visagio.com. 

Por meio dessas iniciativas, conseguimos motivar sen-

timentos muito importantes e nobres em nossos colabo-

radores e gerar um sentimento forte de união e camara-

dagem.

EXCELÊNCIA TÉCNICA

A Visagio é formada por um time de excelência que 

busca desafios e inovação no seu dia a dia. A equipe é 

composta na maior parte por engenheiros, cientistas da 

computação e administradores de excelente formação 

técnica, com livre acesso a uma extensa rede de pesqui-

sadores e profissionais no Brasil, na Europa e nos EUA, a 

fim de garantir a seus clientes o estado da arte em enge-

nharia de gestão.

Além disso, nossos consultores são convidados a par-

ticipar de eventos técnicos de excelência sobre vários te-

mas de expertise da Visagio.

OPORTUNIDADE DE TORNAR-SE SÓCIO

O modelo de negócio da Visagio permite que os con-

sultores que construíram uma história de sucesso na Vi-

sagio se habilitem a ser sócios da empresa. Em oito anos 

de história, a Visagio tem mais de 10 profissionais que 

iniciaram suas carreiras como estagiários ou consultores 

e hoje são sócios.

RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÃO

A Visagio possui um espírito de equipe e companhei-

rismo muito difícil de ser encontrado em outras empre-

sas. A cultura da colaboração é muito disseminada, o que 

reprime competições entre colaboradores. Esse compa-

nheirismo é resultado da política de “aproximação verti-

cal” que foi apresentada acima e do alinhamento entre 

o seu Employment Value Proposition e o seu Employer 

Branding. Esta cultura é um dos principais fatores de su-

cesso de uma empresa jovem, estimulando o desenvolvi-

mento precoce de jovens talentos. 

O convívio entre os funcionários da empresa, sejam 

estes sócios, associados, analistas ou estagiários, não 

existe apenas a partir das práticas formais da empresa. A 

Visagio é uma excelente empresa para se trabalhar por-

que, independentemente de mecanismos formais de in-

VISAGIO ENGENHARIA DE GESTÃO      CONSULTORIA
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tegração, as pessoas buscam estar próximas umas 

das outras, mesmo em seus dias de folga. É muito 

comum que grupos da empresa tenham iniciativas 

próprias e voluntárias de eventos e atividades para 

se juntar aos seus companheiros de trabalho. As 

amizades são verdadeiras e genuínas, e por isso 

na Visagio ocorre algo bastante difícil de ser en-

contrado em outras empresas, especialmente de 

consultoria: um ambiente alegre e cooperativo.

A efetividade das ações pode ser comprovada 

através de alguns dados, como presença da Visa-

gio há quatro anos na lista das Melhores Empre-

sas para se Trabalhar no Brasil, organizada pelo 

instituto Great Place to Work. Foram milhares de 

empresas inscritas e a Visagio ocupou a 14ª colo-

cação entre as pequenas e médias.

Em outubro de 2011, a Visagio venceu o Prêmio 

Nacional de Empreendedorismo Inovador, organi-

zado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em parceria 

com o SEBRAE, na categoria Melhor Empresa Ggraduada. 

Essa categoria reuniu as organizações que completaram 

com êxito o processo de incubação numa incubadora 

associada à Anprotec. No caso da Visagio, o processo 

ocorreu na Incubadora de Empresas da COPPE UFRJ en-

tre os anos de 2003 e 2005.

A avaliação dos candidatos ao prêmio foi feita por 

uma Comissão Julgadora constituída por representan-

tes de diversas entidades ligadas ao empreendedorismo 

e à inovação, como o SEBRAE, CNPq, FINEP e CNI, que 

avaliaram critérios como a evolução do faturamento e 

resultados, caráter inovador, geração e manutenção de 

postos de trabalho direto e indireto, parcerias estabeleci-

das, inserção internacional, aumento na participação de 

mercado e perspectivas futuras.

A premiação, que completou 15 anos nessa edição, é 

considerada uma das principais ações de reconhecimen-

to do movimento empreendedor e de inovação no país e 

contou nesse ano com a parceria da Microsoft, que con-

templou com R$ 5 mil reais os primeiros colocados nas 

categorias. Incubadora de Empresas, Empresa Incubada 

e Empresa Graduada. A cerimônia aconteceu no dia 27 

de outubro, durante o XXI Seminário Nacional de Parques 

Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, em Porto Ale-

gre, no Rio Grande do Sul.

Além, disso a Visagio vem 

consistentemente assistindo 

ao número crescente de currí-

culos em suas bases. Este ano, 

foram recebidos apenas nos 

três primeiros dias de divulga-

ção do processo seletivo mais 

de 500 currículos em nos-

so Banco de Talentos. Outro 

bom termômetro das nossas 

práticas são os comentários 

de diversos jovens talentos 

nas nossas redes sociais. É 

possível perceber como con-

seguimos atrair pessoas que 

realmente se identificam com 

nossos valores de forma mui-

to efetiva, através dos depoimentos que são publicados 

regularmente.

E a Visagio vem dando muitos frutos ao longo dessa 

história. Os números da Visagio em 2011 mostram con-

solidação e crescimento constantes da empresa no mer-

cado. 

Em 2011 a atuação da Visagio no exterior foi bastante 

grande, com a presença em mais 12 países além do Brasil. 

Colaboradores realizaram projetos in loco em pelo me-

nos um destes países: Inglaterra, Bélgica, Itália, Canadá, 

Guiné, Moçambique, Austrália, Nova Caledônia, Indoné-

sia, Malásia, Emirados Árabes e Omã.

Merece também destaque o aumento do equilíbrio 

entre os gêneros na Visagio no ano de 2011. A propor-

ção de mulheres cresceu 14% em relação ao ano anterior, 

mostrando uma equidade crescente entre os gêneros. A 

Visagio conta agora com 41% de mulheres no seu corpo 

de colaboradores.

Outra evidência da efetividade de nossas ações são 

alguns depoimentos dos nossos próprios colaboradores. 

Observem abaixo o depoimento de um colaborador que 

participou de uma de nossas campanhas de doação de 

sangue.

“Como calouro nas campanhas de doação de sangue 

organizadas pela Visagio, posso dizer que participar des-
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sa iniciativa foi simplesmente fantástico. Ver toda a galera 

acordando cedo e se encontrando em um sábado enso-

larado, para espontaneamente doar um pouco de vida a 

pessoas que nem conhecemos, foi realmente muito em-

polgante.

Além de não doer nada, é extremamente positivo sa-

ber que aquele singelo gesto será crucial na vida de al-

guém. Engraçado como um pequeno esforço pode nos 

fazer sentir tão grandiosos, muito embora ações como 

essa devessem ser parte do cotidiano, coisa simples. 

Bem, com certeza estou revendo algumas das minhas 

prioridades, como, por exemplo, dormir até tarde em um 

belo sábado.

Além de previamente assegurar a minha presença em 

todas as futuras campanhas do gênero, gostaria de in-

centivar a todos que ainda não puderam ir, por alguma 

razão, e dizer sinceramente que naquela manhã tão es-

pecial o maior beneficiado, com certeza, fui eu mesmo.

E para os céticos de plantão, não tem nem muito o 

que ponderar: a doação de sangue certamente é o me-

lhor exemplo de custo-benefício (e se talvez não for o 

melhor exemplo, com certeza é a melhor prática).”

Texto: D. Marinho

Outras evidências do sucesso das nossas ações são 

os dados obtidos em pesquisa junto ao Great Place to 

Work (GPTW). Nosso índice na categoria credibilidade é 

de 91%. No quesito camaradagem, alcançamos 93%. 

Sem dúvida, a Visagio é uma empresa de consultoria 

diferenciada e percebida como especial, tanto pelos seus 

colaboradores como por aqueles que desejam fazer par-

te dela. Através das ações demonstradas acima, a Visagio 

consegue colocar em movimento um ciclo virtuoso, em 

que cada vez mais pessoas com a cultura da empresa são 

atraídas, depois se sentem felizes na Visagio e dessa for-

ma constroem carreira conosco.

Leonardo Machado é sócio da Visagio.

VISAGIO ENGENHARIA DE GESTÃO      CONSULTORIA
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GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE

Paulo Ratinecas 
Angela Araújo Santos 

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos principais do futebol brasileiro, também é conhecido 

como Grêmio. O clube teve sua fundação em 15 de setembro de 1903, em Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul.  Com suas cores azul, preta e branca, o denominado Tricolor gaúcho já foi campeão 

da Copa Libertadores da América em duas ocasiões e campeão do mundo uma vez, além de ter 

vencido a Recopa Sul-Americana. 

O clube também se orgulha em comemorar a conquis-

ta de dois Campeonatos Brasileiros da Série A e um da Sé-

rie B, quatro Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil e, 

ainda, uma Copa Sul, além do Campeonato Sul-Brasileiro 

de Futebol de 1962. Por 36 vezes, brindou sua torcida com 

o título de Campeão Gaúcho. Atualmente, ocupa o quar-

to lugar no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, 

como publicado em dezembro de 2011.

O Grêmio é o clube de futebol com o segundo maior 

número de associados no país, segundo dados de 2012. O 

Tricolor possui 71 mil associados, e a renda que os seus só-

cios geram chega a R$ 3,5 milhões mensais (informações 

de julho de 2012).

A torcida gremista é a maior do Rio Grande do Sul e está 

entre as maiores do Brasil. De acordo com dados históricos 

de 16 investigações realizadas sobre torcidas brasileiras, 

o Grêmio tem o sexto maior contingente de torcedores, 

sendo o primeiro de fora do eixo Rio–São Paulo. Apenas 

Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco estão 

à sua frente. Ou seja, tem a maior torcida entre todos os 

times fora do eixo Rio–São Paulo. 

Em pesquisa realizada pela PLURI Consultoria, em ja-

neiro de 2012, com 10.545 pessoas de 144 cidades (sendo 

A PAIXÃO SOMENTE 
MUDA DE ENDEREÇO
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apenas um clube assinalado por pessoa, 21% dos 

entrevistados responderam não torcer para algum 

time), abrangendo todas as regiões metropolitanas 

e o interior do país, o resultado novamente revelou 

que o Grêmio possui a maior torcida do Sul do Bra-

sil e a sexta em todo o país. 

O Grêmio ficou com, aproximadamente, 5% da 

preferência dos entrevistados, representando 6,7 

milhões de torcedores no território nacional. O 

concorrente mais próximo (clube da Região Sul) é 

o Internacional, que contabiliza 5,8 milhões de tor-

cedores. 

No Rio Grande do Sul, conforme o Top of Mind 

da Revista Amanhã/Segmento Pesquisas, 50,4% 

dos gaúchos citaram o Grêmio como o time de 

futebol mais lembrado em 2012. Há 17 anos per-

manece sendo a agremiação de futebol mais lembrada 

pelos gaúchos.

A grande paixão de sua torcida, adicionada ao valor da 

sua marca, deu oportunidade a mais de 1.500 produtos se-

rem licenciados com a sua logomarca. Com isso, hoje, já 

possui 40 lojas licenciadas no Rio Grande do Sul.

CENÁRIO COMPETITIVO

MERCADO COM RECEITAS CRESCENTES 

E MAIOR PROFISSIONALIZAÇÃO

O futebol brasileiro é um mercado único em termos 

internacionais, pelos milhões de adeptos espalhados pelo 

País e pela paixão que o desporto mais popular do pla-

neta aqui desperta. Nos últimos anos, segundo análise da 

empresa Crowe Horwath RCS, os clubes brasileiros au-

mentaram consideravelmente a presença das torcidas nas 

suas receitas e a perspectiva para os próximos seis anos é 

extremamente otimista. A participação mais ativa das re-

ceitas geradas diretamente com o adepto de futebol ajuda 

os clubes a terem novos recursos para investir em equipes 

mais competitivas. Isso confirma uma satisfação dobrada 

para os apaixonados torcedores, que recebem um trata-

mento de cliente preferencial e também por verem as suas 

equipes cada vez mais competitivas.

A área Esporte Total da Crowe Horwath RCS conside-

rou em sua análise que o mercado brasileiro de clubes de 

futebol movimentou pouco mais de R$ 800 milhões em 

2003, superando R$ 1,7 bilhão em 2008. E a perspectiva 

até o Mundial no Brasil é 

bastante favorável, poden-

do superar R$ 3 bilhões no 

fim de 2014. A projeção foi 

fundamentada nos dados 

financeiros dos últimos 

seis anos e na construção 

de cenários futuros para o 

período de 2009 a 2014. 

Segundo levantamento da 

consultoria BDO Brazil, o 

faturamento dos 20 maio-

res times cresceu 27%, 

chegando a R$ 2,1 bilhões 

em 2011.

As receitas que mais 

evoluíram em termos percentuais são aquelas que estão 

mais associadas à melhoria do ambiente de negócios do 

mercado brasileiro, como a exploração dos recursos ge-

rados com projetos de marketing e venda de ingressos. A 

receita com TV, que ficou abaixo das outras fontes, apre-

senta grande evolução com o novo contrato em vigência 

da Rede Globo e Globosat para a Série A e para os próxi-

mos anos pela remuneração variável das vendas de pay 

per view, além de nova negociação para o triênio 2012-

2014. Os recursos com as transferências de atletas conti-

nuam sendo a principal fonte de receitas desse mercado 

e devem seguir crescendo nos próximos anos, mas abaixo 

da média das outras fontes.

As fontes com maior potencial de crescimento são as 

que se converterão em receitas com os estádios, que in-

cluem bilheteria, outros serviços nos jogos e atividades 

em dias em que não há partidas e ações de marketing, 

que, além de patrocínio e publicidade, englobam licen-

ciamento da marca e uma infinidade de realizações de 

mercado por intermédio dos parceiros ou diretamente 

com o torcedor.

As receitas com os associados apresentaram grande 

evolução nos últimos seis anos, impulsionados pelos recur-

sos gerados por alguns clubes com seus quadros sociais e 

especialmente com os novos projetos de sócio torcedor. 

Já os ganhos com patrocínio e publicidade resultaram 

diretamente na ampliação do interesse das empresas pa-

trocinadoras por essa estratégia de mercado, o que pos-
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sibilitou uma evolução dos valores das cotas de 

patrocínio e novas alternativas de exposição e as-

sociação de marcas patrocinadoras.   

Entre as variadas origens de receitas, os recursos 

provenientes da bilheteria são cada vez mais im-

portantes, pois apresentaram evolução nos últimos 

seis anos, consequência da melhora dos serviços 

com venda de ingressos e ampliação do preço mé-

dio das entradas, o que vem valorizando essa fonte 

a cada ano. Para os próximos anos, esse manancial 

de receita tem grande perspectiva de crescimen-

to, pela conversão da bilheteria em uma fonte mais 

ampla, que engloba outros recursos, conhecida na 

Europa como matchday, ou o dia do jogo, e pela 

perspectiva de novos estádios por conta da Copa 

de 2014. A frequência de público nos jogos e os 

hábitos de consumo desses espectadores se tor-

naram um dos mais importantes ativos no futebol 

europeu.

PROJEÇÃO EVOLUÇÃO DAS RECEITAS – 

MERCADO BRASILEIRO EM R$ MILHÕES

Os próximos anos serão muito positivos para o merca-

do brasileiro, que deve ir além do R$ 1,9 bilhão de receitas 

geradas em 2009, superando os R$ 2,6 bilhões de 2012 

e chegando ao fim de 2014 com a cifra de R$ 3 bilhões. 

Em um cenário mais otimista, especialmente com a ma-

ximização dos recursos gerados com os novos estádios 

e o aquecimento do mercado do futebol, graças à Copa 

de 2014, esse montante pode ultrapassar R$ 3,4 bilhões, o 

que dobraria o tamanho do mercado brasileiro entre 2009 

e 2014.

Segundo a análise da Crowe Horwath RCS para o perío-

do de 2009-2014 sobre o mercado brasileiro de clubes de 

futebol, ao fim de 2014, os recursos gerados com transfe-

rências de atletas devem ultrapassar os R$ 800 milhões; 

as cotas de TV e novas mídias, mais de R$ 700 milhões; 

e a receita de associados, outros R$ 500 milhões; com a 

exploração comercial da marca, são mais R$ 480 milhões, 

e com os estádios, outros R$ 400 milhões. As receitas com 

marketing, estádios e sócios devem representar 47% do 

total, uma melhora de 30 pontos percentuais em relação a 

2008, e 74 pontos percentuais, na comparação com 2003.

A realização da Copa do Mundo no Brasil pode ser o 

catalisador de investimentos 

para projetar uma perspectiva 

extremamente positiva para o 

mercado do futebol, graças à 

construção e reforma de está-

dios e também à ampliação do 

interesse midiático e mercado-

lógico pelo futebol brasileiro.

Os times de futebol preci-

sam se ambientar para esse 

novo cenário. Modernizando 

sua gestão, seus estádios e suas 

estratégias de marketing, agre-

gando valor para torcedores 

e patrocinadores, e também 

se habilitando para a captação 

de outros tipos de receitas. O 

esporte, que lidera um merca-

do em forte ascensão, oferece 

muitas oportunidades merca-

dológicas para quem estiver bem preparado e equipado.

MAIOR MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO, 

INDICATIVOS DA URGÊNCIA DE MUDAR

Para o Grêmio, a preparação para o futuro designava 

uma transformação drástica. Começava com a premência 

de se conceber um estádio moderno, de acordo com os 

novos tempos. O Olímpico não oferecia as condições para 

suprir as necessidades e as oportunidades vindouras.  Os 

estudos feitos confirmavam ser significativamente melhor 

construir uma Arena Multiuso do que reformar o Estádio 

Olímpico. 

Para ratificar essa tese, o Grêmio contratou com a Ams-

terdam Arena Advisory (AAA), da Holanda, um estudo de 

pré-viabilidade para a construção de um novo estádio. A 

análise compreendeu, também, o estudo para a reforma 

do Estádio Olímpico, a qual foi considerada desaconse-

lhável. Essa análise apoiou ainda a definição da modela-

gem do negócio, bem como as especificações técnicas 

da Arena.

Em 2007, foi oficializada uma carta-convite para os in-

teressados em investir na parceria de construção do novo 

estádio. As diretrizes básicas do projeto foram as indicadas 

pelo estudo da Amsterdam Arena Advisory. Após a apre-
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sentação de diversos investidores, em março de 2008 

ocorreu a seleção final, indicando como vencedora a pro-

posta da Construtora OAS Ltda. e seu respectivo projeto 

arquitetônico e plano de negócios. A proposta vencedora 

contemplou a construção de estádio novo, na modalidade 

Arena, no bairro Humaitá.     

O valor total da construção, apenas da Arena, está esti-

mado em torno de R$ 600 milhões. Parte será paga com o 

valor do terreno do Estádio Olímpico, que será entregue à 

OAS. Além da participação da OAS de 35% do lucro líquido 

ajustado da Arena, a partir do primeiro ano de atividades. 

As receitas de bilheteria, bares, restaurante, naming rigths, 

locação de cadeiras e de camarotes serão arrecadadas 

pela empresa gestora. Esta arcará com todos os custos e 

despesas da Arena, de forma que os pagamentos a serem 

feitos ao Grêmio serão líquidos.

As verbas diretas do futebol – venda de jogadores, pro-

paganda na camiseta, verba de TV, as chamadas receitas 

de marketing e o quadro social – serão receitas do Grê-

mio, sem nenhuma participação da OAS. Como as parce-

las a serem recebidas pelo Grêmio relativas à Arena serão 

líquidas, essas poderão, segundo a gestão do clube, refor-

çar os recursos destinados ao futebol.

A ARENA

A Arena é o primeiro complexo no Brasil, construído 

a partir do zero, que contempla os mais altos índices de 

exigência da atualidade. O seu projeto foi concebido por 

arquitetos europeus que utilizaram conceitos modernos 

já implantados na construção de Arenas por vários países. 

Além disso, a concorrência promovida pelo Grêmio exi-

gia que os participantes construíssem um estádio diferen-

ciado no mercado brasileiro, com padrão de segurança e 

conforto muito acima da média usual do país. O estádio 

atende a todos os itens dos cadernos de encargos da FIFA.

Um estádio de 60 mil lugares, com capacidade para 

receber jogos oficiais da FIFA, além de espetáculos e sho-

ws, integrado a um complexo multiuso com um centro de 

convenções de mais de 20 mil metros quadrados, um hotel 

com 240 apartamentos, um shopping center, um centro 

empresarial, uma área residencial e 5.300 vagas de esta-

cionamento. Serão 60.540 espectadores (cadeiras 100% 

cobertas), distribuídos em quatro anéis: 20.380 cadeiras no 

primeiro anel; 8.848 cadeiras no segundo (setor Gold); 130 

camarotes com capacidade para 2.728 pessoas; 23.470 ca-

deiras no anel superior e área da Geral para 5.114 pessoas. 

O primeiro e o quarto anéis têm os ingressos mais econô-

micos. A ocupação foi baseada em critérios técnico-cientí-

ficos analisados por consultorias contratadas, inclusive com 

trabalho da Fundação Getulio Vargas, considerando princi-

palmente comportamentos médios históricos de público.

O complexo da Arena, o novo portal da capital gaúcha, 

está no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre, na 

entrada da cidade. O local é conhecido como um bair-

ro essencialmente residencial e também por estar pró-

ximo do aeroporto e do Trensurb (sistema de transporte 

por trens que liga Porto Alegre à Região Metropolitana). A 

área da Arena, quatro vezes maior do que a do Olímpico, 

contempla 192 mil m2 de área construída, contra os atuais  

56 mil m2 do Olímpico.

A Arena do Grêmio é a realização de um sonho que 

vem ao encontro da necessidade do clube: construir uma 

grandiosa trajetória junto à sua torcida. O fato ocorre em 

um momento ideal. A aproximação de uma Copa do Mun-

do e a visibilidade que esse evento traz para o Brasil e para 

Porto Alegre é a alavanca desse crescimento.

CONSTRUINDO O FUTURO, 

VIVENDO OUTRO PATAMAR

Ancorados por suas próprias expertises e embasados 

por modernas práticas de gestão e marketing inerentes 

aos segmentos do futebol e do entretenimento, Grêmio e 

OAS elaboraram um plano de negócios.  O plano cobre o 

empreendimento com uma eficaz sistemática de comer-

cialização que oportuniza transformar a Arena e seu en-

torno numa das mais modernas praças de esportes, lazer 

e negócios do mundo. 

Conveniência, conforto, ergonomia, segurança e, so-

bretudo, belos espetáculos e muitas opções de convi-

vência e bem-estar farão parte do dia a dia dos gremistas, 

que poderão exercer sua paixão cercados de vantagens 

e diferenciais que só um clube do porte do Grêmio tem 

condições de oferecer à majoritária torcida do Sul do país.

A média de público do Grêmio em jogos no estádio 

Olímpico ficava em torno de 20 mil pessoas e, em torneios 

como Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores da Amé-

rica, chegava a mais de 40 mil torcedores. Com a inau-

guração da Arena, esse público médio tende a aumentar, 
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pelas facilidades de acesso e pela experiência única em 

uma praça de futebol no Brasil.

Além das partidas de futebol, a Arena ainda terá como 

atrações restaurantes, lanchonetes e outros serviços de uso 

contínuo, como nos melhores estádios do mundo. Está 

prevista a comercialização de naming rights (uma empre-

sa dando o nome ao empreendimento como um todo),  

pouring rights (exclusividade no fornecimento de comi-

das e bebidas) e patrocínio por setor de bancadas, além de 

espaços exclusivos para patrocínio e camarotes – locais 

aonde, por exemplo, uma empresa pode levar seus clientes 

para assistir a jogos e espetáculos com máximo conforto. 

O empreendimento terá ainda um complexo empresarial/

comercial, shopping center, o maior centro de convenções 

do Rio Grande do Sul, salas comerciais, hotel, edifício-ga-

ragem e complexo habitacional. Portanto, as possibilidades 

de uma marca ter visibilidade e destaque em um lugar tão 

grandioso são inúmeras, e esse fato certamente mudará o 

cenário econômico, cultural e esportivo de Porto Alegre.

DESAFIO: FAZER A TRANSIÇÃO 

ENTRE O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO

O obstáculo a ser transposto era, simultaneamente, 

celebrar o passado de glórias do Olímpico e sensibilizar a 

paixão gremista pelo novo estádio. 

Era fundamental perpetuar a história desses anos no 

Olímpico. Todas as glórias, as maiores conquistas e até 

as tristezas. A trajetória tricolor deveria seguir portento-

samente rumo à Arena, assim como ocorreu quando da 

saída da Baixada, seu primeiro estádio. Uma nova casa 

moderna, segura e confortável, que vangloria suas vitórias, 

estava sendo edificada. Um estádio vivo, funcional, aberto 

o ano todo, com shopping, centro de convenções, hotel. 

Tudo com uma localização privilegiada, na entrada da ci-

dade, priorizando e favorecendo o torcedor do interior e 

da Região Metropolitana. 

Um ano para se despedir do Olímpico e renovar a pai-

xão pelo Tricolor na sua nova moradia. O intenso senti-

mento da torcida seria expresso em um novo local, um 

lugar singular para clamar e exercitar o seu amor. A paixão 

estava somente mudando de endereço.

O desafio era envolver, comprometer e motivar a tor-

cida gremista para a mudança de endereço. Era preciso 

fazer do processo de transição do último ano no Estádio 

Olímpico um projeto de amor pelo clube, criando ações 

que agregassem valor sentimental e financeiro para o 

Grêmio, sem que isso gerasse sentimentos negativos de 

melancolia com relação ao Olímpico, reconhecido como 

berço de inúmeras vitórias do Tricolor gaúcho.

OBJETIVOS DE MARKETING

MOBILIZAR OS GREMISTAS: 

MAIS ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO

Envolver cada vez mais uma torcida apaixonada e faná-

tica como a do Grêmio era essencial. 

Mobilizar a nação gremista para o processo de transi-

ção entre o Olímpico e a Arena era primordial. 

Celebrar a transição reverenciando o passado, mas 

apreciando o presente e festejando o futuro. A melancolia 

de abandonar um estádio que proporcionou tanta alegria 

e emoção deveria ser minimizada em prol de um tom de 

celebração e festa em agradecimento ao estádio. E de 

uma transferência que, além de agregar valor, traria um 

novo cenário para o Grêmio. Ao mesmo tempo, era im-

portante mostrar ao torcedor ainda desinformado sobre 

todas as qualidades da Arena, e como esse novo cená-

rio seria benéfico ao clube. Uma ótima oportunidade para 

conclamar os torcedores para ampliar a onda de amor e 

alegria de ser gremista. 

AGREGAR MAIS VALOR À MARCA

A mudança de patamar institucional, com um projeto 

de modernização e de alto impacto como a Arena, impli-

cava agregar valor à marca Grêmio junto aos torcedores 

e à sociedade gaúcha, brasileira e mundial. Para propor-

cionar um nível superior para o Grêmio, alavancando sua 

marca, seus valores, seus serviços e a qualidade de seu fu-

tebol, era fundamental consolidar a percepção de valor a 

uma marca já multicampeã.

INCREMENTAR O PATAMAR 

DAS RECEITAS DE MARKETING

Aproveitando o momento positivo, o Grêmio objetiva-

va fomentar suas receitas. Desde a arrecadação com os 

jogos, passando pela renda com produtos e serviços e in-

crementando o coeficiente dos valores da negociação de 

seus patrocínios e outras fontes de receita (quadro social, 

licenciamentos, merchandising, venda de produtos, fran-
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quias e outras), utilizando oportunamente o Olímpi-

co e a Arena como os grandes catalisadores desses 

processos. 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

CELEBRAR O OLÍMPICO, 

CONHECER E SE APAIXONAR PELA ARENA

O cenário confirmava a relevância de desenvol-

ver uma estratégia que mexesse com a emoção e 

sensibilidade dos gremistas. Mostrava-se impres-

cindível planejar ações que celebrassem a despe-

dida do Olímpico e proporcionassem envolvimento 

e comprometimento com a Arena. A estratégia era 

reforçar o foco no relacionamento com o torcedor: 

mais interatividade, mais serviços, ainda mais rela-

cionamento. 

A paixão pelo Grêmio não tem limites. Além 

de ter a maior torcida entre os clubes de futebol 

da Região Sul e uma das seis maiores do Bra-

sil, o Grêmio usufrui de uma galeria de simpa-

tizantes que vivem um estrondoso fervor pelo 

clube. Torcedores que sabem tudo do time. Das suas 

conquistas, da sua história e de seus projetos. A fim 

de intensificar essa relação, era necessário fazer uma 

convocação para a Nação Tricolor. O Grêmio precisava 

se embrenhar em um processo de envolvimento com 

a paixão de sua torcida na despedida do Olímpico e 

na transição para o novo estádio. Uma forte agitação 

deveria ser promovida. 

Embora a paixão gremista estivesse apenas mudando de 

endereço, o grande desafio era sensibilizar, mobilizar, envol-

ver e comprometer a torcida nesse projeto, dado o grande 

apreço do torcedor pelo Estádio Olímpico e o baixo apelo 

emocional, até aquele momento, pelo novo espaço, a Arena.

AGREGAR VALOR À MARCA GRÊMIO: 

PREPARAR PARA O NOVO CENÁRIO 

A Arena proporcionará ao Grêmio o desenvolvimento de 

um processo de valorização da marca, elevando-o a outro 

patamar institucional e promocional em consequência des-

se novo atributo de valor. 

É o único clube brasileiro que já conta com uma nova 

Arena multiuso própria.

O potencial da marca, a credibilidade da gestão e, es-

pecialmente, a força da torci-

da tricolor deram condição de 

realizar esse grande empreen-

dimento, que deverá propor-

cionar um futuro ainda mais bri-

lhante ao Grêmio. Assim como 

deu um grande salto quando 

saiu do seu primeiro estádio e 

foi para o Olímpico, uma nova 

era de conquistas seria po-

tencializada a partir da Arena. 

Ampliar as receitas, equacionar 

o passivo, investir no futebol 

e modernizar a estrutura ad-

ministrativa, tornando-se um 

clube moderno, competitivo e 

cada vez mais forte. Essa era a 

nova ordem. 

A Arena viria a apresentar 

uma série de oportunidades 

para empresas que quisessem 

associar suas marcas a um empreendimento de qualidade 

e com eventos de primeira linha. Uma área com 30 mil 

m2 foi planejada para permitir um aproveitamento nobre, 

em um local de uso garantido o ano inteiro, e não apenas 

durante as partidas de futebol.

Por outro lado, a emoção e sensibilização da despedi-

da do Olímpico oportunizava que fossem desenvolvidas 

ações que possibilitassem gerar valor a este importante 

momento histórico na trajetória do clube. Era essencial 

lembrar as glórias, os momentos mágicos, a história desse 

estádio que tanto representa para os gremistas.

A geração de produtos, serviços e novas fontes de re-

ceita sinalizava ser de suma importância. Para criar dife-

renciais que oferecessem mais ganhos, era preciso inves-

tir no seu passado, presente e futuro. O Grêmio deveria 

apostar tanto na emoção da despedida do Olímpico quan-

to na euforia pela Arena para atrair mais público para os 

jogos, para visitações ao memorial, para compras de pro-

dutos em suas lojas. Como também na criação de linhas 

específicas de produtos retrô (camisetas históricas, linhas 

casuais, artigos pessoais etc.) alusivos ao Olímpico. Enfim, 

desenvolver oportunidades de receitas que proporcionas-

sem mais vendas e arrecadações.

A Arena 
proporcionará 
ao Grêmio o 
desenvolvimento 
de um processo 
de valorização 
da marca, 
elevando-o a 
outro patamar 
institucional e 
promocional em 
consequência 
desse novo 
atributo de valor
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PLANO DE AÇÃO

O momento histórico vivenciado pelo Grêmio – a 

despedida do Olímpico e as boas-vindas à Arena – 

eram motivos de celebração e propiciavam um clima 

favorável para o desenvolvimento de ações que trou-

xessem mobilização, envolvimento, comprometimen-

to da torcida gremista e da sociedade como um todo. 

Tratava-se de um acontecimento relevante. Um marco 

na história do futebol, não só gaúcho, mas brasileiro.

Ações foram planejadas e desenvolvidas para 

atingir os objetivos de marketing e colocar em prá-

tica as estratégias traçadas. A implementação foi 

feita com rapidez, qualidade e com a intensidade 

necessária para atingir os resultados almejados.

MOBILIZANDO A TORCIDA, 

CRIANDO MAIS VALOR PARA A MARCA

O projeto de fortalecimento da relação com os tor-

cedores surgiu para incentivá-los a vivenciar o último 

ano do Olímpico, solidificando os seus elos com o clu-

be e a força da paixão pela história e pela criação con-

junta de um futuro que se aproximava. O projeto con-

cebido aliava a mobilização, o desenvolvimento de produtos 

e um calendário de atividades institucionais e promocionais.

Uma campanha de cunho emocional e afetivo foi de-

senvolvida pela SLM Comunicação & Marketing. O objeti-

vo primordial era enaltecer o momento, buscando focar o 

sentimento nostálgico e emocional dos torcedores, bem 

como agregar valor à marca, criando um ambiente me-

morável, não de melancolia, mas de festa pela despedida 

do Olímpico e as boas-vindas às vitórias futuras.

A campanha denominada “Viva o Olímpico” teve várias 

fases, que buscavam potencializar o clima do último ano 

com celebração, lembrança dos bons momentos e o con-

vite para vivenciar e se integrar à ocasião histórica. O pro-

jeto foi dividido em diferentes momentos:

PROJETO OLÍMPICO: 1° MOMENTO 

O OLÍMPICO TE ESPERA

Objetivo

Chamar a atenção da torcida para o Olímpico.

Estratégia

Criação de um clima preparatório.

Mensagem

“O Olímpico te espera.”

Algumas realizações

> Apresentação ofi-

cial do jogador Kleber na 

Arena, evidenciando o 

novo estádio

> Cerimônia de apre-

sentação

> Entrevista coletiva

> Sessão de autógrafos 

na loja oficial do Grêmio

> Divulgação de men-

sagem motivacional: “O 

Olímpico te espera.”

> Aproveitando o fluxo 

em direção ao litoral: sequ-

ência de fronts na Estrada 

do Mar e painel na BR-101

> Vídeo dos jogadores 

Moreno e Kleber convo-

cando a torcida para o último Gauchão no Olímpico

> Anúncio de abertura do campeonato

> Implantação de canais oficiais do Grêmio no Face-

book, Instagram e Twitter, visando aumentar a presença da 

marca nas redes sociais

PROJETO OLÍMPICO:  2° MOMENTO 

EM 2012, VIVA O OLÍMPICO

Objetivo

Evitar um clima de despedida/Fazer de 2012 um ano 

histórico.

Estratégia

Criação de um conceito (em tom de celebração) in-

centivando a torcida a participar intensamente da vida do 

clube em 2012.

Mensagem

Em 2012, viva o Olímpico!

Algumas realizações

> Valorização da chegada do técnico Luxemburgo

O projeto de 
fortalecimento da 
relação com os 
torcedores surgiu 
para incentivá-los 
a vivenciar o último 
ano do Olímpico, 
solidificando os seus 
elos com o clube e 
a força da paixão 
pela história e pela 
criação conjunta de 
um futuro que se 
aproximava
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> Ações de valorização da Copa do Brasil

> Sessão de autógrafos na loja 

> Capa + matéria no Guia da Partida (revista editada 

pelo Grêmio, distribuída gratuitamente em dias de jogos, 

visando à criação de mais um apelo para que o torcedor 

comparecesse ao estádio)

> Anúncio de convocação para os torcedores compa-

recerem aos jogos

> Ambientação da loja 

> Aniversário de Porto Alegre (ações de homenagem)

> Anúncio no jornal

> Troca da bandeira do Grêmio no Olímpico e na Arena 

pela bandeira de POA

> Exploração comercial da parceria Kleber e Moreno

> Criação das marcas Gladiador e Flecheiro para aplica-

ção em camisas

CRIAÇÃO DE FLUXO MAIOR 

DE FORMA CONSTANTE AO OLÍMPICO

A campanha Viva o Olímpico visou incrementar o fluxo 

de frequência ao estádio. Em relação a jogos, eventos fre-

quentes, memorial e lojas, diversas ações foram desenvolvi-

das, buscando atrair o público. Por exemplo, nas terças-fei-

ras (dia de menor movimento normalmente no Olímpico), 

foram realizadas sessões de autógrafos na loja e no memo-

rial e promoções especiais (loja e quadro social). 

Para agregar mais valor à marca, foram realizados:

> Criação da campanha Viva o Olímpico, enaltecendo 

a história e buscando o emocional nostálgico do torcedor

> Releases constantes e ações de comunicação junto à 

grande mídia

Para marcar a abertura do Brasileirão, gremistas foram 

convidados a eleger uma seleção que iria eternizar os cra-

ques do Olímpico: 11 jogadores + treinador. Essa campa-

nha foi realizada unicamente via cédulas de papel no es-

tádio; a votação via internet foi descartada, pois o objetivo 

era justamente incrementar o fluxo de pessoas naquele 

local, tanto em datas de jogos quanto em dias normais.

Inicialmente, os torcedores foram convidados a votar, 

em dias de jogos no Olímpico, nos jogadores (em cada 

posição) que julgavam os melhores da história do estádio. 

Após a consolidação dos resultados da primeira etapa, a 

cada jogo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio disponibi-

lizou cédulas para votação com os três finalistas mais vo-

tados para cada posição (uma posição por jogo).  

NOVOS PRODUTOS, NOVAS RENDAS

Para ampliar a receita, vários produtos e serviços foram 

lançados, como:

> Desenvolvimento de produtos com a criação das 

marcas Olímpico e Arena

> Lançamento das linhas do patrocinador esportivo 

(Topper): 1º e 2º uniformes (o 1º, inspirado na camisa de 

1954, ano da inauguração do Olímpico)

> Linha casual Topper

> Linha Black

> Linha de camisas “castelhanas”

> Criação da Colônia de Férias Tricolor: três dias com 

programações para crianças inscritas, com recreação, ati-

vidades etc.

> Campanhas de marketing utilizando o apelo de “últi-

mo ano do Olímpico” para incentivar novos sócios, bem 

como facilitar aos sócios antigos colocarem seus títulos 

em dia e também migrar para a nova Arena

> Pacote de jogos para o Brasileirão 2012 com o apelo 

para o torcedor “viver o Olímpico em cada jogo”. O pacote 

é um estímulo financeiro aos sócios para a aquisição de 

ingressos, pois quem compra concorre a prêmios, como 

assistir à partida no camarote (dois sócios por partida), 

entrar com o time em campo (dois sócios por partida) e 

participar de um dia com a delegação (um sócio por jogo)

COLEÇÃO DE UNIFORMES HISTÓRICOS

Uma viagem no tempo com o lançamento da linha de 

camisas inspiradas em anos históricos pelo Grêmio e To-

pper: inauguração do Olímpico (1954) e Supercampeona-

to Estadual (1962). Um evento com a presença de 3 mil 

torcedores e, em apenas seis dias, as vendas das camisas 

corresponderam a 50% do faturamento de um mês de 

GrêmioMania, incluindo todos os produtos.  

COLEÇÃO EM HOMENAGEM AOS 

TÍTULOS HISTÓRICOS DA DÉCADA DE 1980

O canteiro de obras no Humaitá recebeu centenas de 

gremistas em noite que lembrou o passado e celebrou o 

futuro do Grêmio. Com as obras da futura Arena Tricolor 

como pano de fundo, foi realizado um evento para lançar 
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a nova linha de roupas Casual Grêmio-Topper 2011, a co-

leção exclusiva do ídolo Renato Portaluppi e o novo site da 

Arena. O evento foi transmitido ao vivo pela Grêmio TV. A 

cerimônia começou com o telão fazendo uma viagem no 

tempo de volta aos anos 1980, com apresentação de ima-

gens de tudo aquilo que foi sucesso na época em que o 

Tricolor conquistou seus maiores títulos. Na sequência, foi 

apresentada a coleção que homenageia os 30 anos da con-

quista do primeiro título brasileiro pelo Grêmio, em 1981. 

CRIAÇÃO DA COLEÇÃO BLACK 

> Produção de camisa de jogo preta e da linha casual de 

camisas, com motivação de “balada.”

> Produção de uma festa eletrônica para lançamento

> Convidados formadores de opinião do mundo fashion

> Lounge especial com venda das camisas no local

> Ações promocionais em pontos badalados de Porto 

Alegre

GRAMADO: RECORDAÇÃO PARA SER GUARDADA

O torcedor gremista terá a oportunidade de levar para 

casa um pedaço da grama do Estádio Olímpico. A pré- 

venda das porções do campo da Azenha, bem como de 

outras “partes” do Olímpico, deverá iniciar em outubro.

RÉPLICA DO ESTÁDIO OLÍMPICO

Um dos produtos que viraram sensação foi uma réplica 

do Olímpico, que obteve um salto nas vendas e teve outras 

versões durante o segundo semestre de 2012. O Grêmio 

planeja mais produtos em alusão ao estádio na sua loja, 

além de outras ações e produtos que sejam atrativos ao 

público. 

UM ABRAÇO EMOCIONADO 

DE DESPEDIDA AO OLÍMPICO

Na data de comemoração aos seus 109 anos (15 de se-

tembro de 2012), o Grêmio realizou uma ação muito es-

pecial: “Abraço ao Olímpico.” A concepção da ideia partiu 

da própria torcida e o Grêmio coordenou a ação. Além de 

celebrar a data, o objetivo era homenagear a atual morada, 

que se despedirá em dezembro. 

A concentração iniciou às 9h30min e o “abraço” ocor-

reu a partir das 11h. Todos os mais de 20 mil torcedores 

presentes estavam usando uma camisa de jogo do Grê-

mio, ou a camisa alusiva ao evento, que foi comerciali-

zada pela GrêmioMania do Olímpico e na loja virtual, na 

internet.

A iniciativa surgiu por parte dos torcedores, por meio de 

conversas pela internet. Uma página temática foi criada no 

Facebook e a ideia foi sendo amadurecida, tricolores cur-

tindo e compartilhando o mesmo desejo de celebração da 

despedida. Uma grande emoção para todos ver o velho 

casarão recebendo esse afago. 

Com certeza, foi uma homenagem para entrar não só 

para a história do Grêmio, como também de Porto Alegre.

A despedida do Olímpico: momentos com uma pro-

gramação intensa de atividades para os últimos dias do 

estádio.

> Jogo da Seleção Histórica 

> O último Grenal no estádio

> Leilões de venda de patrimônio

> Culto ecumênico

> Show da Madonna

ESPAÇO ARENA NO OLÍMPICO

A nova casa do Tricolor gaúcho ficou pronta em de-

zembro de 2012. Desde junho de 2011, os torcedores ti-

veram a oportunidade de conhecer mais intimamente a 

Arena, no espaço construído no Estádio Olímpico. Um lo-

cal para os torcedores irem se ambientando com a casa e 

apoiarem ainda mais a realização desse sonho. 

O Espaço Arena, com 180 m², mostrou ao torcedor do 

Olímpico como sua nova casa seria e como estava sendo 

construída. No coração do salão, uma maquete retratava 

perfeitamente como ficaria a obra quando finalizada. O 

ambiente dispôs ainda de duas TVs de LCD, com 60 pole-

gadas. Na primeira, eram transmitidas imagens em tempo 

real do andamento da construção. Na outra, eram exibidos 

filmes e vídeos marcantes na história do clube. O som am-

biental transmitia a emoção que os torcedores sentem ao 

vibrar com o seu time. 

Outro destaque do lugar foram os painéis contando 

toda a trajetória da obra da maior arena da América Lati-

na. Projetos, plantas e demonstrações do contexto urba-

no eram algumas das imagens que ilustravam o ambiente. 

Pessoas treinadas permaneciam no local, repassando in-

formações comerciais e institucionais da Arena gremista. 

O projeto do espaço foi inspirado no novo estádio. O 
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conceito do local tem a mesma linguagem da Are-

na do Grêmio, moderna, com arquitetura minima-

lista. 

O local possui, ainda, bancos em forma de letras, 

onde está escrito o nome da nova casa gremista, 

com uma grande foto da obra, para os visitantes re-

gistrarem sua passagem pelo setor. 

VALORIZAÇÃO DA ARENA, REFORÇANDO 

SEUS ATRIBUTOS E SUA ATRATIVIDADE

Para agregar valor à Arena, e fomentar uma rela-

ção de amor ao novo estádio, diversas realizações 

foram implementadas. O foco institucional privile-

giou a apresentação do projeto em eventos empre-

sariais e setoriais (marketing esportivo), objetivando tam-

bém a captação de patrocinadores. A prioridade foi para 

grandes eventos nacionais e internacionais.

Para os torcedores e para a sociedade, a primazia foi 

uma gama de ações de relacionamento, promoção e en-

volvimento. Apresentar a nova casa para os donos de uma 

antiga paixão era o tema de dezenas de atividades. Assim 

foi sendo construída uma relação cada vez mais sólida en-

tre a Arena e os milhões de gremistas que podiam acom-

panhar a construção do seu novo endereço de forma pre-

sencial ou virtual. Sempre com muita emoção e alegria por 

fazerem parte desse acontecimento.

Um dos principais eventos foi a inauguração, em no-

vembro de 2011, do Arena Bus: um novo ônibus do Grê-

mio, de uso principalmente do Departamento Consular do 

clube. O veículo, todo tematizado com imagens da nova 

Arena, objetivava fomentar o interesse pelo novo estádio e 

marcar a sua presença em eventos realizados pelo Grêmio 

no interior do estado, bem como em outras localidades, 

regiões em que o torcedor, sempre ávido por notícias do 

Tricolor, normalmente tinha um contato pequeno com o 

time, em função de estar distante da capital. 

O ônibus sempre tinha, em seu interior, uma grande 

maquete da Arena, expondo-a nas localidades, chamando 

a atenção de qualquer um que passasse. O veículo apre-

sentava também outras atrações, como uma equipe de 

profissionais distribuindo panfletos e folders com a apre-

sentação da Arena, um estande com produtos oficiais da 

Loja GrêmioMania e um braço do Quadro Social arreca-

dando novos associados aonde quer que fosse. 

Outra atração era a mon-

tagem de um cenário repre-

sentando o estádio Olímpico, 

no qual o torcedor podia fazer 

fotos ao lado da réplica fiel da 

taça da Copa Libertadores con-

quistada pelo Grêmio em 1983 

e 1995. Somente de novembro 

de 2011 até agosto de 2012, o 

Arena Bus percorreu mais de  

24 mil km, levando a marca 

Grêmio em mais de 100 even-

tos, até mesmo no Rio de Ja-

neiro. Além dos benefícios 

institucionais, essa iniciativa constituiu-se em um dos 

principais fatores para o incremento da base de sócios do 

Grêmio no interior do estado.

ARENA DO GRÊMIO NA EXPO 

ESTÁDIO 2011, EM SÃO PAULO 

A Expo Estádio, o maior evento focado em infraestrutu-

ra e equipamentos para estádios e instalações esportivas 

do Brasil, contou com a participação de mais de 200 em-

presas nacionais e alguns pavilhões internacionais. 

Para avançar no relacionamento com fornecedores e 

parceiros comerciais interessados em fazer parte do está-

dio mais moderno da América Latina, o Grêmio, além de 

produzir um estande, levou para São Paulo o Arena Bus. 

Uma infraestrutura completa, com lounge, espaço para 

reuniões, monitores de TV, ambientes com imagens do 

Estádio. Importante ação para agregar valor à marca e au-

xiliar na prospecção de negócios para a Arena.

ARENA: AÇÕES NO LITORAL GAÚCHO

Para promover uma aproximação entre o novo estádio 

do Grêmio e os torcedores que estavam na praia, foram 

desenvolvidas ações pontuais.

Uma delas foi quando a promoção Arena do Grêmio 

invadiu as areias de Capão da Canoa e Atlântida, no litoral 

norte do Rio Grande do Sul, com foco principalmente nos 

torcedores do interior que estão em férias. O objetivo da 

ação foi promover uma aproximação entre o novo está-

dio do Grêmio e esses torcedores. O Arena Bus, ônibus 

temático da Arena, movimentou o litoral. Uma forma de 

Para agregar 
valor à Arena, 
e fomentar 
uma relação de 
amor ao novo 
estádio, diversas 
realizações 
foram 
implementadas
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contemplar os veranistas com atenções voltadas ao 

torcedor, como a distribuição de centenas de ban-

danas e camisetas. Os gremistas comemoraram a 

ideia e ainda se divertiram.

A CONSTRUÇÃO DA ARENA EM 

TEMPO REAL PARA ACOMPANHAR A HISTÓRIA

Para acompanhar em tempo real a construção 

da Arena e mobilizar ainda mais a torcida tricolor, 

foi desenvolvido o site da Arena, que foi atualizado 

de hora em hora com fotos feitas no canteiro de 

obras. A home page contava também com espaço 

para depoimento de torcedores, notícias atualiza-

das diariamente e uma timeline com todas as notícias des-

de o início da obra.

O objetivo foi deixar um registro histórico, completo e 

detalhado. Os torcedores dispunham de um lugar especial 

no site da Arena – www.arena.gremio.net; as postagens 

de fotos e frases enviadas ficavam gravadas na tela do site 

oficial. Além disso, foi viabilizada a inserção de vídeos para 

serem postados no portal. O espaço, destinado para toda 

a nação tricolor, fomentava aqueles que quisessem hos-

pedar um depoimento de apoio e incentivo em relação à 

nova casa do Grêmio. A participação dos torcedores no 

processo de construção da obra foi emocionante, pois to-

dos, gremistas do mundo inteiro, podiam fazer parte des-

se acontecimento, deixando sua marca na edificação da 

Arena.

NOVO MEMORIAL NA ARENA 

O projeto do novo memorial gremista contará com a 

utilização das tecnologias mais modernas do mundo. Mais 

do que transmitir informação sobre o clube, deseja, so-

bretudo, irradiar muita emoção. Numa área de cerca de  

1.500 m2, que ficará abrigada em dois pavimentos da Are-

na, será criado o espaço destinado ao Estádio Olímpico. A 

história de conquistas e glórias do Olímpico será contada 

e preservada com a nova casa.

VISITAÇÃO ÀS OBRAS DA ARENA: 

ESPAÇO DO TORCEDOR

Para proporcionar a visitação e a contemplação do novo 

estádio, todos os interessados foram convidados a acom-

panhar de perto a evolução das obras da futura Arena do 

Grêmio. Com um conceito ar-

quitetônico arrojado e moder-

no, o Espaço do Torcedor foi a 

primeira ação das iniciativas de 

gestão entre os parceiros OAS 

e Grêmio. O espaço abriga, em 

dois andares de 360 m² cada, 

uma loja com roupas e acessó-

rios da Arena e do clube, além 

de um bar/café, lounge com 

maquete, materiais informati-

vos e uma área administrativa 

com sala de reuniões. Distante 

apenas 30 m da obra, ela pode ser vista com toda a segu-

rança através de um mirante com 7 m de altura. Além de 

proporcionar uma maior interatividade com a obra, a ação 

gera receitas com as visitações. 

O PROCESSO DA MIGRAÇÃO 

DOS ASSOCIADOS PARA A ARENA

Os primeiros a escolherem seu lugar na Arena foram os 

sócios do Grêmio, que tiveram prioridade nessa escolha. 

Com exceção dos sócios torcedores, todos os sócios do 

Grêmio têm um lugar na Arena e, por isso, foram chama-

dos para fazer a sua migração.

O Grêmio enfrentou o desafio de tranquilizar seus só-

cios, já que estes se mostravam preocupados com seus 

benefícios e com os valores que pagariam para ter seu es-

paço na nova casa. Além disso, estavam muito ansiosos 

sobre as datas de migração e como ela funcionaria.

Paralelamente, também foi necessário valorizar a Arena, 

uma vez que os valores de mensalidades para os sócios no 

novo estádio são maiores. Era importante fazê-los enten-

der que estariam migrando para um estádio com qualidade 

e atributos muito superiores, justificando o investimento.

A esquematização do processo de migração foi mon-

tada pelo Grêmio, facultando aos torcedores migrar com-

parecendo ao quadro social do clube ou acessando o site 

arena.gremio.net/migracao. A ação foi feita por “lotes”, 

sendo que a cada semana um grupo de sócios era convi-

dado a migrar.

A comunicação para a migração dos sócios do Grêmio 

privilegiou a valorização do novo estádio e a história do 

Grêmio. O objetivo era buscar a empatia da torcida com a 
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nova etapa e tranquilizá-los com a mudança.

As peças trouxeram o conceito “Falta pouco, mas não 

falta o mais importante”, no qual foi destacado que faltava 

pouco tempo para a inauguração da Arena, mas o mais 

importante já se possuía: a história Tricolor e, a partir de 

agora, os sócios do Grêmio.

O lançamento da migração contou com intensa cam-

panha em jornais, apoiada por e-mail marketing enviado 

aos sócios do Grêmio.

Como material de apoio, foi distribuído um fôlder no 

quadro social do clube, com todas as informações, no 

momento em que os sócios faziam sua migração.

A migração foi dividida entre dez grupos. Por meio de 

uma intensa campanha foram divulgados o conceito, as 

datas e os grupos de migração.

Como sustentação de toda essa mídia, foi utilizado e-

-mail marketing para os sócios, volantes e faixas de campo 

nos jogos no Olímpico que antecederam o início da mi-

gração dos grupos. 

O MARKETING INTEGRADO 

COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA

O Grêmio empregou o marketing na sua forma mais 

ampla e profunda, desde a concepção do produto (Are-

na) até a definição dos objetivos mercadológicos e o pla-

nejamento das estratégias que possibilitaram mapear as 

suas ações. A sinergia entre as diferentes ferramentas de 

marketing possibilitou não só otimizar os resultados, mas, 

ainda, contribuir para que o sucesso fosse alcançado com 

a rapidez e qualidade necessárias. 

O marketing integrado conciliou ferramentas como pes-

quisa, concepção de produtos e serviços especiais, promo-

ção de venda, intensa campanha publicitária multimídia, 

merchandising, ponto de venda (lojas), marketing direto, 

mídia digital, relações públicas, marketing interativo, venda 

pessoal e brindes, entre outras. As mídias sociais também 

foram intensamente utilizadas (Facebook, Twitter, Insta-

gram e Foursquare), com promoções e ações específicas 

para cada uma delas. No total, foram mais de 2,5 milhões de 

adesões e postagens entre janeiro e agosto de 2012.

Com o intuito de estreitar laços, agregar mais valor à 

marca e incrementar o patamar de suas receitas financei-

ras, o Grêmio empreendeu uma comunicação envolvente, 

comprometida e transparente, que solidificou o relacio-

namento com os gremistas de todas as querências. E os 

resultados vieram.

Um processo corajoso foi empreendido. A experiência, 

aliada à garra e ao espírito de batalha, permitiu a fomenta-

ção de uma relação ímpar com a torcida gremista. 

RESULTADOS OBTIDOS

A PAIXÃO SOMENTE MUDA DE ENDEREÇO

O processo de transição do Olímpico para a Arena tem 

sido uma mescla de emoção e orgulho. A emoção de ce-

lebrar o fim de uma etapa repleta de glórias e importan-

tes conquistas e o orgulho de estar entrando em um novo 

momento de encontro com o futuro. A paixão gremista 

retumba no coração de sua torcida. A mudança de ende-

reço é um fato importante, contempla um cenário inova-

dor, moderno, um acontecimento que, além de confirmar 

a altivez, traz imenso prazer e satisfação para a nação gre-

mista. Um processo que vem estimulando o orgulho na 

alma Tricolor. E isso já é um resultado e tanto para tudo o 

que foi realizado.  

NOVAS PLATAFORMAS DE RECEITAS

Os resultados vão muito além dos sentimentos. O en-

volvimento da celebração do último ano do Olímpico pro-

porcionou um incremento da média de público por jogo. 

O aumento fica ainda mais significativo se comparado com 

2011, quando aconteceram jogos da Libertadores da Amé-

rica, que historicamente têm uma média de público muito 

alta; no ano atual o Grêmio não participou da Copa Liber-

tadores da América. Mesmo assim, o amor pelo Grêmio e 

o sentimento de celebração ao Olímpico, impulsionados 

pela campanha “Viva o Olímpico”, proporcionaram shows 

semanais de paixão da torcida nos jogos do Campeonato 

Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão. Quase 600 mil pes-

soas compareceram aos 27 jogos ocorridos até setembro, 

ocasionando uma arrecadação de quase R$ 10 milhões, 

com um público médio de 21.604 pessoas.

Além do natural chamariz das partidas, o Grêmio pro-

moveu outras ações para fazer do Olímpico um espaço 

efervescente a semana inteira. Um dos trunfos foi a mi-

gração da Arena. O processo foi um sucesso e registra 

mais de 27 mil migrações de locatários de cadeiras. Além 

da opção de fazê-lo pela internet, o torcedor pode ir ao 

quadro social. Essa movimentação deu nova cara ao pá-
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tio do estádio. Desde o início da migração, em 21 

de maio, triplicou a média de frequentadores do 

Olímpico em dias sem jogos - saltou de mil para 3 

mil. Com isso, não só a Arena ganha novos adeptos 

como o memorial recebe mais visitantes (mais de 

22 mil em 2012, até setembro) e a loja do Grêmio, 

mais consumidores.

A loja GrêmioMania do Olímpico, impulsionada 

pelo lançamento de novos produtos e pela mobi-

lização institucional e promocional de vivenciar o 

Grêmio e o Olímpico, comercializou em 2012, até 

agosto, R$ 9 milhões em produtos. A projeção é 

que as vendas alcancem, em 2012, R$ 15,5 milhões 

contra um faturamento de R$ 11,3 milhões de 2011. 

Um crescimento projetado de mais de 37% em um ano.

Desde abril de 2012, com a nova linha de uniformes à 

disposição, a loja GrêmioMania aumentou cerca de 40% 

a sua receita em comparação com períodos anteriores. 

Em dois meses, mais de 5 mil camisetas Tricolores (a nú-

mero 1 dos jogos) foram vendidas. No embalo do último 

fardamento gremista do Olímpico, a miniatura do estádio 

também viu seus números aumentarem. O clima de ce-

lebração proporcionou que fossem vendidas, entre 2011 

e 2012, mais de 650 réplicas do Olímpico, a R$ 199 cada, 

sendo que suas vendas cresceram 41,5% em 2012 (até ju-

lho) sobre as de 2011, demonstrando o envolvimento com 

o último ano do Olímpico.

As receitas provenientes de royalties (uso da marca 

Grêmio em produtos e serviços) têm como projeção atin-

gir R$ 15 milhões em receitas, um valor bem superior aos 

R$ 11,9 milhões arrecadados em 2011.

ARENA, A PROTAGONISTA NA MÍDIA ESPECIALIZADA

Os avanços tecnológicos e mercadológicos da Arena 

passaram a ser divulgados e reconhecidos no Brasil e no 

exterior.

Maior publicação mundial sobre arenas esportivas, a 

revista britânica Stadia trouxe, em janeiro de 2012, uma 

matéria completa sobre oito projetos de grandes estádios 

a serem finalizados em 2012, em todo o mundo. A Arena 

do Grêmio é a única obra brasileira presente na matéria. O 

texto destaca a velocidade da construção e também as ca-

racterísticas únicas, como a área destinada para a torcida 

geral fazer a sua avalanche em jogos não oficiais da FIFA. 

A Arena também foi destaque 

no site internacional Stadium 

Guide, e na revista e no portal 

Sports Magazine, que focaram 

alguns dos diferenciais do seu 

gramado, tais como drenagem 

a vácuo, irrigação por moderno 

sistema de aspersores e ilumi-

nação artificial. 

Milhares de pessoas já foram 

visitar a Arena. Gente de Porto 

Alegre, do Interior do Estado, 

de outras cidades brasileiras e 

até mesmo estrangeiros – to-

dos desejosos de ver a Arena pelo atrativo turístico ou para 

conhecer a mais moderna concepção de um estádio mul-

tiúso privado em construção na América do Sul.

Em nível nacional, a Arena passou a fazer parte da pauta 

das principais mídias brasileiras quando o foco é a profissio-

nalização do futebol e a visão empresarial dos clubes na-

cionais. O Grêmio se tornou notícia e protagonista do novo 

momento do marketing esportivo brasileiro e mundial.

UMA MARCA COM ALTA PERCEPÇÃO DE VALOR 

A mudança de patamar institucional proporcionada 

pelo projeto de modernização do clube e pelo alto impac-

to causado pela Arena favoreceu e permitiu agregar valor 

à marca Grêmio junto aos torcedores e às sociedades gaú-

cha, brasileira e mundial.

As ações realizadas, além de facilitar negócios de alto 

vulto para o início da operação da Arena, espaço multiú-

so que já é referência mundial, incrementou a percepção 

de valor da marca. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, 

que já era conhecido e reconhecido pelas suas conquis-

tas dentro do campo, passou a ser referenciado como um 

clube que celebra o futuro hoje.

SUPERANDO AS MELHORES EXPECTATIVAS

A migração dos associados para a Arena permitiu, até 

setembro de 2012, um incremento de R$ 15 milhões em 

receitas para 2013 – uma clara demonstração da per-

cepção de valor que o associado tem com a mudança. 

As quantias pagas para as diferentes acomodações são 

maiores, mas os torcedores perceberam a importância de 
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aumentar o seu investimento, pois terão mais conforto, 

segurança e tecnologia, tudo isso aliado à paixão, hoje re-

novada, pela nova casa. 

O Grêmio terá direito a 65% do lucro líquido das recei-

tas da Arena (hospitalidade – cadeiras gold e camarotes –, 

ingressos, patrocínios, concessões – bares, restaurantes, 

estacionamentos – e eventos, entre outras fontes de re-

ceita), um faturamento bruto estimado em R$ 115 milhões 

por ano. Importante incremento nas receitas do clube.

O Grêmio pressentia que para introduzir novas ideias era 

preciso pessoas inteligentes, capacitadas com a tecnologia 

e guiadas pela paixão de uma proposta de valor inigualável.

A criatividade, por possibilitar que a torcida, talentos e 

novas parcerias emergissem, foi sua estratégia. Com de-

terminação e qualificação, trilhou sua caminhada. Um 

novo tempo iniciava com transformações importantes, 

sinalizando que a hora de celebrar os resultados chegara. 

Muitos títulos ainda serão conquistados, mas o principal 

deles, o amor de sua torcida, já estava consolidado dentro 

da nova casa, a Arena. 

Que venham novas vitórias para saudar o Tricolor, hoje 

ou amanhã. Sempre com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.
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CIA INTELIGÊNCIA E COORDENAÇÃO

Paulo Toledo

Há 15 anos, a CIA Inteligência e Coordenação criou um diferencial que mudou a estrutura do 

mercado imobiliário brasileiro. Ao identificar uma brecha existente no relacionamento entre 

incorporador e imobiliárias, eu e meu co-diretor superintendente, José Luiz Monteis, passamos 

a oferecer o serviço de Inteligência e Coordenação de Vendas.

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA 
A SERVIÇO DO CLIENTE

As atividades da CIA começaram a ser desenvolvidas 

para a FAL 2 Incorporadora (atual PDG) com a criação, 

pioneiramente, da estratégia de vendas descentralizadas e 

contratação – e treinamento – de diversas imobiliárias. Em 

2000, a CIA ganhou pela primeira vez o Master Imobiliário 

na categoria Marketing/Comercialização, concedido pela 

Fiabci/Brasil (Federação Internacional das Profissões Imo-

biliárias) e pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação), pelo 

trabalho de coordenação de vendas do Comfort Hotel da 

FAL 2 Incorporadora, em Goiânia (GO), comercializado em 

27 dias por um pool de 16 imobiliárias. 

De lá para cá, grandes empreendedores aproximaram-

-se da CIA com o mesmo objetivo, ou seja, o de contar 

com um parceiro confiável e arrojado em coordenação de 

vendas, planejamento de novos negócios e implementa-

ção de estratégias diferenciadas. Foi para um deles, a AMF 

Empreendimentos, que a CIA conquistou em 2012 seu se-

gundo Master Imobiliário. O processo de descentralização 

de vendas foi novamente utilizado, o que garantiu a co-

mercialização recorde de 8.328 lotes em apenas 27 dias, 

com o apoio das 26 imobiliárias do município.

Justamente com a expansão imobiliária para outras 

regiões, além do eixo Rio-São Paulo, a CIA acompanhou 
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A CIA

Atuação
> 22 estados e Distrito Federal
> Mais de 70 cidades
> Cerca de 2.000 imobiliárias parceiras

Clientes
> Txai Resort 
> Blue Tree Hotels
> Terras Alpha 
> Alphaville Urbanismo
> Red Park
> Klok Engenharia 
> Ecomax 
> Conspar 
> Scopel 
> Toctao 
> Jardins dos Lagos Urbanismo

Prêmios já recebidos
- Master Imobiliário 2012 e 2000
- Top de Marketing 2006
- Top de Vendas 2005
- Top de Vendas e Destaque de Vendas 2004
- Destaque de Vendas 2003 e 2000
- Construir Brasília 2010 e 2009

essa tendência e já operou com empreendimentos em 

mais de 80 cidades brasileiras, sempre trabalhando com a 

sua missão de desenvolver e coordenar projetos horizon-

tais e verticais inovadores que busquem mais qualidade 

de vida para seus consumidores e mais rentabilidade para 

seus empreendedores. 

A CIA reforçou sua imagem de ser a única empresa de 

inteligência, coordenação de vendas e comercialização 

de abrangência nacional, seguindo sua filosofia de manter 

foco no pioneirismo e de ser uma organização em cons-

tante mutação, disposta a quebrar todos os paradigmas na 

busca do sucesso dos empreendimentos dos clientes.

NOVA PETROLINA

Gigante adormecido por muitos anos, o estado de Per-

nambuco acordou no final da década de 2000 e definitiva-

mente se tornou a maior demonstração do desenvolvimento 

econômico que o Brasil vem experimentando nos últimos 

anos.  Enquanto todas as atenções da mídia e da socieda-

de em geral se concentram no Sudeste, muitos ignoram que 

Pernambuco é atualmente o estado que mais cresce no país.

Entre 1985 e 1995, a economia do Estado ficou es-

tagnada. Mas, no final da década de 2000 começou uma 

aceleração que culminou em uma importante mudança 

em seu perfil econômico, com recentes investimentos nos 

setores petroquímico, biotecnológico, farmacêutico, de 

informática, naval e automotivo. Crescem em importância 

o setor de informática (no estado, encontra-se o chamado 

“Porto Digital”, o maior parque tecnológico do Brasil), o 

turismo e a indústria em torno do porto de Suape.

Outra atividade de destaque da economia pernambu-

cana é a produção irrigada de frutas ao longo do rio São 

Francisco, concentrada principalmente na cidade de Pe-

trolina. A cidade está inserida no maior aglomerado urba-

no do semiárido, a chamada Rede Integrada de Desenvol-

vimento do Polo Petrolina/Juazeiro (RIDE), o que beneficia 

o aumento da oferta de emprego, renda e diversificação 

da produção local.  

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), a cidade atingiu 294.081 habitantes em 2010 

e registrou um crescimento real de 34,56% no período de 

2000 a 2010. Reportagem da revista Veja, de 2010, já havia 

apontado Petrolina como uma das 20 cidades brasileiras 

do futuro. Vale ressaltar ainda que o município conta com 

o melhor índice de saneamento básico do Nordeste, com 

95% de coleta de esgoto e 100% de tratamento do que é 

coletado.

Naturalmente, todo esse crescimento econômico e po-

pulacional está provocando uma expansão imobiliária no 

município. Fundada em 2003, a incorporadora AMF Em-

preendimentos, sediada em Petrolina, é uma das provas 

dessa pujança econônima e imobiliária do Vale do São 

Francisco. Realizando serviços que vão desde a compra 

do terreno, projetos e estudos de viabilidade econômico-

-financeira, arquitetura e engenharia, gerenciamento e 

construção do empreendimento e contratação de empre-

sas para lançamentos e vendas, a empresa já realizou mais 

de 4 mil lotes urbanizados em seis empreendimentos na 

região. As taxas de valorização dos lotes variam de 155% a 

330% (até novembro de 2011).

Com a experiência adquirida no mercado local e sinto-

nizado com o crescimento das classes C e D (tendência 

verificada em todo o país), o proprietário da AMF, Alexan-

dre Araújo,  vislumbrou uma grande demanda reprimida 

em relação a loteamentos populares em Petrolina. Assim 



INSIGHTCASE STUDIES      JANEIRO/FEVEREIRO 2013
66

surgiu a ideia do Empreendimento Nova Petrolina, 

que viria a se transformar no maior acontecimento 

do mercado imobiliário local dos últimos anos. Um 

verdadeiro fenômeno de vendas.

O terreno comprado pela AMF, destinado ao 

Nova Petrolina, possui 2,1 milhões de m², dos quais 

803,5 mil m² de áreas públicas e 121,5 mil m² de 

áreas verdes. O local foi dividido em 9.547 lotes 

(com dimensões a partir de 144 m²). Para a venda, 

foram disponibilizados 8.382 lotes.

Todos os elementos apontavam para o sucesso 

da empreitada. Preços, condições de pagamento, 

localização do terreno e diferenciais do empreen-

dimento. Porém, o expressivo número de lotes e a 

possibilidade de sua comercialização em curtíssimo 

prazo, notadamente demandavam um sistema de 

coordenação de vendas que a AMF não tinha condições 

de gerenciar sozinha. Por isso, a AMF decidiu contratar a 

CIA Inteligência e Coordenação, que já possuía experiên-

cia em Petrolina.

A inteligência de mercado e coordenação proposta 

pela CIA para o empreendimento Nova Petrolina consis-

tiu no gerenciamento de um pool de imobiliárias treinadas 

e estimuladas para vender o produto, propiciando maior 

flexibilidade e liberdade ao incorporador. A CIA desenvol-

veu todo o trabalho decorrente da comercialização, com 

uma estrutura profissional completa, métodos e processos 

constantemente atualizados e equipes treinadas e familia-

rizadas com o produto. Mais do que efetuar uma parceria, 

a empresa instalou na cidade um completo departamento 

de inteligência e coordenação de vendas para os empre-

endedores.  

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

Contratada pela AMF em agosto de 2011, a equipe de in-

teligência da CIA visualizou um desafio inédito: coordenar 

vendas de um produto com mais de 8 mil lotes (normal-

mente atua em empreendimentos  entre 1 mil e 2 mil lotes) 

em tempo recorde. E vale lembrar que a missão se tornava 

mais desafiadora porque a empresa tinha consciência de 

que houve lançamentos anteriores e havia loteamentos 

em construção na cidade. Dessa forma, a velocidade das 

vendas ainda apresentava alguma imprevisibilidade. 

O primeiro passo para mensurar o desafio foi contratar 

e treinar um gerente regio-

nal em Petrolina, morador 

do local e conhecedor da 

realidade regional. Sua pri-

meira atribuição foi uma 

detalhada análise do mer-

cado (swat) de produtos 

concorrentes e competi-

dores  situados no entorno 

do Nova Petrolina.

O mapeamento se es-

tendeu à realidade re-

gional, com a análise dos 

pontos fortes e fracos da 

cidade, sua economia, os 

lançamentos recentes e 

seus perfis, histórico e resultados de outros empreendi-

mentos. O diagnóstico envolveu também as 26 imobiliá-

rias de Petrolina, que, assim como no contato com a AMF, 

demonstraram unanimidade no tocante ao desejo de co-

mercializar o empreendimento e a certeza do sucesso da 

empreitada.

Com todos os levantamentos e diagnósticos realizados, 

a CIA não teve dúvidas de que a estratégia para o Nova Pe-

trolina era única.  Esse empreendimento popular só teria 

uma comercialização rápida e eficiente se contasse com 

tecnologia de alto padrão no que diz respeito a inteligên-

cia imobiliária, marketing e coordenação de vendas.

Pelo volume de lotes, a CIA planejou a venda do Nova 

Petrolina em três fases, preparando-se para que cada uma 

levasse algumas semanas. Porém, sem perder de vista a 

possibilidade, cada vez mais real, de que a comercializa-

ção atingisse um ritmo recorde. Inicialmente, trabalhou-

-se com a projeção de um número aproximado de 4,5 mil 

lotes em 60 dias.

A própria realidade regional e a natureza do empreendi-

mento, somadas ao desejo da AMF, fizeram com que a CIA 

adotasse uma primeira decisão relativa às vendas, pouco 

usual em empreendimentos desse tipo: envolver todas 

as imobiliárias da cidade. Esse processo foi iniciado com 

uma tática comumente usada pela CIA. Em vez de apenas 

pensar em chamar a atenção dos potenciais compradores 

para o empreendimento, os primeiros passos do marke-

ting foram direcionados para fomentar nas imobiliárias e 

Contratada pela 
AMF em agosto 
de 2011, a equipe 
de inteligência da 
CIA visualizou um 
desafio inédito: 
coordenar vendas 
de um produto com 
mais de 8 mil lotes 
em tempo recorde
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nos corretores o senso de oportunidade, o desejo de ven-

der o produto. Para isso, foi usado o método de represa-

mento de informações. 

Com inserções regulares na mídia – cada uma forne-

cendo pequenas partes de informação sobre o empreen-

dimento – e contatos regulares com as imobiliárias, fo-

mentando a divulgação, aos poucos a CIA fez com que o 

Nova Petrolina fosse povoando o imaginário da cidade e 

passasse a ser muito comentado e aguardado. 

A pressão crescente gerou a curiosidade e anseios dos 

corretores, que automaticamente eram transmitidos aos 

compradores. Nesse ensejo, a equipe local da CIA apro-

veitou para colocar em prática uma tática de guerrilha, 

estimulando os corretores a criarem uma rede de conta-

tos para capilarizar o processo de pré-venda por meio do 

boca a boca. Assim, o empreendimento foi sendo divulga-

do para seus familiares, amigos, vizinhos etc., o que, em 

uma cidade de tamanho médio como Petrolina, tem muito 

mais alcance do que a própria mídia.

O estouro dessa pressão, verdadeira bolha gerada junto 

às imobiliárias, foi planejado para acontecer na convenção 

de vendas, realizada em 22 de novembro de 2011. Somen-

te nesta oportunidade, finalmente, os corretores recebe-

ram todas as informações sobre o empreendimento e pu-

deram partir para o trabalho “corpo a corpo”.

Para a operacionalização das vendas, a dinâmica da es-

tratégia da CIA preconiza a descentralização total do pro-

cesso, ou seja, a empresa não tem qualquer contato com 

os compradores, deixando essa tarefa exclusivamente 

para as imobiliárias. No entanto, vale lembrar que o Nova 

Petrolina disponibilizaria mais de 8,3 mil lotes. Sem orga-

nização, esse volume poderia levar a um caos logístico. 

Com toda a expectativa gerada, a demanda reprimida do 

mercado, o preço e as qualidades naturais do empreendi-

mento, uma multidão poderia se aglomerar e causar um 

tumulto em torno de um eventual plantão de vendas uni-

ficado, por exemplo.

Assim, nasceu a ideia de se montar um quartel-general, 

um local exclusivamente reservado para o atendimento 

às imobiliárias e o recebimento das propostas de venda 

assinadas. Esse local acabou se transformando no ponto 

nevrálgico de toda a estratégia de coordenação de vendas, 

o ponto culminante de um resultado inédito na história 

imobiliária brasileira.

VENDAS

Pode-se dizer que o ponto zero do processo de re-

presamento de informações se deu nos primeiros conta-

tos entre a CIA e as imobiliárias. Durante o processo de 

prospecção e análise de viabilidade do empreendimento, 

a equipe local tomou o cuidado de liberar poucos dados 

sobre o Nova Petrolina, para aguçar pouco a pouco o ape-

tite dos corretores para a venda.

Conforme os contatos foram se tornando frequentes, 

as pílulas de informação eram fornecidas aos poucos, des-

pertando cada vez mais o interesse e a curiosidade em tor-

no do produto. Realizada em um clube da cidade, a con-

venção de vendas contou com a presença de 26 gestores 

das imobiliárias e 140 corretores. Foram apresentados a 

eles um comercial que seria veiculado na TV Globo local 

no dia seguinte, o book do corretor e as tabelas, explican-

do-se detalhadamente os diferenciais e as vantagens do 

Nova Petrolina. Também foi demonstrado que o empreen-

dimento seria comercializado em três fases, propondo-se 

o desafio de que a primeira se encerraria caso vendessem 

3,7 mil lotes em dois dias.

Paralela à tática de guerrilha no corpo a corpo com as 

imobiliárias, a estratégia do represamento de informações 

contou com uma ampla campanha na TV Globo local, vei-

culada em horário nobre. Com a estrita colaboração da 

CIA, a agência Criação Original planejou e executou o tra-

balho e propôs, especialmente para esse lançamento, um 

novo slogan para a AMF: “Somos da terra, somos do Vale.”

A partir desse slogan, a Criação Original produziu uma 

série de oito vídeos publicitários, com cerca de 15 a 60 

segundos, veiculados no período entre 8 e 24 novembro.

Se já foi possível constatar a comercialização de lotes 

durante a convenção de imobiliárias, a CIA não poderia se 

dar ao luxo de conduzir um processo de gerenciamento 

de vendas sem um método organizado e moderno, que 

permitisse a efetiva descentralização, ao mesmo tempo 

garantindo oportunidades iguais a todas as imobiliárias. 

A solução adotada foi montar um verdadeiro quartel-

-general da empresa, em uma residência em Petrolina. O 

local foi batizado como “Central de Vendas”. No entanto, 

sua atmosfera diante dos dias frenéticos que se seguiriam 

se assemelha muito mais ao pregão de uma bolsa de va-

lores. Antes de iniciar as vendas, a CIA contratou e treinou 

exaustivamente 26 atendentes. Cada um ficou com uma 
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linha telefônica independente e com a responsabilidade 

de atender exclusivamente a uma imobiliária específica, 

tanto no momento do bloqueio dos lotes quanto na busca 

de informações e resolução de dúvidas.

Com concordância total da AMF, a CIA dividiu cada uma 

das três fases e estabeleceu cotas de lotes para cada imo-

biliária, procedimento inédito em operações imobiliárias. 

Na primeira etapa (cerca 3,7 mil lotes), cada uma tinha di-

reito a vender 50 lotes. Só quando trouxesse todas essas 

propostas assinadas, teria direito a receber uma nova cota. 

Para as outras duas fases (aproximadamente 2,8 e 1,7 mil 

lotes), as cotas foram diminuídas para 30 e 20. 

Cada uma das imobiliárias tinha um prazo de três a qua-

tro  horas para comercializar as suas cotas. Sem prejudicar 

o conceito de meritocracia, o sistema permitiu que todas, 

quaisquer que fossem seu tamanho ou estrutura, tivessem 

oportunidades iguais de trabalhar com o Nova Petrolina. 

Os números finais comprovaram essa realidade: nenhuma 

das 26 participantes vendeu menos do que 200 lotes. 

Além das propostas assinadas, os gestores das imobiliá-

rias também levavam à Central de Vendas os valores arre-

cadados com os compradores, relativos à primeira parcela 

dos lotes comprados. Por isso, o local contou com forte 

segurança e três vezes por dia uma empresa de valores 

comparecia para retirar o dinheiro e os cheques.

O processo arrebatador de vendas mobilizou Petrolina 

e superou todas as expectativas da incorporadora AMF. 

Ainda durante a convenção de vendas, corretores já es-

tavam contatando clientes para fechar pedidos e muitas 

imobiliárias tiveram de lidar com algumas filas de clientes 

ávidos em busca de lotes.

Nada menos do que 1,2 mil lotes foram comercializados 

no primeiro dia (23 de novembro). A primeira fase, com 3,7 

mil, encerrou-se dois dias depois.

Mesmo com tabelas de preço um pouco maiores, as 

outras duas etapas que se seguiram também registraram 

velocidade de comercialização. Em 19 de dezembro, ou 

seja, 27 dias após o início do processo, a venda de todos 

os 8.382 lotes havia entrado para a história. Uma velocida-

de de vendas nunca vista antes pelo segmento imobiliário 

brasileiro.

O sucesso dessa empreitada foi retratado no case “Nova 

Petrolina- Inteligência Imobiliária traz recorde de vendas”. 

Inscrito no Prêmio Master Imobiliário 2012, acabou sendo 

um dos vencedores na categoria Profissionais – Marke-

ting/Comercialização. É o reconhecimento do mercado 

ao trabalho da CIA de tornar-se, em pouco tempo, um in-

terlocutor eficiente entre os incorporadores e as imobiliá-

rias locais, eliminando a distância até então existente entre 

esses dois players. Afinal, o conhecimento das característi-

cas regionais é essencial para a formatação de um produto 

imobiliário e potencialização de suas vendas. 

Paulo Toledo é diretor superintendente da CIA Inteligência e Coordenação.
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TOUR HOUSE

Cristeny Benjamin

Especializada na área empresarial, a Tour House nasceu em 1990 com a missão de ser a melhor 

prestadora de serviços do Brasil. Promove consultoria e gestão de viagens corporativas, 

eventos e incentivo e, ao longo de sua história, desenvolveu diversas ferramentas inovadoras 

que revolucionaram o mercado. Busca incessantemente o atendimento personalizado e de 

excelência, preços vantajosos e satisfação dos clientes nacionais e estrangeiros.

Atualmente, a Tour House está entre as dez maiores 

Travel Management Companies (TMCs) do País, exibin-

do na carteira clientes de nível internacional, como Aché 

Laboratórios, Bauducco, Totvs, Vivo, BRF Brasil Foods 

e Firmenich. Uma das credenciais que auxiliaram nessa 

consolidação de mercado foi a conquista, em 1998, do 

certificado de qualidade ISO 9002. A agência foi a primeira 

no segmento em São Paulo a receber o selo.

Além da matriz na capital paulista, a agência mantém 

escritório no Rio de Janeiro e oferece apoio local em 19 

cidades brasileiras e em mais de 40 países em todos os 

continentes, por meio de parcerias com as redes GSM e 

ITM – alianças globais de empresas especializadas em via-

gens corporativas. 

GESTÃO E CONTROLE

A Tour House desenvolveu um efetivo programa de 

gestão em viagens corporativas ao garantir economia de 

até 73% para seus clientes, em comparação com as tarifas 

cheias. Percebeu que a emissão de passagens eletrônicas 

gerou a necessidade de gestão de passagens emitidas e não 

voadas, o que motivou o desenvolvimento do único pro-

cesso disponível no mercado capaz de realizar esse serviço, 

possibilitando uma economia adicional entre 3% e 5%. 

REFERÊNCIA NO MERCADO
DE TRAVEL MANAGEMENT
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LINHA DO TEMPO

1990  
É fundada em outubro a Tour House Viagens e Turismo Ltda., uma agência especializada em gestão de viagens e eventos corporativos.

1991
Fecha os primeiros contratos com grandes clientes: Orniex, Richco Cereais, CMA e Computer Associates. 

1992
Instalação do primeiro posto de serviços externo e início do atendimento à Parmalat. 

1994
Passa a atender clientes como Etti e Palmeiras. Nesse ano, se credencia ao International Air Transport Association (IATA). O faturamento 
anual chega a US$ 1 milhão e a agência recebe seu 1º prêmio: o Top Seller, da American Airlines.

1996
É criado o departamento de eventos. 

1997
Consolida a compra da agência Feedback, com sede no Rio de Janeiro, abrindo assim uma filial no Estado.

1998
Realiza o primeiro evento internacional com mais de mil pessoas. Consolida a compra da agência Venistur. Ainda nesse ano, participa 
da criação da rede International Travel Management (ITM), atualmente uma das maiores redes de agências de viagens do Brasil. Filia-
se ao International Travel Partners (ITP). Inicia as atividades da filial de Porto Alegre. Especializa-se na prestação de consultoria de 
custos em viagens. 

1999
É certificada pela ISO 9002:94. Recebe importantes prêmios, como Melhores Rio-Sul, Top Continental, Top Tam e Top Seller American 
Airlines – reconhecimentos que passou a receber todos os anos. Inicia o processo de implantação do ERP. 

2001
Entra para o grupo de empresas Amiga da Criança pela Fundação Abrinq. Cria o Programa interno de Qualidade Total (QTH). 

2004
É implantada a tecnologia workflow, em que o cliente pode realizar aprovações de viagens eletronicamente.

2005
Completa 15 anos de vida atendendo grandes clientes, como McKinsey, Bauducco, Novell, BBVA e Value Partners, entre outros. Atinge 
a marca de 100 funcionários. 

2007
Passa a oferecer, de forma pioneira no setor, a neutralização de carbono para as viagens de seus clientes. Tem início o sistema self-
booking. Inicia o processo de certificação ISO 9001:2000.  

2008
Cria o departamento de Lazer, Eventos & Incentivos e VIP House.

2009
Entra para a GSM Partners (Global Specialists Markets). A associação congrega 45 agências especializadas em serviços corporativos 
(viagens, eventos e incentivo) em todo o mundo.

2010
A Tour House completa 20 anos atingindo a marca de 270 colaboradores. Nesse mesmo ano a Fundação Abrinq completou 20 anos, e 
para selar essa data, a Tour House contribuiu com R$ 20 mil reais para a realização do Prêmio Criança 2010, dedicado aos 20 anos de 
existência da Fundação. Buscando contribuir com diferentes ações culturais, a Tour House inicia uma nova frente, apoiando peças de 
teatro em São Paulo – ação que incentivou grandes talentos a mostrar seu trabalho para o público.

2011
A Tour House é premiada no prêmio TOP TAM pela prática de ações socioambientais – projeto Carbono Neutro. Foi a primeira vez que 
os participantes do evento que promoveram ou apoiaram ações dessa magnitude tiveram a oportunidade de reconhecimento por meio 
de premiações.
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“Colaboramos efetivamente para que os clientes eco-

nomizem nas compras dos produtos de viagens, além de 

disponibilizarmos relatórios gerenciais customizados que 

evidenciam os menores custos”, explica o presidente Car-

los Prado. Com os relatórios saving lost, a agência leva ao 

conhecimento dos clientes como é possível reduzir custos 

e os motivos que geraram o desperdício. “Conseguimos 

manter um sistema eficiente de gestão e controle de re-

embolsos, tema que há anos tira o sono dos gestores de 

viagens e compradores de pequenas, médias e principal-

mente de grandes empresas”, acrescenta. 

O atendimento diferenciado estende-se a consultoria 

em políticas de viagens e gerenciamento de despesas; 

disponibilidade de postos de serviço implantados nos es-

critórios ou por meio da CAP (Célula de Atendimento Per-

sonalizado), inclusive fora do horário comercial; salas VIP 

e assistência para o embarque em aeroportos nacionais; 

e serviço especializado de despachante para emissão de 

documentos relacionados a viagem. “A preocupação com 

a verdadeira gestão de viagens corporativas é vital para o 

sucesso no gerenciamento dos custos. Por isso investimos 

em sistemas, criação de processos e profissionais alta-

mente capacitados”, comenta Prado.

QUADRO 1

TOUR HOUSE EM NÚMEROS
QUADRO 2

INDICADORES
Fundação
1990

Escritórios 
São Paulo e Rio de Janeiro. A agência também oferece apoio 
local em 19 cidades brasileiras e em mais de 40 países em 
todos os continentes, por meio de parcerias com as redes 
ITM e GSM – alianças globais de empresas especializadas em 
viagens corporativas. 

Diretoria
Presidente: Carlos Prado

Diretor Executivo: Lucio Oliveira

Diretores: Tour House Corporativo + Vip House – Alexandre Motta

 Tour House Eventos – Carlos Prado

Gerente: Rafael Grosso
 Tour House Incentivo – Carlos Prado
 Tour House Lazer – Lucio Oliveira

> A agência atua em 5 divisões de negócio: Tour House 
Corporativo; VIP House; Tour House Eventos; Tour House 
Incentivo; Tour House Lazer

> Com 350 clientes ativos, compõem a carteira da agência 
empresas dos mais diversos portes e segmentos, como Aché 
Laboratórios, Bauducco, Totvs, Vivo, BRF Brasil Foods e 
Firmenich.

> 230.054 foi o número de transações aéreas em 2011. Um 
crescimento de 37% em relação a 2010.

> O faturamento em 2011 atingiu um crescimento de 38% em 
relação a 2010.

> 400 é o número de funcionários da Tour House. 

> Atendimento de emergência 24 horas e 7 dias por semana.

O EMPREENDEDOR

Nascido em Atibaia, cidade do interior de São Paulo, 

Carlos Prado é um típico brasileiro. De origem humilde, pai 

jardineiro e mãe empregada doméstica, começou a aju-

dar a família nas despesas com apenas oito anos. Durante 

a semana, dedicava-se a assistir a avó em uma pequena 

propriedade rural, plantando e colhendo milho, ervilha e 

vagem. Nos fins de semana, foi gandula em uma quadra de 

tênis, auxiliar de garçom, caixa de restaurante, office boy e 

assistente contábil.

Se a luta e o trabalho começaram cedo, a busca por no-

vos horizontes também acompanhou a adolescência de 

Prado. Aos 17 anos, ele tomou a decisão de se mudar para 

a capital paulista. Com novos horizontes à vista, começava 

ali a trajetória de um empreendedor pautado pela inova-

ção e pelo desejo de melhorar o planeta.

Sua primeira formação foi como técnico em Contabi-

lidade. Graduou-se em Administração de Empresas pela 

FMU, onde também concluiu pós-graduação em Marke-

ting. Trabalhou como contador e gerente de logística na 

Lustres Bobadilha. Em 1987, com apenas 21 anos, ingres-

sou na Nascimento Turismo, como gerente financeiro e 

administrativo, onde permaneceu até 1990. Mesmo com 

o confisco ocorrido no governo Collor, resolveu abrir sua 

própria empresa, a Tour House, que 22 anos depois se 
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transformou em Grupo Tour House, agência espe-

cializada em viagens corporativas.

Seu senso empreendedor o credenciou a fazer 

da Tour House uma das dez maiores Travel Mana-

gement Companies (TMCs) do país. Prado foi um 

dos primeiros a entender e assimilar a demanda 

crescente de empresas por projetos customizados 

na área de viagens corporativas. “Por isso, expandi a 

companhia para criar cinco divisões de Negócios – 

Corporativo, Vip House, Eventos, Incentivo e Lazer 

–, com uma carteira de nível internacional e uma 

equipe qualificada de 400 profissionais”, relata. 

A lista de clientes inclui pesos pesados, como Aché La-

boratórios, Bauducco, Totvs, BRF Brasil Foods e Firmenich. 

A agência, inclusive, foi a primeira do segmento em São 

Paulo a conquistar, em 1998, o certificado de qualidade 

ISO 9002.

RESPONSABILIDADE

Enquanto o setor e parte da concorrência teorizavam 

sobre conceitos de responsabilidade social ambiental 

(RSA), Prado teve em 2005 um insight durante viagem 

de avião com a família. Seu filho, à época com oito anos, 

questionou o quanto era emitido de gás carbônico no 

trajeto de uma viagem internacional. “A partir daí, passei 

a adquirir terras para preservação ambiental na região de 

Atibaia, totalizando atualmente 150 hectares”, relembra.

Desde 2007, a fim de contribuir ainda mais com a ques-

tão ambiental, a Tour House aderiu ao programa Carbono 

Neutro. Por meio do plantio de árvores, a companhia neu-

traliza o consumo de todo o CO
2
 proveniente das ativida-

des desenvolvidas no período de um ano. Também atua no 

trabalho de conscientização com clientes e fornecedores, 

disponibilizando a realização de eventos verdes (ecologica-

mente corretos) e consultoria para neutralização de viagens 

corporativas. Na área de responsabilidade social, o empresá-

rio faz questão de ser uma empresa Amiga da Criança/Abrinq 

e atuar nas campanhas de arrecadação para o GRAACC.

AS UNIDADES DE NEGÓCIOS

Uma série de serviços e atendimento personalizado 

confirmam o maior diferencial da Tour House: a gestão 

efetiva de viagens e eventos com garantia de redução de 

custos. Por meio de acordos comerciais e um rígido con-

trole dos processos, associa-

dos a uma equipe qualificada 

de 400 profissionais distribuí-

dos em cinco unidades de ne-

gócios, a agência proporciona 

soluções eficazes e inovadoras 

com uma das melhores rela-

ções custo-benefício de seu 

segmento.

CORPORATIVO

Gestão de viagens de ne-

gócios é uma das principais especialidades da Tour 

House Corporativo, que tem vasta experiência em con-

sultoria de redução de custos, implantação de ferra-

mentas tecnológicas e soluções que facilitam os pro-

cessos internos das empresas. O rol de serviços inclui 

reserva de passagens aéreas e de hotéis, locação de 

veículos, transfers e carros com motorista particular, iti-

nerário eletrônico, cálculo de tarifas com análise dupla 

para redução de preço e participação ativa em negocia-

ções com fornecedores. 

“Procuramos sempre adotar uma política clara e afinada 

com as necessidades estratégicas da empresa, que a aju-

da a economizar sem prejudicar o potencial competitivo 

da operação”, ressalta o presidente Carlos Prado. Serviços 

complementares, como controle efetivo de reembolsos, 

gestão de bilhetes emitidos e não voados, relatórios saving 

lost e o online booking tool também contribuem para a 

gestão da viagem. “Devido ao cancelamento de compro-

missos, as empresas chegam a desperdiçar, em média, 3% 

a 5% de todos os bilhetes emitidos e muitas nem possuem 

esse controle”, destaca.

VIP HOUSE

O VIP House é um serviço exclusivo de agenciamento 

de viagens para os altos executivos das empresas, com os 

seguintes diferenciais: maior disponibilidade de tempo do 

consultor; sigilo de informações nos processos realizados; 

embarque personalizado; monitoramento das viagens até 

o seu término, caso ocorra qualquer tipo de alteração; 

double check nas reservas; emissão de milhas; roteiros es-

peciais e exclusivos; análise de perfil; pesquisa de satisfa-

ção a cada viagem realizada; e serviço 24 horas. 

Gestão de 
viagens de 
negócios é uma 
das principais 
especialidades 
da Tour House 
Corporativo
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EVENTOS

A Tour House Eventos participa de todo o processo de 

organização de eventos, de pequenas reuniões a conven-

ções e lançamento de produtos para um amplo grupo de 

convidados. A agência atua na logística de transportes, 

escolha do espaço, concepção de brindes, convites, ce-

nografia e audiovisual, sempre com controle auditado das 

despesas realizadas. Também conta com uma equipe ex-

clusiva para RSVP e outra para o desenvolvimento de ma-

teriais de comunicação personalizados, inclusive hotsites 

do evento. 

INCENTIVO

Uma viagem de incentivo devidamente planejada e bem 

executada motiva colaboradores e clientes, conquista sua 

família e amigos, em uma ação de marketing que poten-

cializa o relacionamento interpessoal, a produtividade e 

os resultados de vendas. A Tour House Incentivos atua na 

escolha do melhor destino, com sugestões para passeios 

diferenciados, festas temáticas, comunicação, cardápio 

e delicadezas antes, durante e após o evento. A agência 

também organiza premiações individuais ou em grupo de 

clientes, funcionários ou parceiros.

  

TH LAZER

Departamento especializado em viagens de lazer. A 

agência oferece serviço de consultoria para o planejamen-

to da viagem e também pacotes fechados para feriados 

prolongados e fins de semana pelos principais destinos 

nacionais e internacionais, com roteiros sob medida para 

cada perfil de viajante.

VIAGENS DE NEGÓCIOS E EVENTOS COM 

O EMBLEMA DA RESPONSABILIDADE

A Tour House realiza diversas ações que demonstram o 

seu comprometimento social, ambiental e cultural. Os des-

taques são os programas de neutralização de carbono e os 

“eventos verdes”, além de parcerias em benefício de enti-

dades como Fundação Abrinq e Graacc. O apoio à cultura 

brasileira também é um dos compromissos da agência. 

PROGRAMA CARBONO NEUTRO

No momento em que aquecimento global e mudanças 

climáticas nunca foram tão discutidos, a Tour House tor-

nou-se a primeira agência de turismo corporativo do País 

a adotar um programa de neutralização de carbono para as 

viagens de seus clientes. Por meio de parceria com a Max 

Ambiental, a empresa atua desde 2007 em todo o proces-

so de compensação de gás emitido em viagens, desde a 

auditoria da emissão de gás carbônico (CO
2
) até o plantio 

de árvores. 

 

EVENTOS VERDES

A empresa é pioneira nesse tipo de serviço, que oferece 

aos clientes a opção de realizar um evento 100% susten-

tável, com diminuição do desperdício e do lixo produzido.

FUNDAÇÃO ABRINQ 

Desde 2001, a agência é parceira da fundação Abrinq e, 

além das doações, também trabalha na conscientização 

pelos direitos das crianças. 

GRAACC

A empresa abraçou também a causa do Grupo de Apoio 

ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc), com 

contribuições mensais.

MCDIA FELIZ 

Desde 2005, a Tour House participa do McDia Feliz – 

dia em que todo o dinheiro recebido com a venda de san-

duíches Big Mac na rede McDonald’s do Brasil é revertido 

para instituições de apoio a crianças e jovens com câncer. 

Além do apoio por meio da compra de vales Big Mac, a 

agência divulga a campanha e estimula a participação dos 

seus clientes, parceiros e colaboradores.

ESPAÇO MUSICAL BIODOLCE

Denominado até 2011 de Quartas Musicais Biodolce, 

o projeto criado em 2008 garante patrocínio a shows 

da nova geração da MPB, incentivando jovens talentos a 

apresentar seus trabalhos ao público.

Cristeny Benjamin é supervisora de Marketing da Tour House.








