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MONTREAL
Alexandre Neves

UM REPOSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Fundada em 1987, a partir de um spin off da antiga Montreal Engenharia, a Montreal ocupa
lugar de destaque no mercado brasileiro de TI. É uma das maiores empresas nacionais do setor,
notabilizando-se como integradora de soluções tecnológicas nos mais diversos segmentos, entre
os quais os de biometria, Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), outsourcing, além da
produção de softwares.

Com controle 100% nacional, a Montreal permanece,
após 26 anos, sob o comando do grupo de acionistas-fundadores. Ao longo deste período, tem ampliado continuamente seu raio de ação, com o ingresso em novos
segmentos e o constante desenvolvimento ou aperfeiçoamento de soluções, firmando-se como uma das mais inovadoras empresas de TI do país. De acordo com ranking
da revista Informática Hoje, considerando-se as empresas
integradoras de soluções em tecnologia, a Montreal ocupa
o quarto lugar e está na 70ª posição dentre todas as empresas de tecnologia em operação no Brasil, em um seleto clube no qual estão gigantes mundiais do setor, como
IBM, HP, Xerox e EMC. A companhia reúne mais de 4,5 mil
funcionários e soma um faturamento anual próximo dos
R$ 400 milhões.
Não obstante ser um dos mais renomados players do
setor e ter construído uma forte reputação no mercado,
a Montreal sempre se caracterizou por uma comunicação
low profile, seja no relacionamento com formadores de
opinião, seja em suas ações de marketing, na maior parte
do tempo concentradas em eventos da área de TI.
O posicionamento mais conservador não impediu que a
empresa consolidasse sua marca como uma das mais res-
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peitadas do setor. Ainda assim, em certo momento,
missão de abreviar esse
A direção da
a direção da companhia identificou a necessidade
hiato e se posicionar, de
companhia
de um trabalho mais intenso de comunicação, que
maneira mais vigorosa,
identificou a
refletisse, numa medida mais justa, sua dimensão e
como uma das líderes do
importância na indústria brasileira de TI.
segmento de tecnologia
necessidade
Em 2007, a Montreal criou seu Departamenno país.
de
um
trabalho
to de Marketing, dando início a um reposicionaTeve início, então, um
mais intenso de
mento da comunicação corporativa. Tal processo
rigoroso e profundo prose acentuou gradativamente, acompanhando a
cesso de reformulação da
comunicação, que
ascensão de novos gestores, notadamente inimagem corporativa da
refletisse,
numa
tegrantes da segunda geração, sucessores dos
Montreal. Entre as fases
medida mais justa,
acionistas fundadores. Este rito de passagem
de montagem, aprovação
atingiu seu ponto culminante entre o fim de 2012
e execução do novo Plasua dimensão e
e o início de 2013 com a nomeação de Eduardo
no de Comunicação, o
importância
na
Coutinho para o cargo de CEO. Deve-se ressaltar
trabalho perdurou por 10
indústria brasileira
que, desde a fundação, a presidência estava nas
meses.
mãos do empresário Paulo Assunção, um de seus
O reposicionamento
de TI
acionistas, o que evidencia a solidez administraestratégico da Montretiva da Montreal.
al enfeixou uma série de
Nesse momento, estava nítido que a Montreal
ações nas áreas de comuprecisaria adotar uma postura mais proativa em termos
nicação, envolvendo marketing, relacionamento com a
de comunicação institucional, capaz de dar visibilidade às
imprensa, renovação da identidade visual, criação de novo
transformações em curso. Por transformações entenda-se
website e intensificação do uso de mídias digitais. Entre
não apenas o processo natural de sucessão, mas também
as principais medidas implementadas, podemos destacar:
um novo posicionamento estratégico. Era chegada a hora
de a empresa buscar uma visibilidade compatível com o
MUDANÇA DE MARCA
seu porte e relevância.
No processo de cisão da Montreal Engenharia, era neSimultaneamente ao processo sucessório, a Montreal
cessário dar à nova empresa um nome que a diferenciasse
lançou seu Plano de Mudança de Marca, um evento emda construtora e caracterizasse, sem margem de dúvida,
blemático. Esse trabalho foi além de uma simples mudanseu segmento de atuação. Na década de 1980, o termo
ça estética de sua identidade visual. A empresa que sempre
“informática” era muito mais do que a definição de uma
se notabilizou pela sua capacidade de inovação, desta vez,
atividade. A expressão trazia em si a ideia de modernidade,
com o perdão da redundância, renovava a si própria. O derevolução e, acima de tudo, futuro. Jovens se enfileiravam
safio era mostrar a funcionários, clientes, parceiros e mernas ainda incipientes faculdades de informática, atraídos
cado em geral que, naquele momento, surgia um ponto
pela “profissão do futuro”.
de convergência entre a tradição e excelência históricas
A palavra “informática” virou sinônimo de amanhã,
da Montreal e novos conceitos que permitiriam à empresa
além, é claro, de remeter instantaneamente a um ramo
crescer ainda mais no futuro.
importante da economia. Nada mais natural, portanto, do
que batizar a nova empresa como “Montreal Informática”.
NOVO PLANO DE COMUNICAÇÃO
Essa marca acompanhou a companhia por 25 anos e fez a
Em certo momento, detectou-se um gap entre a granMontreal ser o que é hoje, dando-lhe reputação e respeideza da Montreal na área de TI e a forma como ela era pertabilidade no mercado.
cebida pelo mercado, notadamente entre públicos menos
No entanto, era chegada a hora de inovar. O sobrenofamiliarizados com o setor. A empresa se impôs, então, a
me “Informática” havia cumprido o seu papel. Havia muito
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que o próprio mercado já havia consagrara o segundo batismo da empresa: a marca Montreal falava por si própria. Em alto e bom som. Dentro desse
novo conceito, em 2012 os acionistas se decidiram,
então, pela exclusão da palavra “Informática”. A
Montreal seria ainda mais Montreal.

A Montreal
procurou
desenvolver
um slogan que
acompanhasse
a imagem
relacionada
ao movimento
de mudança e
renovação. Sendo
assim, foi criado o
slogan “Inove”

MODERNIZAÇÃO DA LOGOMARCA
Com a alteração do nome da empresa, o desafio
do Departamento de Marketing era ir além de uma
mudança simplesmente visual, desenvolvendo uma
logomarca capaz de simbolizar a sucessão administrativa e a renovação do compromisso estratégico da companhia. Esse trabalho foi conduzido de
forma conjunta pelas gerências de Marketing e de
Comunicação, lideradas, respectivamente, por Alexandre Neves e Tomás Marques.
Foi feito um estudo para a adaptação e modernização visual da marca. A tarefa não era simples. A futura
logo deveria acompanhar o novo posicionamento estratégico da empresa, aliando a tradição à modernidade, sem
que se perdessem os valores intrínsecos à marca original.
Era necessário transformar sem descaracterizar, recriar
sem matar.
Uma das premissas, como já ressaltado, era a exclusão
da palavra “Informática”, o que, naturalmente, representaria a supressão da respectiva letra I da logomarca. Como
avisa o dicionário, transformar é “dar nova forma a”, e não
destruir. A equipe de design gráfico da Montreal encontrou uma solução bem ao estilo da empresa: inovadora.
O antigo “I”, alusivo à informática, foi virado pelo avesso,
transformando-se em um ponto de exclamação. Com
este recurso, a logomarca contemplaria o passado e o fu-

turo. Lá estariam a tradição
e a modernidade, simbolicamente espelhadas, uma
como o reflexo da outra.
A exclamação trazia a
ideia de dinamismo e agilidade, a premência de um
mundo novo, contado por
seus segundos. Era a renovação do compromisso da
Montreal de atender seus
clientes com celeridade,
sem perder de vista a excelência e a qualidade.

RENOVAÇÃO
DO SLOGAN
Ao mesmo tempo, a
Montreal procurou desenvolver um slogan que acompanhasse a imagem relacionada ao movimento de mudança e renovação. Sendo assim, foi criado o slogan “Inove”.
A palavra reflete o espírito inovador pelo qual a empresa
sempre se notabilizou. Ao mesmo tempo, soa como um
convite, um estímulo a todos os colaboradores renovarem, a cada dia, o compromisso de buscar o novo.
AÇÕES INTEGRADAS
A mudança da identidade visual foi acompanhada de
diversas ações na área de comunicação corporativa, entre
as quais se destacam:
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Dentro do conceito de dar mais visibilidade a sua ope-
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ração e estreitar o relacionamento com a mídia e o mercado em geral, a Montreal contratou uma assessoria externa.
Logo em um primeiro momento, o trabalho de comunicação corporativa focou na divulgação do processo sucessório e das mudanças conceituais e estratégicas, ao
mesmo tempo em que procurou disseminar junto a formadores de opinião e ao público em geral as expertises
da companhia.
COMUNICAÇÃO VIA INTERNET
A Montreal reconstruiu toda a metodologia de comunicação em veículos de internet. Criou novo website, dentro
do processo de mudança da identidade visual, e redefiniu
seu posicionamento nas redes sociais – Facebook, Twitter,
youtube.
NOVA FOLHETERIA
Toda a folheteria da Montreal foi refeita, com a integração da identidade visual da plataforma eletrônica e do
material impresso.
CRIAÇÃO DA NEWSLETTER
O trabalho de comunicação contemplou o lançamento de uma newsletter, a Montreal News. A publicação, de
periodicidade bimestral, abrange informações do universo
corporativo da empresa e é dirigida ao público interno.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A Montreal intensificou sua presença em congressos,
feiras e diversos outros eventos da área de TI, seja por
apoio de institucional, seja por meio da propagação de conhecimento técnico a partir de apresentações e palestras
de seus executivos.
PUBLICIDADE
A empresa ampliou a comunicação publicitária em
revistas do segmento de TI, com foco na divulgação de
serviços e produtos. A Montreal também aumentou consideravelmente seus investimentos em mídias digitais, com
campanhas de publicidade dirigida e uso intensivo de ferramentas publicitárias em sites de busca, como o Google.
Além disso, implementou sistemas modernos de monitoramento do website e das redes sociais.

NOVO WEBSITE
A Montreal optou por focar na questão da visibilidade
e na internet, utilizando uma mecânica de aumento de visitas para o website e investindo em marketing digital. O
Plano de Comunicação foi desenhado de forma criteriosa
em relação à estrutura do website e sua construção digital.
O website foi desenvolvido utilizando-se o SEO (Search Engine Optimization), conhecido em português como
Otimização de Sites, MOB e Otimização para Buscas. O
SEO nada mais é do que a otimização de uma página (ou
até do site inteiro) para facilitar sua compressão por parte
das ferramentas de busca (Google, Yahoo, Bing e todos
os outros buscadores). A consequência da utilização das
técnicas de SEO é o melhor posicionamento de um site
em uma página de resultados de uma busca.
O uso dessa ferramenta aumentou o resultado de busca pela Montreal, independentemente de campanhas de
marketing digital. Colocando-se apenas a palavra Montreal no Google, o site da empresa vem em primeiro lugar, à
frente até do próprio Google Maps.
Montreal é um nome “genérico”. Batiza a maior cidade
do Canadá, e, no universo corporativo, uma empresa de
turismo (Montreal Turismo), um banco (Montreal Bank), e
uma marca de tênis. Ou seja, nos sites de busca, a Montreal concorre com diversas empresas, de diferentes categorias.
O uso do SEO permite uma avaliação e mensuração de
resultados de busca da Montreal. Ao fazer o uso da campanha de Addwords, do Google, a empresa vinculou sua
marca a vários verbetes estratégicos, como tecnologia da
informação, integrador de sistemas, biometria, identificação civil/criminal.
A adoção de campanhas no Google e de outras ferramentas da internet permite que as pessoas cheguem à
Montreal não apenas pelo nome, mas pela associação a
seus produtos, serviços e segmentos de negócio.
COMUNICAÇÃO INTERNA
Além da criação de sua newsletter, a Montreal lançou
uma nova página no Facebook, com o objetivo de disseminar sua nova mensagem institucional.
Para o segundo semestre de 2013, está prevista a criação de uma campanha de endomarketing.
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RESULTADOS
> Antes da mudança de marca, o website da Montreal
somava, em média, 2,2 mil visitas por mês. Em um primeiro
momento, com o lançamento da nova identidade visual e
do novo site, esse número passou para cinco mil;
> A partir do lançamento da campanha do marketing
digital (Addwords/ Google) e de ações de análises do website, a Montreal passou a contabilizar mais de 15 mil visitas
por semana à sua página na internet. Isso com menos de
um mês de uso dessas ferramentas;
> A partir do segundo semestre de 2013, as áreas de
marketing e comunicação da Montreal vão monitorar o
impacto qualitativo das ações implementadas no primeiro
semestre, ou seja, a geração de resultado para o próprio
negócio;
> Juntamente com a campanha do Google, a Montreal implementou, no início de 2013, um sistema de acompanhamento de vendas, chamado Sales Force, que tem o
objetivo de permitir melhor controle de toda a atividade
comercial da empresa;
> Esse sistema está em processo de convergência com
o controle de visitas no website geradas pela publicidade
digital. No futuro, a integração das duas ferramentas dará
maior clareza quanto ao impacto qualitativo das ações de
marketing em sites de busca;
> Com as novas ações de marketing, o crescimento
anualizado da Montreal está na casa de 20%. Nos anos anteriores, o índice médio foi de 15%;
> Em grande parte das empresas, o marketing ainda é
visto como despesa. Na Montreal, apesar da histórica postura low profile, o marketing é tratado como investimento,
capaz de agregar valor à marca e aos produtos.
CONCLUSÃO
Mudanças são difíceis; no ambiente corporativo, são

Alexandre Neves é Gerente de Marketing da Montreal

ainda mais complexas; e em empresas guiadas por um
forte espírito de tradição, particularmente desafiadoras.
No entanto, a alta direção da Montreal percebeu a necessidade de um reposicionamento institucional e de uma
nova postura na comunicação da empresa com toda a sua
comunidade corporativa, a mídia e o mercado em geral.
Notadamente por se tratar de um momento da maior relevância para a companhia, com a ascensão de nova geração de gestores.
Era extremamente importante que colaboradores,
clientes e parceiros percebessem o aparecimento de uma
nova Montreal, somando novos valores aos princípios históricos que sempre a nortearam.
Hoje, não obstante o curto espaço de tempo desde a
implantação das principais medidas, já é possível identificar um feedback positivo, tanto por parte dos clientes
quanto dos próprios funcionários. A Montreal tem conseguido consolidar sua imagem como empresa inovadora e
líder na integração de soluções tecnológicas. O processo de sucessão vem sendo implantado sem sobressaltos,
com o irrestrito apoio de todos os sócios e gestores que
ergueram a companhia e a transformaram em referência
da indústria brasileira de TI.
A Montreal ampliou sua visibilidade e presença nas mídias convencionais e digitais. Em poucos meses, o número de acessos mensais a seu website foi multiplicado por
dez. Clientes e parceiros têm hoje uma visão ainda mais
ampla da expertise, do conhecimento e do vasto portfólio
de soluções em tecnologia desenvolvidas pela empresa.
As ações de comunicação interna têm sido fundamentais
para estimular os colaboradores.
Uma das empresas líderes de um setor intrinsicamente
movido pela inovação, a Montreal vem superando o desafio de conjugar o passado e o futuro, de colher novos
frutos sem perder sua raiz.
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FLEXICOTTON
Jacinto Silveira

EXPANSÃO NO BRASIL E
FOCO NA AMÉRICA LATINA
O mercado de marcas próprias vive um grande momento e a catarinense Flexicotton
aproveita a ocasião para crescer e fortalecer ainda mais a participação no segmento de
higiene pessoal. A indústria comemorou em abril de 2013 cinco anos de instalação em
Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, com números que confirmam o sucesso:
previsão de incremento de 62,5% no faturamento, saltando de R$ 31 milhões em 2012 para
R$ 52 milhões no fim deste ano, e um parque fabril que praticamente vai dobrar de tamanho
e passará a ter 6.300 m².
A indústria é responsável pela fabricação de private labels em higiene pessoal à base de algodão e é líder no
mercado nacional. Para se ter uma ideia da representatividade da indústria catarinense, se considerarmos a
produção de hastes flexíveis, principal produto da Flexicotton, a empresa detém aproximadamente 30% do
mercado brasileiro em produtos com base de algodão.
Por seu tamanho, tecnologia inovadora e qualidade da
matéria-prima, a indústria tem entre seus clientes mais de
30 grandes redes, como Carrefour, Walmart, Pague Menos, Farmais, York, Cremer e PanVel.
A liderança do ranking nacional de marcas próprias em
higiene pessoal à base de algodão motiva o diretor da
Flexicotton a ir mais longe. Todos os esforços dentro da
empresa são para fazer da indústria, instalada em Santa
Catarina, a maior da América Latina dentro do segmento
em que atua. Para isso, estamos nos consolidando nesse
mercado, adotando novas tecnologias e potencializando
o nosso parque fabril, além de buscar novos mercados
consumidores em outros países.
A Flexicotton já atende ao mercado internacional e
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tem clientes em países como Guatemala, Hondumudar de endereço e
Enquanto as
ras e Chile, além dos vizinhos Argentina, Colômbia
passará a ter um parque
pesquisas
no
setor
e Uruguai. Considerada uma das cinco maiores
fabril quase duas vezes
industrial revelam
indústrias de higiene pessoal da América Latina a
maior. A nova estrutrabalhar com produtos à base de algodão, tem
tura será no Tabuleiro
recuo na taxa de
como maiores concorrentes organizações instalaEco Business Park, um
emprego
em
2013,
das no México, Argentina, Chile e Colômbia. A alta
novo conceito de locaa Flexicotton
competitividade da Flexicotton no mercado interção industrial, também
nacional pode ser percebida por meio do volume
no município de Santo
apresentou aumento
de matéria-prima adquirida mensalmente. São
Amaro da Imperatriz,
no
número
de
comprados mensalmente cerca de 130 mil quilos
região da Grande Floriacontratações
de algodão, que serão transformados em hastes
nópolis. Trata-se de um
flexíveis, discos e quadrados de algodão, algodão
condomínio inteligente,
em bolas, em rolos e zigue-zague.
projetado para reduzir
Porém, a história dessa indústria de sucesso iniciou
custos operacionais, estruturais e gerenciais de forma
anos antes, em 1997, quando a Flexicotton era um brasustentável.
ço do grupo francês Lemoine, maior manufaturador de
O condomínio terá uma área total de 140 mil m², sendo
algodão hidrófilo do mundo. Em 2004, houve a deci70 mil m² de área construída. Os empreendimentos sesão de verticalizar a empresa, e para isso foi investirão moldados de acordo com o desejo do locatário e a
do mais de R$ 1 milhão em maquinário. Quatro anos
Flexicotton será a primeira indústria a se instalar no local.
depois, em 2008, a Flexicotton inaugurou a sede em
A estrutura do Tabuleiro Eco Business Park contará com
Santo Amaro da Imperatriz, na região metropolitana de
detalhes que serão o grande diferencial, tais como: um
Florianópolis, capital de Santa Catarina. Com a crise
edifício multifuncional com creches em três turnos, asseseuropeia, a sociedade com o grupo francês findou, e
sorias contábil e jurídica, auditórios modulares, heliponto,
a partir de 2009, eu e o francês Etienne Gruhier, que
posto bancário e farmácia. Além disso, o condomínio vai
já éramos diretores, adquirimos 100% das operações,
ser sede do Corpo de Bombeiros do município, e todas as
nacionalizando a empresa.
obras dos empreendimentos serão sustentáveis.
O espaço ocupado pela indústria de higiene pessoal
CRESCIMENTO A PASSOS LARGOS
dentro do Tabuleiro Eco Business Park será de aproxiEnquanto as pesquisas no setor industrial revelam remadamente 8% da área total do condomínio, e todos os
cuo na taxa de emprego em 2013, a Flexicotton aprebenefícios que o local vai oferecer serão utilizados pela
sentou aumento no número de contratações. De acorindústria, amadurecendo dessa forma não só a gestão da
do com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
indústria, mas também o relacionamento com seus cola(IBGE), no acúmulo dos últimos 12 meses houve queda
boradores e a comunidade.
de 1,4% das contratações na indústria. Em janeiro, o índiE não é apenas a expansão estrutural da indústria de
ce recuou 1,1%. Na contramão desse cenário, a indústria
Santo Amaro da Imperatriz que reflete o crescimento
localizada em Santa Catarina segue aquecida e aproveita
nos mercados nacional e internacional. A pesquisa por
o bom momento do setor de higiene pessoal, perfumanovidades em equipamentos e tecnologias, a busca por
ria e cosméticos. No ano passado, a Flexicotton teve aunovos fornecedores e a realização de grandes parcerias
mento de 55,22% nas contratações, e no primeiro bimestambém fazem parte da fórmula para o crescimento da
tre de 2013, o incremento foi de 5%.
Flexicotton.
A busca por mão de obra é reflexo do crescimento da
Frequentemente, os diretores da indústria viajam ao
indústria, mas também sinaliza que vem mudança pela
exterior para conhecer e trazer inovações à fábrica insfrente. No segundo semestre deste ano, a fábrica vai
talada na região Sul do Brasil. Recentemente, em maio,
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estivemos na Suíça, França e Holanda, sendo que
tar por invalidez. Não aceitei a
O setor de
neste último país, eu e Etienne Gruhier estávamos
condição e busquei uma nova
higiene
e
acompanhados da responsável técnica da Flepossibilidade. Foi quando perbeleza ao qual
xicotton, Ana Carolina Böhm, e participamos da
cebi que havia chegado a hora
PLMA, uma das maiores feiras de marcas próprias
de começar a empreender, e
a Flexicotton
do mundo. É desse evento que saem as principais
então abri minha primeira emestá
inserida
novidades no setor de private labels, ou marcas
presa, aos 20 anos, já com uma
é o 6º que
próprias.
equipe de 15 pessoas. De lá pra
O segmento de private labels se desenvolve a
cá, minha determinação e espímais cresceu
passos largos no cenário mundial, e no Brasil não
rito empreendedor só me fizeem
marcas
é diferente. O 18º Estudo de Marcas Próprias 2012
ram ir mais longe.
próprias
da Nielsen, apresentado durante o 3º Congresso
Meu sócio Etienne Gruhier,
de Marcas Próprias e Terceirização, revelou que a
39 anos, é um francês que há 15
Suíça ainda mantém a liderança no ranking munanos escolheu o Brasil para viver
dial. Em seis anos, o faturamento desse segmento no
e trabalhar. Deixou a França para se aventurar do outro
Brasil dobrou.
lado do oceano. Na época, estava prestes a entrar para o
Já o setor de higiene e beleza no qual a Flexicotton
serviço militar e optou por fazer estágio fora do país. Foi
está inserida é o sexto que mais cresceu em marcas próassim que entrou no Groupe Lemoine, maior produtor de
prias. Para se ter uma ideia do desempenho dessa área,
algodão hidrófilo do mundo, que tinha recém-aberto as
no primeiro semestre de 2012 as marcas próprias atingiportas no Brasil.
ram mais de 25 milhões de lares, ou seja, 56,4% das casas
Imagine viver em outro país sem a família e os amigos
brasileiras. E o número de novos produtos que chegam
por perto e encarar o desafio de investir o seu futuro em
ao mercado também impressiona; foram cerca de 12,5
um local, até então, desconhecido. Ninguém sai de sua
mil até setembro de 2012, de acordo com pesquisa Nielterra natal para ser apenas mais um em meio à multidão,
sen Scantrack YTD.
e sim para se destacar. E foi isso que Gruhier fez; começou como estagiário e hoje é sócio da empresa.
PERFIL DOS GESTORES
Seu perfil aventureiro nunca o abandonou, e é na práUma gestão eficiente é responsável por grande parte
tica de esportes, como kite surf, que ele busca inspiração
das conquistas dentro de uma empresa. É por meio dos
para gerir os negócios.
gestores que as organizações assumem certas características e posicionamentos no mercado, e os diretores da
PELO BEM DE TODOS
Flexicotton dão à indústria vivacidade e movimentação,
Adotar medidas socioambientais deixou de ser uma
tão importantes para o bom desempenho dentro do cemeta longínqua para se tornar objetivo de curto e médio
nário econômico atual.
prazos dentro de organizações responsáveis. Por ser líder
Tenho 37 anos, nasci em Tubarão, uma pequena cidano cenário nacional de private labels em higiene pessoal
de ao sul de Santa Catarina, e procuro trazer para a comà base de algodão, a Flexicotton também cumpre o seu
panhia a determinação e o espírito esportivo que sempre
papel de grande empresa e adota medidas ecoeficientes,
me acompanharam. Na infância e adolescência, adorava
que contribuem tanto para o bem dos colaboradores e
os esportes coletivos e de competição, como o futebol
das rotinas da indústria quanto para a sociedade e o meio
e handebol. Fui faixa-preta em karatê e campeão catariambiente.
nense e sul-brasileiro na modalidade.
Para gerir de forma eficiente os projetos ligados ao
Antes dos 20 anos, eu trabalhava com manutenção
terceiro setor, foi formado um grupo com profissionais
de máquinas industriais e um acidente de trabalho me
preocupados em aprender e ensinar aos colegas medifez sair da empresa, quando fui orientado a me aposendas que reduzam a emissão de resíduos, soluções para o
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controle de gastos com recursos naturais, como água e
energia elétrica, destinação correta de materiais poluentes, como lâmpadas, pilhas e baterias de celulares.
Também foram repensadas as embalagens utilizadas
na indústria. As caixas de papel que envolvem alguns
produtos, como hastes flexíveis e algodão em rolo, por
exemplo, contam o selo Forest Stewardship Council
(FSC), que significa Conselho de Manejo Florestal. Esse
selo certifica que a madeira utilizada na fabricação do
papelão provém de um manejo ecologicamente correto,
socialmente justo e economicamente viável.
O selo foi criado para fomentar a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das florestas ao
redor do mundo, e o principal objetivo é incentivar a exploração racional dos recursos naturais oriundos das florestas. Com isso, as espécies são preservadas e garante-se a sua existência a longo prazo. O FSC é hoje o selo
verde mais reconhecido no mundo e está presente em
mais de 75 países, em todos os continentes. As empresas
que trabalham com produtos certificados geram negócios na casa de US$ 5 bilhões por ano.
Além do selo FSC, a Flexicotton adotou práticas que
modificaram as rotinas dos colaboradores da fábrica. Um
estudo foi realizado para identificar desperdícios de materiais por parte dos trabalhadores, como os copos plásticos descartáveis. Após análise do comportamento dos
funcionários, identificou-se que cada pessoa utilizava
cerca de 14 copos plásticos por dia. No fim do ano, isso
representava mais de 3.500 copinhos jogados no lixo.
Para solucionar esse desperdício, a solução foi simples: substituir os copos plásticos por canecas e squeeze.
Outro comportamento também foi analisado e a rotina,
modificada. Para racionalizar o consumo de papel toalha,
foram trocados os porta-toalhas de papel por secadoras
de mão com sensor de movimento nos banheiros.
Os uniformes dos funcionários, por exemplo, são
ecologicamente corretos, fabricados com fibra de garrafa pet e algodão orgânico. Mesmo custando cerca de
10% a mais do que um uniforme comum, as peças foram
escolhidas como mais uma forma de preservar o meio
ambiente, já que a roupa feita com o plástico reciclado é
mais resistente e, por incrível que pareça, mais confortável, com um toque macio. Esse custo adicional foi encarado pela Flexicotton como um investimento. Utilizamos

um material ecológico para reduzir o impacto ambiental
e, principalmente, trazer essa cultura sustentável para
mais próximo dos nossos colaboradores.
O reflorestamento também está entre os projetos da
Flexicotton. Todos os anos, na data de aniversário da empresa, os funcionários são incentivados a plantar uma árvore. Queremos que essas atitudes não sejam praticadas
apenas dentro da indústria. Nossa intenção é que chegue
até a casa das pessoas e faça parte da rotina das famílias.
As camisetas do uniforme dos colaboradores também incentivam ao reflorestamento. Elas vêm com uma TAG de
papel com semente de árvore nativa da Mata Atlântica, e
a intenção é que, assim que recebam o uniforme, as pessoas façam a sua parte e plantem uma árvore.
A fórmula de sucesso da Flexicotton contempla, ainda,
ações voltadas ao terceiro setor e valorização da força
de trabalho. A indústria reaproveita os rejeitos, há doação
de livros e produtos de higiene pessoal para creches do
município de Santo Amaro da Imperatriz/SC e as crianças
do município visitam a fábrica para conhecer as rotinas
de trabalho e a fabricação dos produtos. Os incentivos
aos operários vão desde plano de saúde, transporte gratuito, refeição subsidiada e cesta básica até treinamentos
constantes e participação nos resultados.
Para a Flexicotton, cuidar da sua força de trabalho está
entre os principais objetivos da empresa, pois colaboradores saudáveis e felizes trabalham melhor e mais motivados. A preocupação com o bem-estar dos funcionários
se reflete em ações simples, porém de grande impacto.
A indústria realizou uma parceria com a unidade odontológica móvel do Sesi e levou, neste primeiro semestre de
2013, o caminhão que funciona como uma clínica odontológica para dentro do pátio da fábrica. Durante duas semanas, os funcionários tiveram a oportunidade de fazer
avaliações e atendimentos iniciais gratuitos. Aqueles que
desejaram seguir com tratamentos específicos, quando
necessário, também tiveram benefícios concedidos pela
empresa para cuidar da saúde.
Dentro da Flexicotton existe também a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), bastante forte e
atuante. A comissão trabalha para prevenir acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho e busca conciliar dois
pontos bastante importantes: a preservação da vida e a
promoção da saúde dos trabalhadores. No fim de abril,
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foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho (Sipat), que contou com rodadas de palestras
sobre saúde, segurança, meio ambiente e qualidade de
vida, com direito, inclusive, a sessões de massagem de
shiatsu.
Outra iniciativa que acontece anualmente e demonstra
o cuidado com a saúde dos trabalhadores é a campanha
interna de vacinação contra a gripe, que imuniza 100% da
força de trabalho da Flexicotton. Ainda pensando na promoção da saúde, há frutas à disposição dos colaboradores e um refeitório com cardápio balanceado, preparado
por um nutricionista. O objetivo de ações como essas é
respeitar, acima de tudo, a saúde do trabalhador e garantir a eles as melhores condições de trabalho.
Porém, não é só com relação a saúde e bem-estar que
a Flexicotton está preocupada. Para os gestores da empresa, é preciso motivar a equipe de trabalho para que,
juntos, atinjam os resultados estimados. E nada melhor
do que promover integração entre os colaboradores para
fazer com que se conheçam; afinal, dentro da fábrica, as
pessoas trabalham em equipes. Para isso, a empresa realiza atividades especiais, como no Dia do Trabalhador,
quando em uma grande confraternização todos brincam,
se conhecem e se divertem.
Para comemorar a data em 2013 houve um evento
fora da fábrica. O local escolhido foi especial, com muito
espaço ao ar livre para que pudessem vivenciar momentos diferentes do que passam diariamente no trabalho.
O dia começou cedo, com um delicioso café da manhã.
Em seguida, foram realizadas atividades especiais e uma
grande gincana, organizada pela equipe do Sesi, que
montou jogos de integração.
Para participar da brincadeira, os colaboradores foram
divididos em quatro equipes e disputaram provas, como
corrida de saco, touro mecânico, jogo de balão com água
e guerra de hastes flexíveis gigantes. Depois de tanta diversão e uma pausa para o almoço, houve apresentação
de stand up comedy, com a Dona Maricotinha, personagem que retrata o modo de vida dos “manezinhos” de
Florianópolis, capital de Santa Catarina. O encerramento
do dia foi especial, com sorteio de brindes e homenagens
aos colaboradores. É importante reunir os trabalhadores
para um momento especial como esse, em que há integração entre as equipes. Essas atividades refletem positi-

vamente nas rotinas dentro da fábrica.
Ainda, para promover a integração e melhorar a comunicação interna da Flexicotton, foi retomado em abril
de 2013 um projeto de endomarketing que reativou o
jornal interno. Criado para ser uma ferramenta de comunicação e incentivo ao envolvimento das pessoas, o
jornal da Flexicotton circula mensalmente. Nas pautas,
assuntos de interesse geral, dicas para cuidados com a
saúde e bem-estar, avisos relevantes dos setores de recurso humanos e comercial, sugestões de receitas e boa
alimentação, e matérias que trabalham o relacionamento
e o trabalho em equipe.
A INDÚSTRIA DE PRIVATE LABELS
QUE CRIOU SUA PRÓPRIA MARCA
Em 2008, a Flexicotton criou uma marca própria para
competir no mercado de higiene pessoal e alcançar o pequeno varejo e as redes menores sem condições de fabricação de produtos próprios. Assim, surgiu a Bellacotton, que em pouco tempo já se destaca no segmento de
higiene pessoal. Os resultados comprovam tamanho sucesso. A empresa saltou de um faturamento de R$ 1.190
milhões em 2009 para quase R$ 6 milhões em 2012, e a
expectativa para 2013 é de um incremento de 65%.
À frente da marca própria criada pela Flexicotton está
o francês Etienne Gruhier, que também é diretor da indústria. Para conquistar novos mercados e incrementar
os resultados, Gruhier acredita que o caminho é a expansão nas regiões Sudeste e, principalmente Nordeste. “O
Nordeste é o nosso grande desafio, é uma região pulsante, com comportamento diferente e grande potencial no
segmento de higiene pessoal e beleza”, define.
A marca expande os negócios e estreita os laços com
grandes distribuidores em todas as regiões do país. Essas operações representam cerca de 70% do faturamento
anual da Bellacotton.
No Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, a empresa intensifica os trabalhos com os distribuidores locais
e realiza parcerias com importantes redes supermercadistas e farmacêuticas. Um dos exemplos é a rede Farmácia dos Trabalhadores do Brasil, que conta com o mix de
produto da Bellacotton nos mais de 800 pontos de venda
espalhados por todas as regiões do país.
Ainda no segmento farmacêutico, a marca conseguiu
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penetração na rede de farmácias Nissei. Os produtivos adesivos, algodões e hasA oferta de
tos da Bellacotton estão presentes nos 47 pontos
tes flexíveis tradicionais, além
produtos
é
de venda nos estados de São Paulo, Paraná e Santa
das especiais para bebês e para
direcionada
Catarina. Já no setor supermercadista há parcerias
maquiagem, que se destacam
com grandes distribuidoras, como Disgisul e Unino concorrido setor de higiene
para crianças
port, no Paraná, Aliar e Dec Minas, em Minas Gepessoal. A oferta de produtos
e
adultos,
com
rais, Galindo, em Pernambuco, M. Ferretti, em São
é direcionada para crianças e
destaque para o
Paulo, e Takeda, no Amazonas. É por meio delas
adultos, com destaque para o
que as linhas de produtos de higiene pessoal da
público feminino. Fazem parte
público feminino
Bellacotton percorrem os quatro cantos do país e
do mix os curativos adesivos,
fizeram a marca alcançar um faturamento de R$
esparadrapos, algodão em ro10 milhões no fim de 2013, 65% a mais do que no
los, algodão em bolas e algoano anterior.
dão zigue-zague, hastes flexíveis, uma linha para bebês
Recentemente, a marca adotou nova estratégia para
com algodão em quadrados para higienização da criança
tornar-se mais conhecida e aproximar-se do público.
e hastes flexíveis para bebês, e uma linha feminina com
Dois produtos da linha feminina da Bellacotton – discos
hastes para maquiagem, algodão em discos e quadrados
de algodão e hastes flexíveis para maquiagem – e dois
de algodão para limpeza da pele e remoção da maquiaprodutos da linha infantil – hastes flexíveis baby e maxi
gem.
bebê – estiveram nas famosas caixas de beleza GlossyBoa parte do sucesso se deve a uma eficiente cadeia
Box e PetiteBox. Durante um mês, os produtos foram ende distribuição nacional e de inovações tecnológicas,
viados aos assinantes, que são mulheres, formadores de
como a tecnologia Water Jet. De acordo com Gruhier, o
opinião, profissionais que trabalham com moda e beleza
crescimento é fruto do conjunto que envolve o comproe mães.
metimento dos colaboradores, dos representantes e das
É com essas caixinhas que mais de 100 marcas apropesquisas para desenvolvimento de produtos. Também
veitam para apresentar seus produtos para um público
pode-se destacar como item de sucesso dentro da linha
seleto e potencial consumidor. E já na primeira semana
de produtos da marca as embalagens plásticas Flip Top.
de parceria, os resultados foram positivos. “As consumiFeitas com polipropileno, elas são mais duráveis e não
doras gostaram dos produtos, principalmente das hastes
quebram com o uso. O pote plástico abre com pressão
flexíveis para maquiagem, que possuem formato difee facilita a retirada dos produtos um a um. No caso das
renciado e facilitam o dia a dia da mulher. Acreditamos
hastes flexíveis, isso é importante porque mantém a estena eficiência desse tipo de ação porque estamos lidando
rilização do produto.
diretamente com o nosso público final”, destaca o diretor
No segundo semestre de 2012, todas as embalagens
da Bellacotton, Etienne Gruhier.
da marca foram repaginadas. Durante a primeira Convenção de Vendas, que reuniu colaboradores e represenLINHA DE PRODUTOS
tantes de todas as regiões do país, foram apresentados os
A Bellacotton tem no algodão a sua principal matérianovos produtos, layouts de embalagens e slogan da mar-prima. É com ele que a marca desenvolve produtos inoca. “Conseguimos juntar a equipe de vendas da empresa
vadores, com diferenciais tecnológicos e preço compeem um momento de troca de experiências e planejamentitivo ao consumidor. Gruhier explica que a Bellacotton
to e, ainda, motivá-los com a chegada dos novos produfoi criada para atuar no mercado varejista e para ter forte
tos e com a nova cara que a Bellacotton adotaria a partir
presença nas redes de farmácias e supermercadistas. E
daquele momento”, destaca o diretor Etienne Gruhier.
foi dessa maneira que conquistou mercados distantes e
Os novos layouts da marca foram produzidos pela
hoje pode ser encontrada em todas as regiões do país.
agência de Florianópolis 9mm Propaganda & Marketing,
O mix de produtos conta com vários modelos de curacom a direção executiva de Felippe Malta, coordenação
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TABELA 1

LINHA DE PRODUTOS
Produto

Especificação

Maxi bebê

É um produto inovador no mercado. Indicado para higienizar a pele delicada
dos bebês. Seu formato quadrado facilita a higienização e protege as mãos.

Hastes flexíveis para bebês

São especiais para higienização dos ouvidos das crianças. Suas extremidades
possuem um bloqueio de segurança, impedindo que a haste entre
acidentalmente no canal do ouvido, evitando qualquer tipo de lesão.

Discos de algodão

Possuem tecnologia Water Jet, que garante resistência multidirecional e não
solta fiapos durante o uso. Os discos são dual face; um lado é liso, indicado
para aplicar cremes, e o outro é ondulado e mais resistente, ideal para retirar
a maquiagem.

Hastes femininas para maquiagem

Essas hastes são inovadoras; possuem uma extremidade com ponta fina, para
aplicação de rímel, e outra achatada, para aplicação de sombra.

Quadrados de algodão

Indicado para higienizar a pele delicada da mulher. É muito prático, pois seu
formato é quadrado e protege bem as mãos na hora da aplicação de produtos
ou limpeza da pele.

Curativos adesivos

Os curativos possuem microfuros que permitem a circulação de ar. Com
formato anatômico e adesivo de alta resistência, eles fixam por mais tempo
na pele. São hipoalergênicos, e há modelos à prova d’água, com formatos
variados, transparentes, coloridos e com estampas de safári, camuflagem e
desenhos divertidos para crianças.

Bolas de algodão

As bolas de algodão foram cuidadosamente desenvolvidas com fibras de
algodão purificadas e alvejadas. O formato de bolas facilita a higienização e
assepsia da pele, remoção de maquiagem e de esmalte e a higiene do bebê.

Algodão hidrófilo

O algodão em formato de rolinho é produzido com o mais puro algodão, para
proporcionar maciez e alto poder de absorção.

Hastes flexíveis

São produzidas com algodão puro, para garantir maciez e conforto. Ideais
para higiene de partes de difícil acesso, como nariz, orelhas, olhos e umbigo.
Possuem algodão tratado com solução antigerme.

Esparadrapo impermeável

Composto de tecido 100% algodão, com resina acrílica impermeabilizante.
Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e
resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos
usos, como fixação de curativos, ataduras.

Fita microporosa

Autoadesiva, feita de material não tecido microporoso, revestido de um lado
com adesivo hipoalergênico sensível à pressão. Causa menos dor na remoção,
é permeável ao ar e ao vapor d’água e ideal para pele sensível a fita adesiva
tradicional, bebês com pele delicada e pacientes idosos.

Esparadrapo transparente

Produzido com um filme transparente de plástico, revestido de um lado com
adesivo hipoalergênico sensível a pressão. A fita tem uma microperfuração que
permite que seja rasgada ao longo do comprimento e da largura e proporciona
permeabilidade à evaporação da água.
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de branding de Almir Gentil, direção de arte de
Bros – Penélope CharmoO mix de produtos
Heinz Bugmann e coordenação de web de Brusa, Penélope Charminho,
com
os
famosos
no Kaneoya. “A marca Bellacotton ficou mais leve,
Scooby Doo e Looney Tupersonagens
mais forte, de fácil leitura, e isso o cliente final nones – conta com hastes
tou assim que viu o produto exposto na prateleira”,
flexíveis, curativos adesida Warner Bros
lembra Gruhier.
vos, algodão em quadraconta
com
hastes
A escolha da cidade-sede para a convenção
dos, discos de algodão,
flexíveis, curativos
não foi por acaso. O evento foi realizado em Pahastes para maquiagem,
lhoça, cidade vizinha a Santo Amaro da Imperatriz,
removedor de esmaltes e
adesivos, algodão
para valorizar as origens catarinenses. A cidade
creme preventivo para asem
quadrados,
tem se destacado por ser a mais dinâmica e a que
saduras.
discos de algodão,
mais atrai empreendimentos de todo o país.
Durante a convenção, os convidados tiveram a
AÇÕES DE
hastes para
oportunidade de fazer uma visita técnica na FlexiRESPONSABILIDADE
maquiagem,
cotton, indústria que fabrica os produtos da BellaSOCIAL
removedor de
cotton, conheceram as instalações e viram como
Assim como a indússão feitos os produtos da marca. O encerramento
tria-mãe, a Bellacotton
esmaltes e creme
da convenção foi com uma palestra com o medatambém demonstra prepreventivo
para
lhista da geração de prata do vôlei dos anos 1980,
ocupação e responsabiliassaduras
Renan Dal Zotto.
dade social. A marca caA mudança de layout veio de uma necessidade
tarinense apoia iniciativas
da marca em tornar-se mais atraente e, ao mesmo
voltadas ao benefício sotempo, seguir tendências de mercado, coisa que a Bellacial, como o Projeto Golfinho, idealizado pelo Corpo de
cotton sabe valorizar. Nos últimos cinco anos, o segmenBombeiros de Palhoça, Santa Catarina, e que tem a Bellato de produtos de higiene e beleza infantil praticamente
cotton como parceira. A ação realizada durante o verão
dobrou de faturamento. Anualmente, são movimentados
com crianças com idade entre 9 e 13 anos acontece nas
R$ 1,11 bilhão, com média de crescimento anual de 15%,
praias da cidade.
segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene
O principal objetivo desse projeto é reduzir o númePessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
ro de incidentes de banho. Dados revelam que mais de
De olho nesse crescimento e em novos fenômenos
40% dos afogamentos e acidentes no verão ocorrem
identificados na sociedade, a Bellacotton lança produtos
com crianças com idade até 14 anos. A agenda de ativique vão se tornar necessários no dia a dia das pessoas.
dades com as crianças inclui recolhimento de lixo, aulas
Um bom exemplo é a Síndrome do Filho-rei, explicada
com pranchas e muitas brincadeiras educativas. Duranpor especialistas como o salto nos gastos das famílias
te a ação, as crianças se divertem e aprendem, em aulas
brasileiras com produtos especialmente destinados ao
práticas nas areias das praias, sobre as condições do mar,
público infantil. E diante dessa tendência, a marca colosinalização com bandeiras e preservação ambiental.
cou no mercado os curativos adesivos coloridos e ilustraEm 2012, a Bellacotton foi patrocinadora master do
dos, com formato de bichinhos, que atraem as crianças.
Programa Jovem Furacão do Figueirense Futebol Clube e
forneceu material escolar e produtos de higiene pessoal
PRODUTOS LICENCIADOS
para todos os meninos e a comissão técnica do Clube
Nos próximos meses chegam ao mercado mais noviAlvinegro. O programa oferece apoio pedagógico, social
dades da Bellacotton, como os produtos licenciados da
e psicólogo para mais de 100 meninos que sonham em
Warner Bros voltados ao público infanto-juvenil. O mix
ser jogadores de futebol profissional.
de produtos com os famosos personagens da Warner
A marca também tem um grupo de caminhada e cor-
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rida dentro da empresa, e uma das primeiras atividades
foi a participação na Floripa Run, corrida de rua só para
mulheres, realizada na capital de Santa Catarina. As colaboradoras da Bellacotton participaram dos percursos de
2,5 quilômetros de caminhada e 5 e 10 quilômetros de
corrida. Além de promover a integração entre as pessoas,
o grupo de caminhada e corrida beneficia a saúde.
E todas essas ações diferenciadas propostas pela
Bellacotton são transmitidas à imprensa e divulgadas aos
públicos interno e externo por meio da assessoria de imprensa. A empresa conta com uma agência responsável
pela comunicação e o gerenciamento de informações.

Jacinto Silveira é diretor da Flexicotton.

Recentemente, a Bellacotton passou a contar também
com uma agência de publicidade e propaganda para trabalhar a imagem e campanhas de lançamentos de produtos.
Todos os esforços, tanto da Bellacotton quanto da
Flexicotton, são para crescer dentro do segmento de higiene pessoal e fazer a diferença na vida das pessoas. E
essas pessoas são os colaboradores, responsáveis pelo
sucesso das empresas, os representantes, os parceiros
e o público em geral, que recebe em casa produtos de
qualidade para trazer ainda mais carinho e conforto no
dia a dia.
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SASAZAKI
Leonardo Kozo Sasazaki

SETE DÉCADAS EM
CONSTANTE EVOLUÇÃO
Em 2013, a Sasazaki está celebrando 70 anos de atividades. Conta hoje com 1.350 funcionários
e um parque industrial com tecnologia própria, instalado em 78.000 m2 de área construída e
localizada em Marília, interior do estado de São Paulo. Com altos investimentos em tecnologia,
a Sasazaki é a empresa de seu segmento que mais lança inovações e foi a primeira do setor de
esquadrias metálicas a obter a certificação NBR ISO 9001, por seu Sistema de Gestão da Qualidade.

A Sasazaki desenvolve portas e janelas de aço e alumínio a partir das necessidades de mercado e as projeta para
proporcionar segurança, conforto e design, através das
melhores soluções para diferentes públicos.
Atenta às mudanças e tendências de mercado, cada
uma das sete linhas de produtos da empresa atende a um
público específico: as linhas de aço Belfort e Silenfort trazem portas e janelas que permitem a personalização de
pintura e vidro; a linha Evolution é composta por janelas de
aço pintadas na cor branca e que podem receber o tipo de
vidro de acordo com a preferência do cliente; já nas versões prontas para instalação, com pintura de acabamento
e vidros, a empresa dispõe da linha de aço Prátika APD e
das linhas de alumínio Aluminium, Alumifort e Alumifit.
Com este portfólio, a Sasazaki tem opções para valorizar todos os tipos de imóveis e proporcionar bem-estar e
conforto aos usuários de seus produtos. A liderança nacional da marca no segmento, a preferência e o reconhecimento técnico do nível de excelência dos seus processos
industriais são confirmados por arquitetos, engenheiros,
construtores, lojistas e consumidores em todas as pesquisas realizadas pelo setor de construção civil.
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PASSADO DE APRENDIZADOS
Totalmente nacional, a empresa nasceu da determinação da família de imigrantes japoneses Sasazaki. Em 1943,
dez anos após chegarem ao Brasil, os irmãos Kosaku e
Yusaburo instalaram-se em Marília (SP) e, unindo forças
com o amigo Kyomassa Shibuya, começaram a fabricar
lamparinas artesanais com folha de flandres reciclada para
o sustento de todos. Depois, passaram a produzir equipamentos que aumentavam a eficiência dos agricultores em
suas lavouras. Oficialmente, em 1958, tornou-se a Indústria e Comércio Sasazaki, na época, com 50 funcionários.
Em função de fenômenos climáticos e sazonalidade da
agricultura, a Sasazaki decidiu fabricar esquadrias metálicas, com a criação de uma janela veneziana em 1975. Gradativamente vieram outros modelos de janelas e portas, e
hoje é reconhecida como a maior e mais inovadora indústria do seu segmento, conforme pesquisas.
Atualmente, a empresa gera empregos para 1.350 pessoas e tem um parque industrial com tecnologia própria,
com 78.000 m² de área construída e 15.000 m² para armazenagem de produtos.
CRONOLOGIA
1933
A família Sasazaki chega ao Brasil pelo Porto de Santos
e instala-se na região de Guaimbê;
1943
Os irmãos Kosaku e Yusaburo trocam Guaimbê por Marília
e, junto com o amigo Kyomassa Shibuya, começam a fabricar lamparinas artesanais com folha de flandres reciclada;
1944
Criação da plantadora de algodão manual, para aumentar a eficiência dos agricultores;

1958
Yusaburo e Kosaku, com os irmãos Yutaka, Hachiro e
Tochimiti e o amigo Kyomassa Shibuya, formaram a Indústria e Comércio Sasazaki, empresa que nasceu com 50
funcionários;
1964
Deixam para trás a fase manual, com o lançamento da
máquina DTM, Descascador Motorizado de Tríplice aplicação, que beneficiava café, mamona e amendoim;
1967
Surge outra máquina, a Select-Ar-800, que além de beneficiar café e cereais, também faz a operação de selecionar os grãos bons dos defeituosos;
1973
Criação do DMA, sigla de Descascador de Mamona e
Amendoim, com abanador motorizado;
1975
Uma sequência de geadas prejudicou o principal foco
da Sasazaki – na época, o café. Desenvolver uma alternativa passou a ser prioridade para a empresa, e a escolha foi:
esquadrias metálicas. Surge aí a primeira Janela Veneziana
da Sasazaki;
1976
É fabricada a primeira Porta da Sasazaki;
1987
Falece o comendador Yusaburo, o principal fundador e
mentor das estratégias da empresa. Assume a presidência
o irmão, Hachiro;

1945
Lançamento das plantadoras manuais de cereais e
amendoim;

1995
A empresa investe no programa de qualidade. Implanta
o Programa 5S para a qualidade, tencionando a certificação ISO 9001;

1946/1947
Com o avanço no processo de mecanização agrícola,
lançam descascadores de amendoim e mamona;

1996
A fábrica é transferida para o Distrito Industrial, com
área construída de 60 mil m2;
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1997
É criada a Divisão de Esquadrias de Alumínio. A empresa adquire uma área anexa à principal, aumentando o seu
parque industrial para cerca de 15 alqueires e mais de 70
mil m2 de área construída;
1998
A empresa conquista a certificação ISO 9001 do seu sistema da qualidade;
2000
Iniciam-se as vendas de esquadrias de alumínio e da Linha Prátika APD;
2002
Assume a presidência da empresa o irmão Tochimiti Sasazaki;
2004
A empresa lança, em maio, o projeto Conexão Avançada. Trata-se de uma carreta multimídia, destinada, exclusivamente, a treinamentos, que são executados nas lojas de
material de construção de todo o Brasil. Em dezembro, o
programa ganha outra carreta;
2005
Iniciam-se as vendas de esquadrias do Projeto Alumifort e Projeto Evolution. Assume a presidência da empresa
Tadao Sasazaki. Em novembro, tem início o módulo II do
projeto Conexão Avançada;
2006
A empresa dá continuidade ao Módulo II do projeto Conexão Avançada e complementa suas linhas de portas e janelas
de aço e de alumínio, com novas medidas, próprias para atender a aspectos culturais das mais variadas regiões do País;
2007
Inicia-se o Módulo III do projeto Conexão Avançada.
Investe na implantação de duas novas linhas de pintura
pelo processo cataforese, a melhor tecnologia para proteção do aço contra corrosão disponível no mundo;
2008
A empresa dá continuidade ao projeto “Conexão Avan-

çada Sasazaki” com a promoção de treinamentos regionais, realizados pelos coordenadores técnicos nas próprias
revendas.
2009
Duas importantes inovações marcaram o ano de 2009:
o lançamento do software gratuito SasazakiCAD, uma
solução para arquitetos, engenheiros, projetistas, universitários, entre outros, que adiciona recursos ao AutoCAD
(versões 2000 a 2009) e que tem a finalidade de auxiliar os
especificadores a lidar com as esquadrias Sasazaki no AutoCAD; e a implantação do pré-tratamento de superfície
nanocerâmico para portas e janelas de aço, considerado
o mais moderno e ecológico do mercado por ser isento de metais pesados, fósforo e componentes orgânicos
voláteis (VOC), além de utilizar menos água e energia em
todo processo. Este investimento fez da Sasazaki a primeira empresa brasileira do segmento de esquadrias a utilizar
a nanotecnologia em seu processo de fabricação e demonstra, sobretudo, a responsabilidade e o compromisso
socioambiental da marca.
2010
Além de ampliar o portfólio de portas e janelas das linhas
de produtos de aço e de alumínio, a empresa trabalhou no
plano de sucessão de administração, adotando uma estruturação profissionalizada com vistas para o futuro.
2011
A companhia passa a ser uma empresa de controle familiar com gestão profissionalizada. A Sasazaki desenvolve
projetos que visam atender às novas demandas e consolidar sua presença nas principais construtoras do país. Falecem Kosaku Sasazaki e Kyomassa Shibuya, fundadores e
mentores das estratégias da empresa.
O ano foi marcado, ainda, por importantes realizações:
uma filial da empresa foi inaugurada em Jaboatão dos
Guararapes (PE), o que permitiu reafirmar a eficiência logística da Sasazaki, com a expansão dos negócios para a
região Nordeste.
O complexo industrial, localizado em Marília, foi ampliado, passando de 75 mil m² para 78 mil m², com o aumento da área construída da fábrica de alumínio. Uma
nova linha de produção de esquadrias de alumínio foi ins-
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talada, com capacidade de produção de mil peças
por dia. Foram adquiridos, ainda, novos maquinários para corte de vidro.
A empresa investe em lançamentos focados em
públicos distintos: iniciam-se as vendas de esquadrias da Linha Alumifit, projeto elaborado minuciosamente de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); a empresa
inova o mercado de esquadrias de alumínio padronizadas, ao lançar as portas pivotantes da linha
Aluminium, que reúnem design moderno e sofisticação com seus três tipos de acabamentos: inox,
madeira e cor branca.

Para diversificar os
itens de alumínio
e ampliar a oferta
de soluções com
conforto térmico,
alguns modelos de
portas e janelas da
linha Aluminium
ganharam Vidro
Smart Reflex,
que reduz a
passagem dos raios
ultravioleta e a
entrada de calor

2012
Realiza investimentos na forma de se comunicar com seu público, unificando a linguagem para
o mercado, intensificando o treinamento de seus
promotores de venda e oferecendo material informativo de forma a tornar esse universo mais acessível a todos os consumidores.
Para agilizar o processamento dos pedidos e ampliar,
ainda mais, o nível de serviços prestados, desenvolveu um
novo projeto para a força de vendas, com o objetivo de
facilitar a operação e a gestão de vendas no campo e a
administração interna do atendimento aos pedidos e à
equipe de vendedores.
Amplia suas linhas de produtos com várias novidades,
atendendo a públicos distintos. Destaques para as Portinholas de Abrir de aço Prátika e Belfort; e para as soluções
de alumínio Alumifort e Aluminium, que possuem acionamento por rádio frequência (controle remoto).
INOVAÇÕES DO FUTURO
Nestes 70 anos, o processo de desenvolvimento da
empresa tem sido constante e sempre esteve focado em
atender às necessidades e evolução do mercado. Recentemente, a Sasazaki expandiu a área industrial destinada
à produção de esquadrias de alumínio, não apenas pela
maior demanda como para a ampliação das linhas de produtos visando atender consumidores e construtoras.
A oferta de produtos inovadores em design e conforto, desenvolvidos por meio de tecnologia de ponta, é o
principal caminho da empresa para o crescimento de sua

participação no mercado.
Diversos lançamentos foram apresentados durante
a Feicon Batimat – Salão
Internacional da Construção, ocorrida em março,
em São Paulo –, caracterizados pelo alto desempenho, segurança, beleza
e qualidade. As portas sociais de aço das linhas Silenfort e Prátika ganharam
projetos
diferenciados,
que quebram paradigmas
quanto aos produtos padronizados feitos com esta
matéria-prima.
Para diversificar os itens
de alumínio e ampliar a
oferta de soluções com
conforto térmico, alguns
modelos de portas e janelas da linha Aluminium ganharam
Vidro Smart Reflex, que reduz a passagem dos raios ultravioleta e a entrada de calor.
Além disso, a Sasazaki surpreendeu ao mostrar conceitos do futuro aplicados nos produtos de hoje, como as
portas pivotantes acionadas por biometria ou dispositivos
móveis (tablet e celular).
Temos o compromisso de aprimorar nossos produtos
e lançar tendências, de forma a nos manter na vanguarda
e atender um consumidor cada vez mais exigente. Essa
estratégia será mantida em 2014 e próximos anos.
LINHAS DE PRODUTOS
PRODUTOS DE AÇO
PRODUTOS DE AÇO, SEM PINTURA DE ACABAMENTO
Linha Belfort
Atende ao público que exige economia com segurança
e qualidade Sasazaki. É produzida com a mesma tecnologia
e precisão das demais linhas de aço e é estruturada para
oferecer a mesma segurança inerente aos itens da marca.
Os acessórios, dentre eles, rodízios e deslizantes são injetados com nylon e possuem um design exclusivo, desenvol-
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vido pela equipe de Engenharia da Sasazaki, o que
confere maior beleza, praticidade e durabilidade aos
modelos de portas e janelas desta linha.
PRODUTOS DE AÇO, SEM
PINTURA DE ACABAMENTO
Linha Silentfort
É a linha da Sasazaki que apresenta maior número de modelos, tamanhos e medidas, que possibilita ampla escolha por parte do consumidor, por
atender às mais variadas aplicações em residências,
áreas comerciais e industriais.

Linha Silentfort
é a linha da
Sasazaki que
apresenta
maior número
de modelos,
tamanhos e
medidas, que
possibilita ampla
escolha por parte
do consumidor

JANELAS DE CORRER DE AÇO, NA COR BRANCA
E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
Evolution
Um projeto elaborado minuciosamente para
atender um público exigente, que deseja esquadrias com
segurança, alta resistência, durabilidade, design e com o
melhor acabamento de aço disponível no mercado. Todos
estes itens, somados à qualidade e alta tecnologia, compõem o projeto Evolution, composto por janelas de aço
com acabamento na cor branca, que representam a evolução das esquadrias nesta matéria-prima. Os produtos
desta linha não apresentam vidros instalados.

PRODUTOS DE AÇO, PINTADOS NAS CORES
BRANCA OU PRATA E COM VIDROS COLOCADOS
Linha Prátika APD
Acompanhando uma tendência de mercado, no ano de
2000, a Sasazaki iniciou a produção da Linha Prátika APD,
composta por portas e janelas prontas para instalação,
pintadas na cor prata ou branca (esmalte acrílico) e com
vidros colocados. São itens que significam mais praticidade e economia para o usuário, e que trazem a segurança
do aço aliada à economia de tempo e mão-de-obra.
PRODUTOS DE ALUMÍNIO
Produtos de alumínio, de acordo com as normas da
ABNT, pintados nas cores acetinado natural ou branco e
com vidros colocados
Linha Alumifit
Um projeto elaborado minuciosamente de acordo com as

normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas)
e que apresenta a melhor relação custo-benefício do mercado de esquadrias de alumínio. Assim é a Linha Alumifit
da Sasazaki, feita para atender
projetos residenciais e comerciais que priorizam economia
com segurança e qualidade.
É uma linha completa, composta de vários modelos de portas e janelas feitas de alumínio e
com medidas padronizadas, que
se diferenciam pela resistência,
durabilidade e design, somados
à alta tecnologia de produção da
Sasazaki. Foram feitas para valorizar qualquer imóvel e proporcionam conforto, iluminação adequada e bem-estar aos ambientes.
Diferenciais de outras linhas Sasazaki também estão
presentes na Alumifit, com destaque para as vedações especiais. As portas e janelas dessa linha contam com duas
opções de pintura de acabamento e uma embalagem especial protege a pintura e os vidros dos produtos.
PRODUTOS DE ALUMÍNIO, COM TECNOLOGIA
DE VEDAÇÃO (DE ACORDO COM AS NORMAS
DA ABNT), PINTADOS NAS CORES ACETINADO
NATURAL OU BRANCO E COM VIDROS COLOCADOS
Linha Alumifort
Seguindo as tendências, a Sasazaki desenvolveu, em
2005, o projeto Alumifort, justamente para ampliar as opções a serem oferecidas ao mercado e para tornar a marca
mais forte no segmento de alumínio. Ideais para residências
e construções verticais com até quatro pavimentos (para
edificações com mais pavimentos, somente sob consulta),
a Linha Alumifort possui vários diferenciais tecnológicos.
PRODUTOS DE ALUMÍNIO (DE ACORDO COM
AS NORMAS DA ABNT), COM DESIGN DIFERENCIADO,
PINTADOS NAS CORES ACETINADO NATURAL
OU BRANCO E COM VIDROS COLOCADOS
Linha Aluminium
É formada por cerca de mil itens, desenvolvidos com
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desenhos especiais e fabricados com ligas apropriadas que
proporcionam excelente resistência mecânica. É composta por portas e janelas de alumínio com perfis mais robustos, resistentes e duráveis, que podem ser encontrados
com as seguintes opções de acabamento: Anodizado acetinado natural ou pintura eletrostática a pó na cor branca.
Os vidros já colocados recebem vedações especiais do
tipo EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Metileno é um tipo
de borracha que se diferencia por oferecer excelente desempenho à exposição solar, ao ozônio e às variações de
temperatura - intempérie), permitindo maior flexibilidade
e durabilidade.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO
TRATAMENTO DE PROTEÇÃO DO AÇO
Sempre na vanguarda tecnológica e focada em sua responsabilidade ambiental, a Sasazaki inova ao aplicar em
seus produtos de aço os tratamentos de superfícies mais
modernos e ecológicos do mercado: Nanocerâmica +
Proteção Cataforese.
Todas as portas e janelas de aço produzidas pela marca
saem de fábrica com estes tratamentos, visando garantir
total qualidade e a completa satisfação dos seus produtos
perante seus clientes.
Ao optar por projetos que não danifiquem o meio ambiente, a Sasazaki atende ao compromisso de proteger os
recursos naturais e o meio em que vivemos.
NANOCERÂMICA
A Sasazaki é a primeira empresa brasileira do segmento
de esquadrias a investir no tratamento nanocerâmico em
seu processo de fabricação. Os primeiros testes com esta
tecnologia iniciaram-se em 2008.
A camada nanocerâmica propicia um revestimento uniforme ao perfil das esquadrias, aumentando a adesão da
tinta de acabamento e protegendo a superfície metálica
contra corrosão.
Este tratamento de superfície utiliza um composto químico à base de fluorzircônio, solução que exige menos
etapas químicas (banhos de imersão) nas portas e janelas
de aço Sasazaki e é considerado ecologicamente correto
por ser isento de metais pesados, fósforo e componentes
orgânicos voláteis (VOC), além de utilizar menos água e
energia em todo processo.

PROTEÇÃO CATAFORESE
Para garantir ainda mais qualidade aos produtos, após o
pré-tratamento nanocerâmico, todos os produtos de aço
da Sasazaki recebem a pintura pelo processo cataforese.
Utilizada nos produtos de aço da Sasazaki desde 2003,
a cataforese é a melhor tecnologia para proteção do aço
disponível no mundo – consagrada inclusive na indústria
automobilística – e é considerada mundialmente como
um pintura ecologicamente correta, por ser isenta de metais pesados.
Aplicado por imersão, o processo por cataforese possui
alto poder de penetração e forma uma pintura uniforme,
garantindo a proteção das partes internas e externas dos
produtos de aço e aumentando a resistência contra corrosão.
NOVOS MERCADOS
Para ter sucesso nas vendas de seus produtos, a Sasazaki investe no relacionamento realizado junto às mais de
5.000 revendas parceiras em todo o país e na maior produtividade da área comercial, formada por mais de 200
pessoas, entre vendedores, representantes, assessores em
construtoras e promotores. Todo o fluxo comercial foi informatizado - da entrada de pedidos, com utilização de
tablets no campo, até a efetiva entrega ao lojista - para
tornar o processo de negociação mais fácil e seguro.
Adicionalmente, foram confeccionados novos catálogos, folders, expositores e outros materiais de apoio para
uso nas lojas; e as equipes de vendas e dos varejistas são
treinadas para garantir a excelência do atendimento e a
segurança na especificação das soluções junto aos consumidores. Paralelamente, a capacidade logística foi aprimorada, a política comercial e ações promocionais readequadas – respeitando a cultura e características de cada
localidade –, e novos canais foram abertos, como o de
construtoras com produtos padronizados ou especiais.
Essas medidas têm permitido a expansão da marca Sasazaki em todas as regiões do país, principalmente no Sudeste, principal mercado da companhia – em especial o
Estado de São Paulo –, seguido do Sul e Centro-Oeste. O
Nordeste também tem se destacado com média de crescimento anual em torno de 30% em termos de volume de
vendas – enquanto o índice médio da empresa é de 10%
–, o que faz a indústria vislumbrar muitas possibilidades de
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ampliação dos negócios. Resultados significativos
Os recursos das Leis
A Sasazaki estuda
já vêm sendo registrados desde 2011, quando foi
de Incentivo permitiram
ainda
a
viabilidade
instalado um Centro de Distribuição em Jaboatão
à Sasazaki apoiar outras
de construção
dos Guararapes (PE), para melhor planejamento loiniciativas, como o projegístico.
to 4Cantos – reforma de
de uma fábrica
Agora, um portfólio específico para o mercado
quadras poliesportivas da
no
Nordeste
nordestino e nortista está em desenvolvimento, de
periferia de Ribeirão Preto,
e instalação
acordo com as necessidades dos consumidores
com o objetivo de tornádestas regiões, porém com o mesmo padrão de
-las centros de cultura e
de Centros de
qualidade e segurança que tornaram a marca refelazer; e os livros “PaisaDistribuição
em
rência em seu segmento.
gem Cultural do Café” –
outras localidades
A Sasazaki estuda ainda a viabilidade de conssobre a história do café
trução de uma fábrica no Nordeste e instalação de
no interior de São Paulo
do Brasil
Centros de Distribuição em outras localidades do
– e “75 anos da Orquestra
Brasil, como na região Sul do país. Estamos reviSinfônica de Ribeirão Presando nossa estratégia de negócio com vistas a otito” – que reúne a trajetómizar nossa cadeira produtiva, com redução de custos e
ria da segunda orquestra mais antiga do Brasil em atividade
aprimoramento de nossos controles internos.
ininterrupta.
Nos próximos anos, a Sasazaki acredita que o mercaAs festividades incluíram ainda uma grande festa para
do ficará cada vez mais exigente, principalmente com a
o maior patrimônio da empresa, seus colaboradores, bem
tendência de normatização das construções e produtos,
como um jantar comemorativo, que reuniu acionistas,
o que demandará da empresa o desafio de manter e aprigestores da empresa, fornecedores, empresários, autorimorar a qualidade e o caráter inovador de suas esquadrias.
dades, representantes setoriais, além de pessoas que conPara manter a marca entre as líderes do setor e atentribuíram para o desenvolvimento da companhia.
der às tendências, vamos seguir com o propósito que fez
com que a nossa indústria chegasse aos seus 70 anos: ser
INVESTINDO MAIS
a empresa que mais introduz novidades no seu segmento,
Mais jovem do que nunca, chega aos 70 anos de atide acordo com as normas de qualidade e atestadas por
vidades como uma das principais fabricantes de portas e
meio de rigorosos testes de desempenho e durabilidade.
janelas de aço e alumínio do Brasil. Com a produção de
Faz parte do planejamento estratégico a diversificação das
75 mil peças mensais, a empresa quer mais e planeja insoluções a serem ofertadas ao mercado, com uso de divestimentos entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões nos
versos materiais além do aço e alumínio.
próximos cinco anos.
Segundo Leonardo Kozo Sasazaki, presidente da comATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS
panhia, no planejamento estratégico para o período estão
A Sasazaki programou algumas ações para celebrar a
previstos investimentos como: ampliação de mercados de
rica história que escreveu nos seus 70 anos. Com a intenatuação, como o Nordeste; diversificação das soluções
ção de contribuir para a formação cultural da comunidade
em esquadrias - com materiais diferenciados e projetos
e por intermédio do patrocínio aprovado pela Lei Fedeque visem ainda mais segurança e conforto térmico e
ral de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e pelo Programa
acústico; e a possibilidade de realização de parcerias para
de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), a ema utilização da marca em produtos inovadores.
presa presenteou a cidade de Marília com o concerto da
“As diretrizes bem planejadas deverão levar a Sasazaki a
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (OSRP), durante o
gradativa elevação dos índices de crescimento. Para 2013,
Japan Fest, tradicional evento em homenagem à cultura
as expectativas são de manter a média de 10% de increjaponesa, ocorrido entre 4 e 7 de abril de 2013.
mento nas vendas”, anuncia o executivo.
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RECONHECIMENTO
A Sasazaki foi vencedora do Prêmio Top Of Mind – Revenda Construção 2012, nas categorias “Porta e Janela de
Aço” e “Porta e Janela de Alumínio”, ambas em âmbito nacional. A companhia recebeu os troféus Ruy Othake.
A premiação reflete as ações da empresa para atender
às necessidades de cliente e consumidores, com políticas
adequadas e um portfólio de soluções completo.
Completamos 70 anos de atividades, felizes e honrados por ter a marca mais lembrada pelos revendedores em
nossos segmentos de atuação. Acreditamos que, somente com parcerias sólidas, pautadas pela ética, respeito e
transparência, é possível o desenvolvimento de todos.
A premiação teve como base o levantamento realizado
pela Quinta Essência Pesquisa & Inteligência de Mercado
junto às revendas de material de construção, que apontou
as marcas mais atuantes no setor em todo o país.
Também neste ano em que completa sete décadas de
atividades a Sasazaki recebera o Prêmio Top Marcas, como

Leonardo Kozo Sasazaki é presidente da Sasazaki.

uma das marcas mais lembradas e consolidadas na memória dos especificadores, quando o assunto é sistemas
de esquadrias.
O destaque da Sasazaki no mercado é resultado da
indicação espontaneamente de 3.528 arquitetos, estudantes de arquitetura, designers e outros profissionais
ligados ao setor, assinantes das revistas PROJETOdesign
(que realiza e publica o levantamento), Finestra e portal
ARCOweb.
A indicação é mais uma conquista da empresa, especialmente, no ano em que comemora sete décadas de
atividades. Além disso, representa o reconhecimento de
especificadores e demais profissionais da construção com
relação à qualidade, beleza e funcionalidade das portas e
janelas fabricadas pela empresa.
Muito nos honra esta indicação. A premiação reforça a
importância dos nossos esforços em oferecer produtos em
acordo com as tendências apontadas pelos profissionais do
segmento e alinhadas às necessidades do mercado.
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SANTANDER BRASIL
Equipes das áreas de Relações com a Imprensa e Microcrédito

ESTÍMULO AO MICROCRÉDITO
COMO UM PILAR DA INCLUSÃO
A política do Santander para contribuir com o desenvolvimento sustentável se distribui em
três eixos de igual importância: Inclusão Social e Financeira; Educação; e Gestão e Negócios
Socioambientais. A operação de microcrédito, da forma que foi estruturada pelo banco, tem um
encaixe natural dentro do pilar de Inclusão Social e Financeira, além de importante contribuição
para o eixo de Educação.

A Santander Microcrédito foi criada em 2002, tendo
como principal objetivo beneficiar pequenos empreendedores que não têm acesso às linhas de crédito convencionais e precisam de recursos e orientação para alavancar seu
negócio. O projeto encontrou dificuldades iniciais e só alcançou o seu equilíbrio operacional em 2009. Desde então,
não para de crescer e atualmente opera no azul, com uma
carteira de crédito que já supera 110 mil clientes.
O Santander decidiu trabalhar com o modelo de microcrédito produtivo orientado, e não com o microcrédito de
consumo, porque essa primeira modalidade dá aos pequenos empreendedores de comunidades de menor renda a
oportunidade de serem os protagonistas da transformação
da sua realidade social. A combinação de crédito e orientação financeira ajuda o empreendedor a melhorar a performance do seu negócio e a transformá-lo em um projeto
sustentável no longo prazo.
Além de contribuir com o próprio empreendedor, o microcrédito produtivo orientado cria um ciclo virtuoso que
leva benefícios a todo o entorno do negócio. Temos observado que cerca de 70% da renda gerada nesses empreendimentos circula dentro da comunidade. O faturamento
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de uma pequena mercearia se transforma na renda
sempenho desde a sua
Em 2011, o
pessoal do empreendedor, que por sua vez concriação, ao atender 177
programa
de
centra a maior parte do seu consumo em estabemil clientes e desembolmicrocrédito
lecimentos de comércio e serviços oferecidos por
sar R$ 379 milhões, o que
outros moradores na vizinhança e gera um ciclo de
revela seu crescimento
comemorou uma
desenvolvimento local.
constante mesmo depois
marca
importante:
Uma das figuras mais importantes para o sucesso
de uma década.
mais de R$ 1 bilhão
do microcrédito é o agente de crédito, profissional
Além de estar em fase
treinado e capacitado para prestar atendimento perde expansão rápida e de
em desembolso para
sonalizado ao cliente, identificar o perfil e as necesoperar permanentemente
apoiar
pequenos
sidades dos empreendedores e, assim, avaliar a cano azul, o projeto cria vínempreendedores
pacidade de pagamento para conceder o crédito na
culos fortes com pessoas
medida certa. Muitas vezes, são moradores da próque estavam fora do Sispria comunidade e conhecem muito bem a realidade local.
tema Financeiro e passam a estar bancarizadas.
Mais do que conceder crédito, queremos melhorar as
condições de vida do pequeno empreendedor e torná-lo
ASPECTOS INOVADORES
mais preparado para o mercado. Para isso, oferecemos
RELACIONADOS À PRÁTICA
assistência especializada para ajudá-lo no crescimento de
Começamos a estudar a melhor forma de implementar
seus negócios e para programas de educação financeira e,
o microcrédito há 11 anos, quando formamos um grupo de
ainda, promovemos eventos especiais sobre temas ligados
ação multidisciplinar no banco para aprofundar e dissemià saúde, ecoeficiência, cidadania etc.
nar as discussões sobre o assunto. Decidimos, então, deEm 2011, o programa de microcrédito comemorou uma
senhar o microcrédito para ser uma operação comercial,
marca importante: mais de R$ 1 bilhão em desembolso para
o que se revelou uma grande inovação e também nosso
apoiar pequenos empreendedores desde o início do projemaior desafio.
to. Em outubro de 2012, a iniciativa chega a outra realização
Nossa ideia nunca foi apenas disponibilizar recursos para a
importante: seus dez anos de vida, no momento em que a
população de baixa renda. Para isso, mais fácil seria fazer uma
operação vive o seu melhor momento.
doação para uma organização não governamental (ONG) que
Atualmente, a Santander Microcrédito está em dez esjá trabalhasse com o microcrédito. Sempre tivemos em mente
tados e tem uma carteira ativa de 110 mil clientes, entre os
a inclusão social, oferecendo serviços bancários e assistência
quais quase 70% são mulheres, de R$ 203 milhões.
financeira a uma população que vivia à margem desses processos, embora demonstrasse necessitar deles.
RELEVÂNCIA PARA O NEGÓCIO
Para penetrar mais facilmente em um público que não
Há dez anos, no início do projeto, o microcrédito proconhecia o sistema bancário, contamos com um grande
dutivo e orientado era praticamente inexistente no Brasil,
diferencial: o agente de crédito que, muitas vezes, mora na
especialmente entre os bancos privados, de maneira que
comunidade onde atua e oferece um serviço especializado,
dar vida a ele já era uma novidade em si mesma.
capaz de identificar as necessidades de cada um e o limite
Hoje, o microcrédito está totalmente incorporado à orideal de crédito. O agente oferece, ainda, assistência voltaganização. Em volume de negócios, somos líderes do segda à administração do empreendimento do cliente. É como
mento, com folga, entre os bancos privados e ocupamos a
um serviço de private bank às avessas.
segunda posição de todo o sistema bancário brasileiro. Em
Ao longo dos anos, ampliamos a função do agente de
dez anos de atuação, a Santander Microcrédito já beneficrédito para que ele pudesse oferecer, além do crédito e
ciou mais de 240 mil empreendedores e desembolsou mais
da orientação financeira, informação sobre questões báside R$ 1,4 bilhão em financiamentos.
cas de saúde, meio ambiente e cidadania, incentivando a
Em 2011, a Santander Microcrédito obteve o melhor desustentabilidade para o entorno do empreendimento. Pas-
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samos também a oferecer a cada agente de crédito
parcela especial da população
O Santander
um notebook com acesso aos sistemas do banco,
brasileira. Para manter o proacredita
que
um
a fim de agilizar o fluxo de informações necessárias
jeto, contamos com a crença
negócio só pode
para o atendimento ao cliente.
dessa mesma população no
Outra característica inovadora do nosso prograbanco. Nosso jeito de atuar e se
ser rentável se
ma de microcrédito é o “Café de Recuperação”, em
aproximar de um público que
também
trouxer
que uma equipe do banco, formada pelo supervinão conhecia como funcionava
benefícios
sor e pelo agente de crédito, discute com o cliente
o sistema bancário conseguiu
inadimplente as melhores alternativas para ele aladissipar as desconfianças iniciais
socioambientais
vancar seu negócio e sair do vermelho. No encone nos fez ganhar muito em cretro, todos analisam a saúde financeira do empreendibilidade.
dimento e da família e avaliam as melhores propostas para
Conquistar a confiança dos pequenos empreendedores
a renegociação da dívida com o banco.
foi um grande desafio e, para nós, é um dos maiores reEm relação à forma de atuação dos bancos convenciotornos que poderíamos ter com o programa. Em dez anos,
nais, a adoção de um modelo de Grupos Solidários também
tornamos realidade o sonho de quase 240 mil empreendeé um importante fator de inovação do nosso programa.
dores que não tinham acesso às linhas regulares de crédito
Como atuamos junto a um público de menor renda, que
e que, sem o Santander Microcrédito, talvez jamais tivessem
não tem como oferecer muitas garantias de pagamento,
conseguido evoluir em seus negócios.
adotamos os Grupos Solidários, formados pela união de
Sempre procuramos atuar a partir da premissa de que
empreendedores. Cada grupo reúne de três a quatro pesé possível ter sucesso empresarial mantendo uma postura
soas, que tomam o empréstimo em conjunto e assumem,
ética e incorporando o papel de agente de transformação
solidariamente, a responsabilidade pelo pagamento.
do país. Alavancamos o desenvolvimento social das popuEsse é um modelo de sucesso, que representa 98% da
lações mais carentes e temos o nosso desempenho, espenossa carteira de clientes, créditos individuais, que são concialmente o social, também alavancado.
cedidos apenas como forma de reconhecimento do bom
relacionamento de alguns clientes junto a nossa Instituição.
RESULTADOS SOCIAIS E
Mais do que manter alto o índice de adimplência no
AMBIENTAIS OBTIDOS COM A PRÁTICA
programa – em 2011, ficou em torno de 97% –, queremos
O Santander acredita que um negócio só pode ser rentável
educar financeiramente nosso cliente e torná-lo mais apto
se também trouxer benefícios socioambientais. Quando coa gerir seus negócios.
meçamos a pensar em como lançar o programa de microcrédito, logo decidimos que teria que ser um modelo em que toCONTRIBUIÇÃO DA PRÁTICA
das as partes envolvidas pudessem ser beneficiadas. Ao longo
PARA O DESEMPENHO DA EMPRESA
desses dez anos, aperfeiçoamos nossa estratégia de atuação
O Santander é um dos bancos que mais acumulam exe chegamos ao modelo atual da Santander Microcrédito, que
periência com o microcrédito como modelo de negócio no
oferece educação financeira e ambiental, além de contribuir
Brasil. O banco traz em seu histórico o mérito de ter sido o
na disseminação de negócios sustentáveis.
pioneiro em sustentabilidade no Brasil e de atingir uma poAlguns dos principais objetivos do nosso programa de
sição de vanguarda em nível global. Ao investir em negócios
microcrédito são promover a inclusão bancária e contribuir
sustentáveis, passamos a ter acesso a novos nichos de mercom a geração de emprego e renda e com o fluxo dos recado, que vêm nos rendendo importantes ganhos – não
cursos financeiros no Brasil para uma população que está às
somente financeiros, como também de reputação.
margens do sistema financeiro convencional, em especial
Identificamos um novo mercado, não atendido pelo sisnas regiões mais pobres do país. Hoje, o Nordeste repretema bancário, e decidimos por confiar nele. Para lançar a
senta 90% da carteira, e os estados com maior participação
Santander Microcrédito, acreditamos no potencial de uma
são Pernambuco e Paraíba.
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Ao oferecer uma linha de crédito especial, estamos conseguindo tirar da informalidade milhares de pequenos empreendedores por todo o país, que, com a ajuda do banco,
passaram a poder regularizar e incrementar seus negócios.
Os resultados das ações do programa de microcrédito
não se resumem aos nossos clientes; eles se disseminam à
medida que os empreendimentos regularizados e em crescimento geram mais empregos também legalizados. Assim,
contribuímos para melhorar as condições de vida de um
número significativo de pessoas. Em dez anos, foram mais
de 200 mil os atendidos pelo programa.
Gerar emprego e renda é um relevante resultado social
do programa, mas não nos contentamos somente com
isso. Promovemos ações educativas, de saúde e qualidade
de vida para nossos clientes e seus familiares. Dessa forma,
damos nossa parcela de contribuição para uma sociedade
mais preparada para o mercado de trabalho e mais consciente de suas responsabilidades sociais e ambientais.
Um exemplo dessa preocupação é a linha de crédito,
chamada Investimento Fixo, que visa atender às necessidades paralelas ao empreendimento do cliente. Essa linha é
específica para investimento em novas máquinas ou reforma de estabelecimentos que visem à ecoeficiência.
Em 2011, elevamos de 10% para 24% a participação da
linha de investimento fixo em nossa carteira ativa. Com isso,
promovemos o desenvolvimento sustentável ao financiar
atividades voltadas à eficiência energética, hídrica, de resíduos etc.
Também promovemos eventos especiais de orientação
sobre qualidade de vida e saúde, como palestras de prevenção do câncer e da dengue. Temos, ainda, a peça de
teatro e websérie Colcha de sonhos, que leva temas como
educação financeira, geração de renda, ecoeficiência e cidadania aos clientes do microcrédito e seus familiares. Em
2010 e 2011, mais de 600 pessoas assistiram à peça e outras
430, ao filme.
Além de tudo isso, outro público também é beneficiado
com a Santander Microcrédito: os agentes de crédito. Melhorarmos a qualidade e as condições de vida de um número considerável de pessoas ao promover uma atividade que
podem desenvolver em sua própria comunidade, perto de
casa, onde têm mobilidade e conhecem as pessoas.
Para que os agentes possam oferecer mais do que crédito e orientação financeira, promovemos constantemente

ações de capacitação para esses colaboradores. Em 2011,
demos continuidade ao “Treinamento Vida Financeira”, que
já está no segundo módulo e aborda questões sobre educação financeira. É função do agente dividir todo o conhecimento apreendido com a comunidade onde atua.
Promovemos todas essas ações por acreditarmos que
não é porque somos um banco que devemos assumir somente o compromisso de melhorar as condições financeiras da população. Temos um importante papel social e
sabemos que podemos melhorar as condições de vida do
povo brasileiro.
GESTÃO DA PRÁTICA RELATADA
Nosso programa de microcrédito começou a ser pensado há 11 anos. Montamos uma equipe de funcionários
interessados e dedicados ao assunto e de especialistas que
conheciam experiências de sucesso, como do Grameen
Bank (Banco do Povo), em Bangladesh. Essa equipe passou
um ano preparando-o, pensando na melhor forma de geri-lo e desenvolvê-lo.
Após esse primeiro ano, lançamos o programa, que começou com uma equipe pequena, instalada na sobreloja de
uma agência no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Avançamos no desempenho do negócio e em sua gestão.
Hoje, a Santander Microcrédito é uma área estruturada
dentro do banco e conta com 283 funcionários, dos quais,
213 agentes de crédito, 25 supervisores, 25 assistentes comerciais, seis gerentes regionais, três gerentes e um diretor-presidente, e, entre aqueles que trabalham na sede administrativa, gerentes e agentes de crédito. A área está dentro
da vice-presidência de Varejo.
Possuímos um sistema de gestão próprio, que foi desenvolvido especialmente para gerenciamento da carteira
dos clientes da Santander Microcrédito. Todos os agentes
de crédito possuem notebook com acesso remoto aos sistemas corporativos do banco, inclusive a plataforma específica da Santander Microcrédito, o que permite oferecer
um atendimento mais eficiente e personalizado. Com isso,
temos a inclusão digital do agente de crédito e mais benefícios relacionados a sustentabilidade. Os formulários em
papel foram substituídos por formulários eletrônicos que,
além de agregar maior eficiência à operação, permitiu reduzir o consumo de papéis e de tonner de impressão e o custo
de processamento (43%).

INSIGHTCASE STUDIES

MAIO/JUNHO 2013

36

POSSIBILIDADE DE DISSEMINAÇÃO OU REPLICAÇÃO
A Santander Microcrédito começou com apenas 13
agentes, que atuavam na comunidade de Heliópolis, em
São Paulo. Hoje, contamos com 213 agentes de crédito
vinculados a 25 filiais, que atendem a mais de 600 municípios em dez estados brasileiros. Esse crescimento prova
o sucesso do programa e nos faz acreditar ainda mais no
potencial da população de menor renda.
O microcrédito pode ser bastante ampliado no Brasil,
com a adoção desse modelo de negócios por outras instituições financeiras. A estimativa é que existam cerca de 20
milhões de pequenos microempreendedores espalhados
por todo o país esperando uma oportunidade para desenvolver seus negócios e crescer na vida.
Ao longo de uma década, a Santander Microcrédito está
em franca expansão, provando que o microcrédito produtivo orientado e operado por um banco privado no Brasil é
viável e autossustentável. Esperamos que nossa experiência
sirva de exemplo para que outras instituições financeiras
adotem o microcrédito como modelo de negócios, pois o
efeito multiplicador é o único meio de realmente provocar
uma transformação social ao longo dos anos.
Especificamente neste momento, em que o governo
federal tem incentivado os bancos a investirem no microcrédito produtivo orientado, o Santander já apresenta, por
meio da sua experiência, um modelo vencedor – baseado
nos Grupos Solidários –, que pode ser replicado por outras
instituições.
PERFIL SANTANDER
Em atividade desde 1982, o Santander Brasil é o terceiro
maior banco privado do país. Ao fim de 2012, possuía ativos
totais de R$ 447,4 bilhões e uma carteira de 20,8 milhões de
contas-correntes.
Presente em todas as regiões do Brasil, o Banco conta
com uma infraestrutura robusta, composta por 2.407 agências, 1.381 postos de atendimento e uma rede de cerca de
18 mil equipamentos de autoatendimento.
Nosso foco está alocado nas operações de varejo, mas
somos um banco universal, que atua também nos mercados de Atacado, Gestão de Recursos de Terceiros e Seguros. Para suportar uma operação tão ampla, contamos com

uma equipe forte, que ao fim de dezembro contabilizava
cerca de 54 mil funcionários.
Maior conglomerado internacional financeiro no país,
estamos presentes também no mercado de capitais. Temos listadas ações ordinárias, ações preferenciais e units na
BM&FBovespa sob os tickers SANB3, SANB4 e SANB11, respectivamente, e negociamos American Depositary Receipts
(ADRs) na Bolsa de Nova York, sob o código BSBR.
Em 2012, o Santander Brasil foi pelo terceiro ano consecutivo a unidade com maior participação nos resultados
globais do Grupo Santander, com 26%.
Temos compromisso com a sustentabilidade e buscamos promover, cada vez mais, negócios inclusivos e ambientalmente responsáveis. Orientamos nossas ações por
meio de três temas fundamentais para a agenda de desenvolvimento do país: Inclusão social e financeira; Educação;
e Negócios socioambientais.
Nossa Missão é ter a preferência do cliente e ser um banco simples, eficiente, seguro e rentável.
CAPACIDADE GLOBAL
Com 155 anos de história, o Grupo Santander é o primeiro conglomerado financeiro na zona do euro e o primeiro banco da América Latina em valor de mercado. Com
presença significativa em dez mercados-chave da Europa e
das Américas, conta com cerca de 3 milhões de acionistas e
atende a mais de 100 milhões de clientes, por meio de uma
rede de 14.392 agências, com mais de 185 mil funcionários.
Em 2012, em um ambiente de crise econômica, o Grupo
Santander aumentou em 1,6% o resultado operacional antes
de provisões para créditos duvidosos, que alcançou 23,559
bilhões de euros. Isso o coloca entre os três maiores bancos
internacionais. O Grupo encerrou 2012 com um core capital de 10,33%, superando os mais rigorosos testes de solidez
financeira exigidos pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).
Como reconhecimento do trabalho em 2012, a revista
Euromoney elegeu o Santander como o Melhor Banco do
Mundo pela terceira vez em sete anos.
A estrutura internacional do Grupo é baseada em um
modelo de subsidiárias autônomas em capital e liquidez,
com as características e a regulação dos mercados em que
atuam, evitando o risco de contágio entre as suas unidades.
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ROYAL PALM HOTELS & RESORTS
Angela Landmann

MUDANDO A VOCAÇÃO
DE UMA CIDADE
Em 1997 teve início a história da rede Royal Palm Hotels & Resorts, de Campinas (SP). Foi uma
aposta certeira do grupo Arcel: erguer um resort urbano e um moderno complexo voltado
para o público executivo no interior do estado de São Paulo. Hoje, 15 anos depois, constatase a influência que a iniciativa provocou na vocação da cidade e da região para o turismo de
negócios, movimentando e incrementando a sua economia. Um verdadeiro marco para a
hotelaria de Campinas.

Hoje, o Royal Palm Plaza é destaque em eventos e um
dos melhores resorts do país, e o Royal Palm Residence e
o Royal Palm Tower são referências de qualidade na hotelaria de Campinas e Região.
Esta edição do perfil socioambiental é especial de aniversário do Royal Palm Hotels & Resorts e denomina-se “Os
Motivos do Nosso Sucesso”, título que expressa parte do
conteúdo que o leitor encontra na presente publicação.
De forma resumida, o grupo Royal Palm apresenta neste documento sua cultura, sua filosofia de trabalho, peculiaridades do atendimento, cuidados e reconhecimento de
sua equipe de colaboradores, investimentos, metas, como
zela pelo meio ambiente, as premiações conquistadas,
suas ações em responsabilidade social, enfim, um raio-X
do empreendimento em 2012.
NOSSO NEGÓCIO
O grupo Royal Palm Hotels & Resorts é uma referência
nacional em eventos, turismo de negócios e lazer. Composto pelos hotéis Royal Palm Plaza, The Palms – estes
dois formam o complexo –, Royal Palm Residence e Royal
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Palm Tower, o grupo está estruturado para atender
participantes da seleta
As empresas mais
às necessidades dos mais diversos interesses de
bandeira Sterling Hotels
lembradas
pelo
clientes.
and Resorts.
consumidor são
A empresa, que é um modelo de gestão nacional, influenciou na última década a economia de
O SEGREDO
reunidas num
Campinas, onde está sediada, despertando a voDO SUCESSO
ranking
que
coloca
cação da cidade para o turismo de negócios por
O motivo para resulo Royal Palm Plaza
oferecer a maior área para realização de eventos da
tados tão positivos está
região.
no bom funcionamento
como a principal
Campinas atesta e agradece essa boa referência
do tripé Clientes, Colamarca
hoteleira
de
que é o resort. Na pesquisa anual Marcas de Sucesboradores e InfraestruCampinas
so, promovida pela Rede Anhanguera de Comunitura, que fundamenta o
cação (RAC) e realizada pela empresa de pesquisa
trabalho da empresa, asde mercado Datastore –, as empresas mais lembrasegura as conquistas e a
das pelo consumidor são reunidas num ranking que coloqualidade apresentada em todas as operações e mantém
ca o Royal Palm Plaza como a principal marca hoteleira da
o grupo Royal Palm na linha mestra da “Cultura de Exceregião, pelo 12º ano consecutivo, desde a primeira edição
lência”, na qual a rede hoteleira está sustentada.
da pesquisa.
Quando falamos clientes, conceituamos quatro tipos
O reconhecimento da excelência da rede hoteleira se
de públicos diferentes:
estende pelo território nacional. Em 2010, o conceituado
Guia 4 Rodas elegeu o Royal Palm Plaza como “Hotel de
CONVENÇÕES
Luxo do Ano”, posição mantida desde então na classificaO principal mercado do Royal Palm Plaza Resort possui
ção máxima da publicação.
5.400 m2 de salas para convenções, com capacidade para
O grupo recebeu diversas premiações ao longo de sua
3.700 pessoas. O diferencial do empreendimento é a flehistória. De todas as edições do Prêmio Caio – consideraxibilidade das salas, devido ao uso de divisórias e moderna
do o “Oscar” no setor de Turismo e Eventos – o Royal Palm
tecnologia.
Plaza figura sempre nos primeiros lugares. Em dez dos 13
eventos já realizados, o hotel foi inicialmente lembrado
EXECUTIVOS A NEGÓCIOS
pela versatilidade do seu centro de convenções.
Em função do grande número de empresas instaladas
Em 2011, foi prestigiado com o Jacaré de Prata no item
na região, o fluxo de executivos na cidade de Campinas é
Sustentabilidade. E desde a premiação de 2006, o emprebem alto, o que torna esse segmento o segundo em voluendimento se classifica no cume da lista na categoria Meme de negócios da empresa como um todo.
lhor Resort urbano ou de campo em nível nacional.
Em 2012, o resort faturou, pelo quinto ano consecutiLAZER
vo, o Jacaré de Ouro como melhor resort, além, ainda, do
O complexo Royal Palm Resort é um destino em si e
reconhecimento ter sido estendido a Antonio Dias, diretor
possui toda a infraestrutura necessária para que as famílias
executivo do grupo, que configurou vencedor na categodesfrutem de momentos de lazer agradáveis e inesquecíria Personalidade do Ano no segmento Hotelaria.
veis durante os fins de semana, férias e feriados.
O sucesso do Royal Palm ultrapassa as fronteiras nacionais. Desde 2009, o Royal Palm faz parte da Preferred
SOCIEDADE LOCAL
Hotels® & Resorts, selo de qualidade internacional atribuOs moradores de Campinas e região têm significativa
ído apenas aos estabelecimentos de mais alto padrão de
representatividade na movimentação dos bares e restauluxo, unindo-se aos grandes ícones da hotelaria mundial.
rantes do complexo. Outro foco importante é a realização
E o Royal Palm Tower está entre os 72 empreendimentos
de festas, casamentos, formaturas e outros tipos de even-
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tos sociais e empresariais.
O Royal Palm Tower é um lugar requintado, projetado
para oferecer tudo o que o hóspede de curta estada ou
executivos a negócios precisam para otimizar o trabalho
e relaxar. Em 2012, o Royal Palm Tower recebeu 22.903
hóspedes.
O Royal Palm Residence é um hotel idealizado para
hóspedes de longas estadas. Além da localização estratégica, próximo ao Centro de Campinas, oferece suítes com
ambiente de sala separado do quarto e cozinha individual,
oferecendo conforto e individualidade.
Em 2012, o Royal Palm Residence recebeu 20.002 hóspedes.
CLIENTES, SOCIEDADE E OS 15 ANOS
Tornou-se uma tradição a publicação de um livro para
o registro histórico ou de feitos importantes do grupo
Royal Palm. Em 2001, foi lançada a primeira edição, que
celebrou a conclusão do projeto de expansão iniciado em
1997. O segundo livro, em 2007, comemorou o aniversário dos dez anos do grupo Royal Palm, período em que o
seu principal empreendimento ganhou variadas atrações e
serviços e dobrou o tamanho de sua estrutura.
No aniversário de 15 anos não poderia ser diferente. A
mais recente publicação trouxe como novidade as expansões que originaram o hotel boutique The Palms e o restaurante Terraço Gourmet, além de reunir a história pecu-

liar do hotel que se transformou completamente sem ter
cessado o funcionamento um dia sequer.
Com lindas e amplas fotografias e textos que expressam o trabalho desenvolvido durante todo esse tempo, o
livro comemorativo dos 15 anos é um presente que homenageia cada colaborador, parceiro, cliente e a cidade de
Campinas que abraça e participa desse sucesso.
NÚMEROS
Com a política de sempre buscar inovação, o complexo Royal Palm Resort investe anualmente em melhorias
de infraestrutura e serviços. Em 2012 o grupo faturou R$
111.644.702 e investiu R$ 4.339.500 entre revitalizações
e novos equipamentos, sendo R$ 3, 8 milhões no Royal
Palm Plaza Resort e R$ 539.500 nas unidades do Residence & Tower (R&T). No resort, grande parte do investimento
foi na remodelagem do Edifício Orquídea. Já o R&T recebeu reforma nas salas de eventos, banheiros dos apartamentos, entre outras adaptações.
ATRAÇÕES ESPECIAIS
O Royal Palm comemorou os 15 anos do grupo também com os seus clientes e com a sociedade. Com data
do aniversário festejada em julho, a rede promoveu diversas celebrações ao longo do mês.
No primeiro fim de semana de julho, um jantar especial contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica

FIGURA 1

PÚBLICOS DO ROYAL PALM

Executivos a negócios

21%
55%
Eventos

20%

Lazer

4%
Sociedade local

Em 2012 foram
realizados 787
eventos no
complexo, que
atraíram 175.604
pessoas ao
empreendimento.
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de Campinas e com fogos de artifício disparados a
cada 30 minutos no período noturno. O espetáculo
com fogos se repetiu diariamente por todo o mês,
das 18h30 às 21h30. Uma programação diferenciada foi elaborada para os hóspedes nas férias de julho focando toda a família. Com o mote “Diversão
que não acaba”, o resort garantiu diversas atrações
para todas as faixas etárias.

Com a política de
sempre buscar
inovação, o
complexo Royal
Palm Resort
investe anualmente
em melhorias de
infraestrutura e
serviços

DEZ ANOS DE ROYAL PALM TOWER
Para celebrar com a sociedade, foram oferecidos jantares preparados pelos chefs Daniel Valay
e Gabriel Carneiro a diversos públicos envolvidos
com o empreendimento, a exemplo de profissionais do setor de turismo, viagens, eventos, entre outros
convidados.

GESTÃO DE PESSOAS
Todos os programas de treinamento do grupo – que
abrange recém-chegados e também colaboradores antigos – focam o fortalecimento dessa cultura e, por isso,
100% deles são repassados e atualizados a toda a equipe.
Busca-se, com o envolvimento de todos nas ações estratégicas da empresa, um sentimento maior de comprometimento.
Para isso, a filosofia Royal Palm é largamente divulgada por um grupo de multiplicadores que participa da elaboração de programas de treinamento e dissemina esses
conhecimentos.
Um importante desafio do Royal Palm é aplicar treinamentos que motivem a totalidade dos colaboradores, independente do tempo de casa que tenham, e que sejam
de fácil assimilação. Periodicamente, os programas são
revistos e têm novos conceitos incorporados.
A diretriz que norteia os treinamentos objetiva, além da
internalização da Cultura da Excelência, promover o alinhamento entre os colaboradores.
PESSOAS – CULTURA DA EXCELÊNCIA
Sendo o hotel uma empresa de serviços, o nível de qualidade e desempenho do empreendimento é estabelecido
pelos colaboradores que prestam o trabalho. Por isso, o
Royal Palm dá todo acompanhamento às pessoas de sua
equipe porque são elas que cuidam do hóspede.

Este zelo excede o trabalho rotineiro de cada função.
É preciso que o colaborador
se identifique com os valores e a cultura da empresa e
que exercite seu cargo com
prazer, condições para se
atingir a excelência que permeia as relações e serviços.
Uma das formas que o hotel
aplica para incutir a filosofia
de trabalho Royal Palm nos
colaboradores é utilizando-se de treinamentos.

CULTURA DA EXCELÊNCIA
Integração de novos colaboradores
Depois de passar pela seleção de candidatos – que
valoriza pessoas com vocação para servir, sem deixar
de considerar aspectos técnicos conforme o cargo –,
o novo colaborador, antes de entrar em contato com
o cliente, participa de uma integração na qual é apresentada a filosofia de trabalho do Royal Palm Hotels &
Resorts.
Com o tempo, o recém-contratado vai se desenvolvendo na função em que vai atuar, e em seis meses deverá
ter sedimentado as orientações a respeito da cultura. Essa
base propicia a ele que assimile a Visão e Missão da empresa do seu ponto de vista e do cliente.
Jeito Royal Palm de Atender
Este treinamento visa promover a compreensão por
parte dos colaboradores da filosofia de atendimento que
destaca virtudes e pecados no atendimento aos clientes.
Padrões Preferred/ Sterling Design
Treinamento que informa os novos colaboradores sobre a coleção internacional de hotéis de que o grupo participa, sua importância e seus padrões.
Excelência Pessoal
O treinamento Excelência Pessoal valoriza a atitude do
colaborador. O curso lapida o que a pessoa já tem de melhor: a determinação. Desta forma, é mostrado como em
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FIGURA 2

CULTURA DA EXCELÊNCIA

do hotel para o lazer. A atividade reforça
conceitos de equipe e união.

Cinco focos da cultura
Além dos treinamentos aplicados aos
EXCELÊNCIA
PESSOAL
colaboradores para incutir a filosofia de
PADRÕES
trabalho Royal Palm Hotels & Resorts, há
PREFERRED /
L.E.A.R.N.
STERLING
ainda Cinco Focos da Cultura que potencializam o enraizamento dos valores
do grupo em sua equipe.
Assim como uma orquestra afinada, o
EITO ROYAL
trabalho
orquestrado da equipe é obtiPALM DE
KATA KUKA
ATENDER
do com a conscientização de cada um
CULTURA DA
EXCELÊNCIA
de que as ações individuais devem ser
fundamentadas nestes cinco focos que,
combinados, sustentam a cultura da excelência.
INTEGRAÇÃO
OS MOTIVOS
DE NOVOS
DO NOSSO
Um dos cinco focos é a MultifunCOLABORADORES
SUCESSO
ção. A ideia é que o profissional não se
restrinja ao seu departamento e ao seu
cargo e atenda o cliente caso o colega
da área não esteja acessível no momento, visando sempre ao bem-estar do cliente. A cultura da
determinada situação cada um pode se comportar e fazer
Multifunção leva à Produtividade, outro foco importante
uso dessa característica a favor do bom atendimento. O
para atingir-se a excelência. Quando um ajuda o outro e
teor deste treinamento é facilmente aplicado para o dia a
quando cada um trabalha para que não haja desperdício
dia do colaborador também no seu convívio pessoal fora
de recursos e de tempo, a Produtividade aumenta.
do trabalho.
A Proatividade não podia ficar de fora dessa relação.
Identificar problemas e já dispor de uma alternativa para
L.E.A.R.N.
o cliente garante rapidez na solução. Para apresentar essa
As iniciais que formam a palavra Learn – aprender, em
iniciativa, é fundamental ter Atenção aos Detalhes, outro
inglês –, quer dizer Listen, Emphatize, Apholagize, React
foco da cultura da excelência que muitas vezes é o que
e Now. O treinamento orienta os colaboradores para as
faz o hóspede retornar outras vezes ao empreendimento.
“horas críticas”, nas quais algum problema ocorre e deve
Conhecer o Padrão de Qualidade do hotel facilita que
ser revertido com o cliente ainda em casa, aplicando os
as atividades sejam executadas da forma como são espepassos Learn: escutando o cliente, tendo empatia e se
radas. Fica visível aos olhos do cliente a consistência dos
colocando no lugar dele, pedindo desculpas e reagindo o
serviços Royal Palm.
quanto antes.
Kata Kuka
O treinamento busca incentivar o trabalho de equipe
e integração entre os diversos departamentos e hotéis
do grupo. É realizado no ambiente do game Kata Kuka,
oportunidade na qual também os colaboradores conhecem mais de perto esse diferenciado produto e a vocação

COMEMORAÇÃO INTERNA DOS 15 ANOS
O aniversário dos 15 anos do Royal Palm foi comemorado com uma sucessão de acontecimentos memoráveis!
Celebramos com os hóspedes oferecendo-lhes uma programação especial, mas antes, festejamos internamente.
Os colaboradores foram prestigiados; afinal, o Royal Palm
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reconhece que a equipe tem fundamental importância na
garantia do alto padrão de qualidade de serviços do hotel.
TREINAMENTO “OS MOTIVOS DO NOSSO SUCESSO”
Nada melhor do que a comemoração de um aniversário para promover a reflexão sobre os motivos do sucesso
do grupo. Em 2012, os colaboradores foram convidados a
participar do treinamento “Os Motivos do Nosso Sucesso”.
Aplicado a 100% da equipe, o evento aconteceu de forma
agradável, diferente e divertida. O time, dividido em turmas,
passou um dia unido no charmoso Hotel Sant´Anna, em
Amparo (SP), oportunidade em que todos os profissionais
Royal Palm tiveram seus papéis invertidos e foram tratados
como clientes. Além de fazer um review e fortalecer a cultura e os valores da rede, o objetivo foi o de estreitar relacionamentos e passar momentos juntos fora do ambiente
de trabalho, sendo assim agraciados pelo seu envolvimento
nas conquistas do Royal Palm. Alguns dos grandes motivos do sucesso, segundo os colaboradores, são a Cultura
da Excelência, a Administração Participativa, a oportunidade
de participar de treinamentos e o orgulho de fazer parte de
uma rede que cresce e melhora a cada dia.
O treinamento foi desenvolvido por uma equipe de
multiplicadores de diversos departamentos da empresa,
que se revezaram para fazer chegar as mesmas informações a toda a equipe.
O diretor executivo Antonio Dias, um dos principais idealizadores da cultura da excelência, estava entre os multiplicadores.

FIGURA 3

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

R$ 482.680,00
R$ 346.232,00

PPR 2011

PPR 2012

HOMENAGEM POR TEMPO DE CASA
Em um segmento de mercado em que a rotatividade
de profissionais é um fato, atrair, conquistar e manter colaboradores por tantos anos é um indicador de satisfação
com o trabalho.
Neste aniversário de 15 anos do Royal Palm Hotels &
Resorts, 62 colaboradores aniversariaram com o hotel,
completando 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de tempo de casa.
E para festejar essas datas redondas que comemoram a
parceria com a equipe, o Royal preparou a homenagem
do Tempo de Casa, que prestigia, enaltece e agradece a
dedicação oferecida por parte do seu pessoal ao empreendimento. No evento – momento precioso de confraternização com todo o time –, o hotel proporcionou aos homenageados e seus convidados a experiência de hóspede,
oferecendo estadia, jantar, cerimônia de reconhecimento,
placa comemorativa e botton de fidelidade. Além dessas
homenagens, anualmente é publicado um jornal especialmente para os colaboradores que completam de 5 a 30
anos de serviço prestado. A publicação traz uma foto e
depoimento de cada um, no qual contam um pouco de
sua história no hotel e suas expectativas.
ENCONTRO DE PESSOAS
Um dos presentes dedicados aos colaboradores do
Royal Palm foi o Encontro de Pessoas, evento comemorativo anual integrante da programação interna da empresa,
mas que nos festejos dos 15 anos do grupo ganhou uma
versão mais que especial. A ação, que consiste em reunir
a equipe para celebrar as vitórias e integrar o pessoal, ganhou em 2012 um sentido maior de união. Além do tradicional almoço e jantar, bolo e parabéns pelos 15 anos, teve
a palestra “Qual é o seu talento”, do empresário, escritor e
professor Carlos Júlio, que abordou o fato de que todos
têm talentos, porém, poucos são os que descobrem e os
exploram, e enfatizou quanto é nobre a função de servir,
parabenizando a todos.
CONCURSO FIQUE BEM NA FOTO
As ações de comemoração de aniversário não pararam
por aí. Todos os colaboradores do Royal Palm estão destacados no livro com a história dos 15 anos do grupo. Todo o
time participa da publicação por meio da criatividade coletiva: se reuniram para uma foto em pontos do hotel que
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consideram importantes em sua trajetória. As fotos participaram do concurso “Fique bem na foto”, que avaliou
o local escolhido e a justificativa para a seleção do lugar
eleito para a pose. A imagem vencedora foi a da equipe
da Cozinha Limpeza (Steward) posicionada como uma orquestra, com cada integrante ‘tocando’ uma panela, numa
remissão ao trabalho orquestrado e afinado de todas as
funções atuando em harmonia. Cada integrante da foto
ganhadora recebeu um par de ingressos para cinema e um
jantar no Restaurante Vila Real, um dos pontos gastronômicos do resort.

CANAL ROYAL
Para medir a opinião dos colaboradores em relação ao
ambiente de trabalho, o Royal Palm manteve o contrato,
pelo quarto ano consecutivo, com uma empresa de pesquisa de clima que checa com a equipe o grau de satisfação do time. Na avaliação, são verificados diversos itens
que, somados, orientam o departamento de Recursos
Humanos e a liderança, por intermédio dos gestores de
áreas, a traçarem planos de ação setoriais e globais que
conquistem, cada vez mais, um maior grau de satisfação
no trabalho.

PRÊMIO GRHUS EXCELÊNCIA
E não é que todas essas ações para celebração do aniversário de 15 anos rendeu o Prêmio GRHUS Excelência.
O troféu, oferecido pelo Grupo de Recursos Humanos de
Campinas e Região, associação sem fins lucrativos, destacou a estratégia adotada pelo empreendimento para
celebrar o aniversário com o envolvimento de todos os
colaboradores.

SAÚDE E BEM-ESTAR
O bem-estar e a saúde do colaborador para o grupo
Royal Palm são fatores que superam o convênio hospitalar,
as palestras de saúde preventivas, a atuação da Comissão
Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) e as regulamentações referentes ao Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO). A fim de aumentar os cuidados e dar mais atenção ao colaborador, a carga horária
do médico e do técnico de enfermagem que visitam todas
as unidades hoteleiras foi estendida no empreendimento.
A ginástica laboral é, desde 2012, aplicada aos colaboradores da governança por uma empresa especializada
que, com sua expertise, atua no fortalecimento e alongamento nas regiões do corpo que concentram maior demanda nesta atividade profissional.
Quem aprecia futebol teve garantidas as partidas semanais com os colegas, graças à locação de campo society e
reserva de horário que a empresa proporciona aos atletas,
bem como o apoio nos campeonatos.
O ano de 2012 foi também marcado pela formação de
grupos especiais que requerem um acompanhamento da
saúde mais de perto, a exemplo dos hipertensos, diabéticos, idosos, de gestantes e pessoas com sobrepeso. Este
último grupo participa do programa Prato Saudável, que,
além do relacionamento mais estreito com o médico, ga-

QUEREMOS VOCÊ
Em 2012, o programa de Valorização de Pessoas “Queremos Você” foi aperfeiçoado com o objetivo de reconhecer o engajamento do colaborador e sua identificação
com a cultura da empresa por meio de diversas atividades.
A meta é levar qualidade de vida à equipe, propiciando
melhores condições de trabalho, um ambiente harmônico
de convivência e satisfação pessoal pelo tempo dedicado
à empresa.
PROGRAMA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR)
Entre as ações do Queremos Você está o Programa
Participação nos Resultados (PPR), benefício que há três
semestres é pago a um grande número de colaboradores
e reforça o compromisso do grupo Royal Palm em promover iniciativas que os motivem.

TABELA 1

ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA
Conversando 2º Fase

Residence & Tower

Plaza

Total

Sugestões Aprovadas

71

132

203

R$ 80.519

R$ 415.810

R$ 496.329

Investimento
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nha ainda a orientação da nutricionista do hotel,
que dá dicas de dieta e de conduta alimentar para
a conquista de uma rotina de alimentação mais regrada.
Além desse trabalho corpo a corpo da equipe de
saúde com os colaboradores, o grupo Royal Palm
oferece apoio psicológico, Caminhada Royal, quick
massage, campanha de doação de sangue e vacinação contra gripe, entre outras iniciativas em prol
da qualidade de vida.

Toda vez que o Royal
Palm é elogiado,
recebe um prêmio
ou é reconhecido
pelos bons serviços
que presta, a
celebração da vitória
é compartilhada com
os colaboradores,
peças-chaves do
sucesso da empresa

ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA
Para manter o padrão de serviços Royal Palm, a
administração participativa é fundamental. A fim de
definir o nível de qualidade e o sucesso da empresa, a estrutura organizacional é determinada a partir
da inversão da pirâmide. O cliente fica em primeiro
lugar, no topo, e em seguida vêm todos os que trabalham
para ele, começando por quem tem mais contato com o
hóspede, passando pelos gestores até chegar à diretoria.
Para o bom funcionamento da pirâmide, a administração participativa é colocada em prática em diversos momentos do trabalho: Reuniões de Qualidade; Conversando 1ª Fase, Integrando com a Madrugada; Conversando 2ª
Fase e Comitês de Trabalho.
Nas Reuniões de Qualidade, bimestralmente, cada departamento e a gerência se encontram para apresentar indicadores de qualidade e planos de ações para melhorias.
O Conversando 1ª Fase é um programa de comunicação interna com todos os colaboradores que acontece semestralmente nos períodos diurno e noturno. É uma prestação de contas das ações ocorridas no empreendimento
e informa a equipe sobre as estratégias futuras da empresa
referentes a ações voltadas aos clientes, às pessoas e infraestrutura. O programa é tão bem-sucedido e surte tão
surpreendente efeito que chegou à 21ª edição em 2012.
Semestralmente, o Integrando com a Madrugada consiste em reuniões que contam com a presença das chefias
e da diretoria. O objetivo é conhecer as demandas e sugestões dos colaboradores que atuam de madrugada no
hotel.
Há ainda o Conversando 2ª Fase, reunião na qual a
diretoria abre espaço para sugestões vindas de todos os
departamentos que indiquem melhorias em processos,

atendimento e ambiente
de trabalho.
Os Comitês de Trabalho completam a administração participativa, com
atuação nos seguintes
focos: Responsabilidade
Social, Meio Ambiente,
Antiquebra, Cipa, entre
outros.

CELEBRAÇÃO DE
VITÓRIAS E
RECONHECIMENTO
DAS PESSOAS
Toda vez que o Royal
Palm é elogiado, recebe um prêmio ou é reconhecido pelos bons serviços que
presta, a celebração da vitória é compartilhada com os
colaboradores, peças-chaves do sucesso da empresa. Recordes de faturamento, inauguração de um novo espaço
ou serviço ou qualquer outro mérito no qual o empreendimento foi destaque é festejado, antes, junto da equipe.
A rede utiliza diversos canais para constantemente celebrar com seu time: Troféu Exemplo para o departamento;
Estagiário, Aprendiz e Gestor do Semestre, Projeto Bem-Vindos, para filhos de colaboradores, e Colaborador Destaque do Mês, projeto no qual quem foi referência em sua
área e cultivou a cultura da excelência recebeu honrarias.
Também semestralmente, a empresa divulga no programa “Conversando 1ª fase” os colaboradores que receberam o maior número de elogios nos Guest Comments
(comentários dos hóspedes) e os destaca com homenagem e brindes especiais.
Há ainda o Projeto Pré-Aposentadoria, no qual fazemos
questão de ressaltar a aposentadoria em 2012 de Neide
Fusara dos Santos – Governança – Plaza, e de Adelaine
Gonçalves Franscisco – Cozinha –, que depois de décadas
de bons serviços prestados ao hotel, tiveram suas histórias
de vida profissional reconhecidas com bastante carinho
pelo empreendimento.
Também como forma de reconhecimento do bom desempenho de seus colaboradores, ao longo de 2012, o
grupo Royal Palm promoveu 202 pessoas, dando prosse-
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guimento ao Plano de Carreira traçado pela empresa.
SOCIOAMBIENTAL
As iniciativas em prol da sustentabilidade e proteção ao meio ambiente do Royal Palm vêm de longe
e há um histórico de reconhecimentos nos últimos
anos. Elas buscam inovações com foco na geração
mínima de impacto ambiental, social e econômico
de todas as atividades corporativas.

A gestão de
resíduos é a
mais recente
iniciativa de
sustentabilidade,
no entanto, o
Royal Palm tem
uma tradição em
investir nesta área

NA VANGUARDA DA GESTÃO
PROFISSIONAL DOS RESÍDUOS
Em 2012, dando seguimento aos programas
que buscam sustentabilidade e preservação ao meio ambiente, o resort deu um importante passo: contratou uma
empresa de gestão ambiental que faz análise de resíduos,
projetos de criação de subprodutos com vistas ao menor
descarte, palestras de conscientização para colaboradores
de todos os setores do hotel, entre outros trabalhos que
visam a reciclagem.
A iniciativa de vanguarda tornou o Royal Palm um dos
pioneiros no setor hoteleiro do país a cumprir as medidas
de proteção ambiental estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2014.
A contratação terceirizada para gestão dos resíduos concretiza um plano iniciado no hotel um ano antes,
quando criou-se o Comitê do Meio Ambiente. Integrado
por colaboradores de vários departamentos do resort, o
grupo tem por objetivo conscientizar o universo de mais
de 800 colaboradores para a preservação da natureza. Aos
poucos, os colegas assimilam as condutas que progressivamente se tornam rotina no seu dia a dia de trabalho e
também em casa.
DOCUMENTO REGISTRA
ENCAMINHAMENTO DO LIXO
Entre os serviços realizados está a documentação do
encaminhamento de todo o lixo do hotel, disposta num
relatório mensal que discrimina, em números, as quantias
de material orgânico, reciclável e o que não pode ser recuperado. Em um ano de nova gestão, as margens percentuais do conteúdo aproveitado têm crescido gradativamente, enquanto a quantidade do teor misturado descartado

no aterro sanitário diminui.
Essa via de mão dupla atesta
o aumento gradual da participação dos colaboradores na
nova forma de lidar com os
resíduos.

ROTINA ORGANIZADA
E HIGIÊNICA
A gestão de todos os resíduos de todos os setores,
inclusive o óleo de cozinha,
ocorre diariamente no hotel.
Mais de 95% do resíduo orgânico do hotel vai para compostagem, incluindo alimentos
e restos de podas e jardinagem. O mix é processado na
empresa e se transforma em adubo orgânico, utilizado na
horta comunitária da empresa parceira, que disponibiliza
os legumes e verduras para famílias em vulnerabilidade social do entorno de onde está localizada.
VALOR DA RECICLAGEM
Não é só o material orgânico do hotel que a empresa reutiliza. Restos de madeira, plástico, vidro, papelaria
e outros resíduos são reaproveitados na produção de diferentes tipos de objetos, que vão de móveis a sacos de
lixo, numa margem média de reciclagem que beira os 85%.
Muitos desses subprodutos são expostos aos colaboradores do hotel durante as palestras que orientam sobre o valor da reciclagem, o que gera curiosidade, admiração, incentivo e maior envolvimento dos colaboradores em todo
o processo.
TRADIÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
A gestão de resíduos é a mais recente iniciativa de sustentabilidade, no entanto, o Royal Palm tem uma tradição
em investir nesta área. Entre as ações de maior destaque
está a implantação no Royal Palm Plaza de um moderno
sistema de ar condicionado que dispensa óleo lubrificante
e utiliza gás refrigerante que não agride a camada de ozônio; diminuiu em 50% o consumo de energia elétrica.
A inovação rendeu ao grupo em 2011 o Jacaré de Prata
no Prêmio Caio Sustentabilidade e, em 2012, a menção
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honrosa Giftts, concedida pelo Preferred Hotel Group a
projetos hoteleiros de responsabilidade socioambiental
pelo mundo.
Além do projeto do ar condicionado, o Royal Palm
substituiu, nos quatro hotéis da rede, a iluminação para
lâmpadas de LED, que garantem 80% de economia de
energia elétrica. Outra importante iniciativa foi a conversão do gerador a diesel do hotel para o sistema dual, de
óleo diesel e gás natural, que representou uma diminuição
da poluição em dez vezes. E os programas sustentáveis
do hotel também envolvem o hóspede, que é convidado
a proteger o meio ambiente por meio de indicações de
condutas desde o apartamento até as atividades recreativas na área de lazer.
DESTAQUE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL
Envolver-se com causas sociais e assim contribuir para
um mundo melhor é inerente ao Royal Palm, que nestes
15 anos nunca deixou de atentar para a sua responsabilidade social. A rede de hotéis cresce e as ações beneméritas e encorpadas com calor humano acompanham esse
desenvolvimento, distribuindo seus esforços e atenção à
comunidade do entorno e a outros pontos da cidade, promovendo programas que atingem crianças, jovens, adultos e idosos.
O que não faltam são parcerias com instituições beneficentes, numa troca em que todos saem ganhando. De
um lado, o Royal Palm contribui disseminando seu conhecimento de alta hotelaria por meio de colaboradores voluntários e também viabilizando eventos promovidos pelas
entidades ao oferecer, além de cortesias e descontos, toda
qualidade nos espaços e serviços que dispõe. De outro
lado, o grupo se orgulha por poder ajudar a aumentar a
qualidade de vida da comunidade com o que melhor sabe
fazer: servir.
A atitude do Royal Palm de também trabalhar visando
o bem do próximo foi reconhecida pelo Preferred Hotel
Group, que prestigiou o grupo ao conceder a menção
honrosa Giftts pela criação e manutenção de programas
de aprendizagem educacional para aspirantes à hotelaria.
Para se ter uma ideia da importância da homenagem, o
alcance global do Preferred Hotel Group se estende para
mais de 85 países e representa mais de 650 dos melhores
hotéis e resorts com serviços em todo o mundo.

PÁSCOA BENEFICENTE
O encantamento reinou durante o feriado da Páscoa
em 2012 para 300 crianças de baixa renda assistidas pela
Fundação Douglas Andriani e da Associação Amigos da
Criança, comunidades do entorno do Royal Palm Plaza
Resort, em Campinas. Colaboradores voluntários do Royal
Palm promoveram atividades que literalmente adoçaram
a manhã da criançada, que se divertiu numa grande festa
realizada no Miniville.
Teve cama elástica, pintura de rosto, escultura em bexiga, teatro, brincadeiras, lanche, sorvete e ovos de Páscoa,
tudo com a presença da coelhinha Fofa Flor, do papagaio
Capitão Currupaco Paco e do cachorro Comandante Átila.
NATAL ENCANTADO
Em mais uma ação que enfatizou o voluntariado dos
colaboradores, o grupo Royal Palm organizou, às vésperas
do dia 25 de dezembro de 2012, uma tarde de brincadeiras e entretenimento para as 400 crianças da Associação
Amigos da Criança (AMIC), entidade beneficente de cunho
social de Campinas. Foram propostas vivências divertidas
com a companhia de teatro Galhofas e Dramas, visita do
Papai Noel e dos personagens do Miniville. Os pequenos
tiveram ainda pinturas, distribuição de brindes, brinquedos
infláveis, decoração festiva com bexigas e outras brincadeiras.
“A festa e a fartura em comida, guloseimas, brinquedos,
alegria e carinho que as crianças recebem com o trabalho voluntário do pessoal do Royal Palm são inesquecíveis.
Sem falar que o evento deste Natal vai render para o resto
do ano novo. Um voluntário do hotel observou que as telhas das quais precisávamos para cobrir uma sala e ampliar
o atendimento a mais crianças eram as mesmas que estavam sendo substituídas pelo resort. Ganhamos do hotel as
telhas em ótimo estado e as tintas para as paredes e assim
criamos em torno de mais 30 vagas no berçário. E ainda
sobraram telhas e vamos estudar como vamos usá-las.”
Marta Maria dos Santos Nonato
Oficineira do programa socioeducativo da AMIC
JOVEM APRENDIZ
Iniciado em 2003, o programa Jovem Aprendiz forma e
oferece o primeiro emprego para muitos jovens, em par-

INSIGHTCASE STUDIES

MAIO/JUNHO 2013

48

ceria com instituições profissionalizantes. O Royal Palm
investe anualmente em 23 jovens, ensinando-os todas as
atividades exercidas dentro de um hotel. O grupo administra a passagem de cada participante em diversos segmentos de atuação, desde a área de hospedagem até administração, passando pela gastronomia, serviços de A&B
(Alimentos e Bebidas). Desta forma, o jovem ganha uma
visão privilegiada do mundo da hotelaria e pode escolher,
com base numa experiência concreta, a profissão que almeja seguir.
A atenção do hotel ao jovem chega até a família, que
acompanha a evolução profissional do filho mediante reuniões periódicas entre a família, a entidade de ensino profissional e o hotel.
As entidades parceiras ao Royal Palm são: Casa de
Aprendizado Doméstico Sant´Ana, Centro Social Presidente Kennedy e Senac.

O grupo de jovens recebe informações e vislumbra
oportunidades de trabalho expostas pela equipe de colaboradores Royal Palm. O sucesso do encontro é tão grande que cresce vertiginosamente a cada edição. O evento
de estreia, em 2009, concentrou 120 jovens, o que representa um aumento de 316% em 2012.

ROYAL JOVEM
Oportunidades de trabalho na hotelaria e no turismo há
quatro anos, o Royal Palm Hotels & Resorts promove o
Royal Jovem, workshop anual de profissões que nasceu
inspirado nos principais programas de aprendizagem promovidos pelo empreendimento e na experiência e afinidade com o público dessa faixa etária numa convivência que
completa dez anos, desde que o Royal Palm iniciou-se no
programa Jovem Aprendiz.
O evento, que geralmente se prolonga por uma manhã
inteira, atraiu em 2012 mais de 500 adolescentes e jovens
de comunidades locais, trazidos por nove entidades parceiras de ensino profissionalizante. O convite para a participação no evento foi estendido aos filhos e parentes próximos dos colaboradores com idade adequada à proposta.
O fato do resort chamar e receber familiares no
workshop deixou os colaboradores diretamente envolvidos bastante orgulhosos. Que o diga o técnico em refrigeração Francisco Sarmento Souza, há 6 anos no rol de
colaboradores Royal Palm. “Avisei meu filho Abner, de 14
anos, e minha sobrinha Raiane, de 13, e eles participaram
com muita empolgação. Essa oportunidade possibilita que
os familiares convivam e conheçam nosso ambiente de
trabalho, dá valor à família do colaborador e abre portas
para que nossos parentes ingressem neste mercado de
trabalho tão promissor”.

O Royal Jovem é atualizado ano a ano, mas geralmente
a estrutura é composta por palestra de um profissional do
segmento de turismo e hotelaria, workshops simultâneos
ministrados por dezenas de colaboradores voluntários, feira
de profissões que expõe as possibilidades de trabalho que o
segmento da hotelaria oferece, lanche e atividades recreativas promovidas pela equipe de voluntários do hotel.
Por meio da iniciativa, o grupo Royal Palm coparticipa
do objetivo das instituições de preparo profissional em levar oportunidades para jovens de baixa renda por meio da
inclusão social e profissional. Os projetos com os jovens
também garantem ao hotel a possibilidade de identificar
futuros profissionais para a sua área de atuação.
Nove entidades de educação profissionalizante parceiras do Royal Palm já participaram do Royal Jovem: Centro
Kennedy, Casa Sant´Ana, Cidade dos Meninos, Centro Comunitário Irmão André (Cecoia), Centro Promocional Tia
Ileide, Grupo Primavera, PROGEN, e mais recentemente, o
Instituto Nextel e a Fundação Bradesco.

“Participei de dois workshops do Royal Jovem por meio
do Centro Kennedy e depois realizei o sonho de ser Jovem Aprendiz no resort. A ideia de trabalhar no hotel me
encantava pelo tamanho das oportunidades profissionais.
Depois de dois anos atuando no hotel e conhecendo o
funcionamento de diversos setores da empresa, fui contratado e hoje posso dizer com muito contentamento: sou
colaborador.”
Eduardo dos Santos da Silva, 18 anos
Trabalha no Arquivo Central do Grupo Arcel.

“O projeto Royal Jovem é muito bem estruturado para
atender aos jovens que estão iniciando a vida profissional. Durante o evento são apresentadas inúmeras oficinas
e palestras profissionais muito produtivas e construtivas,
além da abordagem motivacional que é o ponto chave
para o público jovem. Para a turma do Instituto Nextel, a
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FIGURA 4

INVESTIMENTO EM PESSOAS NO ANO DE 2012
Qualidade de Vida .......................................................................... Total R$ 87.065,00
Atendimento Médico

Outros ................................................ Total R$ 15.066.715,00

6.400

Esporte

R$ 12.000,00

Ginastica Laboral

R$ 26.400,00

Segurança do Trabalho

R$ 48.665,00

Desenvolvimento

R$ 14.963.698,00

Impostos Sociais
Taxa de Turismo

R$

Indicadores RH
Colaboradores

756

Estagiários

35.824 h

R$ 648.169,09

103.017,00

Capacitação e Desen. Profissional
Horas Treinamento

42

Homens

512

Mulheres

344

Aposentados

14

Aprendizes

23

Terceirizados

21

Rotatividade

40,94%

Acidentes de Trabalho

21

Responsabilidade Social............................................ Total R$ 563.139,00
Perfil da Equipe - Tempo de Casa
Boldrini - Guest Comments

R$

8.983,00

Centro Kenedy

R$ 48.000,00

Creche Mãe Cristina

R$

Espaço para Eventos

R$ 160.120, 00

Gestão de Resíduos

R$ 141.268,00

Orquestra Sinfônica de Campinas

R$ 111.010,00

Royal Comunidade

R$ 25.000,00

Royal Jovem

R$ 65.878,00

2.880,00

Reconhecimento .........................................................Total R$ 725.005,00
Brindes dos Recordes

R$ 13.390,00

Comemorações Especiais

R$ 202.905,00

Destaque do mês

R$ 26.030,00

PPR

R$ 482.680,00

Até 1 ano
01 a 05 anos
Acima de 6 anos

24%

30%

47%
Idade
Acima de 55 anos

03%

Até 25 anos

35%

De 26 a 40 anos

47%

De 41 a 55 anos

15%

202

Promoções

PPR
Benefícios .......................................................................Total R$ 3.941.063,00
Alimentação

R$ 1.236.107,00

Cesta Básica

R$ 481.854,00

Saúde

R$ 989.642,00

Seguro de Vida

R$

Transportes

R$ 1.188.949,00

R$ 482.680,00

PPR 2011
PPR 2012

R$ 346.232,00

44.511,00

Salários ........................................................................... Total R$ 19.718.990,00

Conversando 2a fase

Aprendizes

R$

219.948,00

CONVERSANDO 2ª FASE

RESIDENCE & TOWER

PLAZA

Bolsa Estágio

R$

359.517,00

SUGESTÕES APROVADAS

71

132

203

Folha de pagamento

R$ 19.139.525,00

R$ 80.519,00

R$ 415.810,00

R$ 496.329,00

INVESTIMENTO

TOTAL
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programação do evento despertou muito interesse pelas
profissões de atendimento, o que só fortaleceu o curso
desenvolvido em nosso projeto”
Juliana Montouro Alves
Coordenadora social do Instituto Nextel
“Os alunos encararam o evento com uma grande novidade que abriu o leque de possibilidades profissionais. Na
Fundação eles aprendem sobre a área administrativa e no
workshop esse tópico e muitos outros foram abordados
por profissionais bastante experientes. A participação no
Royal Jovem contribuiu imensamente para o enriquecimento do aprendizado dos alunos”
Solange Silva Habitante,
Orientadora da Fundação Bradesco
APOIO CULTURAL E INSTITUCIONAL
ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL DE CAMPINAS (OSMC)
Em 2012, o Royal Palm manteve a cortesia em hospedar
gratuitamente músicos integrantes e convidados da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC), numa
iniciativa que exalta e preserva a cultura da cidade. Foram
162 noites de hospedagem ao longo do ano.
FUNDAÇÃO FEAC
A Noite Especial FEAC acontece há 12 anos no Royal
Palm Plaza. Realizado em parceria com instituições conveniadas, o evento tem como objetivo a captação de recursos em benefício das entidades parceiras. O evento, que
recebe anualmente cerca de 900 convidados, é composto
por rodadas de bingo com sorteios eletrônicos de prêmios
de alto padrão – incluindo um carro zero quilômetro – e
serviço completo de buffet com jantar e bebidas.
ACADEMIA CAMPINENSE DE LETRAS
A entidade comemorou o aniversário de 56 anos de
fundação com um almoço no Royal Palm Plaza para 45
pessoas, entre diretoria e Conselho de Amigos, no dia 17
de maio. O empreendimento contribuiu com a Academia
também oferecendo cortesia de hospedagem no resort
para palestrantes convidados ao longo de 2012.

ADACAMP
O Royal Palm Plaza colaborou com a Adacamp (Associação para o Desenvolvimento de Autistas em Campinas) ao receber 150 pessoas em agosto no restaurante
Terraço Gourmet para a tradicional feijoada beneficente
da entidade que teve por objetivo angariar recursos para
a instituição. Das três edições do evento, as duas últimas
ocorreram no hotel.
GRUPO PRIMAVERA
O Royal Palm Plaza contribuiu com o Grupo Primavera viabilizando o encontro “Toda Mulher Precisa Saber”, que reuniu
mais de cem voluntárias formadoras de opinião no restaurante
Terraço Gourmet, em maio. O evento consistiu em almoço,
ciclo de palestras e desfile de moda e teve por objetivo obter
recursos e aumentar a visibilidade para a entidade.
CENTRO INFANTIL BOLDRINI
A fim de incentivar que o hóspede participe da avaliação
sobre os serviços prestados por meio da resposta ao Guest
Comments, os hotéis Royal Palm Residence e Royal Palm
Tower anunciam aos clientes a doação de R$ 3,00 – feita pelos empreendimentos – para cada questionário preenchido. O Boldrini, que recebe a doação mensalmente,
mantém o hotel informado sobre suas obras de expansão
e novidades em tratamentos dos pacientes com câncer.
No total, foram doados R$ 8.983,00 em 2012.
O Royal Palm apoiou o Boldrini também na cessão do
espaço e serviço de buffet a um preço diferenciado para
realização do jantar Braços Abertos, evento que em 2012
promoveu a 10ª edição e que nos últimos sete anos acontece no Royal Palm Plaza.
O Royal Palm atua em benefício dos que mais precisam
além dos eventos, com ações também no dia a dia. É de
praxe o empreendimento fazer a substituição de materiais
de decoração, maquinário e enxoval periodicamente para
manter o perfil luxuoso dos hotéis. Os objetos trocados,
em ótimo estado de conservação, são doados. Em 2012,
vários utensílios e enxovais dos hotéis foram repassados
para o Hospital Irmãos Penteado, para a Associação Amigos da Criança (AMIC), para o Lar dos Velhinhos de Campinas e para o Instituto Boldrini.
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“A parceria com o Royal é de fundamental importância para o Boldrini, que pode manter o já tradicional jantar
Braços Abertos no seu calendário anual de atividades e
continuar atraindo o apoio da sociedade e dos formadores de opinião. Da mesma forma, a receita obtida com a
doação mensal dos guest comments dos hotéis ajuda na
manutenção do hospital, que tem 40% do seu custeio coberto por intermédio de doações.”
Fábio Giangrande
Relações institucionais do Centro Infantil Boldrini
“Quando deparo com os eventos sociais no Royal Palm,
tenho o mesmo carinho e dedicação que com os demais
clientes. Oferecemos às entidades o luxo e a infraestrutura de sempre. É gratificante trabalhar numa empresa que
abre mão do lucro e ocupa a sua agenda e espaço ajudando quem precisa. Iniciativas como essa nos incentivam e
trabalhamos com orgulho.”
Samira Cury
Coordenadora de banquetes sociais
do Royal Palm Hotels & Resorts
METAS PARA 2013
SOCIAIS
• Royal Jovem – na 5ª edição – ampliar o número de

jovens e instituições participantes. O foco são os aprendizes e jovens participantes de programas sociais ligados às
instituições parceiras
• Royal Comunidade – parceria com as instituições
do nosso entorno em ações sociais pontuais (Páscoa e
Natal)
Fortaleceremos ainda mais a parceria com a Creche
AMIC – Monte Cristo, através de voluntariado em mutirões e trabalhos específicos organizados por necessidade
• Incentivo à participação de colaboradores no projeto
“Supletivo Virtual” vinculado ao FOHB
• Formalização da parceria com a Associação Brasileira
Terra dos Homens – Contra a exploração Sexual de crianças e adolescentes.
METAS AMBIENTAIS
• Ampliação da captação de água da chuva para uso
nos Jardins
• Implantação de Controladores de demanda nas cabines de distribuição de energia dos hotéis
• Instalar coletores de pilhas/baterias
• Intensificar o número de palestras para atingir a totalidade dos colaboradores e familiares.

Angela Landmann é diretora de Recursos Humanos; Vanila Perin é estagiária de RH; Flávia Possani é gerente de Marketing e Marcela
Fernandes é analista de Marketing da Royal Palm Hotels & Resorts.
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MOVING
Fernando Stein / Paulo Ratinecas

SERVIÇOS INOVADORES
FACILITANDO A MOBILIDADE URBANA
Presente no mercado desde 1998, através da Administradora Gaúcha de Estacionamento
Ltda. (AGE), a Moving conta, hoje, com quase 75 unidades em Porto Alegre (Região
Metropolitana e em outras cidades do Rio Grande do Sul) e com operações nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro.

A Moving investe no desenvolvimento e aperfeiçoamento do setor de estacionamentos e serviços. O seu objetivo é desenvolver ambientes para prestação de serviços
a usuários de estacionamentos, dessa forma facilitando a
mobilidade e valorizando o tempo das pessoas, além de
potencializar a rentabilidade das áreas e dos empreendimentos administrados.
A empresa atua com um marketing dual, pois tem foco
em dois públicos distintos. Os primeiros são os seus clientes corporativos, com quem tem contratos de utilização
de espaços, terrenos, concessão para operação de serviços e, na sequência, estão os clientes finais, que utilizam
seus serviços no dia a dia.
NORTEADORES ESTRATÉGICOS
NEGÓCIO
“Facilitar a mobilidade.”
MISSÃO
“Transformar áreas em ambientes de serviços, gerando
praticidade e rentabilidade, através do desenvolvimento de
pessoas e processos.”
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VISÃO
“Crescer buscando rentabilidade acima da média do
segmento, desenvolvendo práticas sustentáveis.”
CONCEITO
O objetivo da Moving é desenvolver serviços que facilitem a mobilidade do cliente do estacionamento e maximize a rentabilidade dos empreendimentos administrados.
CERTIFICAÇÃO ISO 9001
A Moving, por objetivar, constantemente, melhorar o
seu padrão de atendimento e seus processos, tornou-se a
primeira empresa do ramo de estacionamentos a obter a
certificação ISO 9001.
ATUAÇÃO EM DIVERSOS SEGMENTOS
> Shoppings
> Instituições de ensino
> Supermercados
> Prédios comerciais
> Terrenos
> Hospitais
Alguns dos serviços e produtos em parte das suas operações:
MOVING BIKE
Nos estacionamentos Moving localizados próximo a
parques, a empresa disponibiliza bicicletas para seus clientes passearem ou se locomoverem para locais um pouco
mais distantes dos estacionamentos.
MOVING WI-FI
Área com acesso livre à internet para os clientes.
SERVIÇOS E ATENDIMENTO DIFERENCIADOS:
COMODIDADE E CORDIALIDADE
Atendentes com guarda-chuvas em locais abertos, carregamento de celulares e serviço de troca de pneu são
alguns dos diferenciais que passaram a fazer parte do cotidiano da Moving. O objetivo é proporcionar mais conforto,
comodidade e condições de melhor mobilidade nos compromissos e no lazer.

AIR PARK
A Moving locou a antiga sede de uma empresa nas proximidades do aeroporto, para desenvolver a sua operação-conceito e para servir aos usuários que se deslocam ao
Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O transporte
dos clientes é executado através de sistema de van. Neste
espaço, a Moving oferece todos os seus serviços inovadores.
CENÁRIO COMPETITIVO: O TRANSPORTE URBANO
INTERFERINDO NA MOBILIDADE DAS PESSOAS
Porto Alegre possui uma frota urbana com cerca de
um veículo para cada 2,1 habitantes, assim distribuídos:
574.333 automóveis, 74.930 motocicletas, 17.168 caminhões e 6.193 ônibus, totalizando 672.624 veículos.
O transporte nas ruas e avenidas da cidade vem demonstrando sinais de saturação durante a última década.
Apesar das diversas mudanças de tráfego já realizadas, os
engarrafamentos ainda são constantes nas principais avenidas da cidade nos horários de pico.
Trajetos relativamente curtos demoram a ser percorridos. Um teste e tanto de paciência para os condutores,
considerando que o tempo tem se tornado curto para a
diversidade de tarefas atribuídas aos trabalhadores atualmente. Seguidamente compromissos são atrasados pelo
trânsito da capital.
A utilização da bicicleta como meio de transporte é
uma opção difícil, devido ao clima e à falta de estrutura da
cidade. A Prefeitura de Porto Alegre tem uma ação, denominada Transporte Sustentável, que visa prover a cidade de
uma rede cicloviária. Essa ação tem previsão de execução
de 18 km de ciclovias definidas pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI), que foi concluído em dezembro de
2007. A finalidade é que a rede integre os principais eixos
viários da cidade.
O transporte público de Porto Alegre é baseado em
ônibus, uma linha de transporte suburbano com seis estações na área territorial do município, táxis e lotações,
inexistindo o metrô nas principais áreas urbanas (o metrô
de superfície que hoje opera serve apenas parte da região
metropolitana).
Com o aumento de renda da população e a facilidade
de crédito, o crescimento da frota de veículos tem sido
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extraordinário. Isso tem criado problemas para a
mobilidade das pessoas, pois por consequência
encontram, cada vez mais, dificuldade para estacionar seus veículos conforme sua conveniência.
Esse fato implica uma crescente demanda por estacionamentos pagos. Portanto, esse mercado está
se desenvolvendo, com o surgimento de redes profissionalizadas, mas, por outro lado, proliferam estacionamentos irregulares ou sem as devidas condições técnicas e de segurança.

A liberdade de
ser independente
permitia a
possibilidade de uma
guinada em direção a
uma nova trajetória
para a empresa

ESTACIONAMENTO: MERCADO
EM EXPANSÃO, SEM DIFERENCIAÇÃO
Porto Alegre tem, aproximadamente, 400 estacionamentos, entre regulares e irregulares, que recebem diariamente milhares de veículos que buscam um local com
segurança e agilidade. Ou seja, um lugar onde os usuários
deixem seus automóveis por um tempo e possam ir cumprir seus compromissos pessoais e profissionais.
O setor, com um acelerado crescimento, deixou de ser
um negócio para iniciantes. Grandes redes estão surgindo
e modernizando o ramo com refinadas técnicas de gestão,
alta tecnologia em seus equipamentos, sistemas de segurança, qualificação e treinamento para as equipes.
O negócio tem foco em terceirização ou gestão dos
espaços de estacionamentos de polos comerciais, hospitais, supermercados, faculdades, condomínios, garagens,
terrenos etc. Outra esfera de atuação é a de serviços prestados para eventos, shows e festas. Cada empresa, com
suas características peculiares, privilegia determinados nichos. Entretanto, existe pouca diferenciação nos serviços
prestados.
O GRAVE PROBLEMA QUE SE
REVELOU UMA GRANDE OPORTUNIDADE
A Administradora Gaúcha de Estacionamento (AGE)
iniciou suas operações no fim da década de 1990 sendo
cessionária da marca Estapar nos estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina. A Estapar é a maior e mais reconhecida rede de estacionamentos da América Latina,
operando mais de 150 mil vagas nas principais cidades
brasileiras.
No fim de 2008, os fundadores da Estapar venderam a
empresa a um banco de investimentos. A AGE foi procurada

pelos novos proprietários
da marca, que propuseram adquiri-la. A AGE tinha as seguintes alternativas: vender a totalidade
da operação, ou seja, a
pessoa jurídica e seus
contratos corporativos
para a nova empresa ou
então criar uma nova
marca e passar a atuar de
forma independente.
Contrariando frontalmente as expectativas de seu interlocutor, a decisão da Administradora Gaúcha de Estacionamento foi a de seguir independente.
Um desafio e tanto, pois estava deixando de representar
a maior empresa da América Latina do segmento. Então,
como continuar a crescer sem essa marca? Como os atuais clientes corporativos e o mercado leriam essa decisão?
Quando os novos proprietários da Estapar foram informados do não interesse da AGE em vender a operação
no Rio Grande do Sul, notificaram formalmente a empresa
que deixasse de utilizar a marca Estapar no prazo preestabelecido contratualmente, de 180 dias, o que culminaria
no mês de abril de 2010.
Um tempo absolutamente fora dos parâmetros tradicionais para criação, planejamento e implantação de uma
nova marca em qualquer segmento, para análise e decisão
de qual a melhor estratégia de transição entre a marca utilizada por tanto tempo e a nova marca.
Os usuários de estacionamentos, a opinião pública e,
principalmente, os clientes corporativos, conheciam há
dez anos as operações da AGE através da Estapar, e agora haveria uma significativa modificação. Outro nome,
outra marca deveria ser gerada. O que certamente seria
interpretado e percebido como uma mudança geral: a
empresa, seus donos, valores, qualidade etc. Um enorme
percalço.
A primeira e mais importante decisão da empresa foi a
formação de um comitê estratégico de emergência, composto por conselheiros externos e diretores da AGE. Uma
rápida mas profunda e dedicada sequência de encontros
em Porto Alegre e São Paulo permitiu chegar à conclusão
de que o aparente entrave era, na verdade, uma extraordi-

MOVING

TRANSPORTE
55

nária oportunidade. Um desafio estupendo.
Esta circunstância aparentemente adversa acabou satisfazendo uma inquietação antiga na Administradora
Gaúcha de Estacionamento. O desejo latente de estabelecer uma plataforma coerente e consistente de atuação
sustentável, incrementando suas já embrionárias práticas
de governança.
A liberdade de ser independente, paradoxalmente, permitia a possibilidade de uma guinada em direção a uma
nova trajetória para a empresa. Nascia a oportunidade de
prestar novos e importantes serviços, de maneira inovadora. Um jeito singular de atender, indo ao encontro de um
mercado que tinha necessidades e desejos que estavam
sendo solenemente ignorados.
POSICIONAR-SE PARA SE DIFERENCIAR
Seria necessário criar outra identidade, um novo posicionamento mercadológico e institucional. Não era
somente uma nova marca que deveria ser construída e
comunicada, mas uma nova postura profissional e de relacionamento precisava ser desenvolvida junto aos diferentes públicos com quem a empresa tem negócios e para
quem presta serviços. A intenção era deixar de ser mais
uma entre as empresas que ofereciam serviços de estacionamento (park: palavra em inglês que significa estacionar,
passou a ser uma expressão utilizada em grande parte das
marcas das empresas de estacionamento), e se especializar em serviços para as pessoas poderem se movimentar
com mais conforto. Ou seja, mudar o seu foco do objeto,
carro, para o indivíduo, pessoa.
INOVAR EM SERVIÇOS QUE AGREGUEM VALOR
Os seus clientes corporativos e consumidores finais
deveriam ser surpreendidos com ações que oferecessem
uma percepção superior de valor. Era preciso implementar
processos sutis que viabilizassem reversões singulares no
atendimento. Em um setor com poucos diferenciais, era
fundamental inovar. Criar serviços com uma utilidade real
era um desafio e tanto a ser perseguido.
MANTER E CONQUISTAR MERCADO
Manter os contratos com os clientes corporativos se
mostrava essencial. Um grande objetivo que presumia um
árduo trabalho. Pois, por mais que as empresas tivessem

contratos com a AGE, anteriormente existia a Estapar,
uma marca que lhes transmitia respaldo. A Administradora Gaúcha de Estacionamento não tinha um dimensionamento exato do valor da marca para esses clientes. Mas
acreditava que o princípio do novo iria se impor quando se
revelasse o seu novo conceito, a sua identidade. O contato e a transparência comercial pautariam as suas relações,
portanto, deveria se focar a manutenção desses clientes e,
paralelamente, fortalecer-se conquistando outros contratos corporativos. E, ainda, buscar uma maior fidelização de
seus consumidores finais.
IMPLANTAR UMA NOVA
MARCA E NOVO POSICIONAMENTO
A empresa precisava se planejar. A partir de seu posicionamento estratégico, deveria lançar sua marca e sua nova
proposta de valor.
INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES CORPORATIVOS
Além da proximidade com o cliente ser fundamental, a
sua proposta de valor deveria ser muito bem exposta para
os parceiros comerciais. O processo de relacionamento merecia ser fortalecido e intensificado com todos os
clientes corporativos. Primeiramente, para colocar a situação vigente, e depois, para apresentar a nova marca e o
ousado projeto de trabalho.
CRIAÇÃO DE INOVAÇÕES
Para a diferenciação e percepção de valor junto ao
mercado, a prioridade era a inovação. O que pressupunha
uma visão ampliada sobre o negócio. O posicionamento
fundamentado na criação de conceitos e serviços inéditos.
MAIOR AGRESSIVIDADE COMERCIAL
Uma identidade própria para a nova marca era premente. Era preciso ampliar o mercado de atuação, captar
novos negócios e buscar o crescimento, tanto no número de operações quanto na quantidade de clientes finais.
PLANEJAR “UMA NOVA EMPRESA”
Poucos dias depois de não ter aceitado a proposta de
compra, a direção da AGE se reuniu para elaborar um planejamento estratégico que contemplasse além de uma
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mudança de marca. A intenção era instituir uma forma
diferente de operar o negócio, inovando dentro do setor. Não representar mais a maior marca do segmento na
América Latina e continuar a crescer era o desafio. A opção da Administradora Gaúcha de Estacionamento deveria
se transformar com brevidade. O objetivo era iniciar 2010
renovada, tanto na marca como na forma de trabalhar.
Obstáculos que deveriam ser ultrapassados imediatamente. Em pouco mais de três meses deveria ser construída, além da nova marca, a “nova empresa”. O planejamento
deveria contemplar muito mais do que uma modificação
de marca. Era fundamental desenvolver um negócio realmente novo. Diferente.
FOCO DO SERVIÇO: GESTÃO
DE ESPAÇOS E MOBILIDADE URBANA
A análise de cenários, de mercado e de oportunidades
remeteu a importantes definições estratégicas. A empresa vislumbrou que o seu negócio era muito mais do que
estacionamentos. Enquanto os seus concorrentes se posicionavam em relação ao veículo que era estacionado,
identificou o seu negócio em “Facilitar a mobilidade das
pessoas”, ou seja, passaria a focar o seu serviço nas pessoas, e não em seus veículos. Não mais no ato de parar
o carro. Mas no processo de mobilidade como um todo,
onde parquear o carro é apenas uma parte, e não o fim.
“Quem estaciona não para...” Essa proposição nortearia
o seu negócio. A decisão ampliava, significativamente, o
horizonte de oportunidades e de serviços a serem oferecidos. Já a missão definida foi “Transformar áreas em ambientes de serviços, gerando praticidade e rentabilidade,
através do desenvolvimento de pessoas e processos”. O
que sinalizava que uma grande gama de outras possibilidades para os serviços e para transações com novos parceiros comerciais estava surgindo.
Os norteadores estratégicos proporcionaram a criação
de uma inovadora forma de condução da empresa. Novos
produtos e serviços seriam desenvolvidos e introduzidos.

Tudo com o objetivo de facilitar a mobilidade urbana, tendo como foco as pessoas, os clientes, a comunidade.
MAIS QUE MUDAR DE MARCA,
MUDAR O POSICIONAMENTO DO NEGÓCIO
Era preciso introduzir outro ponto de vista, que não estava a meio caminho, de onde só era possível ver dentro e
fora. Existiam mais dimensões que precisavam ser descobertas. A fim de contribuir estrategicamente na criação da
nova marca e assessorar o planejamento e a implantação
de um plano estratégico de marketing e comunicação, foi
contratada a empresa paulista Lucerna, um coletivo de
consultores em marketing e comunicação, para desenvolver todo o processo de branding, posicionamento, concepção de produtos e elaboração tática do plano.
As discussões foram muito além da simples escolha de
um nome para a empresa. As argumentações salientavam
que um dos seus principais diferenciais estava calcado na
sua preocupação com a questão da sustentabilidade e na
preocupação com a facilitação da mobilidade urbana. Os
estudos confirmaram que a empresa estava em sintonia
com um mundo em transformação, em mudança, em
movimento. Em meio a esse cenário, e tendo como proposta vivenciá-lo como protagonista - não apenas como
uma mera partícipe –, deveria buscar a sua denominação.
Nascia a Moving. Uma empresa em movimento, facilitando a mobilidade das pessoas, proporcionando serviços
ímpares em meio a um mundo em alta rotação.
MOVING. FACILITANDO A MOBILIDADE
URBANA EM UM MUNDO EM MOVIMENTO
O naming foi definido e a marca, concebida. Nada mais
consonante para posicionar a marca da empresa do que
uma pessoa em movimento. A sua imagem era exposta
através do pictograma universal que representa a figura
humana nas placas de sinalização de trânsito, o vulto saindo das placas como se tivesse ganhado vida, ganhando
movimento. A logomarca da nova empresa com o slogan,

BOXE 1

A Moving tem um posicionamento distinto das empresas que estão neste segmento, as quais estão direcionadas somente
ao veículo, ao estacionar (park).
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salientando para a compreensão das pessoas: “Moving.
Aqui você não para!”
A Moving passou a posicionar o seu serviço de estacionamento como um equipamento essencial para a qualidade de vida e para a valorização urbana e imobiliária.
O processo iniciou em outubro de 2009, e a mudança
de marca e a ambientação de todas as operações foram
planejadas para serem implantadas entre o Natal e o Ano-Novo. Ou seja, toda transformação deveria ocorrer nesse
exíguo prazo.
COMUNICANDO A MUDANÇA:
COMEÇANDO UM NOVO TIPO DE MOVIMENTO
Para comunicar o processo de mudança, foram realizados eventos com os funcionários e com os fornecedores.
Em ambas as ocasiões, foram salientadas que o envolvimento e o comprometimento dos públicos eram fundamentais para o sucesso da nova empresa. Uma forma
de comprometer tanto os seus talentos internos como o
grupo de empresas que dá suporte ao cotidiano das operações.
SERVIÇOS E PRODUTOS INOVADORES
A prioridade foi oferecer serviços e soluções que facilitassem a mobilidade. Além disso, era essencial salientar
o conceito e as práticas de sustentabilidade, garantindo
a preservação do meio ambiente, com processos e tecnologia singulares. Tudo para satisfazer os interesses dos
clientes e da comunidade. Os serviços foram criados de
acordo com a demanda e as necessidades e passaram a
ser implantados gradativamente tanto na rede de operações existentes como nas novas. E então começaram a se
destacar como bons diferenciais.
Algumas das singularidades inicialmente oferecidas em
parte das operações:

MOVING BIKE
Nos estacionamentos Moving localizados próximo
a parques, a empresa disponibiliza bicicletas para seus
Clientes passearem ou se locomoverem para locais um
pouco mais distantes dos estacionamentos.
SERVIÇOS E ATENDIMENTO DIFERENCIADOS:
COMODIDADE E CORDIALIDADE
Atendentes com guarda-chuvas nos locais abertos,
carregamento de celulares, troca de pneu são algumas
das peculiaridades que passaram a fazer parte do cotidiano da Moving . Com o foco do serviço dirigido à pessoa,
era preciso proporcionar a ela mais conforto, comodidade
e condições de melhor mobilidade em seus compromissos e no seu lazer.
UMA RELAÇÃO INSTITUCIONAL
DIRETA COM O PODER PÚBLICO
A partir das definições das principais diretrizes do projeto, a AGE aplicou todos os esforços possíveis para gestionar um encontro com a Prefeitura de Porto Alegre. Após
20 dias, em agenda oficial, apresentou ao prefeito de Porto
Alegre o plano e características da empresa Moving e seus
produtos comprometidos com o bem-estar da mobilidade
dos cidadãos porto-alegrenses. Esse encontro, fartamente
documentado, além da excelente e receptiva acolhida, foi
de grande importância em outra etapa-chave da estratégia
de lançamento.
FORTALECIMENTO DA BASE DE CLIENTES
Quando a empresa definiu pela não venda de suas
operações, a primeira ação foi comunicar o fato aos seus
clientes corporativos. A prioridade absoluta era desenvolver uma blindagem interna e externa contra as informações que poderiam prejudicar a sua imagem junto ao mer-

BOXE 2

AIR PARK
A Moving locou a antiga sede da empresa Link, na avenida dos Estados, para desenvolver a sua operação conceito e
para servir os usuários que se deslocam ao Aeroporto Salgado Filho. O transporte dos clientes é executado através de
sistema de van. Neste espaço, a Moving passou a oferecer todos os seus serviços inovadores.
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cado. Compartilhando as informações com os clientes,
percebeu que sua relação era maior do que o valor que
os clientes tinham com a marca anterior. Os gestores tiveram uma clara sinalização de que os clientes corporativos
eram menos sensíveis a uma mudança da marca do que
haviam avaliado. Se a decisão de não vender a empresa e
criar uma marca própria ainda suscitava alguma dúvida ou
incerteza, as reuniões demonstraram que a decisão havia
sido acertada.
AGREGAR VALOR E SERVIÇOS
ÀS PARCERIAS DE NEGÓCIOS
Em um segundo momento, a equipe voltou aos clientes
para mostrar a nova marca e o novo posicionamento empresarial. Em um vídeo, eram apresentados o conceito e a
proposta da Moving, assim como as imagens do encontro
com o prefeito ao lado da marca Moving, o que subliminarmente conferia grande prestígio institucional à “nova”
empresa. Paralelamente, era entregue uma pasta com informações sobre o projeto de trabalho e a nova marca que
estaria sendo lançada. Todos foram convidados a opinar e
avaliar os próximos passos.
A cada encontro, foram sendo identificadas oportunidades de novos serviços e produtos nos empreendimentos. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), por exemplo, havia a necessidade de um sistema de van para transporte interno, entre dois estacionamentos. No Shopping Paseo, na Zona Sul de Porto Alegre,
havia espaço para oferecer algo que proporcionaria muito
valor, o Moving Bike - serviço no qual é incentivada a utilização de bicicletas, disponibilizando-as para os clientes
do empreendimento. Mesmo quando esse shopping ainda
não estava inaugurado, a Moving já oferecia os serviços
nos fins de semana, e após a inauguração, diariamente.
Enfim, a maioria dos clientes corporativos apresentou de-

mandas que geraram oportunidades de novas operações.
E assim foram surgindo ideias e serviços inovadores. Independente da questão do estacionamento, a Moving e seus
parceiros começaram a estreitar suas relações priorizando
o foco, de forma permanentemente, na busca de novas
soluções, novos serviços e novos produtos.
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA
CLIENTES FINAIS E CORPORATIVOS
Para proporcionar mais segurança, agilidade e interatividade para seus clientes, a Moving passou a aperfeiçoar
e a investir na utilização da tecnologia da informação e
da comunicação (TIC) em suas operações. Vários serviços
começaram a fazer parte de suas novas operações, e também a ser utilizados nas já existentes, tais como:
> Painel Controlador eletrônico de vagas facilitando e
agilizando o estacionamento;
> Segurança: Circuito Fechado de TV on-line ;
> Controle Informatizado Via Web;
> Circuito Fechado de TV on-line ;
> Controle Automatizado.
COMUNICANDO O PROCESSO DE MUDANÇA
Uma vez estabelecida a não utilização da publicidade
above-the-line, a estratégia de comunicação para a opinião pública e usuários de estacionamentos foi sensibilizar
e abastecer os jornalistas da melhor e mais completa forma possível. Todos os jornais, revistas, rádios e TVs da cidade foram contemplados. Dezenas de sites e blogs foram
contatados. O intenso trabalho de imprensa abrangeu praticamente todos os profissionais das editorias de economia, empresas, cidades, comportamento, automobilismo
sustentabilidade e cotidiano. Um total de 150 jornalistas
recebeu um kit personalizado, com o audiovisual completo do empreendimento e amplo material no press-kit. E,

BOXE 3

SISTEMA DE VAN PUCRS
A PUCRS disponibiliza 700 vagas cobertas em uma excelente estrutura que estava distante de áreas que necessitam de
estacionamento, como o Tecnopuc e a faculdade de Administração e Economia. Sendo assim, a Moving desenvolveu um
sistema de van que transporta diariamente os alunos, professores e profissionais que frequentam esses locais.
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ainda, o lançamento de um site com informações e vídeos
divulgando o posicionamento e os serviços da Moving.
Para os clientes finais, foram distribuídos materiais de
informação apresentando a Moving e sua proposta de trabalho.
Todas as operações tiveram uma completa repaginação
de seu visual, obedecendo a um projeto de comunicação
visual integrado, ressaltando a modernidade do novo conceito e posicionamento.
Esta transição foi estrategicamente concebida e rigorosamente planejada para que ocorresse simultaneamente em todos os estacionamentos da rede durante apenas
uma semana. E não em qualquer semana, mas justamente
entre o Natal e o Réveillon, para que a maioria dos porto-alegrenses fosse impactada no retorno do litoral.

Isto só foi possível devido ao cumprimento disciplinado
do rigoroso cronograma preestabelecido e à alta qualidade dos fornecedores selecionados. Em particular, à avançada e profissional indústria de visual-merchandising existente no Rio Grande do Sul, como a Hully, que se engajou
ao desafio desde o começo do cronograma.
ENDOMARKETING: QUALIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO
O mercado de estacionamento, como de alguns outros serviços, carece de profissionalização. Ainda são
poucas as empresas que têm uma política de desenvolvimento de recursos humanos e planejamento de longo prazo. Por outro lado, faltam informações e números
consistentes a respeito, que permitam uma radiografia
mais clara da quantidade de empresas, vagas, empreen-

BOXE 4

COMUNICAÇÃO VISUAL INTEGRADA
Foram desenvolvidos projetos de comunicação visual, direcionados ao atendimento das necessidades de cada ambiente
e ao cumprimento de exigências legais.

BOXE 5

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Dispõe de corpo técnico próprio e especializado para a implantação do sistema de automação, assim como para a
execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva. Desta forma, a Moving adquire agilidade e autonomia para
definir prioridades conforme a necessidade de cada estacionamento.

BOXE 6

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Uma equipe comercial especializada na prospecção de oportunidades de negócio. Conciliando a necessidade do cliente
com a capacidade de atendimento operacional, através de uma análise personalizada de cada empreendimento e
buscando soluções que rentabilizem a operação do estacionamento.
BOXE 7

RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES
Os fornecedores são valorizados e fazem parte da cadeia de valor da Moving. O relacionamento se dá de forma
construtiva, evitando a política exclusiva e exaustiva de preço a qualquer custo. A Moving acredita que uma política de
colaboração é a melhor forma de agregar valor em toda a cadeia, gerando benefício a todos os envolvidos.
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dimentos e funcionários empregados em estacionamentos no Brasil.
A Moving, desde a realização do evento de divulgação
da nova marca e do novo conceito, direcionou esforços
no desenvolvimento profissional dos colaboradores através do Projeto Plantar, que já executava há alguns anos.
A ação visa à capacitação e profissionalização dos operadores (caixas e manobristas), encarregados, supervisores,
coordenadores e gerentes operacionais, através de treinamentos, dinâmicas e palestras. Com o objetivo de habilitar
a equipe para ter um melhor desempenho na administração da empresa e na sua vida pessoal.
MANOBRA SOLIDÁRIA:
A MOBILIZAÇÃO PELA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Os diferenciais significativos permeavam, além dos seus
serviços, o seu processo de relacionamento com a sociedade. Para obter o reconhecimento e uma percepção
superior de valor, a Moving procurou ser percebida não
apenas como uma prestadora de serviços, mas também
como uma empresa válida no sentido social e comunitário. Para isso concebeu um projeto em prol da sociedade,
prestando um serviço comunitário e envolvendo todos os
seus públicos: funcionários e clientes. Assim nasceu o Manobra Solidária, um programa de responsabilidade social
desenvolvido e coordenado pela Moving.
O Manobra Solidária visa à coleta permanente de roupas nos seus estacionamentos. As doações são feitas por
clientes e não clientes e encaminhadas para o centro de
triagem próprio. As roupas são selecionadas, organizadas,
embaladas e encaminhadas para doações às instituições
cadastradas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, departamento da Prefeitura de Porto Alegre. O Manobra Solidária objetiva ajudar a melhorar a vida de muitas
pessoas com vulnerabilidade social, encaminhando as doações às instituições necessitadas. Para a viabilização do
programa, foram estruturadas alianças estratégicas com
várias empresas, que passaram a assinar o apoio à sua realização.
O Manobra Solidária já é responsável por mais de 30%
das doações de roupas e agasalhos recebidos pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Fundação de Assistência
Social e Cidadania. A parceria do projeto com a FASC começou em 2004 e já arrecadou mais de 120 mil itens de

vestuário. Somente em 2012 foram doadas mais de 30 mil
peças de roupas. Esse projeto recebeu o Prêmio de Destaque em Sustentabilidade no TOP de Marketing da ADVB/
RS, em 2012.
A Moving sabia que seus conhecimentos, práticas e
técnicas poderiam ajudar a enfrentar as transformações.
O desafio era a execução. Com bastante esforço, as soluções foram implantadas. E fizeram a diferença. Assim os
resultados despontaram. A passos largos.
MOVIMENTOS QUE GERARAM
CRESCIMENTO E VALOR
A Moving conquistou importantes ganhos em pouco
tempo de operação com a sua marca e com um conceito
inovador dentro do setor de estacionamentos.
Nos últimos tempos, a Administradora Gaúcha de Estacionamentos vinha obtendo um crescimento constante
no número de operações e na quantidade de vagas administradas. Mas depois do surgimento da Moving, a empresa
passou a crescer mais. A ampliação no número de vagas
indica que posicionou-se adequadamente e conquistou
mais espaço em um mercado de alta competitividade. Importantes parceiros comerciais passaram a trabalhar com
a Moving e os antigos clientes empresariais fortaleceram a
sua relação comercial e institucional.
Entre 2009 e 2012, praticamente dobrou-se o número
de vagas geridas pela AGE. A Moving passou a ter a administração de quase 30 mil vagas de estacionamento. E
2013 iniciou com forte crescimento.
O FUTURO JÁ COMEÇOU
O ambiente de mudança, a nova marca, as reflexões e
definições estratégicas proporcionaram à Moving o desenvolvimento de novos negócios e produtos nos empreendimentos em que atua.
A empresa iniciou, em 2013, o seu processo de expansão para outros mercados. Já contando com operações
em São Paulo (1.400 vagas) e Rio de Janeiro (200 vagas).
Também em 2013, iniciaram as obras de um empreendimento que inovará a mobilidade urbana no centro de
Porto Alegre, o Moving Center. Para isso adquiriu um dos
últimos grandes terrenos do centro, um investimento de,
aproximadamente, R$ 16 milhões. Para este terreno está
sendo desenvolvido um projeto inovador que será uma re-
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centro da capital para os usuários do estacionamento. Ou
VAGAS DE ESTACIONAMENTO ADMINISTRADAS PELA MOVING
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promover mais mobilidade e
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empreendedor – e, com isso,
gerou um conceito inovador
que se tornou fonte de inspiração
para
estratégia
de
novos
negócios. O ponto de chegaferência para os frequentadores do centro de Porto Alegre.
da foi a criação de valor – apoiada na garantia de resultaAlém de estacionamento, a Moving vai proporcionar, jundos futuros e não apenas em crescimento e rentabilidade.
to com outro cliente corporativo, um polo comercial e de
Um caso de sucesso, que comprova o acerto de uma
serviços adicionais tais como lotérica, caixas eletrônicos,
gestão
inovadora. Com uma estratégia que ampliou serviespaço para recreação infantil, restaurante panorâmico,
ços para seus clientes, vem obtendo excelente reconhecicyber café, bons banheiros, entre outros.
mento e crescimento, oportunizando maior qualidade de
O maior diferencial será o serviço de um sistema de vans
vida em um mundo que se move intensamente.
que contemplará um itinerário pelos principais pontos do
GRÁFICO 1

Fernando Stein é Diretor Comercial da Moving;
Paulo Ratinecas é Sócio Diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento.
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LEGO
Robério Esteves

A PAIXÃO POR BRINCAR DE CONSTRUIR
QUE CRESCE TAMBÉM NO BRASIL
A LEGO é a líder global da categoria brinquedos de montar e a segunda maior fabricante de
brinquedos do mundo. Fundada em 1932, na Dinamarca, a empresa anunciou um faturamento
recorde de US$ 4,11 bilhões em 2012, quando completou 80 anos de atuação (em 2011, a receita
foi de US$ 3,5 bilhões).

Anualmente, a empresa fabrica mais de 36 bilhões de
elementos, que são as famosas pecinhas de encaixar, em
suas fábricas localizadas na Dinamarca, República Tcheca,
Hungria e México. Esse volume representa uma produção
aproximada de 68 mil elementos por minuto, ou 1.140 por
segundo, em 58 cores.
Presente em mais de 130 países, a LEGO (www.lego.
com) iniciou suas atividades no país em 1986 e, desde
2005, os bloquinhos de montar mais famosos do planeta
são distribuídos no mercado nacional pela M.Cassab, que
tem apresentado excelente desempenho, com crescimento de 50% em 2012; a alta registrada no ano anterior
havia sido de 22%. No ano passado, o Nordeste foi a região
onde a LEGO mais cresceu, com alta de 121%; na região
Norte, a alta foi de 91,9%; no Centro-Oeste, 71%; no Sudeste, 59,2%; e, no Sul, 36,9%.
GRUPO LEGO: UMA HISTÓRIA DE 80 ANOS
A família Christiansen, fundadora da LEGO, é até hoje
a detentora da marca, que este ano comemora 55 anos
da patente do bloco LEGO. Neste longo tempo, foram
vendidos mais de 400 bilhões de elementos. Em todo o
mundo, cerca de sete caixas de brinquedos LEGO são
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vendidas a cada segundo; assim, se as peças vendidas em
um ano fossem colocadas uma atrás da outra, seria possível dar mais de cinco voltas ao redor do planeta. A marca
tem brinquedos para crianças desde a idade pré-escolar
(de 1½ a 5 anos) até adolescentes com 16 anos, embora a empresa tenha entre os seus consumidores muitos
adultos que acompanham de perto a história da marca e
continuam apaixonados, tendo hoje verdadeiras relíquias
em suas coleções.
A história da LEGO nasceu das mãos do carpinteiro dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, inspirado nas versões em
miniatura dos móveis que fazia para começar a construir
brinquedos de madeira.
Nessa época, o mundo passava por uma forte depressão econômica e, quando começou a produzir brinquedos, ele percebeu que os pais ainda gostavam de comprar
uma lembrança para seus filhos mesmo em tempos tão
difíceis. Diante disso, decidiu se dedicar inteiramente aos
brinquedos, fundando a LEGO em 1932, batizando a marca a partir da expressão dinamarquesa leg godt, ou “brinque bem” (por consciência, o significado em latim é “eu
monto” ou “eu junto”).

Em 1946, após a compra da primeira máquina de injeção, a madeira foi substituída pelo plástico na fabricação
dos brinquedos. As pecinhas mais famosas do mundo começaram a ser vendidas em 1949, tendo sido patenteadas
como blocos LEGO em 1958, quando a companhia já era
liderada pelo seu filho, Godtfred Kirk Kristiansen, que assumira os negócios em 1950.
Em 1960, um incêndio destruiu o depósito dos produtos de madeira da família, que, a partir disso, decidiu focar
a produção nos blocos de montar. Nesse ano, as crianças
com idades entre 2 e 5 anos ganharam uma atenção especial com a criação da linha LEGO DUPLO, com peças
grandes e fáceis de manusear e encaixar para garantir segurança aos pequenos.
Em 1962, Godtfred começou a testar alguns produtos
com a inclusão de pequenos motores e, em 1966, criou o
primeiro trem da LEGO com um motor de 4,5 cv, dando
início à linha Technic, formada por produtos com engrenagens, rodas e feixes. Em 1968, a expansão internacional
da marca motivou o Grupo LEGO a abrir o seu primeiro
parque LEGOLAND, em Billund (Dinamarca), onde até hoje
está a sua matriz.

TABELA 1

INVESTIMENTO EM PESSOAS NO ANO DE 2012
1932
1946
1949
1950
1958
1966
1968
1979
1984
1996
1999
2002
2004
2005
2010
2011
2012
2013

Fundação da empresa por Ole Kirk Kristiansen. O nome LEGO vem da expressão leg godt, que em português
significa “brinque bem”.
Compra da primeira máquina de injeção. A madeira é substituída por plástico na fabricação de brinquedos.
Venda dos primeiros blocos LEGO.
O filho de Ole Kirk, Godtfred Kirk Christiansen, assume a presidência.
Patente dos blocos LEGO.
Início da linha Technic.
Inaugurado o primeiro parque LEGOLAND em Billund, Dinamarca.
O filho de Godtfred, Kjeld, Kirk Kristiansen, assume a presidência.
Criada parceria com o MIT/EUA.
Inauguração do segundo parque LEGOLAND em Windsor, Inglaterra.
Inauguração do terceiro parque LEGOLAND na Califórnia, EUA.
Inauguração do quarto parque LEGOLAND em Günzburg, Alemanha.
Jorgen Vig Knudstorp assume como CEO.
LEGO passa a ser distribuída no Brasil pela M.Cassab.
Primeira LEGO Store do Brasil é inaugurada em São Paulo.
Brasil constrói a maior torre de LEGO, a LEGO Tower.
Lançamento da 1ª linha feminina LEGO Friends é sucesso no Brasil.
Inauguração da segunda LEGO Store no Brasil, no Rio de Janeiro.
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Em 1979, o filho de Godtfred, Kjeld Kirk Kristiansen,
tornou-se o presidente e CEO da empresa e elevou a marca a novo nível, adicionando histórias, temas e papéis aos
brinquedos. O primeiro tema resultou, naquele ano, no
lançamento da série LEGO Espacial, que conduzia a imaginação das crianças para fora do planeta. Em 1984, na
mesma pegada tecnológica, a LEGO firmou parceria com
o Massachusetts Institute of Technology (MIT/EUA), que
possibilitou investimentos na inclusão de tecnologia nos
produtos e o lançamento de novas linhas nas décadas de
1980 e 1990.
Em 1996 e 1999, a empresa abriu mais dois parques
LEGOLAND, em Windsor (Inglaterra) e na Califórnia (EUA).
O quarto parque foi inaugurado em 2002, em Günzburg
(Alemanha), o quinto em 2011, na Flórida (EUA), e o sexto
em 2012, em Iskandar (Malásia).
Em 2004, após 25 anos no cargo de presidente da
LEGO, Kjeld Kirk Kristiansen nomeou Jorgen Vig Knudstorp CEO da companhia. Mas como presidente da mesa de
diretores, ele ainda é profundamente envolvido no desenvolvimento da empresa que, atualmente, conta com 8 mil
funcionários no mundo.
Na virada do milênio, o bloco LEGO foi aclamado o
“Brinquedo do Século” (20) pela Fortune Magazine e, depois, pela British Association of Toy Retailers. Apesar dessa
grande deferência e de ter conquistado uma legião de fãs,
crianças e adultos, no século passado, a LEGO se renova
constantemente e oferece lançamentos alinhados à realidade das crianças do novo milênio.

essa questão é fundamental e deve estar aliada ao alto valor de diversão dos brinquedos das crianças, que devem
ter vontade de se entreter com eles por muito tempo. A
companhia compreende que, para ser bem-sucedida
nesse mercado, seus brinquedos devem cumprir o papel
de contribuir para o bem-estar dos pequenos e exigentes consumidores. Para isso, atenção máxima é dada às
tecnologias empregadas na fabricação, bem como à qualidade do material utilizado e ao cuidado nos processos
industriais para a fabricação de peças de alta resistência e
capacidade de encaixe.
Somado às questões referentes à segurança, os bloquinhos da LEGO são os brinquedos preferidos dos pais na
busca por alternativas aos equipamentos eletrônicos. E a
justificativa é mais que adequada, pois, além de divertidos,
os blocos de montar da LEGO estimulam as crianças em
fatores positivos, como coordenação motora, desenvolvimento de raciocínio lógico e criatividade.

BRINQUEDO SEGURO É MAIS DIVERTIDO
Diante de um grande portfólio e de tantos lançamentos
frequentes, uma questão prioritária para a LEGO é a segurança e a atoxicidade dos seus produtos. Para a empresa,

RITMO ACELERADO DE CRESCIMENTO
O ritmo acelerado de crescimento da LEGO no Brasil é
atribuído a quatro fatores principais: renovação de linha,
comunicação, distribuição e política de preços adequada
ao mercado brasileiro.
A empresa renova constantemente o sortimento de
brinquedos que oferece. Em 2013, por exemplo, a marca anuncia o lançamento de 237 novos produtos, de um
total de 299 brinquedos de 18 linhas, representando uma
renovação de 84% da linha, em comparação com o ano
passado.
No que diz respeito à comunicação, a LEGO investe na
veiculação de anúncios em canais de TV a cabo e em ações
promocionais e de merchandising em pontos de venda.
Exemplo dessa estratégia é a divulgação da linha Chima,

TABELA 2

TABELA 3

CRESCIMENTO DA LEGO NO BRASIL

CRESCIMENTO DA LEGO POR REGIÃO (BRASIL)

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

50%
22%
31%
37%
20%
16%
35%

Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

2011
Crescimento
41,5%
27,3%
31,9%
22,1%
26,5%

2012
Crescimento
91,9%
121,1%
71%
59,2%
36,9%
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TABELA 4

TABELA 5

FATURAMENTO DA LEGO NO MUNDO (US$)

EM 2013, 299 PRODUTOS COMPÕEM
O SORTIMENTO DA LEGO NO BRASIL

2012

4,11 bilhões

2011

3,5 bilhões

Linha

Faixa etária

2010

2,8 bilhões

City

5 a 12

2009

2,2 bilhões

Star Wars

6 a 14

2008

1,9 bilhão

Hero Factory

6 a 16

2007

1,6 bilhão

Ninjago

6 a 14

DUPLO

1½a5

Minifiguras

5 anos em diante

Technic

7 a 16

Creator

6 a 12

a maior novidade deste ano da marca em âmbito global.
Para contar uma história totalmente criada pela LEGO que
está por trás dos conjuntos, figuras de ação e Speedorz (os
veículos com os quais as crianças podem brincar sozinhas
ou em grupo), a marca optou por inserções em alguns dos
principais canais de TV especializados no público infantil,
como Disney XD, Cartoon Network e Nickelodeon.
A LEGO utiliza como importante ferramenta de marketing a realização de eventos, como oficinas e campeonatos de criação. Nas oficinas montadas em lojas de
brinquedos que vendem os seus bloquinhos de montar
em todo o país, as crianças podem ter os seus primeiros
contatos com os lançamentos da marca, sob a orientação
de monitores especializados.
Em um ambiente adequado e com muitas playtables e
entrada gratuita, as crianças, acompanhadas dos pais ou
responsáveis, vivenciam momentos de entretenimento da
melhor qualidade, com brinquedos que estimulam o raciocínio lógico, a coordenação motora e a imaginação.
Outra ação de marketing importante para a LEGO no
Brasil é a abertura de lojas-conceito. Presente em praças
estratégicas, São Paulo (no Shopping Cidade Jardim, inaugurada em 2010) e Rio de Janeiro (no Rio Design Barra,
aberta no início de 2013), o objetivo é alavancar a divulgação da LEGO no mercado local e criar uma grande referência da marca para o varejo e para os consumidores
finais, estimulando a venda dos blocos de montar em todo
o varejo. Em São Paulo, onde a loja funciona há mais tempo, percebeu-se impulsão nas vendas de brinquedos e
acessórios em todas as lojas clientes.
PERSPECTIVAS
A perspectiva de futuro para os negócios da LEGO são
positivas nos âmbitos global e local. O principal fator de

MINDSTORMS

10 anos em diante

Bricks & More

4 anos em diante

Friends

5 a 12

Super Heroes

6 a 14

O Senhor dos Anéis

8 a 14

Castle

5 a 12

Tartarugas Ninjas

5 a 14

Chima

6 a 14

The Lone Ranger

6 a 14

Galaxy Squad

7 a 14

TABELA 6

MARCAS LICENCIADAS
Marcas

Detentores

Tartarugas Ninjas

Nickelodeon

The Lone Ranger

Disney

O Senhor dos Anéis

Warner

Princesas

Disney

Planes

Disney

Super Heroes

DC e Marvel

Toy Story

Disney

Star Wars

Disney

The Hobbit

Warner

Jake e os Piratas da Terra
do Nunca

Disney

Carros

Disney

Piratas do Caribe

Disney
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crescimento da marca é uma característica intrínseca ao
ser humano, que é o prazer de montar e desmontar. Ou
seja, o crescimento da marca é sustentado no próprio
“valor de diversão” que esses brinquedos proporcionam.
Como “valor de diversão” entende-se a excelente experiência da criança com o brinquedo e o tempo que ela fica
entretida com ele.
No caso da LEGO, as crianças são desafiadas de diversas maneiras e, ao terminar suas construções, podem se
divertir com o brinquedo e, depois, têm a opção de desmontá-lo e dar vazão à sua criatividade ao construir qualquer outra coisa em razão das infinitas possibilidades dos
bloquinhos.
Outro fator positivo é que os brinquedos da LEGO têm
se mostrado como a melhor alternativa ao avanço dos entretenimentos eletrônicos. Muitos pais buscam um contraponto para desenvolver as habilidades, a coordenação

motora e a criatividade das crianças. Nesse ponto, a LEGO
aparece como a primeira opção em termos de qualidade,
possibilidade de estímulo às crianças, seriedade e respeito
aos consumidores.
E no que diz respeito às estratégias de marketing, a ideia
da LEGO é manter-se sempre próxima dos consumidores.
No Brasil, os eventos e oficinas com os brinquedos da marca
devem ser intensificados em todo o país e, em âmbito global, ações, como a réplica da X-Wing Starfighter, uma das
naves mais famosas da série Star Wars, montada na Times
Square em Nova York (EUA), serão mantidas para encantar o
público aficionado pelos blocos de montar da marca.
Essa nave, diga-se de passagem, ficará exposta na LEGOLAND da Califórnia (EUA). Sua construção envolveu 32
construtores, que trabalharam por mais de 17 mil horas
para finalizá-la, com cerca de 5,3 milhões de peças, 21 toneladas, 11 metros de altura e 13 metros de comprimento.

BOXE 1

A LENDA DE CHIMA
Os brinquedos da linha Chima remetem a uma história totalmente criada pela LEGO e traz para as crianças a
oportunidade de montar os conjuntos, figuras de ação e de competir com os Speedorz, que são os veículos com os
quais as crianças podem brincar sozinhas ou em grupo. No mundo mágico de Chima, há tribos guerreiras formadas por
animais que lutam para obter uma fonte de energia preciosa chamada CHI, que é distribuída igualmente entre todas elas
pela tribo Leão, considerada a protetora do poder mágico CHI. Mas algo de errado acontece e algumas tribos menores,
lideradas pelo crocodilo Cragger, o príncipe da tribo Croq, também querer ter o controle do CHI. Esta situação coloca a
vida em Chima em erupção e uma grande batalha entre o bem e o mal está prestes a ser travada, e apenas o poder de
CHI poderá garantir a sobrevivência.

BOXE 2

CURIOSIDADES DO MUNDO DA LEGO
> Ao ano, 400 milhões de crianças brincam com LEGO em mais de 130 países;
> Ao ano, são produzidos mais de 36 bilhões de elementos (peças) nas fábricas da Dinamarca, República Tcheca, Hungria
e México – isso representa cerca de 68 mil elementos por minuto, ou 1.140 por segundo;
> Se juntássemos todas as peças LEGO vendidas em um ano e colocássemos uma atrás da outra, daríamos mais de cinco
voltas ao redor do mundo;
> Em 2011, o Brasil construiu a maior torre feita totalmente com peças LEGO, batendo o recorde do projeto mundial LEGO
Tower;
> Hoje, a coleção LEGO conta mais de 4.200 elementos diferentes, fabricados com 58 cores – com tanta variedade, estimase que as crianças aproveitem mais de 5 bilhões de horas por ano brincando com LEGO.
> Seis tijolinhos clássicos da LEGO, de 2 x 4 pinos, permitem mais de 915 milhões de combinações possíveis.

