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do ensino médio da rede pública
com o programa Jovem de Futuro,
do Instituto Unibanco. Um número
suficiente para lotar uma frota de
10 mil ônibus escolares.

Educação Financeira

3

receberam dicas sobre o uso consciente
do dinheiro. Esse número é equivalente
a 38 estádios do Maracanã lotados
de pessoas que receberam orientações
para usar bem o dinheiro.

Mobilidade
Urbana
de viagens
1,4 milhão

feitas por nossas
laranjinhas no Rio
e em São Paulo.
Isso é 7 vezes o número
de voos do aeroporto
de Congonhas por ano.

Itaucard

5
,250 milhões
de momentos de diversão
compartilhados.
Esse foi o número de ingressos
que rachamos com as pessoas em
cinema, futebol, teatro e parques.

Conexão
Nos conectamos
e trocamos ideias
com milhares de pessoas.
4,1 milhões de fãs*.
105.288 seguidores*.
38.870.296 views*.
3.101 fãs*.
O Itaú tem 3 milhões de buscas realizadas
em média por mês.
Em pesquisas de mercado escutamos
7.462.689 pessoas*.
*Dados até 31/12/2012.

Microcrédito

R$24 milhões

financiados para microempreendedores.
Mais do que viabilizar empréstimos,
nossos agentes do Itaú Microcrédito
ajudam pessoas das comunidades
a estruturarem seus negócios.

Itaú. Feito para você.

Todos os dados mencionados neste anúncio são referentes a ações que ocorreram no ano de 2012. As fontes utilizadas são internas e externas.

milhões
de pessoas

INSIGHTCase Studies

março/abril 2013

2

EDITORIAL

Um dos maiores desafios de quem está à frente de uma operação ambiciosa em um mercado como o Brasil é conciliar a cultura de uma organização empresarial de outro país com a
realidade brasileira. E não há dúvida de que Luiz Lampert Conde é um exemplo muito bem-sucedido nessa missão.
Há 20 anos, ele passou a representar a Lutosa, grupo da Bélgica que é um dos maiores gigantes do mercado global de alimentos. Hoje é o diretor executivo da companhia para a América
Latina. E o Brasil está se tornando o terceiro maior mercado do grupo no mundo, conforme
pode ser visto no Personal Case desta edição de Case Studies.
Este número oferece sete cases de gestão empresarial. O primeiro é o da SPA Alimentos. Indústria brasileira com 20 anos de atividades, ela se destacou no mercado de café e retornou à
história para introduzir a inovação em um dos mais tradicionais mercados do país.
Outro case é o da ICQL Química, onde o destaque está nas transformações bem-sucedidas
que promoveu na gestão de pessoas, o que inclui a implementação de um Plano de Gestão
Participativa.
O case da Wega Motors mostra as iniciativas que, ao longo de uma década, pavimentaram a
trajetória de expansão no mercado brasileiro dessa indústria de autopeças com matriz na Argentina. No curto prazo, a Wega prevê dobrar seu market share.
A TWT Info é uma desenvolvedora nacional de softwares de gestão, com mais de duas décadas
de atuação, que encontrou seu nicho de mercado na necessidade de profissionalização da
gestão em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de grandes empresas – e com
sucesso, como pode ser visto nestas páginas.
Sobre a Pontal Engenharia, o leitor verá os resultados vitoriosos de um projeto destinado ao
gerenciamento de resíduos da empresa. E que correspondeu ao título que recebeu: “Matéria-prima para a construção de um mundo melhor.”
O case da IBM Brasil, por sua vez, detalha as práticas de sustentabilidade do grupo dentro do
processo de governança, tendo como fruto o resultado do impacto ambiental de suas operações.
Finalizando a relação de cases, oferecemos, ainda na área de sustentabilidade, a plataforma
desenvolvida pela BDF Nivea, em que também foram obtidos importantes resultados sociais e
ambientais.
E fechando a edição, nosso inigualável Décio Clemente conta, em seus Cases & Causos de
Marketing, até onde chega a criatividade de um diretor de arte de uma agência.

sérgio costa

editor

INSIGHTCase Studies
março/abril 2013

INSIGHTCase Studies
3

DIRETOR RESPONSÁVEL

Luiz Cesar Telles Faro

EDITOR

Sérgio Costa

CONSELHO EDITORIAL

Antonio Freitas
Antônio Machado
Antônio Prado
Carlos Osmar Bertero
Décio Clemente
Francisco Valim Filho
Henrique Luz
Marco Antonio Bologna
Ricardo Spinelli
Roberto Teixeira da Costa
Sylvia Constant Vergara

PROJETO GRÁFICO

Marcelo Pires Santana

PRODUÇÃO GRÁFICA

Ruy Saraiva

Cecilia Mattos Setubal
Denise Scofano Moura
		
FOTO PERSONAL CASE
Adriana Lorete
REVISÃO

ÍNDICE

Ano XViI . Nº 97 . março/abril 2013

Personal Case
Luiz Lampert Conde
“É preciso unir gestão e emoção”................................ 4
bebidas
Flávio Abaurre / Renato Abaurre
Inovação no tradicional mercado de café................ 10
química
Ana Maria de Andrade Leite
As pessoas como o maior investimento................... 16
autopeças

GRÁFICA

WalPrint

Equipe da área de marketing

redação

Insight Engenharia de Comunicação
Rio de Janeiro
Rua do Mercado 11/12º andar
Centro, CEP 20010-120
Tel: (21) 2509-5399
E-mail: insight@insightnet.com.br

Dez anos de expansão no mercado brasileiro........28

São Paulo
Rua Bela Cintra 746/conjunto 71
Consolação, CEP 01415-002
Tel: (11) 3284.6147
E-mail: insightsp@insightnet.com.br
Rua Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues
1.119 / 16º andar / conjunto 1.614
Tamboré / Barueri
Tel: (11) 4302-3525
E-mail: decio@dclemente.com.br

PUBLICIDADE

Publicação bimestral.
Registrada em 30.06.96/INPI/ISBN
Copyright © 1996 by Insight.
Apoio Institucional

APIMEC
IBEF - Rio
ABRASCA
CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO
Uma publicação associada à
fgv mANAGEMENT

www.insightnet.com.br/case
É proibida a duplicação ou reprodução deste volume,
ou parte do mesmo, sob quaisquer meios,
sem autorização expressa da editora.

FSC

informática
Marco Flávio Neves
O reposicionamento no mercado de TI................... 32
ENGENHARIA
Ricardo Mortari Faria / Ivo Corrêa Faria /
Grace Cury Hoffmann / Adão Batista Ozório /
Wesley de Andrade Galvão
Projeto para construir um mundo melhor...............40
tecnologia
Alcely Barroso
Colhendo os frutos da boa governança...................48
cosméticos
Igor Oliveira / Mônica Longo
Uma plataforma para a sustentabilidade..................58
cases & causos de marketing
Por Décio Clemente......................................................... 67

INSIGHTCase Studies

março/abril 2013

4

personal case
Luiz Lampert Conde

Diretor Executivo da Lutosa para
a América Latina

“É preciso unir
gestão e emoção”
O executivo Luiz Lampert Conde é o que se pode classificar de um desbravador de mercado.
No início dos anos 1990, quando a economia brasileira se abriu aos importados, ele apostou na
representação de produtos alimentícios da Bélgica. Não demorou muito para que os resultados
de suas vendas no Brasil chamassem a atenção de um dos representados, a gigante Lutosa, um
dos maiores fabricantes mundiais de batatas congeladas. Em 2000, já abria a subsidiária no Brasil,
e hoje é o diretor executivo do grupo para a América Latina.
“Hoje temos recursos como a internet para disponibilizar informações sobre produtos e,
também, para mapear possíveis compradores em diferentes cidades. Naqueles tempos, em
meados de 1990, não. O jeito era recorrer à lista telefônica e viajar sempre, muitas vezes de
ônibus, gastando muita sola de sapato”, lembra.
“Os conhecimentos adquiridos nos bancos da faculdade de História puderam se encaixar
perfeitamente com as necessidades da empresa para a criação de mercados. Precisamos unir
gestão e emoção. É o que a gente faz no dia a dia”, completa.

O COMEÇO
“Quando eu tinha 14 anos, em meados dos anos 1980,
meu pai, militar da Aeronáutica, foi cumprir missão na Bélgica, onde moramos por cerca de três anos. Fiz meu 2º
Grau estudando em uma escola de Waterloo, na grande
Bruxelas, e na volta ao Brasil fomos morar em Brasília. Mas,
anos depois, meu pai voltou para a Bélgica, aceitando um
convite da Vasp para organizar a companhia na Europa.
Ele era fascinado pela qualidade dos alimentos belgas, e

já falava, naquela época, em criar uma estrutura de representação para algum produto, exportando para o Brasil.
Diante da insistência de meu pai, então, voltei a Bruxelas
com este objetivo.”
DESBRAVANDO O MERCADO
“No início, decidimos trabalhar com produtos nos quais
a indústria alimentícia belga é muito forte. Escolhemos
uma marca de batata, uma de vegetais, uma de biscoitos
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e uma de chocolate. Também fui visitar um sem-número de cervejarias atrás das famosas cervejas de abadia, além de outros produtos. Montei um
portfólio produzi um catálogo para trazer para o
Brasil em busca dos importadores. No início dos
anos 1990, o momento era propício. A economia
brasileira estava se abrindo aos importados, com o
fim de uma grande lista de produtos de importação
proibida e a redução de tarifas. Eu ficava três meses
no Brasil, estudando o mercado, voltava para a Bélgica, visitava os fabricantes e voltava.”

O estabelecimento
da subsidiária da
Lutosa no Brasil
serviu como
modelo para
outras filiais pelo
mundo, e sua base
não é diferente do
modelo belga. O
turnover é muito
pequeno

A PRIMEIRA VENDA
“No Brasil, eu estava sempre visitando supermercados, olhando as prateleiras, vendo quem
importava o quê. Comecei por São Paulo, e depois
incluí o Rio. Naquela época não havia e-mail nem
celular, e um dia, um então sócio na Bélgica, Ronald, me
ligou dizendo que havia chegado um fax com um pedido
do Supermercado Zona Sul. ‘Acho que eles estão pedindo
dois contêineres de batata palito congelada’, disse ele. Era
verdade... Fechamos o negócio e concluímos nossa primeira exportação. Isso tudo aconteceu por volta de 1993,
ou seja, há cerca de 20 anos.”

A LUTOSA
“Nos anos seguintes, as vendas aumentaram bastante.
Até que em 1997 a Lutosa, cujos produtos também representávamos, surgiu com uma proposta. Sugeriram que eu
voltasse para o Brasil, respondesse por uma representação
deles aqui e, se o crescimento continuasse por dois anos,
eles criariam a primeira filial fora da Europa. Aceitei o desafio, voltei e, dois anos depois, a filial no Brasil foi aberta
sob o formato de subsidiária.”
ESPECIALIZAÇÃO
“Um dos motivos que pesaram na decisão de aceitar o
convite da Lutosa foi que naquela época a produtividade
da terra brasileira era de cerca de 12 toneladas de batata por hectare. Na Bélgica, a terra já oferecia picos de 55
toneladas. A Argentina estava em 35 toneladas. E pensei:
‘Vai demorar muito para o Brasil conseguir processar batata pré-frita e congelada.’ O Brasil não tinha produtividade
para isso.”

ESTRUTURA
“Quando fundamos a
subsidiária brasileira, em
2000, optamos pelo Rio.
Aluguei uma sala em um
shopping na Barra da Tijuca.
Levei a mesa em que trabalhava na minha casa, um
apartamento em Copacabana, e fomos ampliando a
presença da Lutosa no mercado brasileiro. Outras empresas europeias vieram na
mesma época para o Brasil,
montando escritórios faraônicos na avenida Paulista.
Nós começamos com uma
estrutura que é enxuta até hoje, apesar da abrangência
mundial da empresa. A Lutosa tem menos de 700 funcionários e produz 370 mil toneladas de batata por ano.
A empresa tem uma produtividade gigantesca. É muito
difícil de ser batida.”
ALIANÇA
“Para mim, a aliança belgo-brasileira funciona porque
soma o conservadorismo belga à agressividade brasileira.
Uma estrutura enxuta, para primeiro fazer o mercado e
depois realizar investimentos profundos em pessoal, em
formação de equipes de vendas etc.”
A OPERAÇÃO
“Quando montamos o escritório no Brasil, a operação
era formada por mim e minha mesa. Eu viajava muito,
visitava cozinhas de hotéis, de restaurantes e de bares,
mostrando o diferencial da variedade de batatas que
serve como matéria-prima dos nossos produtos e que é
base no cultivo belga de batatas: a variedade bintje. Eu
precisava de alguém para me ajudar na administração
do dia a dia da empresa. Veiculamos anúncio, recrutamos essa pessoa e ela ficou dez anos conosco. O estabelecimento da subsidiária da Lutosa no Brasil serviu
como modelo para outras filiais pelo mundo, e sua base
não é diferente do modelo belga. O turnover é muito
pequeno.”
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ORIGENS
“Até cinco anos atrás, a Lutosa era uma empresa familiar, dos Van den Broeke. A primeira geração produzia batata no campo. A segunda geração
começou a comercializar a matéria-prima, com
uma espécie de cooperativa, quando praticamente deixou a produção. Forneciam até para os chilenos, que gostam de dizer que moram no fim do
mundo... quando os irmãos Guy e Luc resolveram
criar uma estrutura para processar o produto que
eles nasceram vendo ser plantado e comercializado. E fundaram, em 1977, a Lutosa, que é o nome
em latim da cidade onde está sediada a empresa, na
província belga do Hainaut: Leuze.”

Os conhecimentos
que adquiri
nos bancos da
faculdade de
História puderam
se encaixar
perfeitamente com
as necessidades
da empresa para
a criação de
mercados

APOSTA
“A Lutosa sempre acreditou que o Brasil seria um
BRIC, quando ainda nem se usava essa expressão. Quando, no início da década de 1990, o Brasil tomou a decisão
de abrir a economia e participar efetivamente do comércio internacional, era possível prever isto. Mesmo com a
desvalorização da moeda, anos depois, a família acreditou
e me disse claramente: ‘Luiz, o objetivo é que você tenha
tranquilidade para desbravar esse mercado, prospectar,
conhecer os players. O Brasil vai crescer!” E cresceu. Em
2010, com apenas duas pessoas na estrutura brasileira,
vendemos 16 mil toneladas no país. Nosso diferencial é o
modelo Lutosa. Com um total de apenas 34 pessoas envolvidas no processo de vendas, a empresa comercializa
370 mil toneladas de produtos acabados de batata. O modelo é enxuto e preciso. Algo que apaixona.”
EXPANSÃO
“Um dia, a Lutosa pediu aos responsáveis pelas operações no Hemisfério Sul que informassem até onde poderiam chegar seus respectivos mercados e que dissessem o

que precisavam para realizar
aquilo em que acreditavam.
A subsidiária brasileira já havia se tornado responsável
pela América Latina. Apresentei meu plano no fim de
2011 e fui bem-sucedido. O
potencial do mercado brasileiro tornava impossível
que ele fosse trabalhado
pela mesma estrutura que
respondia pelo mercado
do México, igualmente gigantesco. Segundo o plano
aprovado, a subsidiária para
a América Latina ficou focada no Brasil e em alguns
países da América do Sul, deixando de ser responsável pela
América Central. Das 16 mil toneladas que fornecemos ao
Brasil em 2010, passaremos a 50 mil toneladas até 2018.
Para que isso aconteça, a estrutura foi reforçada sem deixar de lado o modelo enxuto e conta hoje com seis profissionais que trabalham com sistema operacional integrado
à sede belga, formando um time que tem por missão levar
sua subsidiária a se tornar responsável por aquele que será
o terceiro maior mercado da Lutosa no mundo, abaixo
apenas do Reino Unido e da França. E onde vamos vender
mais do que a empresa vende na Bélgica.”
APRENDIZADO
“Aprendi muito nesses cerca de 20 anos de empresa e
13 anos como sócio da Lutosa. Os conhecimentos que
adquiri nos bancos da faculdade de História puderam se
encaixar perfeitamente com as necessidades da empresa para a criação de mercados. Precisamos unir gestão e
emoção. É o que a gente faz no dia a dia.”

C
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REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

100
800 CASES DE
MANAGEMENT

C

A Case Studies – Revista Brasileira de Management chegará à sua centésima edição no bimestre setembro/outubro deste ano.
A publicação, produzida pela Insight Comunicação em parceria com a FGV Management, reúne
um banco com 800 cases de gestão em várias
áreas, além dos depoimentos de quase 80 empresários e executivos: os Personal Cases.
Para comemorar este marco, será produzida uma
edição especial. A Case Studies 100 terá uma
seleção dos 10 Top Cases publicados nesta trajetória e cujas empresas serão homenageadas em
uma cerimônia de premiação.

Também irá oferecer uma sondagem sobre as
megatendências do management no Brasil, obtida a partir da opinião dos depoentes na seção
Personal Case.
A edição especial de Case Studies trará, ainda,
uma série de artigos com as maiores autoridades
em gestão empresarial. E vai oferecer um CD com
a reprodução de todos os cases já publicados pela
revista desde que começou a circular, em 1996.
A publicação será distribuída a um golden mailing
formado por dezenas de milhares de empresários, executivos, integrantes do Executivo e do
Legislativo e importantes formadores de opinião.

RESERVE SEU ESPAÇO NESTA EDIÇÃO HISTÓRICA,
UM VERDADEIRO CASE DE MANAGEMENT NO BRASIL.
Entre em contato pelo email case.studies@insightnet.com.br
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SPA alimentos
Flávio Abaurre
Renato Abaurre

Inovação no tradicional
mercado de café
De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, do IBGE, o café é o alimento mais
consumido diariamente por 78% da população acima de dez anos, o que representa 79,7 litros
por habitante ao ano. E a preferência pelo brasileiro só vem crescendo nos últimos anos.
Segundo dados de pesquisa realizada entre maio de 2011 e abril de 2012 pela Associação da
Indústria Brasileira de Café (ABIC), o montante já representa 83 litros para cada brasileiro ao
ano. Mas e que tal também comer um cafezinho?

A indústria nacional de alimentos SPA, há 20 anos no
mercado, ousou e introduziu uma inovação na gastronomia mundial com o lançamento das marcas de café para
comer Coffee Beans (para consumidor final) e Coffee
Coins (para profissionais de gastronomia). Uma proposta
inédita no mundo, que vai marcar a história do produto.
Foram quase quatro anos de dedicação, apostando
numa ideia para chegarmos aos produtos finais. Até aqui,
praticamente todo o café consumido no mundo em forma
de bebida. Podemos, pela primeira vez, enquadrá-lo em
nova categoria dentro do segmento gastronômico, agora
também como comida, podendo ser consumido a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é um marco na
história do café e, com muito orgulho, o Brasil é protagonista dessa “página”.
O café para comer é obtido a partir do processamento de café 100% Arábica Premium – processo patenteado
pela SPA –, que resulta em uma massa de café integral na
qual estão preservadas as características de aroma e sabor,
além da oferta nutricional do produto. Com essa massa,
a SPA fabrica grãos comestíveis de café para consumo

SPa alimentos
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direto e acompanhamento do cafezinho (Coffee
Beans) e moedas para uso culinário (Coffee Coins).
Todos nos sabores “espresso”, “cappuccino” e “café
com leite”.
A indústria SPA está sediada em Vila Velha, no
Espírito Santo, com parque fabril capacitado para
produção de 150 toneladas mensais de café para
comer, apto a triplicar esse volume de acordo com
a demanda de mercado.
Fazendo uma anologia com a história do cacau
– que foi consumido como bebida até 1847, quando a empresa de Joseph Fry, utilizando cacau em
pó, açúcar e manteiga de cacau, fez o chocolate
para comer –, as marcas Coffee Beans e Coffee
Coins chegam construindo um marco. O café, que
era consumido somente como bebida, passa a ser
também para comer.

A SPA retornou
à história para
entender um
pouco mais da
evolução da cultura
alimentar do café.
Foi necessário
introduzir um novo
protagonista, o
cacau, produto
que a indústria já
utiliza há 20 anos,
com a marca Diatt,
de chocolates
dietéticos

A SPA na história do café
O grão de café é proveniente de um fruto com
forma de cereja, gerado pela espécime botânica
Rubiácea, do gênero coffea, popularmente conhecido como cafeeiro. E por muitos séculos as
sementes de café foram torradas, moídas e consumidas
como bebida na forma de infusão em água quente.
E hoje, após lançamento em novembro de 2012, o café
surge com uma nova roupagem e modalidade, para ser
degustado a qualquer momento, na versão de massa de
café integral, que pode ser moldada e solidificada. Os
Coffee Beans e Coffee Coins chegam na versão de café
para comer.
A concepção dessa nova forma de consumir café, na
verdade, partiu de sua própria história. Quando se regressa ao sétimo século depois de Cristo, depara-se com a
descoberta do café por mero acaso nas terras da Etiópia.
Conta a historia que um pastor chamado Kaldi, pertencente à tribo dos Oromos – um povo étnico da Etiópia –,
observou que suas ovelhas ficavam mais ativas ao ingerir
as folhas e frutos de uma planta, até então desconhecida. Seguindo o exemplo das ovelhas, ele experimentou
os frutos, sentindo rejuvenescimento de sua energia. Um
monge da região, informado sobre o fato, experimentou
o fruto aplicado numa infusão com água quente e, devi-

do ao seu efeito, passou a
utilizar a bebida para resistir
ao sono em suas longas vigílias de oração.
O povo Oromo passou
ao hábito de consumir o
fruto do cafeeiro no seu dia
a dia, e uma das modalidades de seu uso foi na forma
de cerejas de café maceradas e misturadas com
gordura animal, formando
uma pasta que era modelada em pequenas bolas.
Esse produto ficou conhecido na língua local como
“Bunakela”.
Essas bolas eram consumidas para restabelecimento de forças em longas
jornadas e para aumentar
a força de seus guerreiros.
Estava aí criado o primeiro
energético de que se tem
noticia. Todo invento parte de pressupostos existentes. E,
no caso da nossa inovação, não foi diferente. Nosso desejo era a elaboração de um energético natural, algo que
tivesse harmonia com a nossa fisiologia.
A arqueologia do processo histórico de desenvolvimento cultural alimentar dos povos antigos é altamente
contribuidora neste momento, e foi durante o desenvolvimento desse trabalho que nos deparamos com a Bunakela, que nos induziu a pensar se não haveria outra forma de
se consumir café, sem ser como bebida.
A partir daí, a SPA retornou à história para entender um
pouco mais da evolução da cultura alimentar do café. Foi
necessário introduzir um novo protagonista, o cacau, produto que a indústria já utiliza há 20 anos, com a marca
Diatt, de chocolates dietéticos.
O cacau trilhou o percurso da antiguidade até o mundo
moderno, uma história tão rica de conquistas quanto a do
café. O hábito de consumo dos dois produtos passou por
rituais místicos religiosos; por guerras; por segredo de estado; por uma disseminação migratória de plantio ao lon-

INSIGHTCase Studies

março/abril 2013

12

go de vários continentes do planeta; e serviu para
A bebida cacau acabou viaA SPA está
aplicações medicinais. Ambos acabaram conquisjando da Espanha para o restante
pleiteando
tando uma posição única como hábito alimentar
da Europa em 1606, conduzida
uma nova
no mundo moderno.
pelas mãos de um comerciante
Há registros em manuscritos antigos que menitaliano chamado Antonio Cacategoria para
cionam o cultivo e consumo do café no Yemen, no
letti, que levou a novidade para
o
setor
cafeeiro:
ano 575 d.C. Mas o hábito de consumo da bebia Itália; a partir daí, a bebida
cafene, o café
da de café se deu na cidade de Kaffa, em 800 d.C.,
chocolate seguiu para a França,
pelo povo Oromo, originário da Abissínia, hoje Etiódisseminando-se rapidamente
para se comer
pia, localizada nas terras altas do noroeste da África.
para o restante da Europa e conA bebida, na ocasião, era servida na forma de viquistando sua popularidade com
nho de grãos de café verde macerados e fermenabertura das casas de chocolate.
tados, sendo também consumida como infusão em água
Nesse momento da história, o café e o cacau foram
quente, da cereja do café verde. E conquistou rapidamente
consumidos na Europa na forma de bebida, nas casas de
a Arábia, na forma de infusão em água quente de grãos de
café e chocolate, por 240 anos seguidos. Até que, em
café torrados. Foi utilizada com fins religiosos e medici1847, Joseph Fry, então chefe da fábrica de bebida chonais, misturada a ervas, bem como em encontros sociais
colate JS Fry & Sons, descobriu uma forma de misturar
como substituta da bebida alcoólica, banida pela religião
manteiga de cacau com pó de cacau e açúcar, criando
muçulmana.
uma pasta que poderia ser moldada e solidificada. Esse
Uma curiosidade interessante é que o nome café não é,
produto foi intitulado pelo inventor como “chocolate
como muitos pensam, originário da palavra Kaffa, local de
para comer”. Essa foi a primeira barra de chocolate moorigem do cafeeiro, e sim da palavra árabe “qahwa”, que
derno. Como o sistema de concheamento e refino ainda
significa vinho. Por esse motivo, o café ficou conhecido
não tinha sido inventado, o chocolate para comer tinha
como “vinho da Arábia” quando chegou à Europa, no sésabor áspero, com textura granulada, diferente do sabor
culo XVI.
suave e da textura sedosa que hoje conhecemos.
Assim, tem-se que o cacau como bebida chegou à EuAqui percebemos que a incrível analogia histórica exisropa em 1528, no reino de Carlos V de Espanha, enquanto
tente, até o momento, entre o café e o cacau, que naso café como bebida chegou à Europa em 1570, no porto
ceram como bebidas de sabores únicos e uma saga de
de Veneza, proveniente da península arábica. E o que torna
conquistas anciã, seguiram rumos distintos. A partir daí,
essa epopeia de conquistas interessante é que o consumo
o cacau passou a ser consumido predominantemente na
da bebida café ficou restrito na Arábia do século nono ao
forma sólida, para comer, e o café seguiu seu curso como
dezesseis.
bebida até o momento.
Apesar de o café ter chegado à Europa em 1570, soE é nessa história que o Brasil marca uma página immente em 1645 é que foi aberta a primeira casa do proportante, com o lançamento, em 2012, do primeiro café
duto, em Veneza; cinco anos depois em Oxford, na Inglapara comer, 442 anos depois que a bebida café chegou à
terra, e 27 anos mais tarde em Paris. Com isso, pode-se
Europa.
afirmar que o hábito de consumo da bebida café estava
finalmente consolidado na Europa em 1672.
A fórmula
A bebida cacau, apesar de ter chegado à Europa antes
A começar pelo cafezinho bebida: ao degustá-lo, é
da bebida café, ficou secreta, restrita à corte espanhola
possível notar sensorialmente apenas parte da sua fração
e aos monastérios, onde sua fórmula foi alterada, tendo
aromática, que corresponde a 16% de sólidos solúveis
sido retirada a pimenta e acrescentado o açúcar, passando café torrado e moído dissolvidos na água. O restando a ser servida aquecida e rebatizada com o nome de
te, que corresponde a 84% do café torrado e moído, é
chocolate.
perdido na forma de borra, a qual retém também o óleo
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essencial do café, que possui características próprias de
aroma e sabor.
Já a massa de café para comer é produzida a partir do
café torrado e moído integral, o que oferece ao paladar
novas notas compostas de sabor e aroma.
O trabalho de desenvolvimento da massa de café integral teve início com a seleção do tipo de café e torra que
seria mais adequado para sua aplicação, bem como dos
tipos de ingredientes, considerando-se as suas contribuições nas formulações de produtos compostos.
Como o perfil aromático do café está definido pelo tipo
de seu espécime botânico e seu terroir, nosso primeiro
foco foi avaliar espécimes botânicas comercialmente existentes, bem como suas regiões de plantio.
Considerando-se que o produto que estávamos desenvolvendo se destinava ao mercado de excelência, a característica varietal do café seria determinante na composição de sua personalidade, na construção de seu aroma e
sabor. O escolhido o café Arábica, por sua característica
aromática e por possuir subgrupos de espécimes híbridas,
frutos de cruzamentos, o que ampliaria nossas possibilidades de aplicação.
Já as formulações partiram de outras análises. O café
como bebida hoje é consumido com diversas modalidades, como espresso, americano, carioca, machiato, espresso panna, double, cortado, café com leite, lágrima, cappuccino, mocha etc. Como não seria possível iniciar com
todas as possibilidades, optou-se pelas consagradas como
preferência de consumo pelo mercado nacional: espresso,
café com leite e cappuccino.
A massa de café integral é formulada à base de gordura vegetal e manteiga de cacau, ambas desodorizadas e
isentas de aroma e sabor. Ela possui comportamento de
trabalhabilidade semelhante ao da massa de chocolate.
Seu tempo de vida de prateleira é similar ao obtido em
produtos formulados com cacau ou chocolate, significando que poderá ser aplicada em qualquer prato ou sobremesa em que o cacau e/ou chocolate for um ingrediente
de formulação.
Mix de Café para Comer
Os Coffee Beans foram lançados nas opções Mimo
(saco de 400 gramas com grãos de 3 gramas); grãos de
10 gramas em caixa display com 15 unidades; e sacos de

84 gramas com grãos de 6 gramas. Já as moedas (Coffee
Coins) estão disponíveis em sacos de 500 gramas.
Em pouco mais de três meses em todo o mercado nacional, a linha de cafés ganhou mais uma opção voltada ao
consumidor final, em embalagem conceitual, moderna e
informativa: Coffee Beans Sortidos, com nove grãos de 10
gramas – sendo três de cada sabor: expresso, capuccino
e café com leite.
Nova categoria: “Cafene”
A SPA está pleiteando uma nova categoria para o setor
cafeeiro: Cafene, o café para comer. Cefene não só marca
a história do café, mas também abre as portas para um
novo e potencial segmento de atuação, o de confeitaria.
O café para comer se estabelece como confeito, numa
posição nunca explorada no setor. O mercado de confeitaria é enorme. E será um grande agente estimulador da
produção cafeeira.
Segundo projeção estimada pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra mundial
de café em 2011/2012 foi de 8,8 milhões de toneladas. E,
numa comparação com o cacau, que é prioritariamente direcionado a confeito (chocolate), sozinho o segmento de
café já é significativamente muito maior. Dados da International Cocoa Organization (ICCO) revelam que a produção
de cacau no mundo está estimada em 4 milhões de toneladas para a safra 2011/2012. A entrada do café no mercado
de confeitaria é um marco na história do produto.
A categoria Cafene é lançada para o mercado com nossos produtos Coffee Beans e Coffee Coins, os primeiros
cafés para comer.
Diatt
A Diatt é a marca carro-chefe de chocolate da SPA,
com a linha diet – há 20 anos no mercado, reconhecida
pelo seu sabor diferenciado, sem o retrogosto típico de
alimento dietético, além de ser a única com bombons e
seis opções de sabores de chocolates dietéticos – e a linha zero, recentemente lançada para suprir a demanda de
clientes que buscam opções mais saudáveis.
Tanto o mix diet quanto o zero são apresentados nas
versões para consumidor final e para food service, em
barras, para uso culinário. E podem ser encontrados em
pontos varejistas de destaque como as redes Pão de Açú-
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car, Zaffari, Walmart, Carrefour e Makro e Chocolândia,
entre outros.
Com a marca Diatt, a SPA também criou um projeto de
responsabilidade social em parceria com a ANAD (Associação Nacional de Assistência de Diabéticos), chamado
de Programa de Respeito ao Diabético, uma ação que visa
orientar as pessoas sobre a patologia para prevenção do
diagnóstico tardio.
O programa teve evento piloto em uma das unidades
do Grupo Pão de Açúcar de São Paulo. Posteriormente,
ganhou destaque nas edições sediadas na Chocolândia,
unidade Ipiranga, sempre oferecendo gratuitamente palestras, coquetel, medição de glicose e informações importantes sobre o diabetes, com profissionais da área da
saúde.

Flávio Aburre e Renato Abaurre são diretores da SPA Alimentos.

A indústria SPA
Dona das marcas Diatt e Vivan, especializadas em chocolates diet e zero, em 2012 a SPA registrou crescimento
de 15% no faturamento global, que envolve as marcas de
chocolate, e a expectativa para 2013 é de incremento na
ordem de 60%.
Nossas estimativas estão respaldadas tanto nos lançamentos do café para comer, que ainda reserva novidades
para este ano, quanto no da linha de chocolates zero.
A SPA é auditada pela SGS e pela Bureau Veritas, líderes
mundiais, e destaca-se no mercado nacional pelo vasto
conhecimento nos processos de plantio, industrialização
e comercialização de liquor, manteiga e pó de cacau, bem
como pelo chocolate em si, investindo sempre em saúde
e tradição.
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ICQL Química
Ana Maria de Andrade Leite

As pessoas como o
maior investimento
A ICQL Química é uma empresa nacional que atua na fabricação de produtos químicos – para
limpeza, manutenção e otimização de processos industriais – e comercialização em todo o
Brasil. A sua linha de produtos atende às exigências ambientais, apresentando soluções químicas
ecologicamente corretas, biodegradáveis e atóxicas, que garantem a preservação do meio
ambiente e a saúde dos seus usuários.
A empresa apresenta produtos inovadores no mercado, e
em seu portfólio os principais são solventes, desengraxantes,
descarbonizantes e fuidos para usinagem. A ICQL Química
atende a clientes de grande porte da indústria nacional.
Atua principalmente nas áreas de petróleo, metalurgia,
automotiva, siderurgia, mineração e indústria têxtil – atendendo seus clientes em suas necessidades e expectativas
de forma personalizada.
Além de fornecer produtos inovadores e personalizados, a
ICQL Química oferece consultoria técnica especializada para
orientação aos usuários, solução de problemas e garantia da
alta performance dos produtos, elevando, dessa forma, a relação entre custo e benefício de seus produtos e serviços.
Resumo do case
Ao longo da sua história, a ICQL Química sofreu várias
mudanças. Porém, considera-se que a mudança mais significativa em busca da sustentabilidade e da excelência nos
negócios foi realizada na área de gestão de pessoas, quando,
por meio do seu sistema de comunicação interna, elaborou
e executou o Programa de Responsabilidade Socioambiental
Arara Canindé e implementou o Plano de Gestão Participativa.
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química
17

A partir da elaboração do programa, a empresa
representante comercial de
O estudo de caso
imprimiu valor a quatro áreas do desenvolvimento
uma reconhecida fabricanda
ICQL
Química
humano – gestão de pessoas, educação e capacite de produtos químicos da
demonstra que o
tação, qualidade de vida e desenvolvimento sustenindústria brasileira. A empretável –, promoveu a mudança do comportamento
sa nasceu do seu sonho de
maior patrimônio
e da cultura organizacional, elevou o nível de quater o próprio negócio. Assim,
de
uma
empresa
lidade em seus produtos e serviços, expandiu seus
unindo-se com mais cinco
são as pessoas
negócios, ampliou resultados, obteve certificações
amigos, atuantes na mesma
e conquistou o reconhecimento de prêmios de
área, de início às atividades da
que fazem parte
qualidade no trabalho e excelência em gestão, torempresa como revendedora
da
sua
história
nando-se uma referência no seu setor de atuação.
de produtos químicos.
O case da ICQL Química demonstra a relação
Em apenas um ano, o
existente entre a Comunicação Empresarial, comcrescimento dos negócios
preendida como processo educativo, e o desenvolvimenpermitiu que o sonho se ampliasse e, então, resolveu into de pessoas, correlacionando os impactos positivos das
vestir na fabricação própria, contando com uma pequena
suas práticas no ambiente corporativo.
estrutura comercial, montada na casa de um dos sócios,
Com investimento de 3% do seu faturamento e estimacom cinco empregados. Em pouco tempo, a sede foi
tiva máxima de cinco anos para a sua conclusão, a empretransferida para um pequeno galpão alugado, com invessa traçou um objetivo a ser alcançado pelo novo modelo
timento em equipamentos de laboratório e estrutura de
de gestão de pessoas, dividido em cinco metas:
produção, além de aumento do quadro de empregados
> Construção da identidade da empresa e desenvolvipara um grupo de dez pessoas.
mento do comprometimento das pessoas com a missão,
Na época, ainda não havia no Brasil a preocupação
a visão e os valores;
com as questões ambientais, e as leis regulatórias para a
> Conscientização e preparação da equipe de trabalho
indústria ainda eram insuficientes. Nesse contexto, Paulo
para novo modelo de gestão e ampliação do nível de proCesar percebeu uma grande oportunidade de mercado,
fissionalização;
especializando-se na fabricação de produtos ecologica> Fortalecimento da imagem da empresa para o público
mente corretos e personalizados, os quais atenderiam às
externo e reconhecimento no setor de atuação;
necessidades especiais de clientes de grande porte, que
> Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO
já buscavam padrões de qualidade internacional. Com
9001) para a abertura de novos negócios e a elevação dos
esse diferencial, embora sendo um pequeno fabricante,
resultados;
começou a atender clientes com alto padrão de exigên> Autonomia da equipe de trabalho.
cia, o que o obrigou, desde o princípio da sua história, a
estabelecer rígidos controles de fabricação e excelência
Todas as metas determinadas foram atingidas e os reno atendimento.
sultados obtidos excederam as expectativas.
O aumento da demanda exigiu a ampliação da esO estudo de caso da ICQL Química demonstra que o
trutura de produção e, assim, decidiu-se investir na
maior patrimônio de uma empresa são as pessoas que facompra de um terreno e na construção da fábrica prózem parte da sua história e que o líder, como agente de
pria. Na escolha da localidade futura, a logística foi facomunicação e transformação do ser humano, é fator
tor de grande importância e, com esse foco, a nova
fundamental para o seu sucesso.
fábrica foi construída em Duque de Caxias, próxima
às principais rodovias de acesso ao estado, facilitando
Histórico
o escoamento dos produtos para todas as regiões do
A ICQL Química foi fundada em 1998, pelo jovem técniBrasil, aumentando o poder de negociação e a ampliaco químico Paulo Cesar de Abreu Leite, que já atuava como
ção do mercado.
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O diagnóstico
Diante dessa realidade,
Era preciso mudar
Após sete anos da sua fundação, a ICQL QuíPaulo Cesar, determinapara
que
fosse
mica já disputava o mercado com concorrentes
do em permanecer com o
possível à empresa
reconhecidos. No entanto, o crescimento acenegócio e fazê-lo crescer,
lerado do negócio ocasionou divergências entre
identificou a necessidade
atender aos
os sócios quanto aos novos rumos da empresa.
de executar novo sistema
novos
padrões
da
As exigências determinadas pelas leis ambientais
de gestão de pessoas, com
indústria, garantir
vigentes, a abertura da economia brasileira para
o objetivo de desenvolver
o mercado exterior, o crescimento da indústria
a equipe de trabalho, como fornecimento aos
nacional e as novas referências de qualidade exiposta então por três sóciosgrandes
clientes
e
giam a obtenção de licenças e certificações para o
-diretores e 15 funcionários,
continuar a crescer
funcionamento do negócio, as quais demandavam
ampliar o nível de profissiomaiores investimentos, maior profissionalização,
nalização e elevar os resulmudança do comportamento e da cultura orgatados.
nizacional.
Com esse objetivo, a empresa investiu na implantação
Era preciso mudar para que fosse possível à empresa
do setor de Comunicação Social, visando à execução de
atender aos novos padrões da indústria, garantir o fornovo sistema de comunicação interna, por meio do qual
necimento aos grandes clientes e continuar a crescer,
seria promovida a mudança da cultura organizacional.
tornando-se uma das líderes do mercado – desejo do
Logo no início do trabalho, a diretoria foi estimulada a
seu fundador e sócio majoritário. A necessidade de muadquirir uma visão diferenciada: acreditar nas pessoas e
dança e a falta de consenso da diretoria para a tomada
compreender a comunicação como a base para o desende decisões provocaram conflito na sociedade. A transvolvimento humano, sendo a comunicação empresarial o
ferência da fábrica para a nova estrutura veio acompaponto de partida para o processo educativo necessário à
nhada da dissolução da sociedade e de dúvidas sobre os
mudança da organização.
rumos a serem seguidos, fatores estes que se refletiam
na equipe.
A implantação do novo modelo de gestão
Nesse contexto, a ICQL Química apresentava o seguinO programa de gestão de pessoas iniciou com a prote cenário:
posta de mudança na linguagem e no relacionamento de
> Entrada de dois novos sócios;
trabalho. Todas as pessoas, independentemente do car> Missão e visão da empresa não definidas;
go ocupado e das funções exercidas, foram tratadas pela
> Valores da empresa desconhecidos dos funcionários;
gerência do projeto, a cargo de Ana Maria, como “cola> Ausência de um sistema formal de comunicação inboradores”, sendo explicado a todo o grupo o sentido da
terna;
palavra no contexto: aqueles que co-laboram ou aqueles
> Ausência de um sistema formal de gestão de pessoas;
que trabalham juntos.
> Nível baixo de identidade do grupo com a empresa;
Com base nas metas estabelecidas, o escopo do proje> Pouca confiança na liderança;
to foi dividido em quatro etapas:
> Objetivos de trabalho definidos informalmente;
> O conhecimento individual e coletivo;
> Pouca integração entre os departamentos;
> A construção da identidade;
> Qualificação dos funcionários insuficiente para os no> O processo de aprendizagem;
vos padrões de qualidade exigidos;
> O plano de gestão participativa.
> Nível alto de insatisfação no trabalho;
> Presença constante de boatos e distorções na comuDessa forma, para o início do programa, cada uma das
nicação interna;
pessoas que integravam o grupo foi compreendida em sua
> Nível alto de absenteísmo e rotatividade de pessoal.
individualidade e foram executadas as seguintes ações:
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A prática do ouvir
Todos os diretores e colaboradores foram ouvidos individualmente e, por meio de entrevista, foram identificadas:
a motivação, as expectativas em relação à empresa, o conhecimento individual no momento atual, as experiências
passadas, as dificuldades em relação ao trabalho e as sugestões de melhoria para o futuro. Os dados recolhidos
nas entrevistas foram registrados em fichas individuais e
tabulados, identificando-se os pontos de convergência.
A comunicação direta, por meio de entrevista individual,
passou a ser uma prática permanente na empresa.
A construção coletiva do programa
Com base nas informações obtidas a partir das entrevistas individuais, foi elaborado um programa de encontros de comunicação, no qual foram abordados os temas
apontados como principais estímulos e obstáculos para o
trabalho, identificação de pontos fortes e fracos. O programa foi gerado com base na percepção e participação
de toda a equipe, e compartilhado com o grupo como
produto da primeira construção coletiva. Dessa forma, foram utilizados para o programa de encontros recursos que
promoveram a comunicação, a interação do grupo, a livre
expressão e diferentes vivências práticas – dinâmicas, debates e criações dos próprios colaboradores.
O estreitamento das relações afetivas
Com base no conhecimento de que as relações afetivas
entre o gestor e o colaborador exercem influência significativa no trabalho, os diretores foram convidados a participar de todos os encontros do programa, com o objetivo
de permitir a aproximação física, a comunicação direta, o
conhecimento do outro, a minimização das diferenças e o
fortalecimento do vínculo afetivo, da confiança e do respeito mútuo entre todas as pessoas integrantes do grupo
de trabalho. Como atividade complementar, a empresa
passou a promover momentos especiais de confraternização, com destaque para a importância das pessoas no
sucesso da empresa e o reconhecimento desse valor para
a liderança;
O respeito às diferenças
e ao trabalho em equipe
Após o estímulo ao conhecimento individual e à troca

de experiências entre as pessoas do grupo, foram propostas atividades que visaram proporcionar a conscientização
sobre a importância das diferenças entre os integrantes da
equipe, como elementos facilitadores para o trabalho e o
enriquecimento coletivo. O grupo foi convidado a participar de várias atividades em equipe, com caráter lúdico,
para perceber semelhanças, diferenças, talentos especiais,
a importância da comunicação com o outro e da troca
de experiências, para o aprendizado individual e departamental. A proposta estimulou a participação do colaborador em grupos mistos, com integrantes de departamentos
diferentes, para promover a integração entre os diversos
setores e a troca de conhecimento entre áreas distintas.
A reconstrução do tempo e do espaço
Com o objetivo de situar as pessoas no tempo e no espaço, foram propostas atividades para resgatar a história
da empresa, utilizando-se fotos e depoimentos dos colaboradores mais antigos. A partir do resgate histórico registrado em uma linha de tempo, cada uma das pessoas
identificou o momento da sua entrada na empresa e compartilhou essa experiência com o grupo, reconhecendo o
significado do momento presente para a construção do
futuro. O registro histórico passou a ser uma prática de
comunicação permanente na empresa. Os colaboradores
mais antigos foram valorizados por seu comprometimento com a empresa e pela importância do conhecimento
compartilhado com os mais novos.
A troca de experiências
e a valorização do gestor
A implantação do Setor de Comunicação Social foi transmitida à equipe de trabalho como um novo investimento
em prol dos colaboradores, com o objetivo de dinamizar
a comunicação interna, promover as trocas interpessoais e estimular as pessoas ao desenvolvimento e às novas
oportunidades. Por intermédio do setor de Comunicação
Social, a diretoria se propôs a comunicar seus objetivos e
estratégias com regularidade, clareza, entusiasmo e esforço
para se alcançarem os resultados esperados. Com esse objetivo, foi incluído no projeto um cronograma de reuniões
especiais para a elaboração conjunta de planos de ação e
acompanhamento destes, com a participação de todos os
colaboradores, independentemente do cargo ocupado.
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A construção da identidade
Na segunda fase, o programa passou a valorizar atividades que proporcionassem a aproximação permanente do
grupo, com o objetivo de construir a sua identidade, encontrar o sentido para o trabalho e assumir compromissos
com os resultados esperados. Nessa etapa do processo, a
empresa buscou nova forma de se comunicar e trabalhar,
visando transformar a prática do trabalho em experiência
de vida para os colaboradores.
De acordo com essa premissa, foram dadas oportunidades para o colaborador criar, planejar, executar e avaliar
as atividades, de forma individual e coletiva, com respeito aos interesses do grupo. Foram propostas as seguintes
ações no ambiente de trabalho:
A construção coletiva da missão
Cada colaborador identificou a sua parte no processo
de fabricação e comercialização dos produtos e construiu, individualmente, o texto da sua missão pessoal. A
partir das missões individuais, do debate, da compreensão
e do consenso do grupo, foi construída a missão coletiva
da empresa, amplamente divulgada por diversos veículos
de comunicação interna.
O estímulo ao respeito mútuo
Com base na ação anterior, os colaboradores construíram coletivamente o organograma da empresa, identificando todas as pessoas integrantes do processo de trabalho e a
importância de cada uma delas para o seu funcionamento.
O estímulo à autoestima, ao êxito e ao sucesso
Visando fortalecer a identidade do colaborador com o
grupo de trabalho e elevar o nível de comprometimento,
foram lançadas propostas de comunicação visual para a
construção de símbolos. Os colaboradores participaram
coletivamente da reformulação da logomarca, da criação
do slogan e do mascote do Setor de Comunicação Social,
e da escolha do animal-símbolo para o novo programa, o
qual deu o nome a este. Para essa última atividade, houve a participação dos filhos dos colaboradores. Também,
de forma coletiva, foi escolhido o uniforme de trabalho e
instituído o uso do crachá – práticas não utilizadas anteriormente – para reforçar a identidade visual e o compromisso dos colaboradores com a equipe.

O estudo, a reflexão e a experimentação
das melhores práticas de trabalho
Com a finalidade de desenvolver a cultura da qualidade e a criatividade, os colaboradores foram convidados a
relacionar todos os procedimentos de rotina executados
pela empresa. Após o estudo e a reflexão sobre as reais necessidades de organização do grupo, dos procedimentos
adotados e a sua validação, o grupo apresentou sugestões
de melhorias e novos métodos de trabalho. Os procedimentos construídos coletivamente foram comunicados,
registrados em documento e submetidos a experimentação por período predefinido, acompanhados por avaliações coletivas regulares e corrigidos a partir do consenso
do grupo. A prática de troca de opiniões, planejamento,
execução e avaliação coletivos tornou-se permanente na
empresa.
O intercâmbio com a comunidade
Com o objetivo de estimular o intercâmbio com a comunidade externa e valorizar o sentido do trabalho realizado pela empresa e o seu reflexo no ambiente externo, foi elaborado o primeiro projeto de comunicação e
responsabilidade social que contemplou a comunidade
do entorno da empresa, pelo qual passou a oferecer visitas guiadas às escolas locais, direcionadas a estudantes e
professores, incluindo atividades de educação ambiental
orientadas pelos próprios colaboradores, de forma voluntária. Posteriormente, outros projetos de comunicação e responsabilidade social foram implementados para
diferentes públicos, visando o intercâmbio e a melhoria
da comunidade, dentre eles: famílias dos colaboradores,
clientes, fornecedores, parceiros e governo;
O funcionamento do sistema de
comunicação interna e a interatividade
Tendo em vista a valorização e o compartilhamento de
informações entre os colaboradores, a empresa investiu no
sistema de comunicação interna e implementou veículos
de informação diversificados: murais interativos em pontos estratégicos da empresa para a divulgação de ações,
avisos importantes, campanhas de endomarketing, cartazes motivacionais e trocas de informações; reformulação
do site com a apresentação dos novos símbolos criados e
espaço interativo para os colaboradores; jornal impresso
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e informativo on-line para a divulgação de todas as
ações realizadas e participação dos colaboradores;
reformulação dos materiais institucionais com foco
na valorização das pessoas e na divulgação do programa para as comunidades externas. O ambiente
corporativo ganhou estímulos visuais, com o objetivo de comunicar alegria, harmonia e bem-estar.

Para recompensar o
esforço percebido em
busca da elevação
do nível de qualidade
do trabalho, o Setor
de Comunicação
criou prêmios
de desempenho,
oferecidos anualmente
aos colaboradores

O processo de aprendizagem
A terceira etapa do programa teve como foco
o desenvolvimento do processo de aprendizagem
por meio de comunicação interna. Dessa forma,
a prática do diálogo passou a ser estimulada, observada e valorizada no ambiente organizacional
como a principal forma de promover mudanças,
inovar, encontrar soluções para problemas e conflitos, aprender novos conceitos, reter conhecimento e
mudar a cultura organizacional.
Além da prática constante do diálogo para a melhoria
de todos os processos de trabalho, em reuniões formais e
momentos informais, foram executadas as seguintes ações:

A compreensão do erro
como etapa para o aprendizado
O Setor de Comunicação estimulou as pessoas a falarem em grupo sobre os seus erros individuais e coletivos, para identificarem os motivos que levaram ao erro e o
aprendizado que obtiveram a partir da experiência. Foram
listados pontos fortes e pontos fracos da equipe e formuladas hipóteses para a busca, respectivamente, da maximização e minimização destes. A partir das oportunidades de melhoria identificadas, iniciaram um processo de
orientação aos colaboradores e o encaminhamento para
treinamentos ou aperfeiçoamentos especiais, visando ao
estímulo ao estudo, à elevação do nível de escolaridade e
à oportunidade de crescimento na própria empresa;
A aprendizagem a partir do outro
Com o objetivo de estimular o processo educativo
no ambiente organizacional, o programa implantou um
sistema de avaliação de desempenho, considerando o
desenvolvimento individual e o departamental (coletivo).
Os colaboradores foram divididos por departamento e
estimulados a conversarem, compartilharem conheci-

mentos e práticas entre si, aprenderem uns
com os outros, descobrirem habilidades
e talentos especiais,
e, com troca de informações, ampliarem o
nível de qualidade do
trabalho individual e
departamental. A partir da autoavaliação
de desempenho e da
avaliação em grupo,
os colaboradores foram orientados a estabelecer planos de
desenvolvimento individuais, visando atingir metas de
crescimento e obter oportunidades de plano de carreira
dentro da própria empresa;
O mérito como recompensa
Para recompensar o esforço percebido em busca da
elevação do nível de qualidade do trabalho, o Setor de
Comunicação criou prêmios de desempenho, oferecidos
anualmente aos colaboradores. Os prêmios não foram
relacionados a quantias em dinheiro ou brindes, mas ao
reconhecimento formal do mérito, comunicado em todos
os veículos de comunicação interna, e ao oferecimento de
cursos de graduação ou aperfeiçoamento, com a possibilidade de promoção e aumento da remuneração. O sistema
buscou valorizar o diálogo interno, o autoconhecimento
e a compreensão de que o crescimento e o sucesso são
construções individuais, cabendo ao colaborador a responsabilidade de compreender a empresa e seus gestores
como agentes mediadores dessa construção.
O ambiente educativo
A empresa ganhou nova decoração, que reforçou as
cores da logomarca, e a organização e a limpeza receberam maior cuidado. Foram instaladas placas indicativas
para os diferentes setores e áreas, e nas paredes foram
criados espaços para exposição de fotos, banners, trabalhos produzidos pelos próprios colaboradores e diferentes
intervenções motivacionais.
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O Plano de Gestão Participativa
Plano de benefícios
A partir do
Na quarta etapa, a ICQL Química executou o
Transporte integral, aliPlano
de
Gestão
Plano de Gestão Participativa, ação que teve por
mentação na própria emParticipativa,
finalidade promover a participação comunicar as
presa, cesta básica, plano
estratégias e a responsabilidade sobre a tomada de
de saúde, plano odontoa empresa
decisões, de forma compartilhada com os colabológico, seguro de vida,
implementou
de
radores, promovendo o exercício da cidadania e da
uniforme, capacitação no
forma coletiva
democracia no ambiente organizacional.
próprio horário de trabaTodos os colaboradores, sem exceção, foram
lho, auxílio para o estudo e
o Programa de
convidados a participar ativamente da gestão da
elevação do nível de escoResponsabilidade
empresa, com a compreensão da realidade do tralaridade, plano de carreira,
Social Arara
balho exercido e da importância da participação e
aumento espontâneo por
da colaboração de todos para a melhoria, a transtempo de trabalho, premiaCanindé, que hoje
formação da realidade e a elevação dos resultados.
ção por desempenho, auxíconta
com
25
Foi estabelecido um cronograma de assembleias
lio no material para os filhos
projetos para ações
para serem analisados e discutidos todos os proem idade escolar.
cessos da gestão, com o objetivo de fazer a leitura
e melhoria contínua
crítica da empresa, promover as mudanças necesProcessos de
sárias e reconhecer o colaborador como agente
Seleção e Admissão
ativo desta construção, capaz de promover a transParticipativa
formação.
Oportunidade de crescimento dentro da própria emPara a organização e mediação das assembleias, foram
presa, preferência para as pessoas da comunidade e ineleitos colaboradores representantes para cada um dos
dicações dos próprios colaboradores. Participação destes
departamentos. Os colaboradores representantes passanas entrevistas de seleção e avaliação para admissão de
ram a atuar também como mediadores de comunicação
novos colaboradores.
entre a equipe, o Setor de Comunicação e a diretoria, com
o objetivo de apresentarem informações importantes para
Relacionamento
a tomada de decisão, sugestões de ações para a elevação
Criação do setor específico de recursos humanos para
da produtividade e dos resultados e reivindicações para a
o atendimento permanente aos colaboradores e apoio ao
elevação da satisfação no ambiente de trabalho.
desenvolvimento dos projetos sociais.
A partir do Plano de Gestão Participativa, a empresa implementou de forma coletiva o Programa de ResponsabiGrupos internos e comitês auxiliares
lidade Social Arara Canindé, que hoje conta com 25 proFormação de grupos de colaboradores para apoio à
jetos para ações e melhoria contínua nas seguintes áreas:
diretoria na gestão de assuntos especiais: Saúde e Segurança, Associação de Funcionários, Controle de QuaPlanejamento Estratégico Coletivo
lidade.
Participação dos colaboradores na tomada de decisões,
nos planos de ação e transparência no controle de custos
Indicadores do desempenho organizacional
empresarial e investimentos.
Elaboração coletiva dos indicadores de desempenho,
com revisão anual e aplicação trimestral.
Política salarial
Progressão salarial gradativa de acordo com o desemIndicadores de Satisfação Interna
penho, a mudança de cargo e a elevação do nível de esPesquisa anual para avaliação do clima organizacional e
colaridade.
da estrutura e ambiente de trabalho.
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Qualidade de Vida
Programa anual de palestras e projetos pontuais para
conscientização sobre temas relevantes para a qualidade
de vida, como ética, educação ambiental, saúde, pluralidade cultural, respeito à diversidade, orientação sexual e
administração financeira.

Decisões assertivas para a solução de problemas, tomadas pelo próprio colaborador de forma autônoma, foram
valorizadas e divulgadas pelos meios de comunicação interna, além de serem indicadas pelos gestores como fatores significativos para o reconhecimento de colaboradores
e possíveis promoções para cargos de nível superior.

Cidadania
Foram elaborados projetos de voluntariado, tanto no
ambiente interno quanto externo, pelos quais os próprios
colaboradores têm a oportunidade de desenvolver trabalhos voluntários junto às comunidades no entorno da
empresa.
A prática do plano de gestão participativa foi comunicada aos colaboradores como a principal conquista do
programa de comunicação interna, alcançada por todos
os colaboradores de forma democrática e consciente, por
expressar plenamente a nova fase da empresa e as expectativas dos gestores quanto ao desenvolvimento da equipe
de trabalho e aos resultados pretendidos.
Por representar um marco histórico para a empresa, o
Plano de Gestão Participativa é comemorado anualmente
em evento de confraternização com a participação de todos os colaboradores.

Os resultados
Indicadores de Satisfação
A ICQL Química verifica anualmente a eficácia do Programa Arara Canindé e promove a análise das ações de
responsabilidade socioambiental e seus reflexos nas comunidades interna e externa, identificando oportunidades
de melhoria e de inovação – estabelecendo níveis de desempenho de 80%.
Os resultados observados durante os três últimos
anos da implementação do programa demonstram que
as medidas adotadas para a gestão da comunicação e as
ações tomadas a partir do novo modelo de gestão receberam a aprovação de mais de 80% dos colaboradores,
conforme demonstram os gráficos adiante, fornecidos
pela empresa.

A autonomia
Na quinta e última etapa, foram realizadas ações com o
objetivo de quebrar paradigmas quanto à necessidade de
exercício da autoridade do gestor no ambiente corporativo e ao controle de tarefas executado por diretores, gerentes ou supervisores de departamento.
Cada colaborador foi convidado a revisar e reconstruir
a sua própria descrição de cargo, com o compromisso de
incluir em todas as suas tarefas diárias as responsabilidades inerentes à sua função. As descrições de cargo foram
analisadas coletivamente, submetendo-se a revisões e alterações sempre que necessário.
Gradativamente, os gestores foram orientados a delegar tarefas com maior grau de responsabilidade para todos
os colaboradores, conforme o perfil identificado no início
do programa. Por meio do acompanhamento de avaliações de desempenho trimestrais e feedback permanente, o autocontrole, o autoplanejamento e a autoavaliação
foram fatores valorizados no funcionamento do trabalho.

Indicadores Sociais
A partir da implementação do Plano de Gestão Participativa, a ICQL Química estabeleceu indicadores sociais
para a avaliação do modelo de gestão, de acordo com
os critérios exigidos pelo Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), para a elaboração e publicação de balanços sociais das empresas que praticam a
responsabilidade social. Observou-se que houve queda da
rotatividade de colaboradores, maior oportunidade para
jovens sem experiência profissional, alto grau de elevação
do nível de escolaridade da equipe e incentivo à educação, valorização da experiência profissional e do conhecimento a partir da retenção de colaboradores acima de 45
anos e incentivo à igualdade de direitos sociais com base
na elevação do número de mulheres e negros na empresa e em cargos de liderança. A empresa passou a publicar
relatórios sociais internos para a análise dos indicadores,
amplamente divulgados entre os colaboradores, demonstrando que existe elevação gradativa do número de boas
práticas de gestão em prol das pessoas e da responsabilidade social.
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gráfico 1

indicadores do clima organizacional – 2011
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1. Identificação com a empresa – 94%
2. Satisfação e motivação – 91%
1. Identificação com a empresa – 94%
3. Crença no desenvolvimento pessoal – 92%
2. Satisfação e motivação – 91%
4. Aprovação da liderança, políticas e práticas – 91%
3. Crença no desenvolvimento pessoal – 92%
5. Compromisso com o plano estratégico e seus gestores 95%
4. Aprovação da liderança, políticas e práticas – 91%
6. Reconhecimento no trabalho – 92%
5. Compromisso com o plano estratégico e seus gestores 95%
7. Cidadania empresarial – 91%
6. Reconhecimento no trabalho – 92%
8. Política salarial – 85%
7. Cidadania empresarial – 91%
9. Plano de benefícios oferecido – 96%
8. Política salarial – 85%
10. Programa de saúde – 91%
9. Plano de benefícios oferecido – 96%
11. Sistema de comunicação – 93%
10. Programa de saúde – 91%

12. Oportunidades de
melhoria identificadas
12. Oportunidades de
melhoria
identificadas
Amostragem – 12 colaboradores
Critérios selecionados da pesquisa anual
Amostragem – 12 colaboradores
“Melhores empresas para se trabalhar”
Critérios selecionados da pesquisa anual
“Melhores empresas para se trabalhar”
Soma das respostas: 1.104 x 100 = 92%
Número de formulários respondidos: 12
Soma das respostas: 1.104 x 100 = 92%
Número de formulários respondidos: 12

11. Sistema de comunicação – 93%

Prêmios, certificações e reconhecimentos
Com o objetivo de medir os resultados do programa, a
empresa passou a buscar certificações e prêmios de referência nacional, sendo reconhecida e vencedora nas seguintes categorias:
2006 – Certificação Empresa Amiga da Criança
Reconhecimento da Fundação ABRINQ para os projetos de responsabilidade socioambiental desenvolvidos em
prol das crianças e dos adolescentes das comunidades interna (filhos dos colaboradores) e externa (escolas no entorno da empresa).
2008 – Prêmio SESI Qualidade
no Trabalho (PSQT)
Vencedora Regional e 2º lugar Estadual na categoria Indústria – Reconhecimento do Serviço Social da Indústria
para as ações em prol dos seus colaboradores, visando à
qualidade de vida no trabalho.

2009 – Prêmio MPE Brasil
Competitividade para as Micro e Pequena Empresas 1º
Lugar Nacional na categoria Indústria – Reconhecimento do SEBRAE e da Fundação Nacional da Qualidade para
o modelo de gestão e os padrões de sustentabilidade no
negócio. A partir da conquista do MPE Brasil, a ICQL Química adaptou o Plano de Gestão Participativa ao Modelo
de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da
Qualidade.
2010 – Prêmio Empreendedor de Sucesso
Reconhecimento da revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios e Fundação Getulio Vargas para a história de empreendedorismo de sucesso do fundador da
empresa, Paulo Cesar Leite.
2011 – Certificação ISO 9001:2008
Reconhecimento da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) para o sistema de gestão da qualidade.
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gráfico 2

indicadores de satisfação da infraestrutura e ambiente de trabalho – 2011
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Área A – Condições de Trabalho – 8,5

Área B – Grau de dificuldade – 2,4

1. Organização e limpeza – 8,2

7. Clareza dos objetivos – 1,6

2. Definição das tarefas – 7,3

8. Carga de trabalho – 2,5

3. Tranquilidade do ambientew – 8,5

9. Métodos de trabalho – 1,7

4. Iluminação – 9,3

10. Mudanças frequentes da organização – 2,7

5. Equipamentos e ferramentas – 7,7

11. Equipamentos e ferramentas – 2,7

6. Supervisão da gerência – 9,7

Área C

Área D

12. Informação – 9,3

13. Ambiente – 8,3

2012 – Prêmio Ser Humano ABRH-RJ
Case “Comunicação e Gestão Participativa: porque as
pessoas são o nosso maior investimento”.
Convites como empresa referência
A partir dos prêmios conquistados, a ICQL Química
passou a receber convites como empresa referência do
seu setor, tais como:
> Pesquisa promovida pela Fundação Nacional da Qualidade, orientada pelo IBOPE Inteligência (2011), com o
objetivo de verificar o nível de comprometimento com a
ética das empresas brasileiras;
> Seminários em Busca da Excelência (SEBE), organizados pela FNQ nos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba,
para apresentação do modelo de Gestão Participativa, a
partir do sistema de comunicação interna, considerado
inovador na área da administração de empresas;
> Mesa de debates, organizada pela TV FIRJAN, com
transmissão ao vivo para os pontos do Sebrae do estado
do Rio de Janeiro;
> Webcast, realizado pela FNQ (SP), com transmissão

via web para todo o território nacional;
> Realização do vídeo institucional da Fundação Nacional da Qualidade, com depoimento para estimular a participação de outras empresas no Prêmio MPE Brasil, com
divulgação em todos os estados brasileiros;
> Participação no programa “Fazendo a Diferença”, do
canal Futura, com realização da Gerdau em parceria com
a Fundação Roberto Marinho;
> Participação no Comitê Técnico da Fundação Nacional da Qualidade para elaboração do questionário de autoavaliação do Prêmio MPE Brasil, ciclo 2011;
> Apresentação do case de sucesso Prêmio Ser Humano 2012 no Fórum “As Melhores Práticas em Gestão de
Pessoas” (ABRH-RJ/ SEBRAE);
> Apresentação do case de sucesso Prêmio Ser Humano 2012 no Encontro Regional de Recursos Humanos
(ABRH-RJ/ Universidade Estácio de Sá).
Evolução das Vendas
Nos dois primeiros anos após a implantação do setor de
comunicação social e do novo modelo de gestão (2005-
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gráfico 3

avaliação do grau de eficácia do programa arara canindé – 2011
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Sistema de Gestão de Pessoas – 95%

Qualidade de Vida – 94%

1. Você faz a ICQL – 97%

13. ICQLinho – 0%

2. Comunicação no trabalho – 89%

14. Confraternização – 98%

3. Gestão participativa – 93%

15. Convivência – 94%

4. Talentos e oportunidades – 99%

16. GIS – 92%

5. Time – 99%

17. Bem-estar – 94%

6. Desempenho – 94%

18. Saúde – 94%

7. Pesquisa de clima– 95%

Educação e Desenvolvimento – 88%

Desenvolvimento Socioambiental– 91%

8. Encontros de capacitação – 94%

19. Desenvolvimento sustentável – 90%

9. Troca de experiências – 82%

20. Água viva – 91%

10. Crescer – 93%

21. Terra-mãe – 91%

11. Clube da leitura – 83%

22. Agentes ambientais – 91%

12. Videoteca – 87%

23. Cidadania – 87%
24. Voluntariado – 0%
25. Fundação ABRINQ – 100%

2007), a ICQL Química obteve 52,58% de aumento no volume de vendas. Em 2009, houve queda no faturamento
em função da crise econômica mundial, o que representou período de recessão na indústria. O índice de crescimento se mantém, nos últimos dois períodos, acima de
20% ao ano, conforme a demonstração no gráfico 4. Em
2010, com base nos resultados apresentados, a empresa
estabeleceu a visão de crescimento de 100%, até 2015.
Conclusão
O estudo de caso da ICQL Química demonstra que o
modelo de liderança e o sistema de comunicação interna
de uma empresa afeta diretamente o grau de desempenho

das pessoas envolvidas no processo de gestão e, consequentemente, os resultados do negócio.
A ICQL Química constatou que os seus colaboradores, ao ingressarem na empresa, inserem-se em um novo
grupo social e passam a estabelecer um relacionamento
próprio com este. Portanto, avalia-se que, assim como a
ICQL Química, cada empresa é única em sua cultura, com
características internas personalizadas, em estado permanente de construção, evolução e amadurecimento.
A comunicação está presente no dia a dia das empresas, de qualquer porte e segmento, e influencia no grupo
e nos rumos do negócio. Logo, a sua prática requer das lideranças poucos recursos financeiros, no entanto, muitos
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gráfico 4

evolução do faturamento 2001 - 2011
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recursos nas atitudes: boa vontade, calor humano, metodologia, planejamento, orientação, avaliação, troca de experiências e correção constantes.
A experiência que vivemos na ICQL Química nos mostra
que não é possível vincular o bom funcionamento de uma
empresa e o alcance de resultados satisfatórios somente às
experiências e habilidades individuais dos profissionais que
ingressam na equipe, pois o sucesso será sempre o resultado de uma construção coletiva que depende do diálogo
que o grupo estabelece entre si.
Hoje, a cultura do diálogo é uma atitude constante
na ICQL Química e faz parte da rotina da empresa como
forma de solucionar problemas, criar novas alternativas e
evitar conflitos e insatisfações desnecessárias no ambiente
de trabalho. Atualmente, a habilidade de comunicação, a
facilidade para trabalhar em equipe e a vontade de fazer
parte do grupo são considerados os três pré-requisitos
mais importantes para a seleção de um novo colaborador
e para a conquista de cargos de liderança.
O sistema de comunicação interna foi para a ICQL

2007

2010

2011

Química o veículo para que esse processo se realizasse,
e, hoje, continua contribuindo para o desenvolvimento
contínuo das pessoas, seus talentos, habilidades e competências – diretamente ligados à motivação e à elevação da
qualidade no trabalho e nos resultados – transformando e
renovando, a cada dia, as vidas daqueles que fazem parte
da equipe.
Todas as pessoas que participaram desse processo
de transformação sentem-se muito felizes e gratas pela
oportunidade de poder mudar a história da empresa. O
slogan escolhido para o início do Programa Arara Canindé foi “VOCÊ FAZ A ICQL”, expressão máxima do valor das
pessoas e da força da equipe nas grandes conquistas. A
palavra mais importante: Comunicação – que na nossa
empresa ganhou um significado todo especial – Tornar
comum a ação.
Para nós, é um orgulho muito grande dizermos que a
ICQL Química não é uma empresa que se faz sozinha e
para si mesma. Ela é (e pretende ser cada vez mais) uma
empresa que se faz “para” e “com” muita gente!

Ana Maria de Andrade Leite é Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da ICQL Química.
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Wega Motors
Equipe da área de marketing

Dez anos de expansão
no mercado brasileiro
A Wega é uma marca pertencente ao grupo argentino R. Neto S.A., companhia fundada em 1969 e
detentora de seus direitos em toda a América Latina. Sua produção e comercialização são dirigidas
ao mercado de reposição para automóveis, utilitários, caminhões, motos e veículos agrícolas e
rodoviários, com fornecimento de ampla gama de autopeças.

O foco principal da Wega consiste em posicionar-se e
consolidar-se como marca líder, de qualidade internacional, para o mercado de reposição.
Suas três plantas em solo argentino totalizam um quadro de 120 colaboradores, entre operários, técnicos e profissionais em geral.
O processo fabril funciona com sistema de última geração, no estilo Toyota de montagem, e o galpão de importação e exportação da empresa está localizado na Zona
Franca de Buenos Aires, o que lhe permite mais agilidade
no processo de entrada e saída de produtos do país, reduzindo a carga tributária.
A planta industrial é equipada com instalações modernas,
que proporcionam um ambiente de trabalho adequado, com
condições de segurança e tecnologia favoráveis à inovação.
A empresa é certificada em Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001, versão 2000, com BVQI – Bureau Veritas
Certification, cujo alcance se estende à fabricação e comercialização de filtros de óleo, ar e combustível, peças
e acessórios.
Dez anos de Brasil
A Wega iniciou suas atividades no Brasil em 2003. Hoje,
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a companhia conta com duas filiais no país – em
estrutura e de localizaA Wega iniciou suas
Itajaí (SC) e Recife –, além de um escritório comerção, que contribuíram
atividades
no
Brasil
cial em Santo André (SP), e planeja instalar uma fápara tornar o panorama
em 2003. Hoje, a
brica aqui até 2014, reforçando seu espírito de criar
ainda mais desanimador.
oportunidades para o presente e para o futuro das
A Wega estava situada
companhia conta
novas gerações.
no Distrito Agroinduscom
duas
filiais
no
O crescimento da empresa no mercado brasitrial de Escada – que
país – em Itajaí (SC)
leiro, nesta década de atividades, foi extremamenfica a 60 km de Recife
te expressivo. Hoje, o seu faturamento mensal é de
–, em um galpão que
e Recife – além de um
R$ 4 milhões. E a previsão é de que, em 2013, a Wega
atendia plenamente às
escritório
comercial
amplie de 5% para 10% de seu market share no mersuas necessidades. Mas,
em Santo André (SP)
cado nacional de reposição de filtros automotivos.
na época, havia apenas
A R. Neto S.A. foi fundada em 1969 na Argentina
outra empresa no local;
por Rafael Teodoro Rodrigues Neto, tendo como
a segurança era precária
atividade a fabricação de filtros. Depois de três décadas no
e havia problemas até com a internet, de difícil e custo
mercado argentino, vislumbrou-se o potencial do Brasil.
elevado.
As oportunidades no mercado brasileiro começaram a
O primeiro contêiner foi recebido em Escada em setemser identificadas quando participamos de feiras automotibro de 2002. Continha velas de ignição, e chegou ao galpão
vas, como a Automec (Feira Internacional de Autopeças,
por volta da meia-noite. Neto descarregou-o juntamente
Equipamentos e Serviços) e a Autopar (Feira de Fornececom o segurança da empresa e o motorista que trouxe a
dores da Indústria Automotiva). Constatamos que dificilcarga. O trabalho se estendeu até três horas da manhã.
mente conseguiríamos ter sucesso nesse mercado sem
nos instalarmos no Brasil.
O turning point
As dificuldades levaram a Wega Motors a transferir o
Entrando no mercado brasileiro
centro de distribuição para Recife. Com melhor infraestruPrimogênito de quatro irmãos, foi consenso que Cristura, a equipe teve mais tempo para se dedicar à produção,
tian Rodrigues Neto era o membro da família mais adee o negócio iniciou uma trajetória de crescimento. Outro
quado para conduzir os projetos do grupo R. Neto S.A. fora
fator importante foi a adesão da Wega ao Programa de
da Argentina.
Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe), que conceCristian conduziu o início dos negócios da Wega Mode benefícios fiscais a empresas industriais ou comerciais
tors no Brasil em 2002, com a instalação, no município
atacadistas.
pernambucano de Escada, de um centro de distribuição
Mas o chamado turning point da operação da Wega no
dos produtos provenientes da matriz, oriundos da Zona
Brasil ocorreu, de fato, quando estruturamos o departaFranca de Buenos Aires.
mento de vendas segundo a lógica do mercado brasileiro.
Na época, a Argentina passava por uma grave crise ecoAté então, as vendas estavam centralizadas diretamente
nômica, e o dinheiro para as operações no Brasil era esno CEO. Em 2005 foi contratado um executivo, Sergio
casso. Nosso primeiro investimento real foi de R$ 23 mil,
Gazarini, que assumiu como gerente comercial em março
para a aquisição de um carro popular. Para completar, os
daquele ano e redirecionou nossas perspectivas, pondo a
primeiros passos no mercado brasileiro não foram promisempresa em linha de crescimento constante, até os dias
sores, e a operação amargou prejuízo durante um ano.
de hoje.
A adaptação do executivo ao Brasil também não foi fáCom o aumento das vendas, o galpão de Recife, com
cil. Neto se mudou para Pernambuco com a mulher e a até
750 m2, passou a não suportar mais a demanda. Surgia,
então única filha, sem familiares ou amigos.
naquele momento, a necessidade de expandir a presença
O início também foi marcado por problemas de infrada Wega Motors no Brasil.
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gráfico
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Desses primeiros passos ficou o aprendizado de que é
preciso encarar os desafios e estar preparado para receber
notícias desagradáveis, estudar com calma as diferentes
variáveis e, por fim, entender que sempre existem probabilidades de sucesso.
Novo centro
O faturamento chegou rapidamente a R$ 400 mil mensais, e a unidade de Recife já bastava para atender a todos
os pedidos. A Wega decidiu, então, abrir um segundo Centro de Distribuição no Brasil, dessa vez no Sul do país.
Isso ocorreu já em 2006, portanto, um ano depois da
mudança na estratégia comercial. O novo CD foi instalado
no Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em um galpão com pouco mais de 1 mil m2.
As duas sedes ficavam separadas por mais de 3 mil quilômetros – e, naturalmente, novos desafios surgiram para
a operação da Wega no Brasil, como trabalhar com contabilidades distintas.
Em Santa Catarina, formamos uma equipe praticamente do
zero, e o número de funcionários quase dobrou; os custos cresceram, o que implicava aumento das vendas; e, atuando em estados diferentes, estávamos sujeitos a contabilidades distintas.

A unidade de Itajaí começou de forma modesta, atendendo inicialmente
apenas a clientes do próprio estado.
A equipe foi formada praticamente do
zero. Paulatinamente o novo CD passou a centralizar as vendas de toda a
região Sul, e depois também do Sudeste e do Centro-Oeste.
Esse crescimento levou o Centro
de Distribuição de Itajaí a se constituir
mais tarde, de fato, na matriz da Wega
Motor, no Brasil, e Recife, na filial para
os clientes das regiões Norte e Nordeste.

Investindo em marketing
A operação simultânea dos dois
Centros de Distribuição levou a um
aumento considerável de custos. E a
Wega teve de se reestruturar em busca de um aumento de vendas e, também, de uma participação mais expressiva no mercado
nacional.
Uma das ações da nova estratégia foi a contratação de
uma agência de marketing. Investimos em folhetos, catálogos e canetas, e desenvolvemos nosso site no Brasil.
Também começamos a fazer publicidade em revistas especializadas e, timidamente, também utilizamos o recurso do
merchandising.
Também foi importante, para o posicionamento da
companhia, a participação em eventos de forma mais profissional. Investimos em estandes e espaços maiores nas
diferentes feiras automotivas, para receber representantes,
clientes e prospectar.
Dentro da companhia, a reestruturação levou a Wega
a dividir-se em departamentos, criando áreas que não
existiam, tais como contabilidade, recursos humanos, tecnologia da informação, comércio exterior e qualidade. As
tarefas administrativas foram também divididas: tesouraria,
contas a pagar e contas a receber.
Nova expansão
As mudanças, acompanhadas de um forte investimento em estoque, levaram a uma importante expansão nas
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vendas. E, como ocorrera antes em Pernambuco, o galpão
de Camboriú tornou-se insuficiente. Ao mesmo tempo, as
vendas do CD de Recife também cresceram. E, para ter
uma expansão sustentável, a Wega adquiriu seu atual terreno em Itajaí, com 17 mil m2, enquanto em Pernambuco
suas atividades foram transferidas para um galpão maior,
também em Recife, de 1.800 m2.
A estratégia de expansão sustentável também incluiu a
criação de um escritório comercial em Santo André (SP),
com nove pessoas – incluindo um responsável pela área
de marketing, dois engenheiros com experiência no setor
automotivo e no mercado de filtros e promotores comerciais com experiência no segmento.
O presente (de olho no futuro)
Em 18 de outubro de 2012, marcando as comemorações dos dez anos de atuação no Brasil, a Wega Motors
inaugurou sua nova sede administrativa em Itajaí.
Em clima familiar, a empresa recebeu autoridades, parceiros, representantes, clientes e fornecedores de todos
os cantos do país para compartilhar o momento de crescimento, que prevê ainda a instalação de um parque fabril
de filtros na cidade do litoral norte catarinense até 2014.
Na ocasião, Rafael Teodoro Rodrigues Neto, presidente
da R. Neto S.A., grupo argentino controlador da marca no
Brasil, conclamou os presentes a buscar maior união na
América do Sul. “É um orgulho estarmos aqui hoje e fazer
parte de uma América do Sul pujante, que pode vir a ser
potência mundial”, afirmou o dirigente, que agradeceu ao
Brasil pelo acolhimento e destacou a importância de cada
um dos presentes para o sucesso da corporação.
“A Wega começou pequena, e isso que vemos hoje é

resultado de trabalho, trabalho e mais trabalho. E trabalho
é o que temos a oferecer ao Brasil”, concluiu.
Já o CEO, Cristian Neto, fez um discurso de agradecimento, dividindo os méritos do empreendimento com
parceiros, colaboradores, autoridades, fornecedores e
clientes. Mas não se mostrou totalmente satisfeito com
as vitórias alcançadas nesses dez anos de Wega no Brasil,
e pediu mais. “Hoje fazemos reverência e celebramos um
passado de júbilo. Mas podemos fazer ainda mais, pois um
futuro de possibilidades se abre diante de nossos olhos.”
Nova planta fabril
O novo Centro Administrativo inaugurado em outubro
de 2012 faz parte do plano de expansão da Wega no Brasil.
A nova sede tem como objetivo principal manter a agilidade no atendimento a seus clientes e reafirmar a solidez das
atividades no país, que devem contar ainda com a instalação de uma fábrica até 2014.
“Temos como meta, após essa nova construção, trazer
uma planta para a fabricação de filtros. Hoje, essa fábrica
está na Argentina, mas a meta é instalar outra no Brasil
dentro de dois anos”, revela Cristian Rodrigues Neto.
Após a conclusão de todo o plano de expansão, os investimentos na região do Vale do Itajaí atingirão o patamar
de R$ 20 milhões, contribuindo para maior presença da
companhia no Brasil.
“Possuímos uma participação de aproximadamente 5%
no mercado brasileiro e, já para o ano que vem, nossa expectativa é atingir os 10% de share”, afirma o executivo.
Além disso devem ser criados (que inclui a planta fabril),
no total, cerca de 80 empregos diretos com a conclusão
do projeto.
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TWT Info
Marco Flávio Neves

O reposicionamento
no mercado de TI
A desenvolvedora nacional de softwares de gestão, TWT Info, chegou ao mercado há mais
de 20 anos, encontrando especialmente um nicho na necessidade de profissionalização
da gestão em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Por meio
de soluções baseadas na Tecnologia da Informação (TI), a empresa vem acompanhando
ao longo do tempo as mudanças vividas no ambiente jurídico, reforçadas nos últimos
anos pela substituição do papel por recursos digitais em escritórios e tribunais. Com larga
experiência de atuação na área, a TWT Info tem hoje na sua carteira os principais escritórios
de advocacia do país, como Sacha Calmon e Azevedo Sette.

A partir de um estudo aprofundado dos desafios no dia
a dia de escritórios de advocacia, a TWT Info criou sistemas para integrar a gestão de contratos, documentos,
processos e prazos, além de gerenciar aspectos financeiros e administrativos. Com um sistema articulado que
abarca a administração em suas diferentes áreas, os escritórios e departamentos jurídicos ganham em controle, eficiência e segurança, uma vez que têm mais clareza
sobre a organização interna da empresa e podem focar
seus esforços.
Com portfólio amplo no desenvolvimento de soluções de gestão para o segmento de serviços, a empresa
faz consultoria e implantação de softwares, visando melhorias na gestão, vantagem competitiva e qualidade de
processos. Todo o trabalho é realizado com metodologia
própria, apresentando como principal diferencial, além
do conhecimento do mercado, o fato de oferecer soluções customizáveis, que possam atender às demandas
dos clientes.
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Todo o trabalho realizado nesse tempo é o principal motor para o ótimo posicionamento que a TWT Info possui no
mercado nacional. Nos últimos três anos, a empresa vem
apresentando crescimento de 60% ao ano, e para 2013, há
uma expectativa de aumentar em 25% sua taxa de faturamento, passando de R$ 2,5 milhões para R$ 3,1 milhões.
O aquecimento do mercado de Tecnologia da Informação em 2012 foi um dos maiores propulsores da empresa, que aumentou em 10% seu corpo de funcionários
e ampliou sua representação comercial para outros estados, como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Internamente, a empresa também passou por mudanças. Com a
criação de uma diretoria operacional, a TWT Info instalou
um processo de governança corporativa, com o intuito de melhorar o fluxo dos processos internos, além de
proporcionar maior integração entre as diferentes áreas.
Ainda em 2012, a TWT Info lançou o Strigoi, software de
monitoramento de equipes que permite aos gestores garantir nestas maior flexibilidade, tendo controle dos horários de maior produtividade e de quais projetos demandam mais tempo.

Todas essas novidades somaram-se aos aperfeiçoamentos feitos nas soluções já disponibilizadas anteriormente pela TWT Info. Seu portfólio inclui produtos como
a solução ADVweb, que possibilita ao cliente acessar de
qualquer lugar, por meio da internet, os dados armazenados pelos sistemas de gestão desenvolvidos pela empresa.
Também atende a empresas que possuem profissionais em home office ou alocados em diferentes pontos
de trabalho. O CASHwin Gestor Financeiro & Contratual é uma solução que permite às empresas prestadoras
de serviços administrar e controlar contas, cadastro de
clientes e de fornecedores; cobrança recorrente; contas
a pagar e a receber; e contas correntes. Possui módulos
que facilitam os processos financeiros, como gestão de
contratos, faturamento, orçamento, auditoria e emissor
de nota fiscal.
O grande carro-chefe da TWT Info, pode-se afirmar,
é o ADVwin Gestor Empresarial Jurídico, implantado em
80% de seus clientes. A solução chegou ao mercado em
1994, com o objetivo de sanar a necessidade de maior
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controle do faturamento e da área financeira nos
cacia se dá, principalToda a preocupação
escritórios. Desde então, inúmeras funções foram
mente, pela falta de
da
TWT
Info
com
o
desenvolvidas, como a gestão da área jurídica,
preparação técnica e
desenvolvimento de
Gestão Eletrônica (ou Gerenciamento Eletrônico)
de aptidão dos sócios
de Documentos (GED), faturamento, relatórios gee associados para gessoluções que prezem
renciais, recebimento de publicações automáticas
tão e administração da
pela
segurança
e time sheets. Estima-se um total de investimentos
sociedade. “Tais profisda informação em
na ordem de R$ 3 milhões no desenvolvimento do
sionais, como artífices
software, que traz como um dos principais difeque são da atividade
escritórios e empresas
renciais a possibilidade de customização de acorfim, ficam excessivafaz
parte
da
sua
do com as necessidades do cliente.
mente focados nela, em
conduta de buscar
O software também é utilizado em escritórios
detrimento do plane
de advocacia como uma ferramenta para atrair
jamento e da eficiência
manter escritórios
novos clientes, já que ele é apresentado como um
organizacional dentro
de
advocacia
e
diferencial e tem apelo comercial forte. Nesses
de sua própria sociedadepartamentos
casos, os advogados costumam usá-lo para a prode”, afirma.
dução de relatórios comerciais que são apresentaAinda de acordo
jurídicos sempre
dos aos prospects.
com Café, em termos
atualizados
sobre
os
O retorno desses benefícios gerados pelo sofgerais, os benefícios
novos desafios do
tware é claro: em todos esses anos, a emprediretos da profissionasa guarda experiências extremamente exitosas,
lização dos escritórios
mercado
como a de um escritório que possuía R$ 100 mil
de advocacia podem
de despesas de terceiros e demorava 120 dias para
ser percebidos no auter o retorno deste valor. Com o ADVwin Gestor
mento da produtividaEmpresarial Jurídico, a empresa conseguiu reduzir o prade e organização. Isso, por sua vez, tende a proporcionar
zo para 45 dias.
melhoria no atendimento ao cliente, redução dos custos
operacionais e tributários, aumento do campo de atuaImportância da tecnologia para
ção da sociedade e, consequentemente, aumento nos
profissionalização do meio jurídico
ganhos dos profissionais envolvidos.
Especialistas afirmam que cerca de 10 mil firmas de
advocacia no Brasil de pequeno e médio porte ainda
Segurança da informação
trabalham exclusivamente com planilhas do Excel e neToda a preocupação da TWT Info com o desenvolvicessitam profissionalizar a gestão administrativa com o
mento de soluções que prezem pela segurança da inobjetivo de tornar o negócio mais rentável. Nesse proformação em escritórios e empresas faz parte da sua
cesso, os principais objetivos passam pela necessidade
conduta de buscar manter escritórios de advocacia e dede maior controle de custos, fortalecimento de marca
partamentos jurídicos sempre atualizados sobre os novos
institucional e foco em diferenciais competitivos. A busca
desafios do mercado. De acordo com o advogado Alepor profissionalização, no entanto, esbarra em um obsxandre Atheniense, especialista em Internet Law e Protáculo: o desconhecimento sobre ferramentas gerenciais
priedade Intelectual pela Harvard Law School, as empreofertadas no mercado.
sas que já utilizam recursos tecnológicos, em geral, ainda
Para o advogado João Café, que participou de uma
não amadureceram como deveriam a ponto de atentapesquisa sobre deficiência de gestão nos escritórios
rem para a importância de se criar uma política efetiva
no Centro de Estudos das Sociedades de Advogados
de segurança da informação. “A política ideal é ter um
(CESA), a dificuldade de gestão em escritórios de advosoftware para coletar informações e regras de proteção

TWT Info

informática
35

e monitoramento que propiciem dados para subsidiar a
tomada de decisões pelo gestor”, afirma.
São essas soluções e a adoção de sistemas especializados que propiciam dados e informações para que o
gestor tome decisões e saiba enfrentar incidentes relacionados à informação, tais como vazamentos de dados,
acessos não permitidos, uso não autorizado de dispositivos móveis, armazenamento de conteúdo ilícito e outros
desafios que podem comprometer a sustentabilidade do
negócio.
Sacha Calmon
É nesse momento que a Tecnologia da Informação
surge como importante ferramenta para profissionalização dos escritórios e garantia da segurança da informação. Esse é o caso do Sacha Calmon, que possui
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo
Horizonte, com quase 20 anos de atuação. O grupo buscou os serviços oferecidos pela TWT Info diante da necessidade de se integrar o controle de processos ao setor

financeiro do escritório, devido ao crescimento do escritório, que exigiu uma profissionalização e terceirização
completa do setor de TI para uma empresa que tivesse
larga experiência no segmento de escritórios de advocacia. Atualmente, mais de 120 pessoas utilizam o software,
fundamentalmente nas áreas jurídica e financeira.
Desde a implantação da solução, em 2008, a rotina
do escritório mudou. O Sacha Calmon atualmente conta
com uma área de TI de primeira linha, com parque de
equipamentos que, segundo os especialistas, é incomum
mesmo para escritórios de grande porte. De acordo com
o Dr. André Mendes Moreira, o atendimento ao usuário
interno e às demandas dos clientes melhorou significativamente.
Na prática, o ADVwin Gestor Empresarial Jurídico é
responsável por funções como controle, busca, histórico, liberação e todas as demais questões relativas à área
financeira do Sacha Calmon. De acordo com os colaboradores, desde que o controle deixou de ser manual,
quando era feito através de planilhas do Excel, o escritó-
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rio passou a ter controle mais apurado na liberação das
faturas. Ele é também utilizado para verificar andamento
de processos e garantir praticidade para encontrar a informação rápida, com segurança. Além disso, recupera
detalhes do histórico de contas pagas pelo escritório
desde o início da utilização do software, aprimorando o
processo de gestão como um todo.
Homero Costa
A busca pela otimização do setor administrativo foi um
dos principais motivos que levaram o escritório Homero
Costa a buscar os serviços oferecidos pela TWT Info, em
2007. Trata-se do primeiro escritório de advocacia de Minas Gerais, criado em 1918, sendo reconhecido como um
dos mais tradicionais do estado. Atualmente o ADVwin
Gestor Empresarial Jurídico é utilizado por 35 funcionários para 1.230 clientes diferentes.
Segundo a Dra. Simone Rocha, sócia do escritório, o
processo completo de implantação do software aconteceu em dois anos, já que todos os relatórios e faturamentos eram feitos em Word até então. Em julho de 2008,
o software passou a ser utilizado de forma obrigatória,
exceto para a área de faturamento, que demorou mais
tempo porque o escritório ainda não havia adotado o
processo de ficha-tempo.
Logo após o apadrinhamento do sistema e o início da
utilização, ficou claro que seria possível otimizar o tempo e integrar todo o serviço de faturamento, para evitar
que ocorressem duplicações ou cobranças indevidas. De
acordo com a Dra. Simone, a mudança causou maior impacto no setor administrativo, que para faturar demorava
praticamente 20 dias. Atualmente, com o ADVwin Gestor
Empresarial Jurídico, o processo dura uma semana, com
todo o trâmite de imprimir, encaminhar ao advogado e
aprovar. Como o advogado trabalha com várias causas, o
controle dos processos e dos argumentos utilizados em
cada uma delas tornou-se possível, agilizando a rotina jurídica do escritório.
O ADVwin Gestor Empresarial Jurídico possibilitou a
criação de um banco de dados eficaz, principalmente
quando se considera que há empresas com ações trabalhistas que duram vários anos. Um exemplo é o cruzamento de dados de processos antigos, auxiliando o
exercício da profissão do advogado. Simone Rocha su-

gere que, se quiser crescer e ultrapassar a marca de 100
causas, o escritório deve buscar o sistema completo de
causas. “É impraticável para um advogado controlar sozinho mais de 100 causas sem perder algo. Se esperar
completar mil causas, é muito difícil passar para o digital.
Só conseguimos assumir um cliente com mais de três mil
causas porque tínhamos o sistema já instalado”, afirma. O
ADVwin Gestor Empresarial Jurídico consegue controlar
todos os aspectos do processo – andamento, prazo, pessoas envolvidas, relatório – necessários para o cliente.
Outro benefício é a elaboração de relatórios de números, que são exportados para o Excel. Antes da utilização
do software, os advogados gastavam de seis a sete horas
para desenvolvê-los, tempo que hoje foi reduzido para
três ou quatro horas, no máximo. Atualmente o escritório
conta com três mil causas ativas.
Azevedo Sette
A TWT Info, que possui em sua carteira de clientes os
principais escritórios de advocacia do país, vê na tendência de digitalização do judiciário um mercado promissor
para a expansão dos seus serviços em 2013. A expectativa
não é em vão, já que a empresa percebeu o aumento exponencial na busca por softwares de GED por parte dos
escritórios de advocacia em 2012. Foi esse um dos principais motivos que levaram o escritório Azevedo Sette a
buscar o ADVwin Gestor Empresarial Jurídico há mais de
dez anos, sendo utilizado por pelo menos 90 colaboradores em São Paulo e Belo Horizonte. O grupo Azevedo
Sette possui escritórios também no Rio de Janeiro, em
Brasília, Goiânia e Vitória.
A percepção da necessidade de utilização do sistema
foi a partir do crescimento do escritório, com o aumento
do volume das ações, o que exigiu um melhor controle
de todos os processos e trabalhos. O software desempenha funções na área jurídica, como controle de pastas e
processos, além do controle financeiro – despesas, pagamentos, faturas e contas a pagar. Os principais benefícios trazidos são o controle da área jurídica, a gestão do
histórico das operações e o acompanhamento das ações
na área. De acordo com o controller do escritório em São
Paulo, Adilson Thomaz, esse controle trouxe, em troca, a
segurança da informação e também processos financeiros mais eficientes e integrados.
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Já a utilização do GED, outra funcionalidade
do ADVwin Gestor Empresarial Jurídico, é essencial para o armazenamento do papel em formato digital. O processo, no entanto, é muito mais
complexo do que o simples escaneamento de
documentos e necessita de um software para gerir a demanda dos milhares de documentos que
precisam ser digitalizados. Nesse sentido, o sistema assume o papel do planejamento do envio dos
documentos, remontagem dos arquivos e, por fim,
indexação e recuperação de documentos para facilitar uma busca posterior. Por meio do ADVwin
Gestor Empresarial Jurídico, é possível realizar
buscas aos mais diversos e antigos documentos
em menos de cinco segundos.

Com anos
de atuação
no mercado
e profundo
conhecimento
da área, a TWT
Info percebeu a
necessidade de
desenvolvimento
do ADVfast
Software Gestor
Jurídico com custo
mais acessível

Construtora Cowan S.A.
Além do ADVwin Gestor Empresarial Jurídico, a
TWT Info também oferece o ADVWin Gestor Jurídico Corporativo, direcionado para uso dos departamentos jurídicos de empresas, como a Construtora
Cowan S.A.
O ADVwin Gestor Jurídico Corporativo foi adotado no
departamento jurídico da empresa em 2011, o que garantiu a melhor organização dos processos pertinentes às
empresas do grupo. Os advogados de cada área alimentam o sistema com informações dos processos, tanto judiciais quanto administrativos. Ele não é utilizado apenas
para disponibilizar informações para os advogados, mas
também para o desenvolvimento de relatórios administrativos, número de processos, valores envolvidos, contingenciamento contábil. Por fim, o ADVwin Gestor Jurídico Corporativo garantiu melhor gestão dos processos e
facilidade na busca de dados e na gestão da informação.

ADVFast – Software Gestor Jurídico
Com anos de atuação no mercado e profundo conhecimento da área, a TWT Info percebeu a necessidade de
desenvolvimento do ADVfast – Software Gestor Jurídico
com custo mais acessível direcionado a escritórios que
não necessitam de uma gestão de contratos tão abrangente. O ADVfast é uma solução que permite o total controle da administração empresarial em ambiente jurídico,
composta por módulos gestores que abrangem todas as

áreas da atividade. A implantação e o treinamento desse
software são realizados mais
rapidamente.
O ADVfast realiza a gestão dos eventos que ocorrem no ambiente empresarial jurídico, tais como
audiências, reuniões, tarefas, reduzindo o risco de
perda de prazos. Ele permite
também a gestão financeira
de todo o escritório, como,
por exemplo, o controle de
faturamento, de caixa, de
contas correntes, do fluxo
de caixa, do orçamento, de
contas a pagar e a receber.
O sistema também oferece o GED, facilitando o trabalho, agilizando processos e diminuindo custos, já que a
produção de documento em papel e a respectiva armazenagem são muito caras.
ADVfast Acadêmico
O mesmo software ganha nova utilização em ambiente distinto: as faculdades de Direito brasileiras. Ele é, então, adotado no ensino da prática jurídica alinhado com
as demandas do mercado. Entre as muitas possibilidades
que o software apresenta estão: a melhoria na gestão de
dados, no relacionamento aluno-professor e na experiência de mercado do aluno.
A nova tendência de profissionalização dos escritórios
de advocacia vem provocando mudanças no ensino jurídico, que demanda atualizações constantes em tecnologia educacional por toda a última década. Isso porque os
recursos utilizados para a prática jurídica em outros tempos já não condizem com a realidade atual. O professor
do curso, então, assume a responsabilidade dessa atualização, para que não haja defasagem entre o que o aluno
aprende na universidade e o que ele vive no mercado.
Neste sentido, através da adesão do ADVfast Acadêmico, o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas das
universidades consegue ensinar aos alunos como ma-
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nusear o software jurídico que já é adotado pelos
automaticamente as fichasCom uma
maiores escritórios de advocacia do país. Através
-tempo para mensurar o
carteira
forte
dele, o advogado digita as condições de busca
tempo gasto em cada ativide clientes e
do documento, acessando-o diretamente de sua
dade, além de operacionalimesa, com tempo de busca inferior a cinco sezar informações em qualquer
estabilidade no
gundos.
lugar, aprimorando a logística
mercado,
a
TWT
Isso significa que, além de colocar o aluno em
dos processos. Isso acontece
Info vê 2013
contato com o que há de mais avançado em gestambém quando o tempo
tão jurídica, o professor tem a possibilidade de utigasto nas salas de espera de
com grande
lizar o software para coordenar a própria disciplitribunais e aeroportos, por
expectativa
na, garantindo maior eficiência na distribuição de
exemplo, é convertido para
tarefas e na organização do conteúdo. O software
maior tempo possível de
contribui também para o gerenciamento financeitrabalho. A segurança das
ro da instituição e o monitoramento do estágio dos estuinformações também é garantida: quando o advogado
dantes. Além disso, ele pode ser acessado remotamente,
precisa de um documento que está no escritório, toda
garantindo que a prática possa ser feita a distância. O ADa operação pode ser resolvida por intermédio do gestor
Vfast Acadêmico é comercializado com preço especial
de documentos sem a interferência de uma terceira pespara universidades. A adoção do software é feita de forsoa. Por fim, a relação com o faturamento da empresa
ma simplificada, não exigindo familiarização com a área
também sofre alterações. Uma vez que o valor dos projurídica nem gastos elevados com infraestrutura de TI.
cessos é adiantado, o advogado consegue, utilizando o
ADVweb, fazer a prestação de contas simultaneamente e
ADVweb Módulo Web
dinamizar para que o escritório faça o faturamento e gere
Desenvolvido para todas as soluções da TWT Info
o adiantamento.
com intuito de otimizar e profissionalizar a gestão das
Mas não é só a relação entre gestores e colaboradores
atividades financeiras/jurídicas dos escritórios e deparque muda com a dinamização do acesso às informações
tamentos jurídicos. O ADVweb possibilita o acesso às
por meio de dispositivos móveis. A relação com os clieninformações do ambiente jurídico por meio de disposites também se altera a partir do momento em que, com
tivos móveis ou computadores pela internet, garantindo
os dados sempre atualizados simultaneamente, o softwaa segurança das informações e contribuindo para uma
re cria um espaço para consulta. Isso possibilita que o
gestão eficiente.
cliente acesse as informações on-line e não tenha que
O boom do uso dos dispositivos móveis foi um dos
aguardar os relatórios mensais. Dessa forma, é possível
propulsores da utilização dessa ferramenta por pelo meagregar valor e prestar serviços que podem ser pontos
nos 200 clientes da TWT Info. A tecnologia disponibiliza,
fortes na venda mais tarde.
por meio de uma interface amigável, funcionalidades específicas voltadas para as áreas operacionais do escritório
Perspectivas
e funciona de acordo com o sistema piramidal, no qual
Com uma carteira forte de clientes e estabilidade no
o gestor opera quais são as concessões de acessibilidade
mercado, a TWT Info vê 2013 com grande expectativa. Já
dos funcionários, evitando o vazamento de informações.
no início do ano, providenciou a mudança de sede, motiPelo mesmo motivo, o ADVweb também não permite o
vada pela necessidade de melhoria em sua infraestrutura
acesso a áreas financeiras dos escritórios.
para contratação de novos funcionários, uma vez que a
As facilidades oferecidas pelo produto surgem atraempresa prevê alta de 25% no faturamento para 2013.
vés de funções que fazem a produção operacional, gesO aumento dos investimentos da empresa no setor
tão processual e de documentos, entre outras. Uma das
veio acompanhado de uma mudança na forma de seu
vantagens para a rotina dos advogados é poder iniciar
funcionamento. Depois de implantar o processo de go-

TWT Info

informática
39

vernança corporativa em 2012, a TWT Info percebeu a
necessidade de reposicionamento dos funcionários dentro da empresa. Assim, na nova sede, as áreas de programação, implantação e suporte passaram a atuar juntas.
Da mesma forma, as áreas comercial e de marketing se
aliaram. O intuito da mudança é também melhorar os
processos de comunicação entre áreas próximas, seguindo a lógica do já anunciado escritório do futuro: “espaço físico reduzido em um ambiente colaborativo para
potencializar a interação e a criatividade.”

Marco Flávio Neves é diretor da TWT Info.

Recentemente, a empresa adquiriu o selo “Cloud Partner” da Microsoft pelo destaque em vendas de ferramentas voltadas ao cloud computing. Um dos próximos
passos para 2013 é a parceria com a AIESEC, organização
de estudantes universitários para formação de líderes e
promoção de intercâmbios corporativos, com o objetivo de trazer estudantes estrangeiros para a realização
de estágio na TWT Info, confirmando a preocupação da
empresa com a contratação de mão de obra qualificada
para os serviços.
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Pontal Engenharia
Ricardo Mortari Faria
Ivo Corrêa Faria
Grace Cury Hoffmann
Adão Batista Ozório
Wesley de Andrade Galvão

Projeto para construir
um mundo melhor
“Construir com Qualidade e Responsabilidade.” Este é o grande compromisso da Pontal Engenharia
e a base de todo o trabalho da empresa goiana, que está no mercado desde 1986. A partir desse
princípio, a construtora está sempre pesquisando novas formas e tecnologias que contribuam com
os seus negócios e o futuro do planeta.
A preocupação da Pontal com as partes interessadas da
cadeia construtiva – fornecedores, colaboradores e clientes – e com a sociedade e a conscientização das implicações socioeconômicas e ambientais da atividade levaram
à implantação de projetos que buscam o pleno alcance da
sua política integrada de gestão.
O projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção de
um Mundo Melhor tem como objetivo promover o gerenciamento de todos os resíduos da empresa, reduzir 90%
dos resíduos Classe A, otimizar os recursos naturais por
meio de processos aplicados nas dependências da construtora e apresentar um modelo de gestão ambiental que
possa ser replicado em qualquer empresa de Construção
Civil, agregando valor ao processo produtivo e ao produto
final ao longo da construção, tornando-se uma ferramenta estratégica para os negócios da construtora e um importante instrumento de multiplicação da cultura sustentável no mercado da construção.
O projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção
de um Mundo Melhor, iniciado em 2011, está em prática
nos empreendimentos da Pontal Engenharia, em Goiânia
(GO). O investimento básico inicial da Pontal Engenharia
para sua implantação chegou a um total de R$ 763 mil.
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Os custos para implantação, certificação do SIG,
readequação de projetos executivos de arquitetura, hidráulicos, elétricos e outros, retreinamento de
toda a equipe envolvida nos processos de alvenaria,
reboco e produção de blocos chegaram a R$ 570
mil. E os custos financeiros com recursos técnicos
e equipamentos, como máquina de bloco, triturador, instalações e adequações foram de R$ 193 mil.
A prática já encontra-se consolidada e incorporada
à cultura da empresa, e diversos resultados positivos podem ser percebidos, como apresentado
neste case.
A construtora firmou uma série de parcerias ao
longo da implantação e consolidação de seu projeto – com a Universidade Federal de Goiás (UFG); o
Sistema FIEG, por meio do SESI, do SENAI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Instituto de Certificação
Qualidade Brasil (ICQ Brasil); o SECONCI; o SINDUSCON; a Comunidade da Construção da ABCP;
e, ainda, órgãos públicos, como a AMMA. Essas
parcerias foram decisivas, pelos serviços prestados,
seja apoio técnico, assistência à saúde e segurança no trabalho ou qualificação e aperfeiçoamento
profissional fornecidos.

A construtora
firmou uma série de
parcerias ao longo
da implantação e
consolidação de seu
projeto, com a UFG;
o Sistema FIEG, por
meio do SESI, SENAI,
do IEL e do ICQ
Brasil; o SECONCI;
o SINDUSCON; a
Comunidade da
Construção da ABCP,
e, ainda, órgãos
públicos, como a
AMMA

Relevância para o Negócio
O projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção
de um Mundo Melhor modificou o processo construtivo, com impacto direto na maneira de construir e nas finanças da empresa. É um aperfeiçoamento, por meio do
PDCA, de outro projeto implantado desde 2007, o Produção Mais Limpa e Sustentável, que trouxe resultados positivos tanto para otimização e economia de materiais e
recursos naturais quanto para gerenciamento de resíduos da construção. No processo construtivo convencional
de alvenaria de tijolo cerâmico, utilizado inicialmente, a
construtora atingiu o índice de resíduo Classe A descartado de 130 kg/m2, abaixo da média nacional, que é de
150 kg/m2. Mas, mesmo com todas as ações de otimização, reuso e reciclagem feitas pela construtora, os resultados não foram ampliados e o índice ainda apontava
alto desperdício.
Após analisar os pontos que impediam a redução desse desperdício e realizar diversos estudos, a Pontal deci-

diu mudar o processo
construtivo para bloco
de concreto produzido
na obra, com processamento e reaproveitamento dos resíduos
Classe A. A inovação
principal, além da transformação e do aprimoramento do processo
construtivo, está na
ambiciosa meta de zerar o descarte do resíduo Classe A. O entulho
de construção, formado
por restos de canaletas,
blocos, concretos, pedras de granito e argamassas que seriam descartados, é beneficiado
e reaproveitado como
agregado em serviços
de obra, como: argamassas para fabricação
de blocos/canaletas de concreto, rebocos, contrapisos,
assentamentos, chapisco, microconcretos sem função
estrutural, como vergas e proteções mecânicas.
A mudança de alvenaria de tijolo cerâmico para bloco
de concreto já constitui um aprimoramento significativo
no processo construtivo da Pontal Engenharia, seja pela
melhoria na qualidade do produto com redução do desperdício, seja pela racionalização no uso do material. E
também pelo total reaproveitamento dos resíduos gerados, como demonstrado no projeto. Mas o grande diferencial está no conjunto implantado, na composição das
diversas ações, que possibilitaram ainda o processamento
dos resíduos Classe A com uma miniusina de reciclagem,
o triturador de entulho, separação e reaproveitamento
desses resíduos transformados em agregados graúdos e
miúdos, usados em diversos serviços e etapas da construção, e seu aproveitamento na fabricação de blocos de
concreto produzidos no próprio canteiro.
Os resultados obtidos foram animadores: na construção do Pontal das Brisas – entregue em agosto de 2012,
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pouco mais de quatro meses antes do prazo previsto – o índice de retirada de entulho finalizou em
46,61 kg de resíduo por metro quadrado construído, uma redução de 53,39% em relação às obras da
Pontal antes da implantação do projeto. No Pontal
das Estrelas, onde faltam sete meses para finalização das obras, o índice é de 41,84 kg de resíduo
por metro quadrado construído, o que representa
uma redução de 72,11% em relação à obra média
brasileira.
O índice é significativamente relevante, comparando-se, inclusive, aos chamados prédios verdes,
que estão na faixa de 90 kg/m2 de resíduos. Dessa

A Pontal
Engenharia
valoriza a prática
de logística
reversa – assunto
muito falado
atualmente, mas
ainda pouco
praticado –, que
já se tornou
uma cultura na
empresa

forma, a construtora deixa de descartar entulho e,
ainda, de pagar para retirá-lo. Além disso, compra
menos. A redução pode chegar a 25%, proporcionando uma economia significativa para os cofres
da construtora. A redução total de custos estimada em um único empreendimento ultrapassa os
R$ 322 mil.
Outro ganho para a empresa é que essa prática gera
ativos ambientais sem precedentes para a cadeia da Construção Civil, especialmente no cumprimento da legislação
ambiental Conama 307/Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos. E, para coroar, promove a logística reversa ao consumir seu próprio resíduo. A Pontal Engenharia
valoriza a prática de logística reversa – assunto muito falado atualmente, mas ainda pouco praticado –, que já se
tornou uma cultura na empresa. Os excelentes resultados
levaram à decisão de adotar o projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção de um Mundo Melhor em todos
os próximos empreendimentos da Pontal.

Aspectos Inovadores Relacionados
à Prática
O sistema de alvenaria adotado pelo projeto Resíduo:
Matéria-Prima para Construção de um Mundo Melhor e o
gerenciamento e reaproveitamento dos resíduos usando-os no canteiro de obras para produção de blocos transformaram a construtora numa linha de montagem, em que
ela mesma produz parte de sua matéria-prima, os blocos
de concreto, melhorando a qualidade do produto final e
modernizando o processo construtivo da empresa. A mudança também aprimorou a logística da obra, melhorando

desde o fluxo do elevador
vertical, passando pela argamassa de assentamento
industrializada
preparada
no próprio local de trabalho, até o uso da betoneira
central, o que extinguiu o
horário de pico. Também
facilitou a segregação do
resíduo, que agora é de um
único tipo, à base de cimento, e aumentou o número

de postos de trabalho para
operacionalizar a fábrica de
blocos e a fragmentação do
resíduo de obra, gerando
resultados econômicos para
a empresa.
Outra vertente usada pela
Pontal Engenharia para ajudar a resolver os problemas de
desperdício e excesso de resíduos, até então naturais da
construção civil, foi a adoção da prática dos 5 R: reduzir,
reusar, reciclar, recusar e repensar. A empresa passou a
consumir menos, dar preferência a produtos mais duráveis
e que geram menos resíduos e a reutilizar materiais, antes
descartados, como matéria-prima. A reciclagem ajuda a
fomentar a economia local e a diminuir a produção de resíduo sólido, que seria despejado no aterro sanitário. Só ao
longo de 2011 a construtora reciclou mais de dez toneladas de resíduos Classe B de uma de suas obras, que seriam
despejados no aterro sanitário de Goiânia. A prática também levou a empresa a conscientizar seus fornecedores,
que foram orientados a cumprir os requisitos ambientais,
sociais, de saúde e segurança, sob pena de serem riscados
do quadro.
O projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção de
um Mundo Melhor faz parte de um conjunto de ações da
Pontal Engenharia direcionadas à prática de desenvolvimento sustentável na sua abrangência econômica, social e
ambiental, inclusive com economia de água e energia. No
caso da energia, a empresa optou pelo uso da energia solar
no aquecimento da água dos chuveiros, promovendo um
aperfeiçoamento significativo do sistema convencional.
A prática, além da economia gerada de 25% a 30% neste
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insumo, resultou, devido ao seu alto grau de aperfeiçoamento, no pedido de patente número 0000221100773147
feito pela Pontal.
As pesquisas da empresa por novos caminhos para a
construção sustentável originaram o artigo científico “Importância da implantação de um Sistema Integrado de
Gestão (SIG) para obtenção de selos e certificações ambientais no ramo da Construção Civil – Estudo de caso
com uma empresa de Construção Civil de Goiânia-GO”,
apresentado/publicado no Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2012 (CNEG), evento que aconteceu no
contexto da Rio+20. No artigo científico sobre Construção Sustentável, selecionado entre os melhores trabalhos
para o CNEG 2012, a equipe técnica da Pontal apresentou
um estudo científico que mostra como a construtora tem
desenvolvido formas de diminuir o impacto ambiental em
cada atividade de seu processo produtivo, contemplando
as necessidades de moradores e usuários, envolvendo a
sociedade e utilizando como instrumento a educação ambiental. A construtora demonstrou ainda que o SIG é uma
ferramenta gerencial de alta eficiência para o atendimento
dos princípios da construção sustentável, sendo implantado antes do lançamento de referenciais de sustentabilidade, como o Selo Azul da Caixa Econômica Federal, que é a
maior financiadora do país.
Além disso, a equipe técnica da Pontal tem prestado
atendimento a alunos de universidades de todo o Brasil,
que têm encontrado nas atividades da Pontal temas para
a produção de trabalhos acadêmicos. A empresa mantém
parceria com a UFG, recebendo alunos de mestrado para
a realização de pesquisas, como, por exemplo, aferição de
indicadores.
Contribuição da Prática para
o Desempenho da Empresa
> Maximização do acesso ao mercado/venda de apartamentos, no qual tinha-se a média de venda de 50% a
55% até o habite-se e atualmente, no Pontal das Brisas,
foram vendidos 100% dos apartamentos cinco meses antes da entrega, sendo que a obra foi entregue com quatro
meses de antecedência.
> O crescimento econômico em 2012 foi de 31% com
a projeção de crescimento para 2013 de 30% em relação
a 2012;

> Redução é uma palavra-chave no trabalho da Pontal.
E a tecnologia atual de execução da alvenaria com blocos
de concreto adotada com a implantação do projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção de um Mundo Melhor proporciona redução de 60% no custo homem-hora/
m², em comparação com a antiga tecnologia. No custo da
matéria-prima, com a fabricação de blocos de concreto, a
melhoria chega a 24,5%. No caso do desperdício, a redução atinge 91,24%. E, de um total de 436 caçambas de entulho a ser produzido pela construtora, 398 eram referentes ao resíduo Classe A, e serão reaproveitadas, gerando
economia equivalente a 25% do agregado total a ser consumido na obra sem função estrutural. A redução total é
de R$ 322.050,17, com tempo de retorno previsto de 0,47
obra, equivalente a aproximadamente 11 meses. Além da
economia e dos ganhos com produtividade, a empresa se
beneficia do aumento da qualidade do produto final proporcionada pelo aperfeiçoamento dos processos. E, ainda,
no momento em que o trabalhador se familiariza com as
mudanças implantadas, há um incremento na produtividade estimado em até 10%;
> A Pontal Engenharia trabalha com agentes financeiros
públicos para viabilizar seus empreendimentos. Agentes
financeiros públicos e privados, como Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil e HSBC, facilitam créditos com
juros subsidiados, bem mais baixos, para empresas que
buscam a sustentabilidade. Os novos programas públicos
de financiamento habitacional ajudam a eliminar a inadimplência e aumentam a liquidez dos ativos da construtora,
diminuindo os riscos econômico-financeiros com os empreendimentos.
> Foi detectado aumento da credibilidade junto aos
stakeholders, que, para a construtora, são: clientes, colaboradores, fornecedores, comunidade, governo, meio
ambiente e a própria empresa. A execução do projeto
exigiu capacitação da equipe, levando aprimoramento
técnico aos funcionários. Também demandou um trabalho direcionado à conscientização de fornecedores, que
passaram a ter de atender a pré-requisitos socioambientais antes da contratação. A interação com a comunidade
foi otimizada pela diminuição dos impactos ambientais e
sociais adversos, pelo uso consciente de recursos e materiais naturais e pela preferência dada a fornecedores locais.
A Pontal criou ainda o “Cliente Consciente”, difundindo a
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prática do desenvolvimento sustentável. A qualidade e os
diferenciais ambientais de seus empreendimentos já são
referências no mercado.
> O colaborador é fundamental na aplicação dos princípios e objetivos da Pontal. Para garantir a melhoria do
capital humano, a construtora decidiu trabalhar com mão
de obra própria e investir na formação, capacitação, qualificação e conscientização dos colaboradores, visando o
alinhamento destes aos objetivos e necessidades da empresa e das demais partes. Várias ações foram direcionadas
aos colaboradores: cursos profissionalizantes, palestras,
alfabetização no canteiro de obras, ensino para jovens e
adultos, inclusão digital, curso de mestre de obra em nível
de administração. Com tudo isso, o colaborador fica fidelizado à empresa: 97,06% trabalhariam com a construtora
novamente.
> A Pontal Engenharia hoje é reconhecida em Goiás e
em todo o Brasil como uma empresa que constrói com
qualidade e responsabilidade socioambiental. Seus clientes têm a certeza de que estão adquirindo um produto de
qualidade e que respeita o meio ambiente e a sociedade.
Clientes ecologicamente conscientes buscam a Pontal
como primeira opção para adquirir seus empreendimentos no mercado.
> Tanto a patente gerada pelo aperfeiçoamento do sistema de aquecimento da água por energia solar quanto o
próprio projeto, pela sua capacidade de replicação, criam
novas oportunidades de negócio para a empresa por meio
de futuras franquias e joint venture. A Pontal propicia ainda, para as mulheres dos colaboradores, novas fontes de
renda, oferecendo cursos de artesanato e culinária, e também a geração de renda a partir da venda de recicláveis
por funcionários.
> A grande melhoria em processos de gestão e planejamento chegou com a intensificação da preocupação das
questões relacionadas à saúde e segurança e ao meio ambiente. Com a implantação dos novos sistemas, a empresa
buscou uma ferramenta capaz de aferir suas estratégias de
gestão. Assim, foi implementado o SIG, que não deixa dúvidas sobre a qualidade e eficiência do gerenciamento e
planejamento das atividades. A gestão é baseada no ciclo
do PDCA – planejar, executar, controlar e agir a favor da
melhoria contínua.
> A transparência nas atividades da Pontal é um requisi-

to com base normativa, auditada semestralmente por um
organismo independente e acreditado pelo INMETRO. A
empresa busca estar sempre em contato com seus clientes e comunicar suas ações, divulgando-as por meio do
site institucional (www.pontaleng.com.br), em vídeos, notícias e e-mails.
> Existe na Pontal o entendimento de que todos os sistemas estão interligados e têm impactos. A visão organizacional padronizada com procedimentos que gerenciam
as áreas ambiental, social, de saúde e segurança e da qualidade dos empreendimentos proporciona menor retrabalho e menor desperdício, diminuindo custos.
Resultados Sociais e Ambientais
obtidos com a Prática
Vários indicadores mostram o quanto a prática desenvolvida é excelente para a construtora, para as partes envolvidas e para o setor:
> Melhoria do ambiente de trabalho: satisfação dos
colaboradores em torno de 80%. E em um país onde os
indicadores apontam falta de mão de obra, 97,5% dos nossos colaboradores gostariam de trabalhar novamente na
Pontal;
> Melhoria na segurança: há mais de 12 anos sem acidentes nas obras e há mais de 10 anos sem reclames trabalhistas;
> Ambiente limpo, seguro e organizado, o que melhora
a produtividade consideravelmente;
> Redução para 2 kg/m2 de resíduos Classe A descartados, 98% abaixo da média nacional (150 kg/m2) e dos
chamados prédios verdes (90 kg/m2);
> Fomento da cultura sustentável, na qual o colaborador se torna um multiplicador desta consciência, inclusive
na sua residência;
> Melhora do planejamento e estudo de viabilidade do
negócio, com aplicação do PDCA pelo SIG;
> Implantação do projeto Primavera, que tem enfoque
socioambiental que está neutralizando a emissão de CO2
da construtora, promovendo a Educação Ambiental, dando oportunidade para crianças carentes, por exemplo.
> Certificação do SIG nas normas: NBR ISO 14001 de
Gestão Ambiental; ISO 9001 e PBQP-H de Qualidade; NBR
16001 de Responsabilidade Social; e OHSAS 18001 de
Saúde e Segurança no Trabalho.
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Há, como outros resultados, ações desenvolvidas:

Nos poços de
infiltração o
excedente de água
da chuva não
aproveitado na
caixa de retenção
e que ultrapassa
a sua capacidade
é destinado ao
solo para que
seja infiltrado
promovendo a
recarga do lençol
freático

1. Durante o processo construtivo
> Desperdício zero – diminui o desperdício “invisível”, incorporado ao produto.
> Resíduo Classe A zero – pela mudança no processo construtivo obtivemos, ainda, redução de
emissão de CO2 porque o bloco de concreto não é
queimado, como o tijolo furado, e também possibilitou o aproveitamento do resíduo que é triturado
e aproveitado na obra eliminando o descarte do resíduo Classe A.
> Reaproveitamento de argamassas – reaproveitou-se o equivalente a 24,5 apartamentos de um
total de 114 ou quatro apartamentos tipo, ou 19
apartamentos tipo.
> Doação de madeiras (2.510 kg); reciclagem de
papéis (5.672,7 kg) e plásticos; reciclagem de metais (792,3 kg); gerenciamento de todo o resíduo da
obra; colocação de lâmpadas econômicas, reduzindo 50,43% do consumo com iluminação. Além
da adoção de caixa de descarga de menor consumo, economizando aproximadamente 21 mil litros de água/mês;
redução de dispersão de poeira com uso de lixadeiras a
água, véu de noiva, varrição com aspersão de água e descida do lixo pelo elevador; redução do ruído das máquinas
com colocação de silenciadores nos equipamentos e/ou
enclausuramento; combate aos impactos de vizinhança,
realizando descarga de material e colocando as caçambas
de entulho dentro da obra; aquisição apenas de madeira
legal com Documento de Origem Florestal (DOF) e cadastramento no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); e ainda ações
para diminuir impactos no trânsito como aluguel de lote
próximo à obra usado para estacionamento ou caçambas.
2. Incorporados ao produto final
(apartamento construído):
> Aproveitamento da água da chuva – armazenada e
distribuída para uso em bacias sanitárias dos apartamentos, em jardins e limpeza nas áreas comuns. Economia de
30% a 40% no período chuvoso;
> Aproveitamento da água do ar-condicionado – é
coletada e armazenada no reservatório de água da chuva.

Gera economia de aproximadamente 2%;
> Medição individualizada – de água potável
fria/quente e da chuva,
na qual cada morador
paga o que consome.
Gera economia de até
15%;
> Aquecimento de
água por energia solar –
aprimoramento do sistema convencional. E, ainda, economia de energia
elétrica de 25% a 30%
nos apartamentos;
> Caixa de retenção
(reservatório de água da
chuva) – o reservatório
inferior de água da chuva
funciona como caixa de
retenção, para que a mesma não seja jogada nas vias e
redes públicas. Promove o combate às enchentes;
> Poços de infiltração – o excedente de água da chuva
não aproveitado na caixa de retenção e que ultrapassa a
sua capacidade é destinado ao solo para que seja infiltrado
promovendo a recarga do lençol freático;
> Bacia sanitária ecológica – possui duplo acionamento
de descarga, um com 3 litros e outro com 6 litros, para
líquidos e sólidos. Economia de até 15%;
> O uso de arejadores, a colocação de lâmpadas econômicas e utilização de sensores de presença nas áreas
comuns dos seus edifícios e o fornecimento, para os edifícios, de contêiner para coleta seletiva, com instruções
de uso contidas no Manual do Condomínio entregue ao
síndico.
A empresa ainda cumpre seu papel social desenvolvendo um amplo programa de educação ambiental, disponibilizando material para pesquisa e informação em
seu site (www.pontaleng.com.br) e realizando ações na
forma de palestras, cursos e eventos, como: palestras na
Universidade Federal de Goiás; na CEF, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e no 2º Encontro sobre Construção e Sustentabilidade (ECOS); Dia
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Mundial da Água, Concurso de Redação, Semana
do Meio Ambiente no Jardim Botânico, além do
apoio ao FICA.
Inúmeros resultados foram gerados para as demais partes envolvidas. Entre eles, podemos destacar:
Cliente
Pela qualidade dos apartamentos, que já é referência no mercado goiano, pelos diferenciais que
geram economia de água, energia e condomínio,
sem pagar mais pelo apartamento e com a certeza
de que foram construídos com a premissa de preservação do meio ambiente e a valorização do ser
humano;
Meio Ambiente
Otimização e uso racional dos recursos naturais
e redução dos impactos adversos;

A construtora,
atualmente,
gera emprego
e renda para
aproximadamente
160 pessoas de
maneira direta a
seus funcionários,
além dos
terceirizados, e
possui consultorias
de saúde e
segurança, em
ergonomia e
jurídica

Governo
Menor necessidade de recursos em infraestrutura;
Comunidade
Diminuição dos impactos ambientais e sociais adversos,
prática e disseminação do desenvolvimento sustentável;
Colaboradores
Conjunto de ações e atendimento de interesses realizados;
Fornecedores
Treinamentos e qualificação socioambientais.
A construtora, atualmente, gera emprego e renda para
aproximadamente 160 pessoas de maneira direta a seus
funcionários, além dos terceirizados, e possui consultorias
de saúde e segurança, em ergonomia e jurídica, o que gera
circulação de capital e aquece a economia local, dando
preferência a fornecedores locais. Promove o conceito do
desenvolvimento sustentável junto à comunidade, atestado por premiações recebidas e certificações do seu Sis-

tema Integrado de Gestão,
cujas conquistas comprovam que a empresa pratica o desenvolvimento
sustentável e a melhoria
contínua.

Gestão da Prática
Relatada
A Pontal Engenharia trabalha com visão sistêmica,
entendendo que todos os
sistemas são interligados,
por isso implantou e mantém um Sistema Integrado
de Gestão que está certificado em cinco normas de
padrão internacional.
A prática relatada é
uma das ações realizadas pelo SIG da Pontal,
por isso ela é planejada
e gerida por meio desta
ferramenta e auditada quatro vezes por ano, sendo duas
auditorias internas e duas externas, por organismo certificador. Como padrão em um sistema de gestão, são desenvolvidas uma série de ações de automonitoramento, como, por exemplo, a existência de procedimentos,
acompanhamento constante (por meio de consultoria
de legislação) de requisitos legais e existência e acompanhamento de objetivos e metas analisados constantemente pela alta direção.
Os objetivos da Política Integrada são: buscar a satisfação dos clientes; melhorar continuamente seus produtos,
processos e a eficácia do sistema; prevenir a poluição, os
impactos sociais adversos e os riscos à saúde e segurança
no trabalho; atender à legislação aplicável referente aos
aspectos ambientais, aos aspectos sociais e da saúde e
segurança no trabalho; qualificar os colaboradores e fornecedores; promover o crescimento econômico da construtora associado às ações de cidadania; promover a ética
e o desenvolvimento sustentável, que geram uma planilha
com mais de 50 objetivos e metas, entre eles, vários relacionados com o projeto.
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Possibilidade de Disseminação
ou Replicação
O projeto Resíduo: Matéria-Prima para Construção de
um Mundo Melhor possui alto grau de replicação, podendo
ser plenamente implantado por qualquer empresa do ramo
de construção civil. As técnicas utilizadas são usuais, com
uma prática de construir habitações culturalmente aceita
pela população brasileira – o concreto armado. Mas para a
implementação das mudanças apresentadas pelo projeto é
necessário que a empresa esteja interessada em tornar sus-

Ricardo Mortari Faria é diretor-presidente da Pontal Engenharia.
Ivo Corrêa Faria é diretor executivo.
Grace Cury Hoffmann é engenheira de Segurança e Meio Ambiente.
Adão Batista Ozório e Wesley de Andrade Galvão são engenheiros Civis.

tentável seu produto e todo o processo, com a conscientização dos colaboradores, altos investimentos em equipamentos e na formação de mão de obra especializada.
O esforço contínuo e os excelentes resultados alcançados levaram à decisão de adotar o projeto em todos
os próximos empreendimentos da Pontal Engenharia. E
encontra-se em constante aperfeiçoamento e melhoria
contínua. Estão em fase de pesquisa mais duas ações que
agregarão ao projeto: o aproveitamento do gesso e o ciclo
de vida dos materiais.
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IBM Brasil
Alcely Barroso

Colhendo os frutos da
boa governança
A IBM é uma empresa baseada em valores que são expressos em todas as suas políticas e processos
de trabalho. Governança Corporativa é valor, apesar de, por si só, não criá-lo. Ao lado de uma boa
governança há também um negócio de qualidade, lucrativo e bem administrado. A boa governança
permite uma administração ainda melhor, garantindo o benefício que vai além dos acionistas, mas
inclui todos aqueles que lidam com a empresa.

A Governança Corporativa envolve as relações entre
controladores, acionistas minoritários e gestores, além de
outros públicos influentes, como empregados, clientes,
fornecedores, mercado de capitais e financiadores em geral, órgãos reguladores e a própria sociedade. A boa governança corporativa proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão estratégica de sua empresa e o
efetivo monitoramento da direção executiva. Para garantir
a execução de processos de forma transparente, a IBM usa
ferramentas e tecnologia que asseguram o controle da
propriedade sobre a gestão, que vão desde a forte atuação
do Conselho de Administração, da Auditoria Independente
e do Conselho Fiscal até o controle em níveis gerenciais e
operacionaiis.
A sustentabilidade tem grande importância em todo o
processo de governança. Fazer negócios de forma ética
significa ter uma relação de transparência com seus clientes, fornecedores e sociedade, valorizando os conceitos
básicos de respeito e boa fé. Uma empresa precisa de
sustentabilidade para existir no longo prazo. Essa sustentabilidade só existe se a empresa é reconhecida por seus
clientes e pela sociedade como uma empresa ética, com
uma política de governança direta e transparente.
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A forma de conduzir os negócios com ética
nir em um único sistema
Uma empresa
tem reflexo direto na imagem da empresa. Quanto
ecoeficiente diferentes
que
valoriza
o
maior for esta, maior sua representatividade e influsistemas, como redes de
comportamento ético,
ência na sociedade e nos valores de cada indivíduo.
energia, transporte, disUma empresa que valoriza o comportamento ético,
tribuição de água etc.
que se preocupa
que se preocupa com o que acontece na socieda> Impulsionar parcecom
o
que
acontece
de e procura contribuir de forma direta e indireta
rias público/privadas e
na sociedade e
transmite a mensagem aos seus funcionários, coapoiar liderança goverlaboradores e à própria sociedade de que acredita
namental transparente;
procura contribuir
nisso. E é assim que a IBM atua.
> Sobrepor a infraesde
forma
direta
e
O resultado dessas práticas de boa governança
trutura física existente
indireta transmite
é, além do crescimento constante da lucratividade,
com inteligência digital;
o aumento da credibilidade e da visibilidade da em> Implementar sistea mensagem aos
presa. A credibilidade está ligada à maneira como a
mas de medição, já que
seus
funcionários,
empresa gere seus negócios com relação aos seus
se costuma dizer que “se
colaboradores e à
clientes e à sociedade. As pessoas e empresas que
você pode medir, você
compram seus produtos e serviços têm que saber
consegue gerenciar”;
própria sociedade de
que a empresa é ética, responsável e transparente
> Usar dados e anáque
acredita
nisso
na maneira de trabalhar.
lises para projetar e imA IBM disponibiliza no site da corporação (http://
plantar novas tecnolowww.ibm.com/investor/governance/), para livre
gias.
consulta, políticas e documentos que expressam o
compromisso formal da empresa com a ética, a transpaOutro bom exemplo foi o Techsoup Jam: Inovação em
rência e a sustentabilidade.
um mundo conectado, debate on-line realizado em 2011.
O evento virtual – que reuniu especialistas e gestores emEngajamento das partes
presariais, de ONGs e do governo – teve como objetivo
interessadas (stakeholders)
buscar ideias inovadoras para melhor gerenciar tarefas,
A IBM tem como prática ouvir seus stakeholders e inpessoas e captar recursos, discutir a possibilidade de ter
corporar as ideias na gestão do negócio. Por meio de feras tecnologias mais modernas, como um instrumento que
ramentas de colaboração, realiza jams ou brainstormings
facilite: o gerenciamento de atividades de rotina, o estabeonline para identificar as necessidades do mercado, do seu
lecimento de metodologias de trabalho em colaboração,
público interno e da sociedade, permitindo assim o surgia redução de custos e o aumento da produtividade nas
mento de ideias tangíveis para a inovação.
organizações. O evento aconteceu simultaneamente em
Um bom exemplo foi o Global Eco-efficiency Jam que a
português, espanhol e inglês, permitindo o envolvimento
IBM organizou em 2010 e que reuniu líderes de empresas,
de pessoas e organizações de diversas nacionalidades.
jornalistas e profissionais de TI e de negócios de diferentes
países para debaterem ideias e soluções mais inteligentes
Prestação responsável de contas
para energia e meio ambiente. Durante o fórum on-line,
A IBM preza o relacionamento com a imprensa, analismais de dois mil participantes trocaram experiências sobre
tas de mercado e investidores.
temas como energia renovável, carbono sustentável, inExistem áreas específicas na companhia para informáfraestrutura eficiente, teletrabalho, desafios do transporte
-los sobre as suas principais iniciativas, relacionadas a nee uso consciente da água. Cinco importantes indicadores/
gócios, pesquisa e desenvolvimento, projetos fechados
tendências surgiram no debate:
com clientes, temas de recursos humanos e cidadania
> Adotar uma abordagem colaborativa e holística. Reucorporativa.
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A IBM publica anualmente seus relatórios de sustentabilidade global que segue o modelo GRI e o
de Meio Ambiente. Além disso, a empresa publica
anualmente no Brasil sua retrospectiva de iniciativas locais de cidadania corporativa. Os relatórios
estão disponíveis na Internet da IBM (http://www.
ibm.com/br/ibm/ccr/index6.phtml).
A IBM anualmente publica o relatório financeiro global que está disponível no site da IBM com
metas e prestações de contas. Além disso, reportes
por quartil também estão disponíveis no link http://
www.ibm.com/investor/

A IBM teve
um ano forte
em 2011.
A empresa
continuou
a superar a
indústria e o
mercado em
geral

Combate à Corrupção
Tanto as diretrizes de negócios como o guia de conduta
tratam desse tema, de modo que a reputação de integridade da IBM e a ética nos negócios nunca sejam colocadas em dúvida.
Também existe um processo auditado, em que todos os
anos os funcionários são obrigados a rever essas diretrizes.
Adicionalmente, tais compromissos são reforçados
durante apresentações internas para a comunidade IBM,
como também em ano eleitoral.
Para manter a reputação, a companhia pede para que
seus funcionários sigam sempre o código de ética e que
exercitem o bom senso em suas atitudes e julgamentos.
Não fazemos doações, pagamentos ou qualquer tipo
de contribuição que possa ser considerada direta ou indireta a partidos políticos ou candidatos, incluindo assessores, comitês políticos ou fundações de campanha.
Adicionalmente, práticas aceitáveis no âmbito das relações comerciais, como, por exemplo, treinamento grátis,
transporte, refeições, entretenimento ou outras valorizadas podem ser inteiramente inaceitáveis.
Tanto o departamento jurídico como a área de relacionamento com o governo estão à disposição da população
IBM para orientar e evitar situações que possam colocar
em dúvida a integridade e a ética da IBM.
Remuneração do capital investido
A IBM teve um ano forte em 2011. A empresa continuou
a superar a indústria e o mercado em geral. Nós passamos pelo primeiro século da IBM alcançando recordes
de receita, lucro, fluxo de caixa livre e lucro por ação. Ao

mesmo tempo, a IBM continuou
a apresentar retornos superiores
para os investidores, e está bem
posicionada para o futuro crescimento em uma economia global de integração.
Receita e renda
A receita global da IBM em
2011 foi de US$ 107 bilhões, 7%
maior que em 2010. A empresa
cresceu 9% em renda operacional antes dos impostos, para US$
21,6 bilhões, sua maior marca.

Margens
A margem de renda antes do imposto da IBM subiu
pelo nono ano consecutivo – para 20,2%, aumentando
10 pontos desde 2000. Essa conquista foi alcançada em
virtude da mudança do mix de negócios para segmentos mais rentáveis e do aumento da produtividade. Mais
de 90% do lucro no segmento em 2011 foi relacionado a
software, serviços e financiamento.
Ganhos por ação
A IBM continua alcançando um crescimento forte de
Earnings Per Share (EPS) – Ganhos por Ação. No ano passado houve outro recorde, com ganhos operacionais diluídos por ação de US$ 13,44, subindo 15%. Isso marcou
nove anos consecutivos de crescimento de dois dígitos
em EPS.
Fluxo de caixa
A IBM gerou forte fluxo de caixa, um indicador-chave
de desempenho real do negócio. Em 2011, o fluxo de caixa
livre foi de US$ 16,6 bilhões; este foi melhorado em quase
US$ 10 bilhões ao longo da última década. O ano de 2011
encerrou-se com US$ 11,9 bilhões em caixa e títulos comercializáveis.
Investimento e retorno para acionistas
O fluxo de caixa permitiu investir no negócio e gerar retornos substanciais para os investidores, gastando US$ 6,3
bilhões em P&D. Em 2011, foram investidos US$ 1,8 bilhão
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em cinco aquisições em áreas-chave de software e
US$ 4,1 bilhões em despesas de capital líquidas. A IBM
conseguiu retornar US$ 18,5 bilhões para os acionistas –
US$ 15 bilhões por meio de recompras de ações e US$ 3,5
bilhões por meio de dividendos. O aumento de dividendos
do ano passado foi de 15%, marcando o 16º ano consecutivo em que a IBM elevou o dividendo e o 96º ano consecutivo em que pagou dividendos.
Geração de valor para a sociedade
Em relação a distribuição de dividendos ou lucros; a pagamento de juros bancários; a remuneração do pessoal e
a aquisições de produtos e serviços, a IBM disponibiliza na
Internet Global da empresa informações relacionadas de
forma consolidada e completa:
Relatório consolidado
http://www.ibm.com/annualreport/2011/bin/assets/
2011_ibm_statements.pdf
Relatório completo
http://www.ibm.com/annualreport/2011/bin/assets/
2011_ibm_financials.pdf
No que tange ao recolhimento de tributos, inclusive encargos trabalhistas, a IBM segue e cumpre todas as regras
vigentes no país.
Consciente da importância do investimento privado no
desenvolvimento da comunidade, a IBM apoia diversos
projetos por meio do Fundo Nacional da Infância e Adolescência, da Lei Rouanet e da Lei Federal de Incentivo ao
Esporte. A seguir, alguns exemplos.
Instituto Superar
Desde 2010, a IBM apoia, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Instituto Superar. A ONG promove a
inclusão social de pessoas com deficiência física, visando a
preparação de atletas para competições de alto rendimento. Dessa forma estimula e divulga o esporte paralímpico
no Brasil.
Hospital Pequeno Príncipe/
Programa Familia Participativa
Há três anos a IBM realiza uma contribuição por meio

do Fundo Nacional da Infância e Adolescência para o
Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, possibilitando
assim melhor atendimento as crianças e adolescentes
com câncer.
Fundação OSESP
Música e educação em sintonia. Assim como o esporte, a música une as pessoas, desenvolve o sentimento de
comunidade e reforça que os objetivos, sejam pessoais ou
profissionais, podem ser mais facilmente alcançados por
meio da confiança e colaboração contínua. Por esse motivo, a IBM investe nos programas educacionais da Academia de Música e o Descubra a Orquestra, idealizados
pela Fundação OSESP. Na Academia, os jovens músicos
eruditos se preparam para tocar em uma orquestra de alta
qualidade. Já o programa Descubra a Orquestra permite
que crianças e jovens participem de eventos educativo-musicais da fundação.
Museu da Língua Portuguesa
O Museu da Língua Portuguesa é um projeto inovador, que foi idealizado pela Fundação Roberto Marinho e
obteve apoio da IBM, entre outras empresas. É a primeira
instituição do mundo totalmente dedicada a um idioma,
com o objetivo de valorizá-lo e difundi-lo (patrimônio
imaterial). Toda a tecnologia que dá suporte ao museu foi
fornecida pela IBM Brasil.
Impacto ambiental das operações
A IBM está comprometida com a liderança ambiental
em todas as suas atividades de negócio. A empresa tem,
há muito tempo, políticas corporativas sobre ambientes de
trabalho seguros e saudáveis, sobre proteção ao meio ambiente e sobre conservação de energia e recursos naturais,
que foram formalizadas em 1967, 1971 e 1974, respectivamente. Elas têm servido a contento ao meio ambiente e
aos negócios da companhia ao longo dos anos, e constitui
a base para os seguintes objetivos da política corporativa:
> Prover ambiente de trabalho seguro e saudável, e assegurar que os funcionários sejam devidamente treinados
e que tenham equipamentos de segurança e emergência
apropriados;
> Respeitar o meio ambiente nas comunidades onde
operamos, e atuar com prontidão e responsabilidade para
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corrigir incidentes ou condições que ponham em risco a
saúde, a segurança ou o meio ambiente;
> Reportar prontamente às autoridades e informar as
partes afetadas quando apropriado;
> Conservar os recursos naturais, reutilizando e reciclando materiais e adquirindo materiais reciclados;
> Desenvolver, produzir e comercializar produtos seguros em suas finalidades, eficientes no uso de energia,
seguros ao meio ambiente e que possam ser reutilizados,
reciclados ou dispostos com segurança;
> Utilizar processos de desenvolvimento e manufatura que não afetem adversamente o meio ambiente,
incluindo desenvolvimento e melhoria de operações e
tecnologias para minimizar resíduos e riscos à saúde e
à segurança, prevenir a poluição do ar, da água e de outros recursos e descarte de resíduos de maneira segura e
responsável;
> Assegurar o uso responsável de energia em nosso
negócio, incluindo conservação de energia, melhoria da
eficiência energética, dando preferência, quando possível,
a fontes de energia renováveis sobre as não renováveis;
> Participar de esforços para melhoria da proteção e do
entendimento ambiental no mundo, e compartilhar tecnologia, conhecimentos e métodos de prevenção e poluição;
> Utilizar produtos, serviços e experiência da IBM ao
redor do mundo para auxiliar o desenvolvimento de soluções para problemas ambientais;
> Cumprir ou exceder os requisitos governamentais
aplicáveis e requisitos voluntários aos quais a IBM subscreve. Estabelecer e aderir aos requisitos mais restritivos (legais ou internos), independentemente do local no mundo
onde a companhia faça negócios;
> Esforçar-se para melhorar continuamente o sistema
de gestão ambiental da IBM e o seu desempenho, e publicar periodicamente relatórios de progresso para o público
em geral;
> Conduzir rigorosas auditorias e autoavaliações de
cumprimento da IBM em relação a esta política, medir o
progresso do desempenho ambiental da IBM, e reportar
periodicamente ao Comitê de Diretores;
> Essa política deve ser seguida por todo funcionário e
todo contratado nas instalações da IBM, e é esperado que
relatem qualquer preocupação com relação a meio am-

biente, saúde ou segurança à gerência IBM. Dos gerentes,
é esperado que tomem as ações imediatamente.
Desde 1987, a IBM reduziu a geração de resíduos perigosos em 75%. Nos últimos dez anos, a IBM conservou
aproximadamente 8,6 bilhões de KWh e deixou de emitir
5,67 milhões de toneladas de CO2. Quando não é possível
reduzir os resíduos em suas fontes de geração, a IBM adota uma hierarquia rigorosa no processo de destinação final
destes, assim descrita: Redução, Reutilização, Reciclagem,
Tratamento físico ou químico e Disposição em aterros industriais.
Ainda visando minimizar os impactos das operações, a
IBM desenvolve e implanta programas ambientais relacionados a conservação de energia e de água, entre outros.
O objetivo da IBM é conseguir reservas anuais de conservação de energia equivalentes a 3,5% do seu uso total na
empresa. No Brasil, as ações mais significativas relacionadas ao consumo de energia estão na escolha de equipamentos de maior eficiência, na instalação de grandes projetos de infraestrutura de data centers e na otimização e
automação do funcionamento do sistema de iluminação
dos prédios de Hortolândia, Tutoia e Pasteur.
Em relação a água, o objetivo da IBM é alcançar economias anuais equivalentes a 2% do uso anual total de
água em operações de produção de microeletrônicos,
com base no uso da água do ano anterior, calculando-se uma média ao longo de um período de cinco anos
corridos de medição. Em 2010, novas iniciativas de conservação de água e de reutilização e reciclagem em curso
nas operações de microeletrônicos na IBM geraram uma
economia anual de 1,8% no uso da água, resultando em
uma economia média de 2,8% em cinco anos corridos,
contra a meta de 2%.
Em relação à redução da emissão de CO2 para garantir que as fontes movidas a óleo diesel utilizadas pela
IBM (ônibus, caminhões, geradores e bomba de incêndio)
estejam de acordo com a Legislação e não poluam o ar,
essas fontes são medidas trimestralmente, utilizando-se o
método chamado Escala de Ringelmann.
Entre as iniciativas desenvolvidas pela IBM com foco
na redução de gases de efeito estufa, podemos destacar
o projeto “Otimização de infraestrutura em data centers
da IBM”. Desde 2010, cerca de 1.200 equipamentos foram
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virtualizados e/ou desativados pelo projeto, gerando uma economia média anual de 10,9 GWh, ou
o equivalente a 970 toneladas de gás carbônico
(mCO2) a menos na atmosfera a cada ano. Cerca
de 20% dessa economia foi obtida nos primeiros
meses de 2012. Comparando-se o parque atual de
servidores (junho de 2012) com aqueles que havia em janeiro de 2010, a redução líquida na conta
mensal de energia é de 1,05 mil KWh, equivalente
ao consumo médio de mais de 5,2 mil casas.

A IBM desenvolve
produtos e
serviços que
ajudam os
clientes a
se tornarem
mais “verdes”
e reduzirem
o impacto
ambiental de sua
operação

Aspectos Ambientais
dos Produtos e Serviços
A IBM tem concentrado seus esforços no desenvolvimento de soluções e serviços em tecnologias
para ajudar seus clientes a obterem a melhor eficiência possível em seus negócios, seja na infraestrutura, em seus sistemas ou processos. Um exemplo foi o
desenvolvimento de servidores IBM que se ajustam automaticamente à capacidade de processamento para oferecer o máximo rendimento, além de regular o consumo de
energia segundo a carga de trabalho.
A implantação de soluções como essa resulta em economia de energia para o cliente, além de trazer benefícios
para a imagem do negócio da IBM. Se, por um lado, a empresa aplica essa prática com seus clientes, ela também
usa seu ferramental tecnológico para apoiar pesquisas
que trarão benefícios à humanidade em longo prazo. Em
outras palavras, a IBM desenvolve seus produtos pensando na gestão e sustentabilidade do seu negócio e de seus
clientes.
A IBM desenvolve produtos e serviços que ajudam os
clientes a se tornarem mais “verdes” e reduzirem o impacto ambiental de sua operação. Um exemplo é o Projeto
Big Green, um compromisso de US$ 1 bilhão, anunciado
em maio de 2007, que continua em andamento. Com essa
iniciativa, a IBM consolidou 3.900 servidores em cerca de
30 mainframes System z, e alcançou uma redução de 80%
no consumo de energia.
Remarketing
A IBM conta com uma divisão responsável pela comercialização de equipamentos usados recondicionados. Esses equipamentos atendem a todos os pré-requisitos de

eficiência, redução de custos
e sustentabilidade e são, em
sua maioria, equipamentos
retornados de leasings encerrados.
O processo envolve servidores – computadores que
administram os recursos de
uma rede – e mainframes,
como são conhecidos os
grandes computadores que
centralizam o processamento
de informações de bancos e
operadoras de telefonia.
Os PCs usados recebidos
pela IBM passam por uma
triagem. Uma parcela deles é
revendida para redes de assistência técnica, que reaproveitam os componentes das máquinas. Os demais são
destinados a reciclagem, por meio de parceiros homologados pela IBM. Antes, a companhia realiza um processo
de descaracterização do produto, destruindo os dados
contidos no disco rígido do computador.
Os servidores e mainframes, considerados de alto valor
agregado pelo banco, são os alvos do processo de remanufatura. Quando retornam ao inventário da IBM, essas
máquinas passam pelos mesmos testes de controle de
qualidade a que são submetidas em seu ciclo de fabricação. Esse processo serve para identificar possíveis falhas e
desgastes de componentes.
Depois de recondicionados, os equipamentos voltam a
ser oferecidos aos clientes empresariais da IBM. As condições de venda são as mesmas de um equipamento novo.
Além da possibilidade de financiamento, o pacote inclui
garantia de um ano e contrato de serviço de manutenção.
Os preços, no entanto, são menores.
Globalmente, a IBM recebe 612.350 quilos de máquinas por semana. Cerca de 90% desses equipamentos são
recolocados no mercado. Apenas 10% são destinados a
reciclagem.
Gestão dos colaboradores internos
Desde 1900, a diversidade é importante para a IBM. A
empresa foi pioneira na identificação da importância da
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diversidade para alavancar os negócios, criando
uma tendência de mercado. E, como resultado, a
IBM vem, ao longo dos anos, acumulando muitas
vitórias nas comunidades onde seus funcionários
vivem e trabalham. Memórias que valem a pena ser
resgatadas:
> A IBM foi a primeira empresa no mundo a contratar um deficiente, em 1914;
> Em 1943, a IBM nomeou a primeira vice-presidente, representando a abertura para a participação
mais atuante das mulheres na empresa;
> Em 1984, todos os gerentes foram orientados
contra discriminações sexuais, conforme política
da corporação;
> Em 2003, a IBM foi premiada no evento “2003
Transgender Unit Banquet”, o maior evento anual
da comunidade transgênera dos Estados Unidos;
> A IBM foi a primeira empresa de TI do Brasil a
reconhecer a união estável entre casais do mesmo
sexo;
> A IBM já considerava a licença-maternidade
estendida para seis meses antes de a lei brasileira
entrar em vigor;

A IBM tem uma
preocupação constante
com o bem-estar
dos funcionários.
Os benefícios que a
empresa oferece nesse
sentido englobam as
opções de flexibilidade
do horário de trabalho
e uma área, chamada
Global Well-being
Services (GWBS), com
profissionais dedicados
a saúde, segurança
e ao bem-estar dos
IBMistas

A IBM tem uma preocupação constante com o bem-estar dos funcionários. Os benefícios que a empresa oferece nesse sentido englobam as opções de flexibilidade
do horário de trabalho e uma área, chamada Global Well-being Services (GWBS), com profissionais dedicados a
saúde, segurança e ao bem-estar dos IBMistas.
Os funcionários podem contar com a política de flexibilidade da IBM, que possibilita equilibrar as responsabilidades de trabalho, família e educação, entre outras. As
opções de flexibilidade da IBM ajudam os funcionários a
realizarem o trabalho de modo criativo, útil e flexível, com
a possibilidade de adotar o home office ou horários flexíveis, dependendo de sua necessidade pessoal e das características de sua função. A IBM também possui o portal
WorkLife Essentials, que é uma rica fonte de informação
para IBMistas e seus familiares. O portal foi desenvolvido
para auxiliar na busca de informações sobre cuidados pessoais e de seus dependentes, consultar artigos e recursos
multimídia sobre cuidados com bebês, crianças e idosos e
assuntos relacionados a qualidade de vida.

Antes de pensar
em qualquer ação
voltada ao bem-estar
da sociedade, é preciso olhar pra dentro
de casa e observar
como a empresa está
se relacionando com
os seus funcionários.
A valorização da
Diversidade é um
exemplo de programa
global que envolve
tanto o público interno quanto o externo.
Há iniciativas voltadas
para funcionários, cadeia de suprimentos
e grupos de minoria.
Para refletir a heterogeneidade do mercado em que atua e
garantir igualdade de
raça, gênero, portador de deficiência e opção sexual internamente, foram
criados os comitês de Diversidade (Mulheres, Afrodescendentes, GLBT e PWD – People with disabilities).
Eles desenvolvem iniciativas para criar oportunidades
para todos e trabalham para acabar com qualquer tipo de
diferença ou preconceito dentro da empresa. Os grupos
partem do conceito de que a IBM é uma empresa de inovação e que diversidade é um critério essencial para essa
prática. Fora de casa, a IBM realiza projetos voltados para
o desenvolvimento profissional desses mesmos grupos.
A ideia é capacitá-los para que estejam mais preparados
para participar de um processo de recrutamento dentro
da empresa.
Alguns exemplos:
E.X.I.T.E
O projeto foi criado pela IBM com o objetivo de estimular o interesse de jovens mulheres por profissões ligadas à
área tecnológica, permitindo que elas participem de várias
atividades relacionadas à informática, com o apoio de fun-
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cionários voluntários da empresa. No Brasil, o programa
beneficia portadoras de deficiências e minorias.
Projeto Black Family/AfroTech
Crianças e jovens afrodescendentes participam, durante uma semana, de diversos cursos de tecnologia, tais
como: ciência da computação, introdução à tecnologia,
sistemas de informação e Internet. A equipe de recursos
humanos da IBM ministra palestras sobre planejamento
profissional e oferece dicas de como ingressar no mercado de trabalho.
IBM MentorPlace
O MentorPlace é um componente fundamental do
compromisso da IBM com a educação pública. Por meio
desse programa de voluntariado corporativo, os funcionários da IBM no mundo todo fornecem assistência acadêmica on-line e aconselhamento de carreira aos estudantes, ao mesmo tempo em que demonstram que adultos
se importam, sim, com os problemas e preocupações dos
estudantes. Os mentores da IBM, estudantes e professores
se comunicam on-line por meio de uma ferramenta baseada na Web, disponível em cinco idiomas, que permite
a comunicação e a colaboração a respeito de atividades
realizadas em sala de aula, em um ambiente seguro.
Promoção do desenvolvimento
econômico local
A empresa possui um programa de compras de fornecedores com perfil de diversidade implementado de forma
pioneira pela IBM nos Estados Unidos há mais de 35 anos.
O número comprado mundialmente é de US$ 2 bilhões ao
ano. Para ser um fornecedor Diversity, a empresa deve ter
51% das cotas pertencentes a um desses grupos – GBLT,
PDW, Mulheres, indígenas ou afrodescendentes. A IBM
Brasil conta com 170 fornecedores com esse perfil cadastrados.
O programa não se resume a comprar desses fornecedores. Dentro de um grupo de Diversidades, administrado
pela ONG Integrare, por meio de uma consultoria, a IBM
dá suporte em apresentações, formulações de propostas,
venda e pós-venda, preparando-os não somente para os
negócios da IBM, mas também para o mercado, objetivando sua sustentabilidade.

Porém, não basta pertencer a uma das minorias para
ser fornecedor da IBM. As empresas têm que ser competitivas, pois um dos principais fatores de uma decisão de
compras está na sua competitividade. Quando necessário,
a IBM busca novos fornecedores no mercado, convida a
empresa a participar do grupo e apresenta ao Integrare.
Para promover o desenvolvimento da carreira dos profissionais de Tecnologia da Informação (TI) e gerar mão de
obra não só para a própria empresa, mas também para o
mercado, a IBM conta com os programas Iniciativas Acadêmicas e TISmart/English4Smart. O Iniciativas Acadêmicas, que foi idealizado para dar suporte a pesquisadores,
corpo docente e alunos da área de TI, tem por objetivo
guiar os futuros profissionais do setor por entre as mais
novas tendências em hardware e software, construindo e
disseminando conhecimento de forma colaborativa, com
foco em padrões abertos.
Já o TISmart/English4Smart, desenvolvido em parceria
com o Instituto Eldorado, oferece anúncios de vagas de
empregos na empresa e em parceiros de negócios, entre
outros conteúdos, como por exemplo notícias do mercado de TI. O website também oferece curso de inglês gratuito para negócios. Chamado de English4Smart, teve seu
conteúdo desenvolvido pela União Cultural Brasil Estados
Unidos e foi revisado e testado por professores do Centro
Paula Souza, que foi o primeiro parceiro a usar o curso
com seus alunos.
O software de e-learning, com reconhecimento de
voz, foi desenvolvido em plataforma de software livre pela
Universidade Federal do Ceará e Instituto Eldorado, com
apoio da Flextronics e da Prefeitura de Hortolândia. A IBM,
por meio de parcerias, disponibiliza esse curso gratuitamente a ONGs e Instituições de ensino que queiram oferecê-lo sem custos a seus alunos.
Outra inciativa da IBM na promoção do desenvolvimento econômico local é o SME Toolkit, que oferece ferramentas on-line para melhorar as habilidades administrativas dos empreendedores. É uma parceria entre a IBM e o
Banco Mundial para apoiar o desenvolvimento sustentável
do setor privado, disponibilizando conteúdo informativo
para micro, pequenas e médias empresas.
O portal dá suporte ao crescimento de milhões de empresas que existem atualmente no Brasil, incentivando sua
competitividade nos mercados locais e internacionais.
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Promoção do desenvolvimento
da comunidade
Há 100 anos, a IBM promove o uso da tecnologia em
benefício de empresas, de instituições e da sociedade. A
companhia acredita que o fenômeno da globalização, que
aproxima e conecta pessoas, representa um imenso potencial para aplicar a tecnologia no desenvolvimento de
um mundo mais sustentável, eficiente e com menos desperdício.
Dessa forma, a IBM apoia o desenvolvimento de projetos e realiza parcerias que permitam colocar a expertise de
funcionários em benefício de organizações da sociedade
civil, cuja gestão a tecnologia pode ajudar a melhorar, de
forma a contribuir com as questões críticas da sociedade:
desenvolvimento econômico, cidadania, educação, cultura, saúde e sustentabilidade.
A atuação nessa área está ligada diretamente ao core
business da empresa, que é utilizar tecnologia e serviços
para ajudar a construir um planeta mais inteligente.
Ao longo dos últimos anos, a IBM transformou completamente seu modelo de negócio, passando a atuar em
áreas-chave de alto valor, como consultoria, Informação
on Demand e Serviços. E a Cidadania Corporativa acompanhou essa evolução. Por meio de programas como
Services Grants, Corporate Service Corps e On Demand
Community, a IBM realiza a doação de tecnologia, serviço,
tempo e expertise a instituições, contribuindo assim para
que melhorem sua infraestrutura de TI e suas habilidades
de tecnologia e liderança.
O programa Services Grants da IBM permite que organizações educacionais e sem fins lucrativos e melhorem
sua infraestrutura de TI e suas habilidades de tecnologia e
liderança. As soluções foram projetadas para ajudá-los a
aprimorar sua capacidade de servir nossas comunidades.
Já o On Demand Community tem como objetivo incentivar e dar suporte ao trabalho voluntário de funcionários e
aposentados da empresa.
No Brasil, já envolveu mais de 350 ONGs e conta com
o trabalho de cerca de 5 mil funcionários da IBM. Eles se
cadastram pela intranet, reportam suas horas de trabalho
voluntário mês a mês e depois de completarem 40 horas
de atividades em um período de cinco meses, a IBM realiza uma doação em dinheiro ou em equipamentos para a
instituição onde foi feito o trabalho. O Corporate Service

Corps por sua vez seleciona IBMistas do mundo todo para
atuar em projetos que integram crescimento econômico
e tecnologia em ONGs localizadas em países em desenvolvimento.
Por meio do programa World Community Grid, a IBM
estimula ONGs, empresas e pessoas físicas a doar a capacidade ociosa dos computadores para acelerar o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de saúde e meio
ambiente. Para participar do projeto, basta se cadastrar
pelo link www.worldcommunitygrid.org. Já são mais de
500 mil pessoas inscritas e mais de 1,5 milhão de computadores envolvidos. Entre as temas já pesquisados estão
doenças, como Aids, câncer e dengue, e novas fontes de
energia limpa. A IBM contribui com hardware, software e
serviços para a iniciativa, além de oferecer hospedagem
gratuita, manutenção e suporte. Com a ajuda do Grid, uma
das fases da pesquisa de Comparação de Genoma, feita
pela Fiocruz, que tinha previsão de duração de mais de
100 anos, foi realizada em oito meses.
Responsabilidade pelos
Produtos e Serviços
A consciência ambiental é prioridade em todos os processos da IBM. Por isso, a empresa utiliza todo o seu conhecimento para encontrar soluções inteligentes na otimização de recursos e promover a evolução da sociedade,
sem prejudicar o meio ambiente.
Para gerenciar os resíduos que produz, por exemplo, a
IBM os classifica em três categorias: não perigosos (plásticos, madeiras, metais, papeis etc.), perigosos (lâmpadas
fluorescentes, óleo lubrificantes e produtos químicos) e
especiais (aqueles gerados pelos processos de desmantelamento e destruição de equipamentos, por exemplo).
A partir daí, é hora de definir o destino de cada tipo de
resíduo, respeitando uma hierarquia de processos estabelecida em nosso sistema de gestão ambiental:
1. Redução na fonte;
2. Reciclagem por meio do reúso;
3. Reciclagem por meio de outros métodos;
4. Tratamento (como a incineração, por exemplo);
5. Disposição em aterros.
Na IBM Brasil, 77% de todo o material de escritório,
como papéis, embalagens e materiais impressos, são re-
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ciclados. Os 23% restantes são resíduos não aproveitáveis
e são enviados para aterros licenciados pelos órgãos ambientais. Já em relação aos materiais de hardware, 99,75%
são destinados a empresas de coleta seletiva. Além disso,
a IBM conta com parcerias que cuidam do reaproveitamento da sucata eletrônica. Anualmente, das 700 toneladas de materiais eletrônicos e não biodegradáveis descartados por esses parceiros, 95% são transformados ou
reutilizados, 3% (baterias) são armazenados e menos de 1%
é incinerado.
Para reciclagem dos monitores, a IBM realiza a remoção
segura da película química dos vidros, reciclando mais de
180 toneladas e transformando-os em bolinhas de gude.
O óleo de cozinha e as lâmpadas fluorescentes usados
nos prédios IBM também são enviados para a reciclagem
e os resíduos orgânicos gerados viram matéria-prima para
adubo. A empresa recicla inclusive equipamentos IBM que
ficam nos clientes.
Os produtos financiados pelo Banco IBM são reaproveitados no fim dos contratos. Toda sucata eletrônica é separada na IBM e cada um desses materiais tem um destino.
Todo esse processo é feito por empresas qualificadas,
sem impacto ao meio ambiente.
Alinhamento com os Desafios e
Oportunidades da Nova Economia
Em 2008, a IBM lançou mundialmente uma nova visão
de como ajudar a fazer o planeta funcionar de maneira mais inteligente. Isso significa ajudar a desenvolver e
a implementar soluções que aproveitem de forma mais

Alcely Barroso é executiva de Cidadania Corporativa da IBM Brasil.

sustentável os recursos naturais disponíveis; facilitar a
vida das pessoas; promover o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade da prestação de serviços
básicos como educação, saúde, transporte e distribuição
de energia.
A IBM acredita ter em mãos conhecimento e tecnologia
para enfrentar os desafios apresentados pelo crescimento
e pela integração global. Ao propor a construção de um
planeta mais inteligente, a IBM tem como objetivo convocar toda a sociedade a alcançar um novo nível de inteligência à forma como cada pessoa, organização, governo,
sistema natural e também aqueles criados pelo homem
interagem.
A proposta de construir um planeta mais inteligente
também significa uma nova forma de fazer negócios, uma
nova estrutura que unifique e integre os produtos, serviços
e stakeholders da IBM.
Um dos resultados mais interessantes da iniciativa da
IBM em construir um planeta mais inteligente é o quanto
essa visão está causando a fusão entre as estratégias de
negócios e de responsabilidade social da companhia. Os
problemas que a IBM está ajudando a solucionar, sejam
relacionados a água potável, distribuição de alimentos,
construção de cidades sustentáveis, energia “verde”, melhores escolas etc., representam a convergência entre ambas estratégias. E já que os sistemas complexos que compõem o mundo atual tocam diversos públicos, as soluções
que a IBM imagina requerem a mais avançada inteligência
dos negócios, da ciência, da política e das comunidades
de todo o mundo.
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BDF Nivea
Igor Oliveira
Mônica Longo

Uma plataforma
para a sustentabilidade
Reconhecida como uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, a NIVEA está
entre as marcas que mais investem no desenvolvimento de novos produtos para o cuidado
e a beleza da pele.

Pertencente à alemã Beiersdorf, com sede em Hamburgo, a história da NIVEA começa em 1911, quando
Oskar Troplowitz, então proprietário do grupo, desenvolveu pioneiramente um agente emoliente que permitiu a
mistura homogênea entre a água e o óleo. Denominado
Eucerit, tal componente permitiu o desenvolvimento do
primeiro hidratante do mundo, o NIVEA Creme.
Presente atualmente em cerca de 150 países, no Brasil
a marca tem uma trajetória que remonta a 1914, quando
ocorreu a primeira importação de produto NIVEA, processo que ganhou mais força na década de 1930. Porém,
foi em 1975 que a empresa instalou-se efetivamente no
país, com a abertura de seu escritório na cidade de São
Paulo.
Atualmente, a BDF NIVEA Brasil atua em oito categorias (NIVEA Body, NIVEA Sun, NIVEA Visage, NIVEA Deodorant, NIVEA For Men, NIVEA Lip Care, NIVEA Bath Care
e NIVEA VISAGE Young).
Em abril de 2003, a empresa inaugurou sua fábrica no
Brasil, instalada no município de Itatiba, interior de São
Paulo. Considerada uma das mais modernas e avançadas
do grupo Beiersdorf, a fábrica é responsável pela produção de 60% dos produtos comercializados no país, como
loções hidratantes para o corpo, protetores solares, sabonetes líquidos e desodorantes em formato roll on.

bdf nivea

cosméticos
59

NIVEA, antenada há 100 anos
Ao longo de um século, a NIVEA cresceu e evoluiu de um produto único, o creme para pele na
latinha azul, para uma grande família de marcas.
Aqui estão alguns dos principais marcos de seu
desenvolvimento:

Em 1936, os
cientistas da NIVEA
conduziram uma
pesquisa profunda
sobre os efeitos
dos raios de sol
sobre a pele e
foram lançados
os primeiros
protetores solares,
NIVEA Nut Oil e
Ultra Oil

1911 – Nasce o Creme NIVEA
O farmacêutico e empreendedor Dr. Oscar
Troplowitz e o dermatologista professor Dr. Paul
Gerson Unna criaram um novo produto: o primeiro creme estável de pele baseado em uma
emulsão óleo em água. O projeto foi um sucesso graças a uma invenção do químico Dr. Isaac
Lifschütz. Originalmente, ele desenvolveu seu
emulsificador Eucerit para aplicações médicas.
Entretanto, Troplowitz reconheceu seu potencial e usou o Eucerit como base para um inovador creme cosmético para pele chamado NIVEA, que se
tornou a “mãe de todos os cremes”: nascia o primeiro
hidratante do mundo. Inicialmente, o creme NIVEA era
vendido em uma latinha amarela com decorações verdes no estilo art nouveau.
1912 – Aumenta o portfólio de produtos
Nessa época, talco, sabonete e produtos para cabelo
tinham sido introduzidos juntamente com o creme NIVEA branco. Os pôsteres de propaganda da NIVEA com
design sofisticado mostravam uma pele bonita, saudável
e com frescor jovial – o creme perfeito para a pele de
mulheres elegantes.

1914 – A NIVEA viaja o mundo
Barcos a vapor e os primeiros aviões conectaram
países e continentes, tornaram mais fácil as viagens de
longa distância e permitiram que as empresas se expandissem para mercados internacionais. A Beiersdorf, uma
empresa cosmopolita, já comercializava seu produto em
34 países. Ela também gerava 42% de sua receita fora da
Alemanha. Isso tudo graças ao trabalho visionário do Dr.
Oscar Troplowitz – e sua fórmula estável do creme NIVEA, que podia aguentar longos períodos de transporte
e ser comercializada em diferentes zonas climáticas sem
qualquer dano à qualidade.

1922 – A NIVEA
é descoberta
pelos homens
Nos anos 1920, estava
na moda homens usarem
bigode. A NIVEA desenvolveu o tratamento ideal
para a pele masculina, para
antes e após o barbear, e
introduziu seu primeiro
produto pensado para as
necessidades do consumidor masculino – o sabonete de barbear.

1925 – Estreia
a latinha azul
e branca da NIVEA
As mudanças sociais que ocorreram após a Primeira
Guerra Mundial alteraram a mentalidade da população.
Atividades de esporte e lazer se tornaram mais populares
e acabaram modificando o conceito de beleza. O visual
“pálido e interessante” considerado ideal foi substituído
por um desejo de parecer atlético e ostentar um leve
bronzeado. Juan Gregorio Clausen, chefe de Propaganda da Beiersdorf, reconheceu que a NIVEA tinha que se
adaptar aos tempos e desenvolveu um conceito de design e propaganda completamente novo. Ele usou as cores azul e branca – cores que representavam responsabilidade, confiança e pureza – para traduzir os principais
valores da marca em um novo design atemporal. O novo
logotipo chamava atenção e capturava o espírito da escola de design de Bauhaus Dessau.
1929 a 1934 – Novos canais de venda e expansão
Até essa época, os produtos da NIVEA só tinham sido
vendidos em drogarias e lojas de varejo. Agora eles também podiam ser encontrados nas prateleiras dos salões
de cabeleireiros. Além disso, os especialistas de desenvolvimento da NIVEA enfrentaram o desafio de aumentar
a demanda do consumidor por conceitos de cuidados individuais com a pele. Muitos dos novos produtos, incluindo o creme de barbear e o xampu, foram introduzidos
sob a marca NIVEA.
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1936 – A NIVEA promove
a proteção contra o sol
As mulheres deixaram seus espartilhos, e o novo
ideal agora se concentrava em corpos atléticos
com bronzeado saudável. Cada vez mais clientes
estavam construindo piscinas a céu aberto. Entrou
na moda deitar-se ao sol em gramados, piscinas
e praias. Os cientistas da NIVEA conduziram uma
pesquisa profunda sobre os efeitos dos raios de sol
sobre a pele e foram lançados os primeiros protetores solares, NIVEA Nut Oil e Ultra Oil.

Em 1982, novos
segmentos foram
desenvolvidos
sob a marca
NIVEA e, então,
gradualmente
harmonizados em
termos de nome
e identidade de
marca no mundo
inteiro

1958 – Spray NIVEA Sun
conquista as praias
A Segunda Guerra Mundial tinha acabado e o
ressurgimento do dinamismo, otimismo e animação prevalecia em toda parte. O aumento da prosperidade permitiu um aumento no número de pessoas
viajando. Os carros ofereceram às pessoas uma nova
mobilidade, e o destino mais popular para os feriados era
o ensolarado sudeste europeu. A NIVEA desenvolveu o
Spray Ultra Oil – um produto absolutamente inovador.
Ele era um spray fácil de usar, com uma consistência leve
e agradável, que estava perfeitamente sintonizado com a
mentalidade de toda uma geração.

1963 – O novo conceito de emulsão
para o NIVEA Milk revoluciona
os cosméticos
As mulheres estavam ganhando confiança e assumindo papéis de mais destaque na família e no trabalho.
Mary Quant causou sensação com sua minissaia. Ela logo
conquistou uma ampla base de fãs que a admiravam e
que a seguiram, expondo suas próprias pernas também.
A NIVEA desenvolveu uma emulsão pioneira de óleo em
água que simplificou a vida delas: NIVEA Milk era fácil de
aplicar, era rapidamente absorvido e deixava a pele macia
e com aparência mais bonita.
1975 – A NIVEA abre o caminho para os
fatores padrão de proteção contra o sol
O fotógrafo Helmut Newton injetou sex appeal na fotografia do mundo da moda. Os biquínis ficaram menores e
as adoradoras do sol mais ousadas faziam topless na praia.

A proteção segura contra o
sol se tornou incrivelmente
relevante. O desenvolvimento de um fator de proteção
padronizado contra o sol ajudou os consumidores a comparar a capacidade de proteção oferecida por diferentes
protetores solares. A tecnologia era baseada em um
conceito da Beiersdorf e logo
se tornou um padrão mundial
para essa categoria de produto. Em 1975, os protetores
solares da NIVEA já mostravam informações visíveis de
fator de proteção (FPS).

1980 – Bálsamo Pós-Barba da NIVEA
que refresca e hidrata
Uma boa aparência se tornou cada vez mais importante, tanto para mulheres quanto para homens – e a NIVEA
tinha a inovação perfeita para essa tendência: seu leve
Bálsamo Pós-Barba, que logo se tornou item favorito entre os homens. Ele foi o primeiro produto pós-barba sem
álcool; refrescava e amaciava a pele após o barbear, em
vez de irritá-la.
1982 – O NIVEA Visage une
a família internacional da marca
O mercado de cosméticos estava florescendo e a
maioria das pessoas tinha um pote de creme no seu banheiro. Era o começo da era dos produtos especializados. Novos segmentos foram desenvolvidos sob a marca
NIVEA e, então, gradualmente harmonizados em termos
de nome e identidade de marca no mundo inteiro. O primeiro foi o NIVEA Visage, com uma linha de produtos de
cuidados com o rosto, em 1982, seguido do NIVEA For
Men (1986), NIVEA Hair Care (1991), NIVEA Body (1992),
NIVEA Sun (1993) e NIVEA Bath Care (1996).
1991 – Desodorante de dupla ação da NIVEA
Os consumidores estavam ganhando mais discernimento. Eles queriam produtos de alto desempenho que
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oferecessem cuidados eficazes com a pele. A nova
linha de desodorantes sem álcool da NIVEA atendeu a essas expectativas, unindo de modo inovador proteção desodorante confiável e o cuidado
suave da NIVEA.
1994 – NIVEA Soft – a “irmã mais nova”
As mulheres jovens em 1994 queriam parecer
leves e naturais. Foi o momento perfeito para lançar um novo produto desenvolvido na base de
pesquisa da Beiersdorf: uma versão mais leve e
jovem do tradicional e bem-sucedido creme NIVEA. O NIVEA Soft – um creme hidratante eficaz,
intenso e de textura leve.

A BDF NIVEA
tem um forte
compromisso
com o meio
ambiente e com
as pessoas, por
isso, em 2011,
desenvolveu a
plataforma de
sustentabilidade
intitulada “Nós
Cuidamos”

1998 – Q10 revoluciona
o NIVEA Visage
A Beiersdorf usou seu conhecimento para desenvolver um creme contendo um ingrediente ativo que também era encontrado na pele humana: NIVEA
Visage com Q10 se tornou o creme antirrugas mais vendido de todos os tempos. Nos anos seguintes, a NIVEA
introduziu o ingrediente ativo Coenzima Q10 em diversas
categorias de produtos.

2005 – NIVEA torna banho de sol seguro
com o equilíbrio de proteção UVB e UVA
Os protetores solares da NIVEA apresentavam filtros
UVA e UVB otimizados muito antes da introdução dos regulamentos obrigatórios, com base na maior conscientização do consumidor em relação aos riscos da exposição ao sol e no aumento da demanda por um produto
confiável. Isso significava que os produtos NIVEA incorporavam e otimizavam o equilíbrio entre filtros UVB e
UVA de espectro amplo e de ponta. Eles ofereciam aos
usuários da NIVEA proteção ainda mais eficaz contra os
efeitos nocivos dos raios UV.
2010 – NIVEA desenvolve conceito
de hidratação inteligente
Estamos vivendo em uma época de ritmo acelerado na
qual as pessoas fazem ligações, verificam e-mail e twitter
– tudo ao mesmo tempo, se puderem. Tempo é um artigo
de luxo. Para otimizar a hidratação no dia a dia, a NIVEA

lançou a tecnologia HYDRA
QI. Conduzida via processos
bioquímicos, tal inovação é
responsável por ativar a rede
de aquaporinas presentes na
pele de forma inteligente e
ainda estimular a formação
de novas, com ação ininterrupta de 24 horas. A partir de
2011, os principais itens de
cuidado corporal da NIVEA
tiveram fórmula enriquecida
com a tecnologia.

2011 – Olhando
para o futuro
O creme NIVEA, que celebra seu 100º aniversário
esse ano, é comercializado
agora quase 150 milhões de vezes por ano. Ele é a “mãe”
de uma grande família com cerca de 500 produtos. É a
história de sucesso que começou em 1911 com a latinha
azul.
Sustentabilidade
A BDF NIVEA tem um forte compromisso com o meio
ambiente e com as pessoas, por isso, em 2011, desenvolveu a plataforma de sustentabilidade intitulada “Nós
Cuidamos”, totalmente integrada com a estratégia de
negócios denominada “Focus on Skin Care – Closer to
Markets”. Como prova do compromisso, foram estabelecidos objetivos ambiciosos para 2020 em três eixos:
Produtos
Redução do impacto ambiental em 50% dos produtos
vendidos.

Planeta
Redução das emissões de CO2 em 30% por produto
vendido.
Pessoas
Ajudar meio milhão de crianças a mudar suas vidas por
meio da educação.
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Objetivos
O projeto Sustentabilidade no ponto de venda –
PDV – é uma das iniciativas da NIVEA para alcançar a meta do eixo de produtos da plataforma “Nós
Cuidamos”.
O objetivo geral é integrar o conceito de sustentabilidade nas atividades de trade marketing,
especialmente na cadeia de materiais de PDV, com
consequente redução de impacto ambiental.
O objetivo específico é atingir 100% dos materiais voltados para o PDV com pelo menos um diferencial em termos de sustentabilidade até o fim
de 2012.
Os materiais de PDV produzidos são distri
buídos aos clientes atuantes no varejo em todo o
Brasil.
Método
Iniciado em agosto de 2010, o projeto foi liderado pela área de Sustentabilidade com a participação dos departamentos de Procurement/Compras e Trade Marketing.

Considerando-se
que a BDF NIVEA
é uma empresa de
bens de consumo,
os materiais de
ponto de venda
têm relevância
significativa para
o negócio, pois
trata-se de um dos
principais pontos
de contato do
consumidor com
os produtos e a
marca NIVEA

Etapas do projeto
Engajamento da
diretoria de Trade Marketing
Em agosto de 2010, a ideia foi apresentada às diretorias de RH & Sustentabilidade e Trade Marketing, que
aprovaram o projeto e demonstraram comprometimento
com o tema. Na ocasião, foi definido o objetivo de integrar o conceito de sustentabilidade às atividades de Trade
Marketing.
Definição do escopo
de aplicação do projeto
Considerando-se que a BDF NIVEA é uma empresa de
bens de consumo, os materiais de ponto de venda têm
relevância significativa para o negócio, pois trata-se de
um dos principais pontos de contato do consumidor
com os produtos e a marca NIVEA. Por isso, estes foram definidos como foco do projeto. Esses materiais de
PDV contemplam itens específicos do segmento, como:
pontas de gôndola, displays, cartazes, faixas de gôndola,
folhetos, bandejas, stopper, gargaleira, tabloide, testeira,
móveis, adesivos e kits promocionais, entre outros.

Detalhamento da
cadeia de materiais
de PDV
Em conjunto com a área
de Procurement, a cadeia
foi analisada e dividida em:
> Demanda por materiais
de PDV;
> Desenvolvimento do
conceito;
> Produção do material;
> Distribuição e utilização;
> Descarte.

Definição
das diretrizes
A base do projeto foi o
conceito dos 3R’s (reduzir,
reutilizar e reciclar) e a aplicação de materiais “alternativos”, isto é, que causam
menor impacto ambiental (quando comparados a materiais “padrão”).
A partir disso, as seguintes especificações foram definidas:
> Reduzir o peso/gramatura dos materiais, mas com a
meta de assegurar a durabilidade;
> Eliminar o uso de PVC;
> Evitar o uso de isopor e acrílico;
> Para itens de origem florestal (papel, papelão, papel cartão etc.), utilizar material certificado FSC (Forest
Stewardship Council – Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal);
> Utilizar materiais recicláveis e reciclados (quando
possível);
> Usar tinta sem solvente (base água ou soja);
> Incluir a simbologia de reciclagem.
Implementação do projeto
Após as definições citadas, a área de Procurement iniciou a comunicação com os fornecedores dos materiais
de PDV oficializando os mencionados requisitos. Já no início de 2011, começaram a surgir os primeiros resultados.
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Posteriormente, todos os fornecedores de materiais de PDV foram convidados a participar de
reuniões individuais para apresentação das diretrizes e especificações do projeto.
Monitoramento
Trimestralmente é realizado monitoramento
por meio de indicador específico.
Foi identificado como oportunidade de melhoria do projeto o descarte dos materiais após a utilização. Atualmente, cerca de 90% dos materiais
são descartados após a campanha pelos próprios
clientes. Um dos objetivos é ampliar a utilização
dos materiais em mais de uma campanha, além
de melhorar sua destinação final (ex.: doação para
cooperativas locais de catadores). Essas atividades
estão previstas para 2013.
Recursos
De forma geral, o projeto não implicou aumento de
custos. Aliás, o grande desafio de Procurement foi conseguir preços competitivos junto aos fornecedores.
Em relação aos recursos humanos envolvidos, 10 funcionários participaram diretamente do projeto.
Parcerias
O projeto foi viabilizado por meio de parceria entre a
NIVEA e cerca de 25 fornecedores de materiais de PDV.
Relevância para o negócio
Na organização, um dos principais desafios em sustentabilidade é internalizar o conceito em todos os seus
processos. Esse projeto trabalhou exatamente nessa esfera junto às áreas de Trade Marketing e Procurement.
Considerando-se que a BDF NIVEA é uma empresa de
bens de consumo, a inovação é totalmente relevante e
material para o negócio, pois foi aplicada nos materiais
de PDV – um dos principais pontos de contato do consumidor com os produtos e a marca NIVEA.
Aspectos inovadores
relacionados à prática
De forma geral, as empresas de bens de consumo focam suas ações de sustentabilidade em seus produtos

De forma geral,
as empresas
de bens de
consumo focam
suas ações de
sustentabilidade
em seus
produtos – o que
é de extrema
importância e
relevância

– o que é de extrema importância e relevância. Porém, os
materiais de PDV também trazem impactos ambientais significativos e demandam essa
atenção – esse ponto é considerado como inovador.
Como exemplo de material
de PDV com inovação em sustentabilidade, podemos citar:
> Ponta de gôndola e display
em PET 100% reciclado;
> Gargaleira e stopper com
verniz a base d’água e material
certificado FSC.

Contribuição
da prática para o
desempenho da empresa
As principais contribuições do projeto para a empresa
foram:
Credibilidade e interação
junto a stakeholders
Interação com fornecedores envolvidos e consequente estreitamento da relação, facilitando a comunicação e
o compartilhamento de ideias.
Aumento do valor da marca e reputação
A comunicação dos diferenciais de sustentabilidade
dos materiais de PDV é realizada por meio da inclusão de
símbolos e mensagens nos próprios materiais, tais como
o símbolo de reciclagem, o selo FSC, mensagem de material 100% reciclado. Tais atributos comunicam as ações
de sustentabilidade a nossos clientes e consumidores – o
que contribui para a melhoria do valor da marca e sua
reputação.
Resultados sociais e ambientais
obtidos com a prática
O projeto gerou resultados em dois aspectos: diminuição do impacto sobre o meio ambiente e desenvolvimento de produto ambientalmente correto.
Considerando-se que a produção de materiais de PDV
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traz impactos ambientais na extração de recursos naturais e também na destinação final, o projeto contribuiu
para minimizar esses impactos.
Em 2011, 98% do total de materiais de PDV produzidos possuíam pelo menos um diferencial de sustentabilidade.
Gestão da prática relatada
Trimestralmente, a área de Procurement elabora um relatório contendo todos os materiais produzidos no período
e seus respectivos diferenciais de sustentabilidade e enca-

Igor Oliveira é supervisor de Sustentabilidade da BDF Nivea.
Mônica Longo é diretora de RH & Sustentabilidade.

minha-o para a área de Sustentabilidade e Trade Marketing.
O KPI do projeto é % de materiais PDV produzidos com
diferencial de sustentabilidade.
Possibilidade de
disseminação ou replicação
A prática pode ser aplicada de forma integral por qualquer empresa que utiliza materiais de PDV. É necessário
apenas que haja engajamento dos principais fornecedores desde o início, com o objetivo de estabelecer uma
relação de parceria e de adoção de soluções conjuntas.
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Quando o tempo
fecha, é importante
saber onde vai chover.
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
Aqui a notícia chega antes.

Relatório Reservado, especializado em economia do mercado brasileiro.
O RR não tem participação em empresas, não gerencia fundos.
Nossos analistas trabalham para você, leitor, investidor, com a
independência dificilmente encontrada em outras fontes.

www.relatorioreservado.com.br
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cases & causos
Décio Clemente

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

Um homem prA lá de criativo
Um amigo diretor de arte de uma grande agência, que

Ele saiu de lá sob o olhar de desprezo de toda a vi-

por motivos óbvios não poderei dizer o nome, sempre

zinhança. Sem saber o que tinha acontecido até ler a

teve duas grandes características: conquistador e cria-

cartolina. Nessa hora, sua criatividade para dar desculpas

tivo. Conquistador de várias mulheres e criativo para dar

aflorou. Voltou correndo para a sua agência, e naquela

desculpas à noiva. Esta, aliás, coitada, cansou de ouvir ex-

mesma noite mandou imprimir 60 cópias de cartolinas

plicações criativas demais sobre as escapadas e por isso

idênticas à original, com marcas de batom, a frase e tudo.

mesmo sempre o perdoou. E, dessa forma, entre brigas e

Só fez uma pequena alteração: no verso do cartaz vinha

desculpas, ele foi indo até casar.

a frase “Vem aí Te amo e quero mais, o novo creme para

Depois de dois meses do enlace matrimonial foi morar

dormir da Johnson & Johnson”. Voltou correndo ao pré-

com sua santa esposa em um belíssimo prédio em uma

dio e, sorrateiramente, passou uma cartolina por baixo de

das melhores regiões de São Paulo. E, com vizinhas novas

cada porta de todos os demais apartamentos. Menos no

no pedaço, lá foi o nosso amigo arrumar um novo caso

dele, é claro.

dois andares abaixo do dele – uma viúva de cair o queixo.

No dia seguinte, na piscina do edifício, foi um alvo-

Tudo começou com algumas gracinhas no elevador.

roço. As mulheres e babás faziam comentários sobre

Antes de consumar o fato, ele foi dizer à sua esposa que

aquela agressiva mensagem promocional da Johnson.

precisava viajar urgente, mas que voltaria no dia seguinte.

Algumas disseram até que em um primeiro instante fica-

Pegou sua mala, desceu dois andares e passou a noite na

ram assustadas, pensando tratar-se de uma mensagem

casa da viúva.

verdadeira. Mas graças a Deus era simplesmente um

Esta, pelo charme e papo do nosso amigo, ficou absolutamente encantada. Tanto que não aguentou: após o

teaser muito criativo de uma promoção agressiva e muito bem feita.

bonitão sair para trabalhar, pegou uma cartolina, desenhou

Quando a esposinha de nosso amigo ouviu a con-

alguns corações acompanhados de muitos beijos com ba-

versa, viu os cartazes e a frase no verso, ficou arrepen-

tom e escreveu uma frase que dizia o seguinte: “quero mui-

didíssima e quase chorou por nem sequer ter virado a

tas noites iguais, te amo e quero mais.” E foi colocar embai-

cartolina para saber que aquela era apenas uma ação

xo da porta onde nosso herói vivia com sua santa mulher.

promocional de uma empresa americana. “Como fui es-

Dessa vez não teve jeito. À noite, quando ele chegou,

túpida”, dizia ela.

suas coisas já estavam do lado de fora do apartamento. A

Em seguida, ligou para o maridão chorando, pedindo

mulher quase o agrediu e, aos berros e com muito choro,

mais uma vez um bilhão de desculpas. Ele humildemente

o expulsou de casa. Antes que ele fosse embora, ela ainda

aceitou e voltou para seu lar de maneira triunfal. Vai ser

jogou aquela cartolina em sua cabeça.

criativo assim no inferno!
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail: sergio.costa@insightnet.com.br
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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