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O mundo das pessoas
muda com mais cultura.
O mundo da cultura
muda com mais pessoas.
Por isso investimos
em cultura há mais de 25 anos
por meio do Itaú Cultural_

Investimos em cultura para aproximar as pessoas da arte.
Com mais acesso à arte, nossos horizontes mudam.
Com horizontes mais amplos mais oportunidades surgem.
Com mais oportunidades e conhecimentos nós todos podemos
mudar nossas vidas para melhor. Investir em mudanças
que mudam o seu mundo é ser um banco feito para você.
Quer saber mais? Acesse www.itau.com.br/issomudaomundo

Conte com o Itaú para mudar o seu mundo_:-)

Itaú. Feito para você.
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EDITORIAL

Em um país que sempre se apresentou como a nação do futebol, e que está prestes a
realizar uma Copa do Mundo, é mais do que oportuno destacar alguém que se sobressai
na área – no caso de Case Studies, fora das quatro linhas. O Personal Case desta edição
apresenta a trajetória e os conceitos de gestão do engenheiro Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, CEO da OAS Arenas, o braço gestor dos grandes empreendimentos que representam esses verdadeiros templos do futebol.
Já com os cases, começamos pelo da Alumar. Detalha a utilização de uma nova tecnologia na linha de produção que deu uma importante contribuição para a preservação da
biodiversidade.
A Brasilata realizou um dos mais emblemáticos processos de inovação de produto já ocorridos no mercado brasileiro, descrito com riqueza de detalhes nesta edição.
Sobre a Starline Tecnologia, mostramos como essa empresa de TI desenvolveu sistemas
inteligentes para a área de educação.
A Agência Radioweb é um dos mais bem-sucedidos empreendimentos do país na área de
comunicação, que apostou, como o nome diz, em um veículo tradicional: o rádio.
O case da Polinox mostra o êxito no processo de expansão da companhia na última década, ampliando o portfólio de produtos sustentáveis.
E a trajetória da Termomecanica revela uma empresa com 70 anos de atividades, que se
destaca por um modelo inovador de negócios.
No seu “causo”, nosso impagável Décio Clemente relata uma história envolvendo uma
equipe de marketing e um gato siamês.
Por fim, temos o prazer de anunciar aos leitores que o próximo número de Case Studies
representará o próprio case: a edição 100, que reunirá os dez melhores trabalhos publicados nesta trajetória; trará uma sondagem com depoentes da seção Personal Case – sobre
desafios futuros da gestão – e uma série de artigos de especialistas em management.

sérgio costa

editor
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personal case
Carlos Eduardo Paes Barreto
CEO da OAS Arenas

UMA EXPERIÊNCIA DE
GESTÃO NO FUTEBOL
“Aos poucos, o brasileiro começa a entrar em uma nova era do futebol e a experiência de
ir a um jogo não será como antes”, diz Carlos Eduardo Paes Barreto. Ele entende as arenas
como uma transformação que traz novos conceitos em termos de conforto, limpeza,
segurança, alimentação e mobilidade. Mas alerta que não se pode perder a graça das
torcidas. “Ir para um estádio não pode ser aquela coisa fria, americanizada.” Assim, ao lado
de lugares mais caros, as arenas da OAS – em Porto Alegre, Salvador e Natal – devem
oferecer ingressos de preço igual ou inferior ao atual. Engenheiro como o pai e o avô, que
presidiu a Petroquímica União, Carlos Eduardo, de 40 anos, é “cria da casa”. Já passou por
várias áreas e empresas do Grupo OAS, trabalhando em Salvador, Rio de Janeiro e Brasília.
Hoje, mora e trabalha em São Paulo.

A OPÇÃO PELA ENGENHARIA
“Dois anos antes de concluir o ensino médio, ainda
pensava em atuar na área administrativa, mas exatamente no último ano surgiu o interesse pela engenharia. Fiz alguns testes vocacionais que me direcionaram para a área de Exatas. Como filho e neto de
engenheiros, naturalmente tive o apoio da família, e
fiz parte da terceira geração a ingressar na profissão.
No entanto, foi o entendimento do meu perfil, de
fato, o que mais me motivou na escolha da carreira,
e a Universidade Presbiteriana Mackenzie me proporcionou tanto o embasamento técnico quanto uma
formação gerencial fantásticos.”

O INÍCIO DA CARREIRA
“Comecei estagiando em obras de construção civil
leve em três empresas em São Paulo. No último ano
da faculdade, surgiu uma oportunidade de montar
com meu pai uma incorporadora de produtos hoteleiros no interior de São Paulo, em conjunto com o
grupo espanhol Meliá, empresa que meu pai representava no Brasil. Isso ocorreu em 1995.
A CHEGADA À OAS
“Minha entrada na OAS se deu no ano de 1999
em razão do projeto do World Trade Center, em São
Paulo, quando houve um contato entre a empresa
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e a Meliá. Eu tinha 26 anos e foi um período
de grandes desafios. A companhia já era uma
construtora tradicional de atuação nacional, e,
naquele momento, começaram a surgir oportunidades de projetos diferenciados e inovadores, voltados a investimentos em infraestrutura, como a Linha Amarela, idealizada antes
mesmo da Lei de Concessões.”

Operar uma
arena é tão
complexo
quanto operar
um Aeroporto ou
um Metrô

PLANEJAMENTO E CONTROLE
“No início, tive o privilégio de atuar na área de
planejamento e controle operacional e ter contato
direto com o presidente da empresa. Eu acompanhava as reuniões corporativas e visitava as obras
em andamento. Desempenhava a função de unir
as informações gerenciais, montar os sistemas de
indicadores e de acompanhamento, para analisar
a rentabilidade projetada. Permaneci nessa área
até 2002, quando fui convidado a participar de um
projeto específico em São Paulo, chamado Água
Espraiada. Foi a primeira operação urbana consorciada aprovada após a promulgação do Estatuto
da Cidade.”
ENTENDENDO BRASÍLIA
“É muito importante para um profissional de engenharia compreender a dinâmica dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Fui convidado a mudar para Brasília com o objetivo de replicar, em nível
nacional, um pouco do conhecimento adquirido no
projeto Água Espraiada. Na ocasião, eu já estava atuando na área comercial da Construtora OAS.”
NA AMERICAN EXPRESS
“Em 2003, quando mudei para Brasília, tinha acabado de me casar. A minha esposa já havia morado lá por quatro anos e não gostaria de retornar à
cidade. Depois de um ano, recebi um convite para
trabalhar na multinacional americana American Express. Ficaria um período curto de formação em
Miami e, em seguida, voltaria para trabalhar na unidade brasileira. Foi o que ocorreu no fim de 2004
até o ano de 2007, quando o Bradesco adquiriu a
operação da empresa.”

VOLTA À OAS
“Fui convidado em 2007
para voltar ao Grupo OAS,
atuando em um novo projeto,
e voltei muito feliz. A OAS estava estruturando ainda mais
sua área de investimentos,
almejando atuar como concessionária de serviços públicos e privados não somente
viabilizadora de grandes obras. Durante esse período,
fiquei responsável pelo desenvolvimento da área de
saneamento básico, um setor de investimento novo
para o Grupo. Em 2008, fui convidado a ingressar na
área imobiliária, na cidade de São Paulo. Nesse momento, surgiu o projeto da Arena do Grêmio.”
IDA PARA O RIO
“No início de 2009, me mudei de São Paulo para o
Rio de Janeiro com a missão de abrir a filial da área
imobiliária na cidade. Nós entendíamos a oportunidade que o mercado oferecia, como a descoberta
do pré-sal, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Fiquei
muito focado no Rio, principalmente no desenvolvimento do projeto do Porto Maravilha.”
OAS ARENAS
“Em 2009, depois de iniciado o projeto da Arena
do Grêmio, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa
do Mundo em 2014. Ganhamos os projetos das arenas de Salvador e de Natal. Sugeri criarmos a OAS
Arenas, o que ocorreu em dezembro. A OAS Arenas é
responsável pela gestão dos equipamentos e trabalhou com a Construtora OAS em todos os projetos.
Operar uma arena é tão complexo quanto operar um
Aeroporto ou um Metrô, justamente pela dinâmica
que envolve o futebol, a paixão do torcedor e a relação com os clubes.”
CRIANDO UM MODELO
“Viajei por vários países para ver o que se faz em
termos de arenas, principalmente o modelo europeu,
mais ligado ao futebol como conteúdo principal. Já
o modelo americano traz outros tipos de conteúdos,
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com esportes diferentes dos nossos. Parece
que os americanos criam o esporte pensando
em venda e são muito profissionais neste aspecto. No entanto, isso torna o negócio menos flexível e sem tanta aderência para o público brasileiro. Estudamos os dois modelos, mas
sempre com o cuidado de tropicalizar, para
que o modelo adaptado funcione bem nos
nossos negócios.”

Os clubes que
não receberem
seus principais
jogos em arenas
multiúsos
perderão em
incremento
de receitas de
bilheteria e do
quadro social

O PLANEJAMENTO
“Aos poucos, o brasileiro começa a entrar
em uma nova era do futebol e a experiência
de ir a um jogo não será como antes. Hoje em
dia, as arenas são desenvolvidas para proporcionar um grande evento de entretenimento,
que vai além de assistir a um jogo de futebol, já que
o estádio é um equipamento que pode ser utilizado para diversas finalidades. Neste sentido, começamos a planejar o que queremos com esses equipamentos em longo prazo. É uma transformação
conceitual no futebol brasileiro e nos equipamentos
de entretenimento. Investimos bastante no quesito
segurança, com o uso de alta tecnologia, como a
biometria na entrada do estádio. Consideramos que
serviços como o de limpeza, principalmente dos
banheiros, precisam ser muito bem feitos, assim
como a orientação e a informação para o usuário. Trabalhamos em conjunto com as autoridades
públicas no desenvolvimento dos acessos, visando

a comodidade dos usuários
em chegar e sair das arenas.”

AUMENTO DO PÚBLICO
“Criamos áreas de hospitalidade, como camarotes
e cadeiras especiais, para o
público que tem maior poder
aquisitivo e requer conforto
diferenciado. Eles podem estacionar seus carros dentro
da Arena e acessar por elevadores seus assentos. Com
isso temos como manter a
oferta de ingressos acessível
para os sócios torcedores dos
clubes parceiros e para o público em geral. Nas arenas que já inauguramos, tivemos um aumento médio
de público de 33%.”

O FUTURO
“Depois da fase de construção das arenas para
a Copa do Mundo 2014, haverá outro momento, a
chamada segunda onda. Os clubes que não receberem seus principais jogos em arenas multiúsos perderão em incremento de receitas de bilheteria e do
quadro social. É neste cenário que surgem oportunidades para a OAS, que tem conhecimento na viabilização de projetos de arena totalmente privados ou
público-privados.”

Chegou a vez de
nosso próprio Case.
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ANO XVII . Nº 100 . SETEMBRO/OUTUBRO 2013

CASE STUDIES
www.insightnet.com.br/case

REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

100
800 CASES DE
MANAGEMENT

C

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

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

reserve seu espaço nesta edição históriCa,
uM verdadeiro Case de ManageMent no Brasil.
Entre em contato pelo email case.studies@insightnet.com.br
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Alumar
Equipe do departamento de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da Alcoa

Nova tecnologia para
preservar a biodiversidade
A Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão) é um dos maiores complexos do mundo
para produção de alumínio primário e alumina. Inaugurado em julho de 1984, é formado
pelas empresas Alcoa, Rio Tinto Alcan e BHP Billiton. A Alcoa possui participação nos dois
principais negócios do empreendimento: redução e refinaria.

A refinaria consiste na produção de alumina a
partir da bauxita. Já a redução, onde ocorre o processo eletrolítico, é responsável pela transformação
da alumina em alumínio primário. A Alumar estrutura o seu modelo de negócios apoiada no conceito
de sustentabilidade, incorporando no seu cotidiano
critérios que asseguram o sucesso econômico, a
excelência ambiental e a responsabilidade social.
Em 2010, foi iniciada na Alumar a operação de
uma nova tecnologia de caldeira (leito fluidizado),
baseada na queima de carvão mineral, que gera um
subproduto, nomeado como cinza leve. Tendo em
vista a meta global de sustentabilidade da Alcoa,
que é reutilizar 75% dos resíduos sólidos gerados até
2020 e 100% até 2030, iniciou-se um processo para
desenvolvimento de aplicações para esse material.
A atuação da equipe envolvida fundamentou-se
nos princípios de “Inovação em Rede”, isto é, um
modelo de interconexões e engajamento de partes
interessadas internas (áreas da empresa no Brasil e
no exterior) e externas, tais como associações, universidades, outras empresas e órgãos ambientais.
Diante de tal contexto, iniciou-se o processo para

Alumar
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desenvolvimento de aplicações da cinza leve
por meio das seguintes etapas:
> Engajamento das partes interessadas internas e externas via “Inovação em Rede”;
> Caracterização da cinza;
> Identificação de potenciais aplicações;
> Identificação e seleção de potenciais
clientes;
> Análise de viabilidade por meio da combinação de avaliações quantitativas de sustentabilidade (ganhos ou perdas nos campos
financeiro, social e ambiental) com as possíveis dificuldades de implementação (barreiras
e riscos à implementação bem-sucedida);
> Análise de estágios envolvendo todas as
partes interessadas para garantir engajamento
e multidisciplinaridade.

Em 2010 foi
iniciada na Alumar
a operação de uma
nova tecnologia
de caldeira (leito
fluidizado), baseada
na queima de carvão
mineral, que gera um
subproduto, nomeado
como cinza leve

Após aplicação das etapas descritas acima, definiu-se que o uso das cinzas, em substituição à argila, como aditivo pozolânico para cimento Portland
seria a solução prioritária e, portanto, focou-se a
comercialização desse material, por meio dos seguintes passos:
> Testes laboratoriais na Associação Brasileira de
Cimento Portland e na Universidade de São Paulo;
> Testes industriais no cliente (cimenteira);
> Autorização do uso das cinzas pelo órgão ambiental estadual;
> Definição de condições comerciais (preço, volume e especificação);
> Operacionalização das vendas por ação conjunta com áreas internas da Alumar.
A aplicação da cinza leve na indústria de cimento
elimina um problema de geração de resíduo, reduz
a pegada ecológica da cadeia (inventário e gás carbônico) e contribui para preservar a biodiversidade,
bem como para a melhoria da competitividade e
sustentabilidade desse setor.
Responsáveis
De acordo com a definição apresentada sobre
o modelo de “Inovação em Rede”, pode-se consi-

derar que a equipe se
classifica como mista
e possui os seguintes
profissionais
como
membros da parte interna:
> Jorge B. Gallo,
doutor em Engenharia de Materiais e gerente de PD&I;
> Marcelo Montini,
mestre em Engenharia de Materiais e pesquisador da área de
PD&I;
> Adriana V. Araujo,
estudante de Administração e membro da área de
PD&I;
> Domingos Campos, engenheiro florestal e gerente Regional de Meio Ambiente;
> Dulcimar Soares, formada em Contabilidade e
gerente de Meio Ambiente;
> Hézio Oliveira, químico industrial e superintendente de Meio Ambiente;
> Valéria Silva, engenheira ambiental e engenheira de Meio Ambiente ;
> Michelle Costa, estudante de Direito e técnica
em Segurança do Trabalho;
> Helder Teixeira, engenheiro mecânico e gerente
da Refinaria;
> Carlos Neves, engenheiro químico e gerente de
Produção;
> Roberlito Silva, engenheiro eletricista e superintendente de Utilidades;
> Marlon Zschornack, mestre em Engenharia
Química e supervisor da área de Utilidades;
> Juliana Tome, formada em Administração e
membro da área de Logística;
> Geraldo Fernandes, formado em Química e
analista de Laboratório;
> Sérgio Carvalho, técnico em Segurança do Trabalho;
> Roberto Mauro Costa, técnico de Processos da
área de Utilidades.
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Como integrantes da parte externa, seguem as
principais entidades:
> Universidade de São Paulo (USP)
> Associação Brasileira de Cimento Portland
(ABCP)
> Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA)
> Cimenteira (Cliente)
Duração
A pesquisa teve duração de um ano e envolveu as
seguintes etapas:
> Antes de iniciar a instalação da caldeira, realizou-se uma ampla revisão bibliográfica sobre características e aplicações da cinza, bem como estudos em escala piloto na universidade para prever os
desafios técnicos desse material;
> Após o início de operação da caldeira, foram
realizados: 1) caracterizações química, física e mineralógica do material; 2) testes laboratoriais na
universidade;
> Análise da viabilidade de negócio, que teve duração de dois meses;
> Identificação de potenciais segmentos e clientes;
> Avaliações quantitativas dos potenciais clientes
com base em aspectos de sustentabilidade (margem
e impactos ambientais na cadeia) e dificuldades de
implementação (investimentos, riscos tecnológicos
e mercadológicos);
> Definição do segmento de cimento como prioritário.
A fase de desenvolvimento, que teve duração de
seis meses, envolveu:
> Aprovação do órgão ambiental para teste industrial;
> Teste industrial em potencial cliente (planta de
cimento).
A fase de Inovação, que teve duração de três meses, envolveu:
> Aprovação pelo órgão ambiental;
> Definição de condições comerciais (preço, volume e especificação);

> Operacionalização das vendas: planejamento
dos embarques, fluxo de aprovação de notas fiscais,
recursos humanos, equipamentos etc.
Participação
Áreas Internas

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Equipe composta por três profissionais, sendo
responsável tanto pelos aspectos de pesquisa e desenvolvimento das aplicações como pela definição
das condições comerciais;
Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Composta por seis membros, é responsável pelos
requisitos legais relacionados à aplicação das cinzas
(licenciamento, testes de exposição a particulados,
entre outros);
Engenharia de Processo
Equipe formada por cinco colaboradores, responsável pela operacionalização da venda da cinza
(carregamento, enlonamento, garantia da especificação do produto);
Logística
Responsável pela avaliação de custos de transporte do material (um membro);
Laboratório
Área composta por um membro, responsável pela
caracterização da cinza.
Áreas Externas

Universidade de São Paulo (USP)
Equipe formada por quatro membros e responsável por testes piloto de uso das cinzas em cimento.
Essa interação proporcionou formação diferenciada
para estudantes e professores, o que agrega valor à
companhia e à sociedade;
Cliente
Equipe formada por seis pessoas e responsável
por avaliar tecnicamente e economicamente o uso
da cinza no seu processo produtivo;

Alumar
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Associação Brasileira de Cimento Portland
(ABCP)
Equipe formada por três membros e responsável por testes laboratoriais de uso das
cinzas em cimento;
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
do Maranhão (SEMA-MA)
Responsável pela emissão da autorização
para uso da cinza pelo cliente.

A utilização da
cinza leve reduz
impacto associado
à extração
do recurso
natural (argila),
contribuindo para
a preservação da
biodiversidade

Barreiras superadas
Variabilidade da qualidade das cinzas

> Instalação de sistema para reduzir umidade das
cinzas;
> Criação de rotina semanal de controle de qualidade.
Atendimento aos requisitos legais

Os clientes foram auditados segundo critérios de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Alcoa; b) reúso e transporte da cinza foi autorizado pelo órgão
ambiental local.
Limitação da capacidade logística

Para atender à demanda de carregamento, foram
qualificadas duas transportadoras.

Resultados
Esse projeto teve um
alto resultado sustentável para a Alcoa, pois
em 2012 contribuiu para
a melhoria de todos os
fatores
relacionados
com o tema, tais como:
Ecônomico

> Ganhos com receita
e redução de custo com
transporte interno e armazenamento;
> Redução no custo operacional com queima de
argila realizada pelo cliente.
Ambiental

> Redução de 16 mil toneladas por ano de cinzas
do inventário na Alumar;
> Redução da emissão de particulados na área de
disposição da cinza na Alumar;
> Redução da emissão de gás carbônico na cadeia;
> Redução de 16 mil toneladas por ano de consumo de matéria-prima não renovável (argila) no
cliente.
Social

Recursos humanos e operacionais

Aluguel de pá carregadeira e realocação de mão
de obra para etapas de carregamento e enlonamento.
Atendimento aos requisitos de segurança

Criação de procedimentos de segurança para as
etapas de carregamento e enlonamento.
Atendimento aos requisitos
de sistema de gestão

> Desenvolvimento de modelo de negócio (A-3);
> Criação de procedimento para definir atividades
e conexões entre as áreas envolvidas;
> Definição de cadeia de ajuda etc.

> A interação com a Universidade de São Paulo
(USP) proporcionou formação diferenciada para estudantes e professores, o que agrega valor à companhia e à sociedade.
Institucional

> Introdução de modelo de governança inovador
que propõe o desenvolvimento e a implementação
de projetos pelas partes interessadas (pluralidade).
Recomendações e Conclusões
O case pode ser considerado de sucesso por dois
fatores: primeiramente, o emprego dos princípios
de “Inovação em Rede”, alinhados com uma eficiente ferramenta de gestão (análises quantitativas
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de sustentabilidade), que permite a implementação
de projetos de grande valor para a empresa e para
as comunidades em que atua, criando relações sustentáveis para toda a cadeia de produção.
Outro fator importante para este case foi a realização de análises de estágios em diferentes etapas
do processo (desde a sua concepção até sua implementação), a qual envolve áreas internas (diferentes
níveis hierárquicos e áreas) e externas na tomada
de decisão sobre a viabilidade de execução de cada
etapa do projeto.
A mesma metodologia descrita acima foi aplicada em outros resíduos sólidos gerados nas nossas
unidades fabris de Poços de Caldas (MG) e São Luís
(MA), tendo viabilizado a venda e reciclagem, em
2012, de mais de 58 mil toneladas de resíduos.

Outro ponto relevante deste projeto é seu alinhamento com a estratégia do setor cimenteiro, cujo
desafio é triplicar, nos próximos anos, a sua produção sem aumentar a emissão de gás carbônico.
Conforme exposto anteriormente, o uso da cinza
em cimento permite a redução da emissão de gás
carbônico na cadeia produtiva.
Além disso, a utilização da cinza leve reduz impacto associado à extração do recurso natural (argila), contribuindo para a preservação da biodiversidade. Tendo em vista o contexto apresentado,
pode ser que haja uma grande demanda nacional
por resíduos (similares a cinza) pelas cimenteiras na
ordem de milhões de toneladas por ano. Portanto,
a replicabilidade deste projeto é viável e pode ser
necessária para o país.
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Brasilata
José Carlos Barbieri
Antonio Carlos Teixeira Álvares

Um case de excelência
em inovação
Um bilhão de exemplares vendidos de uma inovação de produto é um resultado
extraordinário para qualquer tipo de produto. E com muito mais razão se a inovação se aplica
em produtos de usos restritos, como é o caso do fechamento plus, uma inovação radical
aplicada às embalagens de aço para tintas e vernizes, que, por se tratarem de produtos
de consumo progressivo, necessitam de embalagens que possam ser abertas e fechadas
diversas vezes.
Essa inovação não é obra do acaso ou de golpe de
sorte, mas como se verá neste texto, é um dos muitos
resultados de um meio inovador interno construído ao
longo do tempo, por meio de um modelo de gestão
também inovador. Para contar a história dessa inovação
que alcançou a marca de um bilhão de exemplares vendidos é preciso contar um pouco a história da empresa
inovadora, a Brasilata S.A., e do seu modelo de gestão.
Este texto está estruturado da seguinte forma: inicialmente, será feita uma breve apresentação da empresa inovadora, mostrando os principais eventos que
deram a sua configuração na época em que o fechamento plus estava sendo gestado. Depois, será apresentado o processo de inovação, desde as primeiras
ideias até o momento atual, em que atingiu a marca
do bilionésimo exemplar vendido, incluindo uma inovação posterior, o fechamento biplus. Por fim, serão
feitas considerações sobre os resultados dessa inovação, analisados com base nas propostas do desenvolvimento sustentável, na qual se espera que as inovações gerem resultados positivos para a empresa, para
a sociedade e para o meio ambiente.
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A BRASILATA
Goiás. Com a aquisição dos
O modelo de
A Brasilata, empresa de capital totalmenativos da Crown Cork Emgestão
da
te nacional, atua exclusivamente no setor de
balagens em 1999, a BrasilaBrasilata
resultou
embalagens de aço, que se caracteriza por ser
ta passou a produzir aerospulverizado e muito competitivo, com mais
sóis na unidade de Estrela,
de um processo
de 40 empresas brasileiras de portes variados,
que foi ampliada com vistas
de
aprendizado
desde muito pequenas com atuação regioa alcançar os países do Merpor
aproximações
nal até grandes empresas integradas, como a
cosul. Em 2011, foi implanNestlé, que produzem latas para seus próprios
tada a fábrica de Recife.
sucessivas que
produtos. Considerando apenas as empresas
Em junho de 2013 a Brateve
início
em
não integradas, que vendem as latas vazias aos
silata, além de líder glomeados
de
1970
envasadores, a Brasilata é a líder, com cerca de
bal com 15% do mercado
15% do mercado total medido em consumo
brasileiro não integrado de
de folhas metálicas. As dez maiores empresas
latas de aço, era também a
juntas representam 75% do mercado.
primeira no subsetor de latas de tintas, com 35% desUma característica desse setor é a especialização
se mercado. Empregava 1.000 funcionários em suas
por tipo de embalagem – a Brasilata se especializou
quatro unidades fabris, localizadas em São Paulo (SP),
em aerossóis, latas e baldes de até 20 litros. Uma parEstrela (RS), Rio Verde (GO) e Recife (PE). Em 2012,
te significativa da sua produção constitui-se de emprocessou 52 mil toneladas de aço e o seu faturabalagens de aço complexas, que são as que têm mais
mento bruto foi de R$ 470 milhões (U$ 240 milhões).
de três peças ou componentes (tampa, anel, corpo e
A Figura 1 mostra a evolução do mercado anual de
fundo), utilizadas para embalar produtos de consulatas de aço, comparativamente à evolução das venmo progressivo. Ou seja, as embalagens devem condas anuais da Brasilata a partir do ano de 1995. As séservar o produto mesmo após a primeira abertura e
ries de dados foram obtidas pelos consumos de fodevem, portanto, ser abertas e fechadas várias vezes.
lhas de aço (do Brasil e da Brasilata) convertidos para
A origem da Brasilata é uma fábrica de tampas de
a base 100 em 1995. Enquanto o mercado brasileiro
folha de flandres para embalagens denominada Inde latas de aço caiu, no longo período analisado, cerdústria e Comércio de Estamparia Brasung Ltda.,
ca de 30% por força da perda de segmentos imporcriada em 1955, em São Paulo. Três anos depois, ela
tantes – como, por exemplo, o óleo comestível –, a
tornou-se uma sociedade anônima e passou a faBrasilata cresceu o tempo todo. Esse crescimento foi
bricar latas para biscoitos e eletrodos. Em 1963, foi
basicamente orgânico, uma vez que a aquisição das
adquirida pelo atual grupo controlador e, em 1965,
linhas de aerossóis da Crown Cork em 1999 foi uma
comprou a Estampbrás e passou a produzir latas para
aquisição apenas de ativos, visto que a empresa ventintas e produtos químicos. Nesse mesmo ano, a radedora se retirou do mercado um ano antes da Brasizão social da empresa foi alterada e surgiu o nome
lata iniciar as operações no segmento. O crescimento
Brasilata, que perdura até hoje. Na década de 1970,
deveu-se basicamente às inovações, em especial aos
adquiriu a Metalúrgica Brasilina S.A., tradicional fabrifechamentos plus e biplus, que por sua vez decorrem
cante de latas em São Paulo.
de um meio inovador interno criado e mantido por um
O processo de diversificação geográfica começa
modelo de gestão inovador à época da sua implantacom a aquisição da Killing Reichert S.A. Metalgráfica,
ção e que se renova permanentemente.
em Estrela, Rio Grande do Sul, no início da década de
1980, que também permitiu acrescentar baldes cilínO modelo de gestão
dricos e cônicos à sua linha de produtos. Em 1992, a
O modelo de gestão da Brasilata resultou de um
Brasilata implantou sua terceira unidade em Rio Verde,
processo de aprendizado por aproximações suces-
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Figura 1

Evolução da Brasilata e do Mercado Brasileiro de Embalagens de lata de aço
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Fontes: Documentos internos do Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia de Metais (SINIEM) e da Brasilata

sivas que teve início em meados de 1970. A empresa
pertencia ao Grupo Heleno e Fonseca, proprietário
de uma grande construtora na cidade de São Paulo. O atual diretor-superintendente da Brasilata foi
contratado pela empresa-mãe em 1975 para atuar
como gerente financeiro. Em 1977, com a saída do
superintendente da Brasilata, ele foi transferido para
a Diretoria Financeira. Como a empresa estava sem
superintendente, assumiu esse cargo temporariamente, fato que se tornou efetivo até hoje, além de
ter se tornado acionista minoritário da empresa. Com
a troca do diretor-superintendente, ocorreram as seguintes alterações na empresa:
> início da mudança de enfoque administrativo,
causado pela faixa etária e pelo perfil do diretor-superintendente;
> a empresa já contratava estagiários, fato que se
intensificou após esse período (a maioria dos diretores e gerentes atuais iniciou como estagiário);
> forte vínculo com a universidade facilita implementação de mudanças administrativas;
> início do job rotation entre funções.

Em 1985 começam a ser implantadas técnicas gerenciais e operacionais japonesas, como o kanban e
o Just-In-Time, marcos importantes na construção
do modelo de gestão da Brasilata. O pioneirismo não
se limitou às ações internas: em 1992, a Brasilata foi a
primeira empresa de embalagem a utilizar o sistema
kanban para entregas ao seu principal cliente, Tintas
Coral, fato esse que teria servido como benchmarking para a transnacional Rhodia1.
Como a utilização dessas técnicas desencadeava
problemas nas comunicações e nos relacionamentos
internos, em 1987 foi contratado um consultor na área
de recursos humanos e reorganização administrativa.
Esse trabalho levou à reformulação dos objetivos da
empresa, escritos de forma participativa com diretores,
gerentes e supervisores. A reformulação foi direcionada para o relacionamento de longo prazo com os seus
stakeholders, conforme os seguintes objetivos gerais:
para os acionistas, a busca de lucratividade de modo
sustentável; para os funcionários, uma política de não
demissão; para os clientes, o contingenciamento nas
crises; para os fornecedores, uma relação de parceria.
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Nesse mesmo ano, com as demandas originárias
dessas técnicas japonesas, surgiu o Projeto Simplificação, que é um canal formal para apresentação
de ideias que contribuiu para milhares de mudanças internas, sendo, em sua maioria, inovações em
processos, embora algumas tenham resultado em
novos e vitoriosos produtos. O funcionário é estimulado a apresentar ideias, em grupo ou isoladamente,
que possam melhorar basicamente o processo, administrativo ou operacional, recebendo uma premiação após a aprovação da ideia. Mesmo as ideias não

aproveitadas são recompensadas de modo simbólico
e consideradas como um investimento pela diretoria
da Brasilata. Apesar do foco no processo, como é típico dos sistemas de sugestões, muitas vezes importantes insights sobre novos produtos são recebidos e
devidamente direcionados à área de P&D. Para Heath
e Heath (2010), dois professores da Universidade de
Stanford, com esse modelo de gestão e esse Projeto,
a Brasilata inventou uma identidade que se tornou o
motor que impulsiona o seu sucesso.
A Figura 2 apresenta o quantitativo de ideias for-

Figura 2

Projeto Simplificação – Número de ideias/ano – 1997 a 2012
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Figura 3

Projeto Simplificação – Número de ideia por funcionário/ano – 1997 a 2012
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necidas pelos funcionários por anos, no período de
1997 a 2012. São números expressivos que poucas
empresas podem ostentar, na opinião dos professores Alan G. Robinson e Dean Schroeder, talvez os
especialistas em sistemas de sugestão mais importantes da atualidade. Com base em pesquisa internacional, eles colocaram a Brasilata como a empresa
com maior número de ideias por funcionário/ano
geradas e implementadas, no mundo ocidental (ROBINSON, 2012). No caso da Brasilata, cerca de 90%
das ideias geradas são implementadas (Figura 3), sen-

do que desde 2010 todos os funcionários se engajaram no processo de geração de ideias, como mostra
a Figura 4. Vale mencionar que todos os indicadores
de sucesso desse tipo de sistema de sugestão estão
presentes, quais sejam: elevado número de ideias por
funcionário, porcentagem alta de ideias implementadas e adesão maciça dos funcionários como seus
autores.
Em 1991 introduziu a participação nos resultados, quase quatro anos antes da legislação, e mesmo
diante de crises a empresa procura preservar o seu
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Figura 4

Projeto Simplificação – Percentual de inventores (*) autores de ideias
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pessoal (ALVARES, 1999). Em 2005, instalou a primeira filial dentro da fábrica do cliente para gerenciar o
estoque de latas. Em 2008, instituiu o banco de férias, uma inovação de gestão, conforme define o Manual de Oslo, a saber: “inovação organizacional é a
implementação de um novo método organizacional
nas práticas de negócios da empresa, na organização
do seu local de trabalho ou em suas relações externas” (OCDE, 1997).
Segundo Fórum FGV/EAESP de Inovação, o conceito de inovação pode ser visualizado pela equação:
Inovação = ideia + implementação + resultado. Ou
seja, a inovação pressupõe resultado positivo (aumento de market share, lucro, ganho etc.) para a
organização. Neste sentido, o Banco de Férias criado pela Brasilata em 2009 foi uma inovação radical,
pois produziu resultado de grande magnitude. Com
o advento da crise, as vendas da empresa caíram 20%
em termos físicos a partir de dezembro de 2008. A
maioria das empresas, algumas de forma atabalhoada (a Vale do Rio Doce foi uma delas), demitiu em
massa. A Brasilata tem por filosofia a relação de em-

prego de longo prazo, o que a impede de demitir por
conta de quedas conjunturais da demanda (ALVARES,
1999).
Para administrar essa situação, a empresa negociou com os funcionários e o Sindicato dos Trabalhadores a possibilidade de antecipar em até um ano as
férias legais. Foram então dadas férias em massa. Durante alguns meses, as férias atingiram cerca de 20%
dos trabalhadores. Subitamente o mercado virou e o
efeito multiplicador provocado pelo aumento da demanda e os baixos estoques da cadeia produtiva implicou grande aumento na colocação de pedidos de
latas. Ao contrário da Brasilata, a grande maioria dos
concorrentes tinha realizado demissões em massa e
não pôde atender ao grande aumento da demanda.
A Brasilata pôde, então, conquistar gordas fatias de
market share, pois contava com todo o seu pessoal, incluída a reserva técnica das férias que já haviam
sido dadas no período (ALVARES, 2012). O aumento
de market share em 2009 e 2010 pode ser claramente visualizado na Figura 1.
Esse modelo de gestão é a base dos seus proces-
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sos de inovações em produto e processo e tem feito
com que ela ganhe praticamente todos os prêmios
conferidos às empresas do setor, como exemplificado no Quadro 1. Entre os prêmios mais importantes,
no entendimento da Diretoria da Brasilata, estão os
relacionados com os melhores lugares para se trabalhar no Brasil e os prêmios de inovação, pois há uma
relação entre as questões concernentes a esses dois

prêmios. Para muitos autores, como Collins e Porras
(1995), Levering (1997) e Gundling (2000), as empresas inovadoras também são aquelas consideradas
melhores para se trabalhar pelos seus funcionários.
No caso da Brasilata, essa relação é muito clara; o
Projeto Simplificação não teria tanto sucesso se os
funcionários não considerassem a Brasilata um bom
lugar para trabalhar.

Quadro 1

Alguns prêmios recebidos pela Brasilata (até maio de 2013)
Prêmios nacionais
SITIVESP
Fornecedor do Ano – Prêmio concedido pelo Sindicato de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo, por votação de todos
os associados. Em 25 edições anuais, a Brasilata foi eleita por 24 vezes.
Sherwin Williams
Fornecedor do Ano – Prêmio concedido pelo Grupo Sherwin Williams. Em sete edições anuais, a Brasilata foi escolhida
por seis vezes.
Paint e Pintura
Fornecedor do Ano – Prêmio anual concedido pela revista especializada no segmento de tintas e vernizes. A Brasilata
recebeu 15 prêmios em 17 edições.
Embanews
Tecnologia – Prêmio anual concedido pela revista especializada Embanews para inovações tecnológicas em embalagens.
A Brasilata recebeu 18 prêmios em 18 edições.
Embanews
Empresa do Ano – Prêmio anual concedido pela revista Embanews à melhor empresa do setor brasileiro de embalagens. A
Brasilata ganhou duas vezes, nos anos de 1995 e 2000, tendo sido a única empresa de latas de aço a ganhar esse prêmio
(até 2013), desde a sua instituição, em 1993.
Prêmio ARTESP Melhor Embalagem de Tinta
Desde a criação da categoria fornecedor de embalagens, a Basilata ganhou o prêmio em todas as edições (12 vezes).
Prêmio ABRE
Design de Embalagem – 6 prêmios em 12 edições.
Prêmio FINEP Inovação
Grande Empresa – 2008.
As Organizações Mais Inovadoras do Brasil
Época Negócios desde 2009. A Brasilata foi escolhida em todas as quatro edições.
Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil
São dois prêmios: um patrocinado pela revista Exame e o outro, pela revista Época Negócios – a Brasilata foi escolhida
por 13 vezes.
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Quadro 1 (continuação)

Alguns prêmios recebidos pela Brasilata (até maio de 2013)
Prêmios internacionais
Cans of the Year
Prêmio anual patrocinado pela revista londrina The Canmaker, durante o congresso mundial das empresas fabricantes de
latas. A Brasilata ganhou em 15 edições.
Latincan
Prêmio anual concedido durante o Congresso Latino-Americano dos fabricantes de embalagens. Esse prêmio foi
concedido à Brasilata em 11 ocasiões.
World Packaging Organization
Organização localizada em Illinois, EUA. Participam deste prêmio empresas que são vencedoras do prêmio ABRE no
Brasil, e a Brasilata foi vencedora deste prêmio duas vezes, com os Fechamentos Biplus e Super Biplus.

Uma constatação do fato de que as empresas mais
inovadoras são as que normalmente são também boas
para se trabalhar pode de ser visto no Quadro 2, onde
é feita a comparação entre as 20 melhores empresas
mais inovadoras do Brasil em 2012, segundo pesquisa
da consultoria internacional A.T. Kearney, e as melhores
empresas para se trabalhar, segundo pesquisas realizadas pelas organizações GPTW e FIA, patrocinadas pelas
revistas Exame e Época Negócios. O estudo indica que,
das 20 empresas consideradas mais inovadoras no Brasil em 2012, 16 foram listadas pelo menos uma vez nas
relações das melhores para se trabalhar.
Relativamente aos prêmios brasileiros de inovação, a Brasilata tem sido constantemente reconhecida. Em 2008, ganhou o Prêmio FINEP Inovação
Grande Empresa, que lhe deu extrema visibilidade2.
Em 2008, a premiação máxima foi concedida para
uma inovação em gestão; já no ano anterior, a premiação foi dada para uma inovação em produto,
sendo a ganhadora a EMBRAER, com o jato executivo
Phenom 100. Em 2009, a Brasilata foi escolhida pela
revista Época Negócios como uma das 25 empresas
mais inovadoras do Brasil. E nos três anos consecutivos (2010, 2011 e 2012) foi incluída na relação das
20 mais inovadoras, após pesquisas realizadas pela
consultoria internacional A.T. Kearney, e patrocinadas
por essa revista. Considerando todos os anos (2009 a
2012) em que aconteceram pesquisas, apenas quatro
organizações foram escolhidas em todos, e a Brasilata foi uma delas.

Em 2013, juntamente com a 3M e a WEG, a Brasilata foi finalista no prêmio CNI Inovação em Gestão
– categoria grande empresa. O prêmio máximo foi
ganho pela 3M, uma grande empresa transnacional
considerada uma das mais inovadoras do planeta.
Todos esses prêmios de inovação surpreendem os
especialistas da área, tendo em vista o fato de que a
Brasilata atua num setor maduro, conforme já dito.
Sem dúvida, o modelo de gestão aparenta ser o
grande diferencial da empresa.
Desde 2002, todos(as) os(as) funcionários(as) são
denominados(as) inventores(as) e a função inventiva
é indicada no próprio contrato de trabalho. O termo
Mão de Obra foi sumariamente abolido na empresa.
Também o termo Recursos Humanos não é utilizado,
pois a empresa acredita que as pessoas não são recursos, e sim agentes de inovação. A Brasilata utiliza
a expressão Nosso Pessoal para indicar a coletividade
formada pelos(as) inventores(as).
Os valores que norteiam o relacionamento com
as pessoas na Brasilata levam em consideração a perenidade. Os funcionários não podem ser demitidos
sem justa causa. Quando uma demissão é considerada, é formado um grupo de discussão e análise junto
ao funcionário que irá se retirar, a fim de verificar o
motivo da necessidade de desligamento. O acordo
que se tem com a estabilidade no emprego forma
uma rede de segurança, na qual o empregado pode
vislumbrar um futuro, sem medo de ser demitido.
Além disso, as regras existentes são muito mais fle-
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Quadro 2

Comparação entre as 20 organizações mais inovadoras
e as melhores para se trabalhar no Brasil

Fonte: Elaboração dos autores, com o uso das informações das revistas Exame e Época Negócios

xíveis do que na maioria das empresas. Por exemplo,
o fato de se poder entrar a qualquer momento na
sala da diretoria e falar diretamente com o diretor é
citado como algo inovador, que não existe em outras
empresas do ramo. Esta e as características resumidas abaixo criam um ambiente interno propício para
a geração de inovações de todo tipo.
O meio inovador
O meio inovador criado ao longo do tempo na
Brasilata, conforme observado por meio de uma pesquisa realizada pelo Fórum de Inovação da EAESP ,

está amparado sobre algumas características, das
quais as principais são:
1. Os funcionários percebem os resultados oriundos da inovação na organização e acreditam neles.
É uma característica observada como um alto-astral
entre eles. Pode-se dizer que os funcionários não
imaginam que as inovações possam vir a falhar, ou
que não tragam resultados positivos. Esse otimismo
impulsiona-os, levando-os a acreditar nos resultados
da inovação, bem como a sempre atrelar esses resultados – e a própria inovação – aos objetivos da
organização.
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2. As pessoas percebem que o reconhecimento
pelo trabalho é coletivo. Todos os funcionários visualizam o reconhecimento pela sua participação na
organização. O bom desempenho resulta em reconhecimento e o mau desempenho não é vislumbrado como fator crítico, pois não existe punição para
um desempenho abaixo da média. Essa combinação
entre incentivo, reconhecimento e tolerância ao erro
está relacionada ao desempenho e à cooperação
entre os membros dos grupos. Isso sugere uma alta
motivação e satisfação na consecução das atividades. Todas as formas de manifestação são positivas e
feitas para o grupo como um todo.
3. As pessoas reconhecem as lideranças da inovação. Uma característica marcante encontrada na
Brasilata é a capacidade de percepção por parte de
seus membros acerca das lideranças que norteiam a
inovação. Os líderes são vistos como encorajadores
das iniciativas das equipes, tendo como feedback o
reconhecimento, por parte dos funcionários, das responsabilidades que estes possuem. Os funcionários
vislumbram a capacidade de poder emitir opinião
para essas lideranças, denotando grande preocupação com a manutenção de um bom relacionamento
intraequipes. A comunicação necessária para implementar uma dada inovação flui em todos os sentidos,
havendo, entretanto, uma clara delimitação e reconhecimento aos líderes da inovação.
4. As pessoas sabem que a aprendizagem é valorizada. A aprendizagem de todos é uma prioridade da
empresa. A valorização do aprendizado tem como
contrapartida a minimização do peso dos erros, que, se
houver, serão contabilizados para o grupo – somente
em casos muito especiais, para um só funcionário.
5. As pessoas percebem o comprometimento entre os participantes da organização. Todos os
envolvidos nos processos de inovações acreditam
que cada um cumpre com suas responsabilidades e
compromissos, o relacionamento é equilibrado e satisfatório, fazendo valer a pena trabalhar na empresa.
Existe uma grande satisfação com os relacionamentos na empresa e os compromissos assumidos são
cumpridos e respeitados.
6. As pessoas enfrentam os problemas abertamen-

te. Os conflitos não são evitados e, quando existem,
são colocados em aberto para serem solucionados.
O controle dos conflitos é feito, geralmente, pelo
próprio grupo. A hierarquia não atua como condutora de solução para os conflitos, mas como facilitadora. O método utilizado é o de tratá-los abertamente
com as partes envolvidas, e não de mascará-los. Essa
postura leva os grupos a discutir os problemas sempre confiando na outra parte e tendo o máximo de
empatia com o outro grupo. A base desse relacionamento situa-se na confiança entre as equipes, o que
tem levado à diminuição da frequência de conflitos.
Como resultado desse novo modelo de gestão, a
Brasilata passou a realizar uma intensa busca para a
inovação de produtos e processos contando com a
participação de todos os seus funcionários. O Projeto Simplificação criou uma grande demanda pela
implementação de novas ideias. A geração de ideias
segue um processo anárquico, como deve ser. O
desenvolvimento das ideias selecionadas é feito no
chão das fábricas de cada uma das suas unidades.
Em 1997 foi criada, na unidade matriz, em São Paulo,
uma equipe de protótipos diretamente vinculada ao
diretor superintendente. Inicialmente essa equipe era
constituída por cinco técnicos experientes, mas não
se assemelhava a uma equipe de P&D. Com o tempo,
a empresa sentiu a necessidade de formalização de
uma área interna de P&D. Inicialmente, a equipe de
protótipos foi replicada para a unidade de Estrela RS.
Em 2012, foi criada a Gerência Geral de Pesquisa e Desenvolvimento, e quem a assumiu foi um
experiente gerente local. A Brasilata tem a tradição
de formar todos os seus executivos internamente, e
o gerente geral de P&D não foge à regra. Entrou na
empresa como técnico eletricista, formou-se engenheiro nas especialidades mecânica e elétrica e fez o
mestrado de engenharia na área de desenvolvimento
de produtos. Atualmente os laboratórios estão sendo construídos em Estrela RS, com financiamento do
BNDES. Embora possua instrumental específico, o
verdadeiro laboratório da Brasilata é a própria empresa, podendo-se dizer que todos os seus 1.000 funcionários, além de serem inventores potenciais, são
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auxiliares de laboratório, pois em muitos momentos
realizam atividades experimentais para desenvolver
novos produtos e seus métodos de produção.
O sucesso alcançado pela Brasilata no desenvolvimento de uma estratégia baseada na geração
endógena de inovações de produtos e processos,
rompendo a passividade típica de uma empresa de
setor dependente de fornecedores, deveu-se principalmente às competências geradas por um ambiente
de trabalho com as características apontadas acima
e que decorrem da consolidação de um modelo de
gestão participativa. O exemplo a seguir é um dos
inúmeros resultados desse meio inovador criado
pelo modelo de gestão comentado acima.
O FECHAMENTO PLUS
O Fechamento Plus constitui uma concepção de
tampa para lata de aço para tintas, radicalmente diferente da concepção introduzida no início do século. O fechamento tradicional dessas latas baseou-se
em atrito por múltipla pressão e teve origem numa
invenção de John Hodgson, que obteve uma patente expedida em 1905 pelo USPTO - US Pattent and
Trademark Office (patente 795.126). Muitas tentativas
foram feitas em diversos países para modificar o processo de fechamento, mas nenhuma alcançou sucesso, de modo que o fechamento por atrito se tornou um padrão mundial por mais de 90 anos. Uma
das tentativas para substituir o fechamento por atrito
se deu em 1990, quando a companhia americana
Davies Can lançou um novo sistema denominado
Trim Rim Can, que foi então apresentado à imprensa
especializada como a grande inovação nas latas para
tintas. Essa empresa teria investido 15 milhões de dólares em novas plantas e linhas de produção, porém a
inovação não funcionou, pois, após a primeira abertura da lata, ficava muito difícil fechá-la novamente.
Considerando que, no mercado americano, a maioria das tintas é colorida nos pontos de venda, a primeira abertura se dava ainda nas lojas de tinta, onde
os funcionários passaram a recusá-la. Numa reunião
realizada em outubro de 1999 em Dallas (EUA), Warren Hayford, então CEO da B.WAY Corporation, que
comprou os destroços da Davies, afirmou que “essa

companhia fora completamente destruída pelo projeto”3.
O Fechamento Plus inventado pela Brasilata não
é um aperfeiçoamento, uma inovação incremental,
mas uma inovação radical, que introduz uma solução
completamente diferente da tradicional, um fechamento por travamento mecânico e que está se constituindo no novo padrão, como sinaliza o número de
exemplares vendidos: um bilhão. Esse sucesso comercial decorre dos seguintes benefícios:
1. é cerca de três vezes mais resistente do que o fechamento por atrito, em relação às pressões internas,
bem como aos choques, às pancadas e ao tombamento, conforme comprovado por testes efetuados
pelo Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA,
1998 e 1999), renomada instituição de pesquisa;
2. é mais fácil de abrir e fechar, ao mesmo tempo
que dificulta a violação;
3. apresenta uma economia de material que, dependendo do diâmetro da lata, varia de 19% a 25%
no conjunto anel-tampa, comparado com o sistema
convencional, uma vantagem associada aos objetivos do desenvolvimento sustentável, pois reduz consideravelmente o uso de recursos naturais.
As vantagens são tantas que somente no mercado americano a adoção do novo sistema produziria
economia anual superior a 15 milhões de dólares, de
acordo com uma estimativa conservadora. Diante de
suas vantagens comparativamente ao fechamento
por atrito, não seria equivocado dizer que se trata de
um verdadeiro ovo de Colombo, do ponto de vista
da geração da ideia. No entanto, esse ovo, dada a sua
elevada complexidade, exigiu muito trabalho diversificado e envolveu praticamente toda a empresa, fornecedores, clientes, instituição de pesquisa e órgão
de fomento, como será mostrado a seguir.
História da invenção
No início da década de 1990, a equipe de vendas
da Brasilata começou a receber de seus dois maiores
clientes de tintas, donos das marcas mais vendidas
no Brasil (Suvinil e Coral), demandas no sentido de
produzir embalagens que dificultassem uma prática
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indesejável que estava se tornando cada vez
O esquema proA concorrência,
mais comum: a falsificação de tintas. A prática
posto resolvia, sem
incomodada
com
era a seguinte: alguns indivíduos – e mesmo
dúvida, o probleo
sucesso
da
empresas inescrupulosas – estavam compranma do canto vivo
do latas vazias de 18 litros usadas e limpandodo anel, tendo sido
Brasilata, tratou de
-as com cuidado. Em seguida, adquiriam latas
esta a razão primeira
produzir
também
novas de tinta, abriam-nas e, pela adição de
da sua proposição.
a
sua
lata
tamper
água, logravam obter duas ou mais latas que
Entretanto,
ficou
eram então vendidas como novas.
claro
desde
o
início
evident, denominada
Para coibir tal prática, o então gerente de
que, ao introduzir
Latalimpa,
que,
além
Qualidade da Brasilata teve a ideia de alterar o
uma trava mecânidisso,
resolvia
um
perfil do anel dessa lata, introduzindo um reca entre o anel e a
levo que era marcado no ato de abertura da
tampa, melhorava
problema ocasionado
tampa, que não impedia uma eventual violaconsideravelmente
pelos
cantos
vivos
de
ção, porém a evidenciava claramente dentro
a condição de feaço
nas
bordas
do
anel
do conceito tamper evident, internacionalchamento da lata e,
mente usado para latas de produtos alimentíconsequentemente,
cios. O gerente de Vendas achou que a soluevidenciava
ainda
ção atendia totalmente à demanda dos clientes e foi
mais a primeira abertura. A aprovação da Diretoria foi
dele a ideia de batizar a nova lata com o nome de
imediata, todos os recursos necessários foram moFirst Open, para ressaltar a primeira abertura da lata.
bilizados e, em poucos dias, o primeiro protótipo foi
O sucesso foi grande e, no ano seguinte (1994), a lata
produzido pela equipe de ferramentaria. O próprio
de 18 litros com esse fechamento ganhou o prêmio
diretor-superintendente batizou a lata com o nome
Embanews na categoria tecnologia.
de First Open Plus. Em apenas 90 dias, a nova lata esA concorrência, incomodada com o sucesso da
tava no mercado. Em 1995, ganhava para a Brasilata o
Brasilata, tratou de produzir também a sua lata tamsegundo prêmio Embanews de tecnologia.
per evident, denominada Latalimpa, que, além disso,
Em 1995, em conversa com Alexandre Cenacchi,
resolvia um problema ocasionado pelos cantos vivos
presidente da Sayer Lack, um importante cliente, o
de aço nas bordas do anel. Tais cantos, que podiam
diretor-superintendente recebeu a solicitação da
provocar ferimentos na mão do pintor, expunham o
produção de uma lata redonda para tintas mais baaço não revestido, causando oxidação com o passar
ratas. A lata de tinta tradicional, conforme visto, fora
do tempo e, algumas vezes, sujando a tinta. O lançadesenvolvida no início do século passado e o seu sismento da nova lata da concorrência caiu como uma
tema de fechamento baseava-se em atrito por múlbomba na equipe técnica da Brasilata, que se debrutipla pressão. O que o presidente da empresa cliente
çou para achar uma solução que também resolvesse
indagava era se não seria possível a adoção de uma
o problema dos cantos vivos na lata First Open. Em
tampa de pressão simples, como as utilizadas para
apenas 24 horas, um técnico experiente, após váas latas de leite em pó. O diretor da Brasilata sabia, e
rias simulações no sistema de Projeto Auxiliado por
concordava, que a deficiência de vedação da pressão
Computador (CAD), apresentou uma proposta. A sosimples era inaceitável para a indústria de tintas. A
lução previa o enrolamento para fora da extremidade
tinta necessita de uma lata com vedação mais robusinterna do anel da lata, formando um cordão e elimita do que a do leite em pó, devido às suas caractenando o canto vivo e, ao mesmo tempo, imaginava
rísticas em termos de peso e pressão interna, entre
um “canal” na borda externa da tampa, permitindo o
outras. Apesar de ser impossível naquele momento
encaixe da tampa com o anel.
atender à solicitação do cliente, esse assunto desper-
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tou o interesse do diretor da Brasilata, pois, se pudesse ser evitado o fechamento baseado em atrito por
múltipla pressão, a economia de matéria-prima seria
considerável. Nesse caso, seria necessário conseguir
uma vedação eficiente, para a qual não existia ainda
nenhuma solução conhecida.
Na viagem à sede do cliente em Jundiaí, estado de
São Paulo, o diretor chegou a considerar a solução
First Open Plus, porém a descartou, por achar que
seria muito complicada a transposição da solução da
lata quadrada para a redonda. Já em São Paulo, reuniu-se com a equipe técnica a fim de discutir sobre
o assunto e, para sua surpresa, viu aparecer a mesma
sugestão. Formou-se então um grupo de trabalho
para estudar o assunto com os melhores técnicos,
que seria o embrião da futura equipe de desenvolvimento de produto.
Foi preciso muita imaginação para transportar a
solução para a lata redonda. Muitas tentativas foram
feitas e, cerca de três meses depois, foram fornecidas ao cliente as primeiras latas redondas de capacidade de 900 ml com o novo fechamento por trava
mecânica. Para ser diferenciado do sistema da lata
quadrada, ele recebeu o nome de Fechamento Plus.
Durante esse processo, a Brasilata contou com o
apoio da Finep, que financiou, entre outras atividades, a aquisição de materiais e a realização de testes
de mercado.
No fim de 1995, o sistema foi apresentado em um
evento em que a Brasilata estava recebendo de seu
principal cliente, Tintas Coral, o prêmio de Fornecedor do Ano. A solução encantou Júlio Cardoso, então
presidente das Tintas Coral, tendo sido firmada uma
parceria para desenvolvimento do novo fechamento.
Foi, então, a vez do trabalho árduo; a ideia original
teve de ser modificada várias vezes, até mesmo para
permitir a conciliação com as linhas de enchimento,
que deveriam ser compatíveis com os dois sistemas,
o Plus e o convencional. O processo de produção
das tampas em alta velocidade teve de ser mudado
mais de uma vez. Um equipamento especial teve de
ser projetado com a Indústria de Máquinas Moreno,
isto é, toda uma nova tecnologia de processo acabou sendo desenvolvida para essa nova concepção

de fechamento. Note que ocorreu um processo inverso ao típico das indústrias de embalagem, cujas
inovações de processo são realizadas basicamente
pelos fornecedores de máquinas, equipamentos e
insumos.
Os inventores do Fechamento Plus
Quem, afinal, foi responsável por esse desenvolvimento, que quebrou um paradigma de mais de 90
anos? Difícil e ao mesmo tempo fácil de responder.
Difícil se quiser encontrar o nome de um inventor
ou de uma equipe exclusiva, e fácil se considerar a
prática da empresa. A Brasilata considera que todos os seus funcionários são inventores, e o Projeto
Simplificação apresenta um desempenho extraordinário, que o coloca entre os melhores do mundo,
conforme mostrado. A empresa se considera como
um time que joga um jogo coletivo e não individual. “Jogamos futebol e não tênis”, costuma dizer o
diretor-superintendente, “e num jogo de futebol, o
artilheiro não deve receber por gol marcado, senão
quem jogaria no gol, quem faria o arremesso lateral?
Ao contrário do tênis ou de outro esporte individual
em que os pontos e as vitórias pertencem ao jogador,
no futebol, elas pertencem ao time. A recompensa
em dinheiro é distribuída a todos os funcionários,
conforme definido pelo seu sistema de participação
nos resultados, implantado em 1991.
O patenteamento do Fechamento Plus
O Fechamento Plus é uma invenção que só pode
ser protegida pela patente, dada a possibilidade de
imitação por meio de engenharia reversa. Inicialmente, quando a Brasilata resolveu a questão dos cantos vivos de aço nas bordas do anel, entendeu que
havia realizado uma modificação de forma em algo
conhecido para dotar-lhe de melhor funcionalidade,
enquadrando-a, portanto, como um Modelo de Utilidade (MU), conforme a legislação de propriedade industrial, na época, a Lei 5.772, de 1971, revogada pela
Lei 9.279, de 1996. Assim, foi depositado no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 3/5/94,
um pedido de Modelo de Utilidade (MU 7400485-9).
Posteriormente, diante de novas contribuições que
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geraram uma nova concepção de fechamento , percebeu-se que esta criação deveria ser protegida em
âmbito internacional, face à constatação de que se
inventara algo radicalmente novo.
Dadas as características do mercado internacional de latas de aço, entendeu-se que a proteção do
invento deveria incluir os seguintes países: Estados
Unidos, Japão, Coréia do Sul, Canadá, México, Áustria, Espanha, França, Inglaterra, Itália e China. A Áustria, embora sendo um mercado pequeno, foi incluída
para poder alcançar proteção em outros mercados
importantes, especialmente no leste europeu, como
Hungria e Polônia, que na época não faziam parte
da Comunidade Europeia. A patente concedida pelo
Escritório Europeu de Patentes foi a primeira. Em seguida foi concedida patente pelo órgão de patente
norte-americano (US Patente and Trademark Office),
considerado o mais rigoroso de todos, cujo resumo e
referências bibliográficas são mostradas no Quadro
2. Depois vieram as patentes do Japão, da Coréia do
Sul, China, México, Brasil, Argentina, entre outros países, formando um mercado protegido pela legislação
de propriedade industrial de dimensões mundiais.

Os resultados da inovação
Inovação, de acordo com o Fórum de Inovação da
EAESP , é definida como ideias + implementação +
resultados. As ideias e a implementação do Fechamento Plus foram descritas brevemente nas seções
anteriores. O Fórum e a Brasilata entendem que os
resultados devem atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável e, portanto, alcançar resultados positivos em termos econômicos, ambientais
e sociais, que são os três pilares da sustentabilidade.
Quanto aos resultados econômicos, a Brasilata
iniciou a produção de latas para tintas com Fechamento Plus em 1995, e em abril de 2013 atingiu o
impressionante número de um bilhão de unidades
vendidas com esse fechamento. A expansão do market share mostrado na Figura 1 deve-se basicamente
a essa inovação. Um bilhão de latas de aço é um resultado econômico expressivo; já seria para produtos
de consumo de massa, como shampoo, televisores
ou celulares. É muito mais expressivo por ser uma
inovação aplicada a um bem de uso específico, profissional, como lata de tintas e vernizes. Lembrando,
a população de todo o continente europeu atingiu

Quadro 3

Patente norte-americana do Fechamento Plus (Nº 5.899.352)
ARRANGEMENT FOR A CAN WITH DISCHARGE UPPER OPENING
Inventors

Guarda; Manoel Jose; Labate; Pedro Bruni (São Paulo, BR)

Assignee:

Brasilata S/A. Embalagens Metálicas (São Paulo, BR)

Application. No.:

971802

Filed:

November 17, 1997

U.S. Classification:

220/254; 220/790; 220/702

International Classification:

B65D 039/00

Field of Search:

220/254,790,789,794,601,615,619,620,621,634,699-702

ABSTRACT: A can has a flange extending inwardly from its vertical wall and has a downwardly extending
lateral wall that defines an opening, and the free lower end of said lateral wall has a first rib therearound
of open tubular shape of part of a circle. A lid for fitting into and sealing the can opening has a lateral wall
therearound with a second rib at its free upper end to engage the can flange, a central wall portion below
the second rib to engage the flange lateral wall that defines the opening, and a recess therearound below the
central portion having the shape of part of a circle corresponding to that of the can first rib. The can first rib
fits into the recess in an engaging interference fit.
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739 milhões em dezembro de 2012.
que outros materiais
Os funcionários são
Em termos ambientais, os resultados tamde embalagem, como
permanentemente
bém não são modestos. A economia de aço,
plástico e celulose, que,
incentivados
por
um
o principal insumo da lata, representa uma reao serem reciclados,
dução substancial no uso de recursos naturais.
perdem a qualidade, o
modelo de gestão
Essa inovação se enquadra no conceito de
que impõe limites à reparticipativa
que
inovação ambiental ou ecoinovação, conforciclagem e ao uso do
estimula
a
geração
me definido por Kemp e Pearson (2008):
material reciclado, nem
“produção, assimilação ou exploração de
sempre podendo ser
de ideias
um produto, processo de produção, serviço ou
utilizado para o mesmo
método de gestão ou de negócio que é novo
fim, processo denomipara a organização e que resulta, ao longo do
nado de downcycling.
seu ciclo de vida, em reduções de riscos ambientais,
Os materiais constituídos por moléculas formadas
poluição e outros impactos negativos do uso de repor dois ou mais átomos ao serem processadas pocursos, inclusive energia, comparado com alternatidem ter suas ligações químicas rompidas, resultando
vas pertinentes.” (tradução nossa)
em materiais com qualidade inferior à original. A reLevando em conta apenas duas dimensões da susciclagem dos metais economiza a energia que seria
tentabilidade, a econômica e a ambiental, pode-se
utilizada no processo de redução dos minérios que
dizer que este é um exemplo perfeito de ecoeficios contêm, e não é uma economia trivial. O aço proência, pois permite produzir a mesma quantidade do
duzido por meio da fusão de sucata consome muito
produto final necessário com menor quantidade de
menos energia do que o produzido com o minério
matérias-primas, conservando recursos para as fuprimário, portanto, emite muito menos CO2, o principal gás de efeito estufa (YELLISHETTY et al., 2011).
turas gerações, e, sob este aspecto, também atende
Uma tonelada de sucata de aço economiza 1,5 toneà dimensão social. Em termos gerais, as inovações
lada de carvão e evita o abate de 15 mil árvores.
que reduzem o uso de recursos também apresentam
A redução no uso de aço proporcionada pelo Feum resultado positivo do ponto de vista social, mas
chamento Plus é uma contribuição para a sustenno caso do Fechamento Plus há um componente a
tabilidade do planeta, e que deverá ser ampliada à
mais, devido ao compromisso de não demissão, banmedida que ele se tornar o padrão mundial de fechaco de horas e de férias, distribuição de benefícios e
mento de latas de uso progressivo. Esse fato irá se
outras inovações organizacionais que estão no ceracelerar a partir de 2015, quando a patente cair em
ne do seu modelo de gestão. Assim, ao atender às
domínio público. Aliás, a justificativa histórica para a
três dimensões da sustentabilidade, o Fechamento
concessão de privilégio do uso exclusivo de uma inPlus pode ser caracterizado como um exemplo de
venção por meio da patente, desde a sua origem no
inovação sustentável. Como mostram Barbieri et al.
século XV, é a de incentivar o desenvolvimento de
(2010), só é sustentável a inovação que traz benefímelhores soluções técnicas e facilitar a sua difusão
cios econômicos, sociais e ambientais, comparados
após remunerar o seu inventor.
com alternativas pertinentes. Esses benefícios também se observam nos demais membros do pacote
O Fechamento Biplus
ou família Plus.
Trabalhando os conceitos e soluções que o FeVale mencionar que a lata de aço, após o seu uso,
chamento Plus trouxe, a Brasilata desenvolveu o
pode ser integral e indefinidamente reciclada, pois
Fechamento Biplus, que, como o próprio nome susendo elementos são indestrutíveis, como recogere, trata-se de uma dupla tampa Plus, desenvolvinhece o Parlamento Europeu (2012). Isso por si só
da para atender o mercado das tintas coloridas nas
daria uma condição de sustentabilidade melhor do
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próprias lojas, de acordo com o desejo do cliente.
A equipe técnica da Brasilata inventou uma segunda
tampa, feita com material plástico e que, ao quebrar
um lacre, permite uma abertura fácil. Essa segunda
abertura é pequena, porém suficiente para permitir
o fluxo de pigmentos da máquina misturadora para
a lata contendo a base branca. Além de reduzir pela
metade o tempo de manuseio, a tampa plástica, por
ser feita de material transparente, permite ao cliente verificar a coloração sem a necessidade de nova
abertura da lata (Figura 6). Isso traz grandes vantagens para os comerciantes e usuários de tinta, entre
elas, uma redução significativa no tempo de enchimento das latas, fechamento e conferência da tonalidade por parte do cliente.
A Brasilata possui uma extensa lista de patentes
de produtos e processos e não caberia descrevê-las
neste texto. A Tabela 1 apresenta o seu movimento
de patenteamento, que é expressivo quando se consideram as características das empresas produtoras
de embalagens em termos de inovação de produtos
realizadas internamente. Em geral, essas empresas
são dependentes dos fornecedores de tecnologia de
produto e processo, conforme a conhecida tipologia de Bell e Pavitt (1993). As mudanças tecnológicas
introduzidas pelas empresas desse setor, em geral,
são desenvolvidas pelos fabricantes de máquinas,
equipamentos e insumos produtivos. Na maioria das

vezes, suas inovações são incrementais e focadas no
processo produtivo. O modelo de gestão participativa da Brasilata anulou essa regra ao criar um meio
inovador capaz de realizar inovações continuamente
de todos os tipos, incluindo as de produto com elevado conteúdo de novidade, como as exemplificadas.
Esses resultados não seriam alcançados sem o importante apoio dos stakeholders. Vale lembrar que
esse apoio se sustenta numa relação de reciprocidade, pois a empresa vem cumprindo com os compromissos específicos definidos para cada um deles
na formulação da sua estratégia, conforme mostrado anteriormente. Os funcionários são permanentemente incentivados por um modelo de gestão participativa que estimula a geração de ideias. O apoio
dos acionistas tem sido permanente, o que chama
a atenção especialmente pelo fato de ser uma empresa familiar de primeira geração e o principal executivo ser acionista minoritário. E chama muito mais
ainda pelo fato de que o apoio às inovações se deu
em momentos de crises, quando o instinto de preservação do empresário quase sempre leva à retração dos investimentos em projetos de inovação, pois
estes envolvem alto risco e longo tempo de retorno.
Foi muito importante o apoio inicial dado pelos
principais clientes, com os quais a Brasilata sempre
procurou manter um relacionamento de longo pra-

Tabela 1

Número de patentes depositadas pela Brasilata
Ano

invenções

Ano

invenções

Ano

invenções

1992

2

2000

5

2007

11

1993

2

2001

5

2008

6

1994

1

2002

7

2009

7

1996

3

2003

6

2010

10

1997

2

2004

4

2011

6

1998

4

2005

5

2012

7

1999

1

2006

6

2013*

3

Total: 102 patentes
Fonte: Brasilata. *Obs.: 2013, dados até o mês de maio de 2013.
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zo. Por exemplo, no caso do desenvolvimento
ternos decorrem do
O meio inovador
do Fechamento Plus para latas redondas para
modelo adotado.
da
Brasilata
se
tintas, foi fundamental a parceria desenvolviAs inovações tecapresenta
como
um
da com a Tintas Coral, que estimulou o denológicas,
embora
senvolvimento inicial e, quando o produto foi
se
apresentem
como
complexo dinâmico
aprovado, comprou toda a produção durante
produtos e processos,
de
componentes
o primeiro ano. A Brasilata também efetuou
novos ou modificados,
internos
e
externos,
parcerias com fornecedores de máquinas e
não se resumem aos
equipamentos, como a Indústria de Máquinas
seus aspectos técnicos,
a exemplo das
Moreno, pois sendo um produto totalmenaqui entendidos como
relações
entre
um
te diferente do tradicional, foi necessário deconhecimentos especíorganismo
e
seu
senvolver uma nova tecnologia de processo,
ficos dos profissionais,
invertendo o sentido do fluxo tecnológico,
informações científiecossistema
em que normalmente os conhecimentos são
cas e tecnológicas redesenvolvidos pelos fornecedores de bens de
levantes, instrumentos
capital.
e equipamentos para
Durante o processo de inovação, a Brasilata conensaios, entre outras. Elas acontecem dentro de um
tou com o apoio da Finep – que financiou a aquisicontexto organizacional envolvendo objetivos múlção de materiais e a realização de testes de mercado
tiplos, estruturas, relacionamentos, valores, crenças,
– e com os serviços especializados de universidades
expectativas, histórias vividas e outras questões dese centros de pesquisa. A participação do Cetea teve
se tipo que condicionam positiva ou negativamente
uma importância crucial para o reconhecimento da
os esforços empreendidos para realizar inovações. A
novidade e das vantagens do Fechamento Plus, por
experiência da Brasilata mostra que um ambiente de
ser uma entidade do sistema de ciência e tecnologia
relações assentadas em respeito e confiança resulde grande prestígio no Brasil e no exterior. Em outras
tante de um modelo de gestão participativa constitui
palavras, o processo de geração e incorporação de
elemento essencial para a realização de inovações
tecnologia da Brasilata segue o modelo baseado na
em bases sistemáticas. Esse aspecto é tanto mais
interação entre empresas, governos e instituições de
importante quanto mais as inovações tenham como
ensino e pesquisa, sendo que internamente o ponto
fonte de ideias as contribuições dos funcionários,
focal é o Projeto Simplificação.
dos clientes e dos fornecedores.
Com o exposto, pode-se afirmar que o meio inCONSIDERAÇÕES FINAIS
terno inovador da Brasilata foi construído pelo seu
O meio inovador da Brasilata se apresenta como
modelo de gestão, pois este foi capaz de criar um
um complexo dinâmico de componentes internos
bom ambiente de trabalho e de relacionamentos due externos, a exemplo das relações entre um orgaradouro com os seus principais stakeholders, acionismo e seu ecossistema. Os componentes externos
nistas, funcionários, clientes, fornecedores, agência
relacionam-se com o macromodelo da hélice tríplide fomento e instituições de ensino e pesquisa. Essa
ce, pois qualquer empresa que quiser ter na inovaconclusão, embora seja válida exclusivamente para
ção o seu diferencial competitivo terá que interagir
o caso analisado, confirma as constatações de váde modo intenso com fornecedores, clientes, agênrios autores, alguns aqui citados, de que as empresas
cias governamentais de fomento e regulação e com
consideradas como bons locais de trabalho tendem
instituições científicas e tecnológicas. Essa interação
a ter um desempenho melhor que as concorrentes,
pode ser facilitada ou não pelo modelo de gestão
que não são vistas assim pelos seus funcionários. Em
praticado pela empresa, pois os condicionantes inoutras palavras, as ideias e soluções para torná-las
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realidade florescem com mais vigor em bons ambientes de trabalho.
Um bom ambiente de trabalho não é autocentrado, mas solidário com as demandas mais importantes da sociedade e que na atualidade estão vinculadas com a inclusão social de todos os humanos e
proteção ao meio ambiente, para que o planeta tenha condições de fornecer os recursos necessários

para cumprir esse objetivo do desenvolvimento sustentável. As inovações cumprem um papel essencial
à medida que reduzem a necessidade de materiais e
energia por unidade de produto. É o caso das inovações relatadas, que trazem economia de materiais e
energia e reduzem a emissão de CO2, além de serem
recicláveis, total e indefinidamente.

Notas
1. “Coral reduz custos com entregas programadas.” Gazeta Mercantil. São Paulo, 17 ago. 1994, p. 21.
2. A FINEP, subordinada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é, de fato, a agência brasileira de inovação.
3. Informações dadas pelo CEO da B. Way Company, Warren Hayford, a Antônio Carlos Teixeira Álvares em outubro de 1999, em reunião realizada em Dallas, USA.

José Carlos Barbieri é professor da FGV/EAESP;
Antonio Carlos Teixeira Álvares é CEO da Brasilata e professor da FGV/EAESP.

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2013

32

Starline Tecnologia
Adriano Rosa Guimarães

Apontando novos rumos
para a educação
Nascida em Minas Gerais e com atuação nacional, a Starline Tecnologia é uma empresa de TI
voltada para a área da Educação, que busca a melhoria do desempenho dos alunos nas salas de
aula por meio do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas sob medida para alunos com
diferentes perfis. A empresa traz como diferencial competitivo sistemas únicos, que visam a criação
de soluções inteligentes para a organização, diminuição de custos e otimização do fluxo de
informações, atendendo às necessidades de cada cliente.
Presente no mercado desde 1999, a Starline possui
sistemas dedicados a instituições de ensino superior
e empresas de pequeno, médio e grande porte, além
de também ter capacitação para atender o segmento
de avaliações e concursos públicos de grande porte.
Novo paradigma educacional
O novo perfil dos alunos brasileiros justifica o
aquecimento do mercado de tecnologia educacional: os chamados “nativos digitais” – jovens que já
nasceram na era da internet e têm, comprovadamente, uma forma diferente de aprender: eles demandam
processos educacionais que possibilitem testes e interatividade, que é a forma como eles aprendem por
meio dos games. É nesse contexto que a tecnologia
é aplicada para aprimorar a educação.
As mudanças no perfil do estudante brasileiro
conduzem o processo: as dificuldades que surgem
em sala de aula motivam a criação de soluções que,
em seguida, são replicadas por meio de softwares
que garantem sua eficiência em diferentes variáveis.
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De acordo com o diretor da Associação Braconstante é essencial
A Starline possui
sileira de Ensino a Distância, Luciano Sathler, a
para instituições que
sistemas
dedicados
a
entrada de alunos de classes mais baixas aos
desejam
oferecer
instituições
de
ensino
níveis fundamental e superior constitui um dos
metodologias mais
desafios de metodologia e abordagem devido
eficazes e processos
superior e empresas
ao déficit cognitivo a ser trabalhado. E, assim,
mais eficientes para
de
pequeno,
médio
torna-se cada vez mais necessário o desenvolseus alunos.
e
grande
porte,
vimento de métodos de avaliação de aprendiSeguindo um mozagem mais individualizados e aperfeiçoados.
delo
adotado pelas
além de também ter
Com banco de questões que garante provas
universidades amecapacitação
para
individualizadas e permite controle da instituiricanas, a Universiatender
ao
segmento
ção quanto à qualidade do conteúdo minisdade de São Paulo
trado, o Sistema de Gestão de Provas (SGP),
(USP) anunciou este
de avaliações e
desenvolvido pela Starline, é apontado como
ano que já está esconcursos
públicos
de
alternativa revolucionária para a melhoria do
tudando a criação
grande
porte
ensino. O software pode gerar até 35% de
de um modelo de
economia na logística de aplicação das probônus para alunos
vas, quanto a impressão, transporte, tempo e
que participam de
segurança, e é adotado em grandes instituições de
olimpíadas científicas durante a educação básica.
ensino, como Fundação Getulio Vargas, B.I. InternaO benefício tem como intuito avaliar os alunos de
cional, HSM e PUC Minas.
uma forma mais geral, e não somente por meio de
exames. Dessa forma, as atividades extracurriculares
Atividades extracurriculares
dos candidatos também seriam critérios importantes
e formação transdisciplinar
para admissão no ensino superior.
Os números que apontam o crescimento da popuNesse sentido, os sistemas de avaliação deverão
lação economicamente ativa no Brasil e o aumento
passar por uma grande alteração em todo o país,
progressivo na quantidade de estudantes reforçam a
desde a educação básica até as provas de avaliação
necessidade de reestruturação do sistema educaciodo ensino superior. As avaliações tendem a ser cada
nal no país. Segundo a Organização para Cooperavez mais personalizadas, atendendo às especificidação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a popudes de cada aluno, abrangendo seus potenciais e forlação de estudantes universitários cresce 9% ao ano
talecendo suas dificuldades.
no país, enquanto o crescimento da população é de
O incentivo à participação dos alunos em Olimpía1,2% ao ano. A adaptação das escolas ao novo condas Científicas e outras atividades extracurriculares,
texto se faz necessária para se manter a qualidade da
além de contribuir para a formação dos estudantes,
educação continuada, de forma que as instituições
colabora para que eles já tenham contato com o
de ensino aumentem sua abrangência e capacidade
meio universitário, suas áreas de interesse e até mespara lidar com essa massa que surge.
mo com as profissões que gostaria de seguir. Como
É também nesse contexto que a tecnologia surge
resultado, jovens talentos são descobertos ainda no
como uma forma de diferenciação dentro das instiEnsino Médio e chamam a atenção para a necessituições de ensino e de geração de valor agregado,
dade de uma alteração no atual modelo de ensino
garantindo que a qualidade do conteúdo se manteque valorize e incentive a formação transdisciplinar e
nha, apesar do aumento no número de alunos. Ela gaque podem, em um futuro bem próximo, alavancar a
rante melhorias na qualidade de ensino dos alunos e
pesquisa no Brasil.
na gestão das instituições. Dessa forma, a atualização
Segundo a diretora do Centro Pedagógico da Uni-
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versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Tâos professores podem
A metodologia da
nia Lima Costa, a avaliação continuada pode
identificar as necessidaStarline
também
efetivamente se converter em um instrumento
des dos alunos e intervir
está
alinhada
às
a serviço da escola, dos professores e, sobreda melhor maneira, seja
tudo, da aprendizagem dos alunos. Ela explirevendo sua proposta
diretrizes exigidas
ca que é preciso fazer o acompanhamento
ou ainda trabalhando
pela
legislação
de cada grupo de alunos de forma individual,
cada área de forma esvigente,
que
obriga,
de acordo com suas facilidades/dificuldades,
pecífica.
fazendo com que eles desenvolvam suas popor exemplo, que
tencialidades em seus respectivos tempos. Por
Sistema de
os
cursos
de
ensino
isso, as escolas têm se interessado cada vez
Gestão de Provas
superior
efetuem
mais em ter seus alunos participando com su(SGP)
cesso dessas competições científicas, o que
Foi-se
o tempo em
provas presenciais
reflete a qualidade do ensino da própria insque os professores lecom
registro
de
tituição. E para preparar seus alunos de forma
vavam as provas em
armazenagem
por
adequada e de acordo com suas particularipapel para corrigir em
dades, as escolas também podem recorrer à
casa. As novas gerações
cinco anos
tecnologia.
de estudantes e educa“Tecnologia pode se adaptar a diversas madores contam com tectrizes de referência para elaborar avaliações
nologias modernas que
personalizadas para cada tipo de aluno ou de provas.”
permitem a aplicação e correção de provas escolares
Um exemplo de como a tecnologia pode ser utie de concursos de forma inteligente e automatizada.
lizada como suporte educacional é o Sistema de
Alinhados aos novos padrões e tecnologias da inGestão de Provas (SGP), desenvolvido pela Starline
formação, softwares como o Sistema de Gestão de
Tecnologia, um software que possibilita gerenciar
Provas (SGP) permitem que as avaliações sejam preconteúdos e avaliações de forma contínua dentro e
paradas com mais facilidade, rapidez e segurança. A
fora da sala de aula. A ferramenta é ideal para reforçar
solução agrega ainda recursos vinculados à metodoos conteúdos em que os alunos têm mais dificuldalogia TRI (Teoria de Resposta ao Item), que possibilita
de e ainda pode ser utilizada on-line, o que facilita o
o cadastro de questões com critérios.
acesso e a interação entre alunos e professores.
“Criado pela Starline, o Sistema de Gestão de Provas
O SGP pode trabalhar com diversas matrizes de
permite gerenciamento de todas as etapas dos processos
referências, podendo, portanto, atender às mais dide avaliação de ensino de forma eficaz e transparente.”
versas avaliações, sejam provas semestrais ou voltaO software permite que instituições de ensino
das para competições científicas. O professor pode
preparem provas personalizadas e contribui para mielencar as competências e habilidades que desenimizar o risco de fraudes e falsificações, como no
ja trabalhar em cada questão e, assim, mensurar o
caso de aplicações de provas em grandes proporaprendizado de seus alunos de forma individual.
ções – vestibular e concursos públicos, por exemplo.
As matrizes de referência geralmente são muito
Nesses casos, é fundamental que haja um rigoroso
complexas de se trabalhar, portanto, o sistema traz
padrão de gestão das provas, a fim de se garantir a
mais conforto e agilidade para os professores duranconfidenciabilidade das questões, correções, resulte a elaboração e correção das provas. Assim, podem
tados e, sobretudo, o conforto das instituições e aluacompanhar continuamente o desenvolvimento de
nos. Para se ter ideia da extensão dessas avaliações,
seus alunos, contribuindo para melhorias na fixação
anualmente, mais de 5 milhões de brasileiros se insdo aprendizado. Afinal, é durante a trajetória que
crevem em concursos públicos. Em 2013, o Exame
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Nacional do Ensino Médio (Enem) recebeu mais de 7
milhões de inscrições.
Benefícios da tecnologia
Atualmente, as escolas vivenciam um tipo de relação com os alunos que exige maior transparência, flexibilidade e modernidade. A padronização de
todo o processo, a diagramação automática, os recursos de revisão facilitados e resultados imediatos
são grandes benefícios adquiridos pelas instituições,
quem podem usar o serviço para trabalhar diversas
funcionalidades aliadas ao perfil dos alunos. O sistema também exige maior comprometimento dos
professores no cumprimento de cronogramas, porque a instituição tem acesso aos conteúdos que são
produzidos e aplicados em sala de aula.
O SGP é um produto que traz a tecnologia da parceira Microsoft e gera provas nominais para cada
estudante regularmente matriculado; estas permanecem disponíveis tanto para a coordenação dos
cursos quanto para os próprios alunos. O armazenamento digital elimina o risco de extravio das provas
e até mesmo atrasos na correção: com o sistema, as
provas podem ser enviadas para correção por outro
professor, caso necessário, e também é possível restringir o acesso a determinados conteúdos.
Outra funcionalidade do SGP é a aplicação de
provas on-line, na qual todo o processo acontece
digitalmente, sem necessidade de impressão, e o
armazenamento é feito de forma automática. Com
menos tempo dedicado a esse processo, os professores podem se concentrar em atividades de maior
relevância. E esse tempo pode ser menor ainda com
a aplicação da provas on-line, auditável pelo SGP.
A metodologia da Starline também está alinhada às
diretrizes exigidas pela legislação vigente, que obriga, por exemplo, que os cursos de ensino superior
efetuem provas presenciais com registro de armazenagem por cinco anos, inclusive, na modalidade de
ensino a distância. A implantação do SGP é bastante
didática e de baixo custo: em termos gerais, a solução demanda um scanner com alimentação automática e um servidor de imagem, que irá conectar as
imagens das provas ao sistema.

Além disso, o SGP foi desenvolvido em parceria
com clientes da área de educação, o que permite um
amplo controle do processo de avaliação de ensino,
considerando as necessidades e características particulares das instituições. Por ter seu conteúdo disponibilizado via web, o SGP permite correção on-line e
off-line.
O sistema é 100% auditável. Depois de corrigidas
as provas, as imagens digitalizadas podem ser acessadas por professores e alunos, via computador, tablets ou dispositivos móveis. Esse recurso facilita a
armazenagem das provas, que podem ser usadas
como documentos em casos de questionamentos
internos ou jurídicos.
Dessa forma, o sistema elimina gastos com correspondência e aumenta o controle sobre os processos, agilizando a divulgação das notas e garantindo
maior segurança nos arquivos. Desde 2005, o sistema é utilizado por diversas unidades conveniadas da
Fundação Getulio Vargas (FGV), e em 2010 também
foi implantado na Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-MG). No total, mais de 200 mil
alunos já foram atendidos. O SGP contribui para o
Programa de Qualidade e melhor desempenho das
instituições de ensino, além de conceder maior credibilidade e conceituação.
Tecnologia minimiza
fraudes na educação
A aprovação do diploma digital pelo Conselho
Estadual de Educação de São Paulo abre portas
para que novas instituições utilizem a tecnologia,
com objetivo de evitar a falsificação dos documentos no momento de adesão a processos seletivos.
Ao mesmo tempo, problemas com fraudes em
provas aplicadas em larga escala e em concursos
públicos também parecem ter encontrado uma
solução: a tecnologia. A digitalização e o gerenciamento eletrônico de provas amplia a segurança
nas escolas e em concursos. Softwares, como o
Sistema de Gestão de Provas (SGP), desenvolvido
para o gerenciamento de todo o processo de produção e aplicação de provas, garantem a elaboração de testes individualizados para grande número
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de pessoas, economia de gastos e impossibilidade
de fraudes.
O sistema revolucionou os métodos tradicionais
de fazer provas e pode beneficiar mais de 18 mil estudantes de ensino médio, graduação e candidatos
de concursos públicos. Com o SGP, a elaboração das
provas é feita pelos professores dentro da plataforma
do próprio sistema, que pode ser realizado on-line
ou off-line. Dessa forma, podem ser criados critérios
de distinção entre as provas, como alterar a ordem
das questões e das alternativas de acordo com os
perfis dos alunos. Todas as páginas são identificadas
com os dados de cada estudante, o que impossibilita
a troca das folhas durante o exame.
Nos casos de elaboração de provas para concursos ou Enem, o sistema conta com banco de dados
que garante provas individualizadas para milhares de
alunos, além de criar restrições de acessos às questões a cada professor, evitando que ocorram vazamentos. Isso significa que as provas podem se manter protegidas no sistema até que sejam impressas e
entregues ao aluno minutos antes da aplicação. O armazenamento digital também evita atrasos, elimina o
risco de extravio das provas e servem de documento
em casos de questionamentos internos ou jurídicos.
Como prova da eficácia da tecnologia contra possíveis fraudes no sistema de ensino, a Starline desenvolve, desde o início de 2012, projetos piloto para
aplicação do SGP na realização de concursos públicos de grandes instituições em São Paulo. O produto passa por inúmeros testes de hackeamento com
sucesso, o que comprova a segurança da sua aplicação. O diferencial inovador e o caráter competitivo
dos produtos também já abrem as primeiras portas
da empresa no exterior.
“O SGP permite criar provas personalizadas, nominais e com sistemas de identificação por códigos de
barra, garantindo mais segurança.”
Restrição às “colas”
Alguns alunos podem até não gostar da novidade, mas estes também serão beneficiados com as
vantagens do novo SGP. Além das provas persona-

lizadas e nominais, as provas elaboradas pelo SGP
possuem sistema de identificação por códigos de
barra, o que aumenta a segurança no desenvolvimento e na aplicação das avaliações. O Sistema
permite elaborar provas escolares e de concursos
de forma inteligente, automatizada e personalizada,
o que evita fraudes, falsificações e a famosa “cola”
entre os alunos.
Depois de corrigido, o material é disponibilizado
em formato digital tanto para a instituição de ensino quanto para os alunos, que podem acessar pelo
computador, tablet ou dispositivos móveis. Dessa
forma, a coordenação pode ter maior controle sobre
o conteúdo que é cobrado pelos professores que,
por sua vez, terão de ter maior comprometimento
com relação aos cronogramas, elaboração e revisão
das provas.
De acordo com Luiz Flávio F. B. Oliveira, coordenador de TI da PUC Minas Virtual, o sistema reduz a
possibilidade de “cola” entre os alunos na medida em
que gera provas individualizadas, modificando, por
exemplo, a ordem das questões. Com o novo sistema de gestão, tanto o professor terá mais conforto
e facilidade para gerir as provas quanto o aluno terá
mais garantia de um processo justo e eficaz. Desse
modo, acredita-se que as provas possam deixar de
ser um momento de pressão e desgaste para ambos
os lados, e possa tornar-se um mecanismo eficiente
de avaliação, seleção e aprendizado.
Starline no mercado
O modelo de negócios e estratégias de venda da
mineira Starline destacou-se internacionalmente em
2013 por seu posicionamento no cenário mundial. A
empresa foi utilizada como modelo para estudo de
caso por um grupo de estudantes da Universidade de
Berkeley (EUA), uma das dez melhores universidades
do mundo, das mais conceituadas no ramo dos negócios.
Quatro mestrandos do Programa IBD (International Business Development), especializados em diferentes áreas, como mídias sociais, marketing, administração e sales (vendas), vieram com o intuito de
estudar o modelo de negócios da empresa e a viabili-
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dade de a Starline comercializar suas soluções
dados seguro para elaboO Smart já é
tecnológicas em educação também no moração de múltiplas provas
utilizado
por
mais
delo B2C, considerando que atualmente atua
por vez, de acordo com o
de
30
Instituições
apenas no modelo B2B.
nível de cada aluno. Além
Os softwares educacionais desenvolvidos
disso, a plataforma digide ensino, que
pela Starline são utilizados por grandes institaliza as avaliações para
trabalham
com
o
tuições de ensino, como HSM, Ibmec e PUC,
otimizar a correção dos
software
de
gestão
entre outras, mas ainda não é comercializado
professores e estimular
diretamente para professores e outros intereso acompanhamento inspara mais de
sados. A parceria com o IBD da Universidade
tantâneo dos alunos so50
mil
alunos
de Berkeley foi de grande importância, porque
bre onde estão as dificulpossibilitou à empresa entender as melhores
dades que precisam ser
estratégias para esta nova fase de reestruturatrabalhadas.
ção da Starline.
Na primeira etapa, iniciada nos Estados Unidos, os
Sistema Inteligente
alunos realizam benchmarking do mercado de educaAlém do Sistema de Gestão de Provas (SGP), atualção no mundo e pesquisas para identificar a posição
mente a Starline também investe em Pesquisa e Deque a Starline ocupa nesse contexto. Depois disso,
senvolvimento para trazer mais novidades ao meratuaram por 21 dias na sede da empresa em Belo Hocado de tecnologia educacional, além do Smart, um
rizonte (de maio a junho) a fim de entender o posiERP responsável por toda a gestão empresarial em
cionamento da Starline no cenário mundial e planejar
ambiente escolar. Essa solução traz como diferencial
novas estratégias de venda, buscando a melhor forma
o fato de ser específico para área educacional, sendo
de estruturar e implantar o projeto desenvolvido.
completamente eficiente no cumprimento das demandas rotineiras das escolas.
Educação Digital
Isso significa oferecer suporte ao aluno desde o
Após a adoção de um dispositivo inédito de diprimeiro contato, por meio de ligações ou website
plomas com certificação digital pela Universidade de
até depois da formatura, fortalecendo os laços com
São Paulo (USP) e a decisão do governo de digitalizar
toda a comunidade que frequentou a instituição.
40% das aulas do ensino público, tem crescido a disAlém disso, o software é uma alternativa para manter
cussão sobre o uso da tecnologia na educação. Essas
as escolas atualizadas com as demandas do mercado
medidas sinalizam a tendência de se utilizar tecnoe oferecer uma plataforma on-line em que o aluno
logia tanto para aprimorar e otimizar a qualidade do
possa interagir continuamente com a instituição.
ensino quanto para combater fraudes em sistemas
O maior diferencial do Smart é seu módulo Custoeducacionais. Softwares como SGP gerenciam todo
mer Relationship Management (CRM), que possibilita
o processo de produção e aplicação de provas, gaentender melhor as necessidades e expectativas dos
rantindo a elaboração de testes individualizados para
clientes, mantendo-os atualizados com as demandas
grande número de pessoas, economia de gastos e
do mercado. O Smart oferece uma plataforma on-liimpossibilidade de fraudes.
ne na qual alunos, empregados e servidores podem
Com o intuito de auxiliar professores e gestores
interagir continuamente com a instituição.
na reestruturação da relação com os alunos digitais,
O Smart já é utilizado por mais de 30 instituições
a Starline Tecnologia desenvolveu uma plataforma
de ensino, que trabalham com o software de gestão
de gestão do conhecimento por meio de funcionapara mais de 50 mil alunos. No caso dos grandes grulidades como produção, aplicação e correção das
pos em especial, há claramente esse tipo de demanda
avaliações. O SGP garante a criação de banco de
por sistemas robustos de informação. A demanda por
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softwares de gestão tem sido cada vez mais presente
entre as universidades, e por isso um sistema flexível
poderá atender às mais específicas necessidades, a
exemplo da fusão dos grupos Kroton e Anhanguera,
que se tornaram o maior grupo privado de ensino do
mundo, com receita de R$ 4,2 bilhões e 1,2 milhão
de alunos.
Nesse cenário altamente competitivo, um dos
grandes desafios, tanto de pequenas como de grandes instituições, é a gestão estratégica de dados e informações, o que pode otimizar recursos, tempo de
respostas para os clientes e maior controle de processos, tais como as mais diversas movimentações
administrativas, acadêmicas e financeiras. Por isso,
cada vez mais os gestores têm recorrido à tecnologia
como ferramenta para simplificar e garantir melhor
qualidade e eficiência em seus negócios.
Segundo o coordenador de TI da HSM Educação,
Guilherme Zillig, por meio do software a instituição
pode acompanhar o aluno desde o momento em
que ele se interessa pelo curso até a sua formatura. O sistema processa as informações de modo
transparente, sobretudo para os alunos que podem
acompanhar tudo pela secretaria virtual. O Smart é
utilizado pela instituição há dois anos, trabalhando
os processos de forma integrada com outros sistemas, como o Sistema de Gestão de Provas (SGP) e o
Base Coaching, também desenvolvidos pela Starline. Por isso, como acredita Zillig, é fundamental que
a solução seja flexível para atender às mais diversas
demandas, destacando-se ainda a importância de
ser uma ferramenta nacional, preparada para entender as regras do negócio brasileiro e nossas especificidades, como provas de vestibular, concursos
e o Enem.
Smart
O Smart é um sistema web que pode ser acessado
a qualquer momento e local. O software atende de
forma personalizada cada cliente. Entre suas principais funcionalidades estão a melhoria dos fluxos dos
processos operacionais, baixo investimento de recursos em hardware, controle de dados, documentos, notas e faltas, gerenciamento de turmas e ava-

liação institucional. De forma geral, pode ser dividido
em três níveis operacionais.
No módulo acadêmico, permite várias combinações, como matrícula, cronograma de atividades,
materiais didáticos, lançamento de notas e faltas, relatórios de desempenho e gestão de documentos e
requerimentos, como históricos, certificados, declarações etc. Os alunos podem se comunicar de forma
simples e direta com a instituição pela plataforma via
e-mail.
No módulo financeiro, possibilita a realização
de todas as operações financeiras, desde elaboração de faturamento do contrato, recebimentos de
mensalidades, taxas acadêmicas e emissão de recibos, incluindo todo o trâmite financeiro, controle de
inadimplentes e fluxo de caixa até relatórios operacionais e gerenciais, alinhando, assim, todas as informações do fluxo financeiro utilizado por uma instituição de ensino.
O módulo CRM (ou Gestão de Relacionamento
com Clientes, em português) se destaca pela importância da base de dados para a escola na medida em
que possibilita aumentar o valor dos clientes e suas
lucratividades por meio de relatórios de desempenho diário e produtividade da equipe, dos registros
de processos de prospecção e captação de alunos.
Tecnologia contra a evasão escolar
Na volta às aulas no segundo semestre, além de
todo o planejamento requerido, muitas escolas se
preocupam com o aumento no índice de evasões,
que são sempre maiores quando se aproxima o fim
dos ciclos escolares. O número cada vez maior de
alunos e a falta de informações sobre o que acontece com eles é o principal complicador para que esse
fato seja evitado, o que melhoraria tanto a qualidade
quanto o rendimento das instituições de ensino. Percebendo essa dificuldade, cada vez mais gestores recorrem à tecnologia como ferramenta para garantir
ensino e acompanhamento mais individualizado aos
seus alunos.
Uma das opções aplicadas na tecnologia educacional com esse objetivo é a Student Relationship
Management (SRM), adaptação do termo “Customer
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Relationship Management” para o ambiente educacional. Trata-se de um software que centraliza em
um banco todos os dados da instituição e permite o
acompanhamento do perfil do aluno desde os processos iniciais de captação e seleção até depois, nos
processos de retenção, quando é possível negociar
casos de inadimplência de acordo com o histórico
do estudante, por exemplo. Como se trata de uma
ferramenta estratégica, o software traz resultados em
longo prazo e, segundo especialistas, tem o investimento inicial compensado tão pronto seja possível
atrair e reter alunos com atendimento personalizado.
O SRM entra como um módulo dos softwares de
gestão empresarial em ambiente escolar, como o
Smart, desenvolvido pela Starline Tecnologia e utilizado por grandes nomes, como Fundação Getulio
Vargas, HSM e B.I. International.
O grande diferencial do produto é o fato de ele
ser específico para a área educacional, sendo completamente eficiente no cumprimento das demandas
rotineiras das escolas. Isso significa oferecer suporte
ao aluno desde o primeiro contato, seja por meio de
ligações ou website até depois da formatura, fortalecendo os laços com toda a comunidade que fre-

Adriano Rosa Guimarães é CEO da Starline Tecnologia

quentou a instituição. Além disso, o software é uma
alternativa para manter as escolas atualizadas com
as demandas do mercado e oferecer uma plataforma on-line em que o aluno possa interagir continuamente com a instituição.
Resultados
Com essas experiências relatadas, e inserida em
um mercado de educação que movimenta R$ 30 bilhões só entre as universidades e faculdades privadas
no Brasil, a Starline tem um futuro promissor. A empresa foi uma das selecionadas pelo Fundo HorizonTi
– fundo da Confrapar voltado para empresas emergentes inovadoras – como aposta de um excelente negócio. Desde então, em 2012, a empresa triplicou o faturamento, que passou de R$ 1 milhão para
R$ 3 milhões, e tem expectativa de, nos próximos três
anos, atingir um crescimento exponencial, passando
a faturar cerca de R$ 25 milhões. A Starline tem como
premissa ser reconhecida não como uma empresa
de tecnologia, mas como uma empresa que influencia a educação, utilizando-se da tecnologia para gerar soluções inovadoras e impactantes para alunos,
professores e instituições de ensino.
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Agência Radioweb
Paulo Gilvane Borges

Criando referencial
na área de comunicação
Imagina-se que uma ideia inovadora nasça a partir de um momento de rara inspiração, como
naquela imagem de histórias em quadrinhos: uma lâmpada se acende sobre a nossa cabeça e
“plim”, a ideia concebeu um projeto acabado e o sucesso está garantido. Era 25 de janeiro de 2001.
Eu estava de férias do meu trabalho de repórter e um tanto desiludido com o meu futuro. Aos 36
anos o meu salário pagava as contas da realidade. Mas não sobrava para os sonhos.

Recebo um convite para divulgar a primeira edição do Fórum Social Mundial para o interior do RS.
“Para chegar ao Interior é rádio”, defendi. Montamos
uma equipe de quatro jornalistas. Dois faziam reportagem e dois transmitiam os boletins por telefone às
emissoras. Ao fim de cinco dias de evento, 80 rádios
haviam recebido a nossa cobertura.
A conclusão era óbvia: as emissoras tinham muita
carência de conteúdo devido a dificuldades de cobertura fora da sua cidade. Plim: acende-se a primeira lâmpada. E se buscarmos outros clientes que queiram chegar neste universo de rádios como notícia?
Plim. E se tivermos patrocinadores que assinem os
boletins, relacionando o seu nome a algum conteúdo? Plim. E se, em vez de transmitirmos por telefone,
por que não criamos um site, utilizando essa novidade tecnológica chamada Internet? Plim.
Mesmo sem saber, estávamos começando a definir o tal do “modelo do negócio”.
O nome da empresa nasceu após rabiscos num
guardanapo em uma noite de verão, em Torres, cidade do litoral gaúcho: Radioweb.
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Pronto, a ideia já tinha nome; agora era
em abril de 2011, alEm 23 de agosto de
só começar a faturar, pensávamos, ingenucançamos a marca
2001,
entrava
no
ar
amente. Quando orçamos o design e a prode duas mil emissoo
site
da
Agência
gramação do site, nos demos conta de que
ras afiliadas.
não tínhamos o tal do capital inicial. O cusRadioweb. No início
to do site era inatingível. Troquei um Palio 98
Por que tinha
da
noite,
a
Radioweb
por um Uno 94. A grana que recebi “na volta”
tudo para dar
era
lançada
na
pagava apenas 30% do valor da página. Conerrado?
tinuávamos sem site, e eu agora estava com
Porque era uma
sede da Associação
um carro mais velho. Então procuramos a
aventura criar uma
Riograndense
de
Procergs, empresa de informática do goverempresa no setor
Imprensa,
em
Porto
no gaúcho, que nos deu a página pronta e a
quando já havia um
hospedagem em troca de patrocínio. Tudo
mercado de comuAlegre
graças ao network, outra palavrinha que conicação consolidanhecemos depois.
do, dominado por
Enquanto o site ganhava vida, íamos cobringrandes grupos.
do alguns eventos. E ainda oferecíamos uma coberPorque havia – e ainda há – uma lenda de que
tura jornalística atualizada, pois era preciso manter o
jornalista não sabe administrar. Eu, no máximo, havia
interesse das rádios. Plim: era a tal da “fidelização”,
somado os litros de leite que meu pai vendia na sua
outra prática que adotamos sem saber da existência
pequena leitaria em Lagoa Vermelha.
e o significado da palavra.
Porque o negócio apostava numa tecnologia ainEm 23 de agosto de 2001, entrava no ar o site da
da muito restrita e precária, pois a Internet era para
Agência Radioweb. A empresa nasceu após sete mepoucos e não tinha banda larga.
ses de gestação. Naquela mesma tarde, pedi demisPorque os clientes não entendiam o nosso trabasão da Rádio Gaúcha. No início da noite, a Radioweb
lho. Agências de publicidade nem nos recebiam. O
era lançada na sede da Associação Riograndense de
mercado era refratário a propostas que envolviam
Imprensa, em Porto Alegre. Agora, além de transmitir
Internet. A verba já estava planejada para os veículos
por telefone, também tínhamos uma página na Inconvencionais.
ternet.
Porque numa tarde quente de verão tivemos a
Das cem rádios que começaram conosco, todas
luz e as linhas telefônicas cortadas por falta de pado RS, apenas 11 tinham internet. As demais ligavam
gamento. Sem dinheiro, sem telefone, sem luz, sem
para um telefone 0800. Um gasto absurdo de telefoar-condicionado.
ne. Ou seja, até então éramos web mais no nome do
Porque em determinada ocasião a dívida em imque na prática.
postos da empresa chegou a representar três vezes o
Em 2003, a Internet começou a se popularizar.
valor do meu único bem: um modesto apartamento
Surgiu a tal da banda larga. Ou seja, agora você pono bairro Azenha, em Porto Alegre.
dia telefonar e navegar na Internet ao mesmo tempo,
uma loucura.
Por que deu certo?
Em 2004, com a empresa quase quebrada, resolPorque não sabíamos que poderia ser impossível
vemos abrir uma sede em Brasília, para dar um “caráe fomos em frente, transformando dificuldades em
ter nacional” à Agência, que estava restrita ao mercapossibilidades.
do do RS. A cobertura foi ampliada.
Porque não sabíamos que esse formato de negócio
De 252 rádios afiliadas, pulamos para mil ainda no
já existia há 169 anos, guardadas as devidas proporfim de 2004. Em maio de 2007, chegamos a 1.500. E
ções. Em 1832, Charles Louis Havas aproveitou-se das
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estradas de ferro e do telégrafo aéreo para distribuir
notícias de outros países para os jornais parisienses,
criando a Agência Havas.
Porque sabíamos que outros jornalistas já haviam
feito distribuição de notícias para rádios, inclusive
com envio de fitas K7 às emissoras que necessitavam
de conteúdo.
Ou seja, de uma forma geral, o que estávamos fazendo já havia sido pensado na história da comunicação. Aquelas lampadazinhas do “plim” já haviam se
acendido noutros momentos, noutras épocas.
Mas quando elas se acenderam para nós naqueles
novos tempos, no início do século XXI, aproveitamos
cada “plim” que tínhamos como se fosse, sim, uma
nova ideia, uma nova inspiração.
A Internet e a rapidez da informação do século XXI
reforçam a máxima de que não há nada que você
pense que alguém já não tenha pensado, tentado realizar ou realizado.
No entanto, fomos inovadores ao adaptar o radiojornalismo a uma realidade tecnológica que recém-despontava no horizonte.
Tivemos criatividade para conjugar os nossos interesses, dos clientes e das emissoras, comercial e
editorialmente.
Fomos desbravadores de um nicho de mercado
mesmo sem saber direito o que isso significava.
Fomos visionários ao vislumbrar na Internet, ainda
lenta, restrita e precária, a grande alavancadora do
nosso negócio.
Mas também tivemos competência para compreender que, apesar da nobreza da Internet, o Rei ainda
era o CONTEÚDO.
Poderíamos ter desistido se soubéssemos que até
grandes grupos de comunicação fracassaram ou encontraram dificuldades em montar serviços de agências de notícias.
Poderíamos ter recuado se tivéssemos dado ouvidos aos que nos aconselharam a não tentar a vida de
empresários da comunicação, pois outros já haviam
tentado sem sucesso.
Poderíamos ter optado por um bom emprego se
soubéssemos que a Agência Radioweb demoraria
seis anos para começar a dar lucros.

Linha do tempo
2001

Janeiro
Paulo Gilvane Borges, Caroline Mello, Daniela Madeira e Juliana Turatti cobrem a primeira edição do
Fórum Social Mundial e oferecem o conteúdo às rádios do RS. Em cinco dias, 80 emissoras se “afiliam”
à cobertura.
Fevereiro
Nasce o nome da empresa, a partir de rabiscos em
um guardanapo: Radioweb. Como não foi possível
registrar o domínio www.radioweb.com.br, a empresa nasce como Agência Radioweb.
Abril/junho
São realizadas algumas coberturas. Daniela transmite boletins de uma salinha de 2x2 no apartamento
de Paulo Gilvane.
Julho
Mariana de Freitas, primeira repórter da Agência,
cobre a Caravana da Agricultura Familiar, com Lula,
pela região Sul.
Agosto
No dia 23, vai ao ar o site da Agência Radioweb,
por volta das 16h. Essa é a data de nascimento da
empresa. A primeira sede é numa sala de 40m2, no
bairro Teresópolis.
Dezembro
O ano fecha com cem rádios e com a impressionante marca de 2.254 acessos ao site. Apenas 11 tinham Internet, todas com linha discada.
2002

Janeiro a abril
Apesar de ter uma sala alugada, a Radioweb permanece gravando em estúdio locado, pois não tem
recursos para montar estúdio próprio.
Maio
Monta-se uma ilha de edição na sede, mas sem
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isolamento acústico. Para gravar é preciso fazer silêncio e torcer para o telefone não tocar
durante a gravação.
Agosto
Radioweb comemora um ano e chega a 110
emissoras parceiras, todas do RS.
Outubro
Cobertura das primeiras eleições. Lula é
eleito presidente.
Novembro
Agência comemora a conquista de três prêmios em pouco mais de um ano de atuação:
1º lugar Prêmio Press 2002, categoria Web, 1°
lugar no Prêmio Direitos Humanos e Menção
Honrosa no Prêmio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

Não há nada que você
pense que alguém já
não tenha pensado,
tentado realizar ou
realizado. No entanto,
fomos inovadores
ao adaptar o
radiojornalismo
a uma realidade
tecnológica que
recém-despontava no
horizonte

Dezembro
Número de rádios sobe para 120, mas o acesso ao
site cresce pouco - 12.276 acessos, média de mil por
mês. A maioria das rádios permanece gravando por
telefone 0800.
2003

Março
Mariana de Freitas conquista o 1º lugar no Prêmio
Docol de Jornalismo com especial sobre o uso racional da água.
Julho
A empresa termina com o serviço 0800 e passa a
operar somente pela web.
Setembro
A agência Radioweb faz a sua primeira cobertura internacional. Paulo Gilvane Borges acompanha a
missão do governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, à Europa.
Novembro
Pesquisa identifica que 146 rádios já utilizam o

conteúdo da Agência.
A novidade é a entrada de rádios de outros
estados, que pedem
conteúdos nacionais.
Dezembro
A agência conquista mais dois prêmios
de jornalismo. Já são
seis em pouco mais
de dois anos.
2004

1º de março
Inicia-se a operação, com o jornalista
Geanoni Mousquer. A
primeira sede tem uma pequena sala, sem estúdio.
Apenas uma repórter cobre a capital federal.
Abril
Vai ao ar o novo site, agora com cobertura nacional. Em poucos dias, o número de rádios salta de 180
para 252 emissoras afiliadas.
Maio
Número de rádios chega a 400.
Julho
A empresa muda de sede em Porto Alegre, indo
para a rua São Manoel, no bairro Rio Branco. A nova
estrutura tem dois estúdios.
Agosto
No dia 3, o acesso ao site passa a ser somente para
rádios cadastradas, mediante senha. Site passa a ter
controle quantitativo e qualitativo do aproveitamento
dos boletins.
Novembro
No dia 15, a Radioweb atinge o número de mil rádios afiliadas. Empresa já tem 21 profissionais trabalhando em Porto Alegre e Brasília.
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Dezembro
Ano termina com 1.100 emissoras afiliadas. O site
registra 117 mil acessos e 257 mil downloads.
2005

Março
Sede de Brasília comemora um ano.
Abril
Prêmio Embrapa de jornalismo.
Junho
Lançado serviço de Rádio On-line Corporativa.
Julho
Novo site no ar, com mais áreas para conteúdo.
Agosto
A empresa completa quatro anos. Cobertura das
CPIs do Mensalão, dos Correios e do Jogo do Bicho
potencializam o crescimento de rádios, e site bate
recorde de acessos e downloads.
Outubro
Vai ao ar a primeira rádio corporativa administrada
pela Agência Radioweb, a Rádio Indústria, da CNI.
Dezembro
Ano fecha com 1.400 emissoras parceiras e 599
mil downloads. Radioweb já coleciona 15 prêmios de
jornalismo.
2006

Março
A Rádio Sorriso de Mato Grosso faz o download
que marca um milhão de boletins baixados da página, contagem feita a partir de 3 de agosto de 2004.
Junho
Novo site é lançado. Radioweb já tem uma média
de quatro mil downloads diários.
Agosto
Radioweb completa cinco anos e atinge cem mi-

lhões de ouvintes potenciais, considerando-se apenas a população da cidade sede de cada emissora.
Outubro
Eleições de 1º de outubro e acidente com avião da
Gol ocorrido em 29 de setembro geram recorde de
acessos ao site.
Dezembro
Mariana de Freitas conquista do primeiro prêmio
internacional em certame promovido pela Secretaria
Regional Latino Americana de La Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura,
com sede no Uruguai.
2007

Março
Daniela Madeira se transfere para São Paulo, onde
começa a atuar como diretora da empresa para a região Sudeste.
Maio
Alcança-se a marca 1.500 rádios. Lançada a campanha “O Brasil tem voz”, em que destaca a abrangência da cobertura, que já atinge todo o País. Novo
site vai ao ar.
Agosto
Radioweb chega aos seis anos com 1.600 rádios e uma média de seis mil downloads diários. A
empresa já tem dois canais de rádios corporativas
(Rádio OAB-RS e Rádio Indústria) e um canal de TV
Web (TV MDS, do Ministério do Desenvolvimento
Social).
Novembro
Segundo prêmio internacional de jornalismo da
Radioweb. Promoção da Sociedade Interamericana
de Cardiologia. Alexandra Fiori obtém o 1º lugar.
Dezembro
Pesquisa avalia qualidade jornalística com 1.545
emissoras. Os conceitos de Ótimo e Bom alcançam
98% (63% Ótimo e 35% Bom).
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2008

Abril a junho
Coberturas internacionais na Alemanha (Feira de Hannover), Bélgica (União Europeia, em
Bruxelas) e em Rimini, na Itália (Jogos Mundiais
da Conféderation Sportive International du
Travail).
Junho
Assinado acordo de cooperação com a
Abert para produção de conteúdo de interesse
da Radiodifusão.

Em 2009, pela
primeira vez,
a Radioweb
ultrapassa a
marca de sete
mil downloads
num único dia:
7.138 em 13
de abril

Julho
Conquista do registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), inibindo a
utilização e o nome das marcas registradas.
Agosto
A empresa comemora sete anos, com 1.715 emissoras afiliadas.

Internacional (RFI) para distribuir conteúdos em português
no Brasil.
Agosto
Empresa comemora oito
anos, com 1.880 emissoras afiliadas.

Novembro
Sede de Brasília se transfere
para o Complexo Empresarial
Brasil 21, com uma estrutura
com 240 m2 de área. São três
estúdios, redação ampla e mais cinco salas.
Dezembro
Lançamento da página em espanhol, projeto em
parceria com o Itaú Cultural. A página fica no ar até
fevereiro de 2011.
2010

Novembro
Nasce a marca guarda-chuva RW Mídias. Além da
Agência Radioweb, a nova marca abriga os serviços
de rádio on-line corporativa, TV web corporativa e
transmissões ao Vivo.
Dezembro
Ano fecha com 1.750 emissoras afiliadas.
2009

Março
Radioweb estreia a utilização do microblog Twitter, com a transmissão ao vivo da sessão do STF que
julga a constitucionalidade do diploma de jornalista.
Abril
Pela primeira vez, a Radioweb ultrapassa a marca
de sete mil downloads num único dia: 7.138 em 13
de abril.
Julho
Firmado acordo operacional com a Rádio França

Janeiro
Abertura da sede em São Paulo, na tradicional avenida Paulista, nº 807, no conhecido endereço do edifício Winston Churchill.
Maio
Depois de nove anos de batalha, conquista-se o
domínio www.radioweb.com.br.
Agosto
Nove anos, 1.900 emissoras afiliadas, alcance potencial de 110 milhões de ouvintes.
Outubro
Momento histórico do Rádio: Agência Radioweb
coloca 543 emissoras em rede, via web, durante a
cobertura do primeiro turno das eleições. São 17 horas de transmissão ao vivo.
Novembro
Nova transmissão ao vivo, no segundo turno das
eleições, com 367 emissoras em rede.
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Dezembro
O ano termina com 1.950 rádios afiliadas e quase
dois milhões de downloads da página da Agência.
2011

Março
Radioweb é Tri no Troféu Mulher Imprensa. É o
quadragésimo prêmio da história da Agência em dez
anos.
Abril
Chega-se à marca de duas mil rádios. São feitos
em média oito mil downloads diários da página do
site.
Agosto
Agência Radioweb assume operação e programação da Rádio Justiça após concorrência iniciada em
maio. São contratados 35 profissionais, entre jornalistas e radialistas.
Empresa comemora dez anos.
Setembro
Início da montagem da Rede Radioweb Sat, com
transmissão de programa diário ao vivo de 30 minutos para emissoras comerciais. A rede deve começar
com a adesão de 60 rádios.
Dezembro
Radioweb fecha o ano com mais de dois milhões
de downloads e consolida duas mil rádios afiliadas.
2012

Julho
Lançamento do terceiro canal de rádio on-line
corporativa - Rádio OAB-RJ
Agosto
A Radioweb faz 11 anos e comemora pesquisa 98%
de conceitos Ótimo e Bom no jornalismo (http://
www.agenciaradioweb.com.br/pesquisa_11_anos.
php). Segundo as emissoras, 92% das matérias baixadas vão ao ar (http://www.agenciaradioweb.com.br/
pesquisa_11_anos2.php)

Setembro
No ar, o quarto canal de rádio on-line corporativa
– Rádio CUT Nacional.
Outubro
A Agência Radioweb cobre eleições do Brasil e da
Venezuela.
A Agência é premiada em bienal internacional: o
programa de rádio “Liberdade é Oportunidade” rendeu o terceiro lugar da categoria “Jovens para Jovens”, em concurso da 9ª Bienal Internacional de
Rádio, realizada entre os dias 1º e 6 de outubro, no
México. A atração radiofônica reúne adolescentes
que cumprem medidas socioeducativas em Brasília.
2013

Fevereiro
Lançada a quinta rádio corporativa, a Rádio MP-RS,
do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
A agência Radioweb começa o ano com recordes:
as mais de duas mil emissoras afiliadas fizeram 186
mil downloads, do total de matérias produzidas em
janeiro, contra 158 mil em fevereiro, no melhor desempenho nesses dois meses em 11 anos de existência da empresa.
Março
Lançada a sexta rádio corporativa: a Rádio MPT,
emissora on-line do Ministério Público do Trabalho.
Maio
Rádio Canoas On-line é o sétimo canal de emissora corporativa sob responsabilidade da Agência Radioweb (Prefeitura de Canoas-RS).
Novo recorde: 200 mil downloads em maio.
Julho
As emissoras afiliadas fizeram 10.031 downloads
do site da Agência Radioweb no dia 1º de julho, uma
marca histórica.
Agosto
Agência Radioweb comemora 12 anos e prepara
novo site.
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Quadro

A Agência Radioweb
Produção, Edição e Distribuição de Boletins de Rádio de caráter
jornalístico para mais de duas mil emissoras brasileiras.
Clientes
> Associação PROTESTE
> Banco do Brasil
> BM&FBovespa
> Compromisso Empresarial com a Reciclagem - Cempre
> Conselho Federal de Administração
> Conselho Federal de Farmácia
> CUT Nacional
Potencial de distribuição
> Delegação da União Europeia no Brasil
> 2.007 rádios no Brasil – 253 em MG
> Detran RS
• Alcance de 111 milhões de habitantes no Brasil
> Editora Abril
n 68% FM e 32% AM
n 51% Comerciais, 43% Comunitárias e 6% Educativas > Febramec
> Fiergs
> Fundação Banco do Brasil
• Distribuição por região
> Hannover Fairs
n Sudeste: 622 rádios
> Instituto Unibanco
n Sul: 625 rádios
> Itaú Cultural
n Nordeste: 457 rádios
> Laboratório Boehringer
n Centro-Oeste: 192 rádios
> Laboratório Novartis
n Norte: 102 rádios
> MasterCard
n Exterior: 9 rádios
> Ministério Público do RS
> Ministério Público do Trabalho - DF
Relatórios qualitativos
> Ministério do Esporte
> O sistema identifica o aproveitamento das emissoras
> OAB-RS
de forma quantitativa e qualitativa (data, horário, rádio,
> OAB-RJ
cidade, Estado e população).
> O Boticário
> Petrobras
Outros serviços
> Rádio Justiça
> Rádio Online Corporativa, com música e informação.
> Sebrae Nacional
> Transmissões ao vivo de eventos.
> Sescoop
> SOS Mata Atlântica
> Tribunal de Justiça do RS
> Unisinos

Como funciona
> As pautas e as fontes são definidas entre a Radioweb e a
assessoria do cliente.
> A abordagem é essencialmente jornalística.
> Média de aproveitamento de 200 rádios por matéria na
página nacional.

Decidindo avançar
Com dez anos de Agência, nossa equipe produzia
em média 70 matérias de rádio por dia, distribuídas
no site www.agenciaradioweb.com.br.
Conquistamos a confiança de mais de duas mil
emissoras comerciais, comunitárias e educativas,
que utilizam nosso conteúdo diariamente.
Essas emissoras realizam mais de oito mil downloads
diários da nossa página.

A cada dez segundos um boletim da Agência Radioweb é ouvido por intermédio de alguma rádio
brasileira.
Cada matéria hospedada na página nacional é veiculada em no mínimo 300 emissoras.
Por coincidência – ou não –, ao fazer dez anos,
alcançamos a marca de dez milhões de downloads
do nosso site.
Quanto ao alcance, chegamos a 120 milhões de
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ouvintes potenciais, considerando-se apenas a cidade-sede de cada emissora afiliada.
Somamos 40 prêmios de jornalismo, entre eles
dois internacionais e oito nacionais, uma demonstração incontestável da competência da nossa equipe e
da credibilidade do nosso jornalismo.
E, por fim, 20 dias antes do nosso aniversário, em
3 de agosto, assumimos a administração e a programação da Rádio Justiça 104.7, emissora do Supremo
Tribunal Federal (STF) com sede em Brasília, com 25
KW de potência.
Nestes dez anos me convenci de que não há ideia,
por melhor que seja, que possa ter sucesso sem perseverança, paciência, profissionalismo, serenidade
e uma boa dose de bom humor. Que o modelo do
negócio pode oferecer uma boa perspectiva de mercado, mas isso, por si só, não garantirá o sucesso da
empresa. Que há muitos momentos de escuridão,
por isso é necessário estar sempre acendendo luzes
pelo caminho.
O sonho da rádio sem
concessão e sem antena
Quem não gostaria de ter uma rádio para chamar
de sua? Quem trabalha em rádio sabe que todo ouvinte é um apaixonado pelo veículo e se emociona
quando pode se aproximar de um estúdio. Se tiver
acesso ao microfone então, pode não querer largar
mais a “cachaça”.
Antes do surgimento da Internet, os apaixonados
por rádio estavam limitados à condição de ouvinte.
Com o surgimento da rede mundial, da melhoria da
conexão, das condições de streaming e das plataformas de áudio, essa realidade começou a aproximar o
ouvinte da sua rádio própria.
Ou seja, se você quiser mostrar ao mundo o seu gosto musical, o seu acervo ou mesmo o seu talento, a Internet tornou mais fácil o sonho de ter a sua rádio, sem
antena, sem necessidade de concessão e sem muito
dinheiro. Nos sites de busca, basta digitar “crie sua rádio” e você terá diversas opções, muitas delas fáceis de
executar e com baixíssimo custo. Há ainda centenas de
redes sociais que compartilham música, com espaço
para todos os gêneros, do clássico ao funk.

Um das primeiras comunidades criadas com o objetivo de reunir os amantes da música e permitir que
cada um crie o seu perfil é a Last FM. No endereço
www.lastfm.com.br é possível fazer um cadastro rápido, criar um perfil e depois começar a criar uma
“biblioteca” de músicas da sua preferência, ou seja, a
sua rádio. E ainda pode conhecer “vizinhos musicais”,
gente que curte o mesmo som que você. O custo
é de US$ 3 mensais. Para quem trabalha em rádio
é uma boa fonte de pesquisa, pois tem a descrição
completa dos artistas.
A rádio corporativa
Outro sonho que a Internet permite realizar é a
criação de rádios corporativas, emissoras on-line
para empresas, entidades ou instituições. Com a
proliferação de sites multimídias, a rádio corporativa oferece entretenimento e conteúdo aos usuários
que acessam o site em que o canal está hospedado.
“Estamos lançando mais um instrumento de utilidade
para os advogados. Uma rádio informativa, mas também de lazer.” Essa foi a declaração do presidente da
OAB-RJ, Wadih Damous, ao lançar a Rádio OAB-RJ
este ano.
A emissora on-line da OAB-RJ é uma das quatro
rádios corporativas administradas pela Agência Radioweb. Ao contrário da rádio pessoal, o canal corporativo exige profissionalismo, qualidade técnica e
bom conteúdo.
A Rádio OAB-RJ toca blocos musicais com três
músicas nacionais e uma internacional. De hora em
hora há o Bloco do Choro. E as manhãs de domingo
são reservadas para a música clássica. Entre os blocos musicais entram boletins de até um minuto, com
informações úteis aos advogados fluminenses. Esses
conteúdos rápidos e curtos dinamizam a programação. “Enquanto o advogado navega na Internet, ele
pode estar conectado ouvindo informações do seu
dia a dia”, ressalta o chefe do departamento da seccional fluminense da OAB, Cid Benjamin.
A OAB gaúcha também tem a sua emissora on-line, a Rádio OAB/RS. Assim como a coirmã carioca, a emissora dos advogados gaúchos intercala boa
música com uma média de dez notícias diárias sobre
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ações da entidade. Essa rádio já está no ar há
são junto aos dirigentes
Os conteúdos
quatro anos e conta com uma audiência fiel de
da entidade.
jornalísticos
que
quem acessa o site da entidade.
compõem o perfil
A terceira rádio administrada pela Agência
Solução
Radioweb é a Rádio Themis, do Tribunal de
completa
da Rádio Themis
Justiça do Rio Grande do Sul. A emissora onMesmo com plataforcontam
com
um
-line pode ser acessada pelo público externo
mas tecnológicas cada
programa
diário
por meio do site do Tribunal e pelo público invez mais acessíveis e
terno via intranet. O sucesso da rádio é tal que
o acervo musical muide dois minutos
chega a ter 60 pedidos de música por dia, tudo
to mais compartilhado,
sobre
decisões
do
via web. Há dias em que alcança mil ouvintes
a diferença entre uma
Tribunal
e
com
num único dia. Em menos de um ano de vida,
rádio pessoal e as cora rádio registra uma marca invejável: de cada
porativas são amplas.
notícias gerais
dez pessoas que a ouvem, oito voltam a ouviNuma rádio corporativa
produzidas
pela
-la novamente dentro do mesmo mês. “Credié necessário estabelecer
equipe
da
Agência
to essa fidelização de nossos ouvintes ao perfil
conexões lógicas entre
da rádio: quem escuta surpreende-se com a
o design do player, usaRadioweb nas suas
programação primorosa e moderna, que mesbilidade, interatividade,
três
sedes
(Porto
cla repertório musical de qualidade, notícias
perfil musical e conteúAlegre,
São
Paulo
e
do Judiciário e informações de interesse gedo jornalístico. O usuário
ral”, destaca a jornalista Adriana Arend, Assessó vai dar preferência à
Brasília)
sora-Coordenadora da Unidade de Imprensa
rádio corporativa se tiver
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
algo mais do que um seO perfil musical realmente é eclético, com
tlist musical.
MPB Clássica, Nova MPB, pop rock nacional e interQuanto ao conteúdo jornalístico, a Agência Radionacional e temas regionalistas. Os conteúdos jornaweb oferece, além da produção de matérias do prólísticos que compõem o perfil da Rádio Themis conprio cliente, os mais de 50 boletins que a equipe da
tam com um programa diário de dois minutos sobre
Agência Radioweb produz diariamente para as suas
decisões do Tribunal e com notícias gerais produziduas mil rádios AM e FM afiliadas em todo o Brasil,
das pela equipe da Agência Radioweb nas suas três
serviço principal da empresa. “O nosso expertise em
sedes (Porto Alegre, São Paulo e Brasília).
rádio e esse volume de produção nos credencia a
E mais recentemente foi lançada a Rádio CUT, da
oferecer uma solução com muita qualidade no conCUT Nacional. Essa rádio tem um perfil mais classista,
teúdo, que é a alma de qualquer rádio”, defende Davoltado para os direitos dos trabalhadores. Diferente
niela Madeira, diretora da Agência Radioweb para a
das outras emissoras on-line, ela toca somente múregião Sudeste.
sica brasileira. A programação roda três músicas de
Os interessados em rádios corporativas procuram
um determinado gênero dentro do mesmo bloco e
a Agência Radioweb atrás de uma solução completa.
vai variando de gênero a cada bloco para atender a
“O dirigente da empresa, entidade ou instituição quer
todos os públicos. O jornalismo conta com um jornal
a rádio rodando no seu site, com uma boa solução
de dez minutos que roda nas horas ímpares. Os conde design, com um perfil musical adequado e com
teúdos com tempo menor rodam a cada três músinotícias relevantes”, informa Caroline Mello, diretora
cas.
da Agência Radioweb para a região Sul.
A Rádio CUT foi lançada em julho, durante o 11º
Ao contrário do que alguns profetas do apocalipse
Congresso Nacional da CUT, com grande repercuspreconizaram, o rádio, aos noventa anos, transfor-
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mou a internet em aliada, agora oferecendo a possibilidade para que empresas ou mesmo indivíduos
tenham o seu próprio canal. Para brincar de rádio ou
para fazer rádio de verdade.
Um recorde: mais de
200 mil downloads em maio
As duas mil emissoras afiliadas da Agência Radioweb fizeram 201 mil downloads da página da empresa em maio. Esse desempenho recorde estabelece um novo patamar, que já vinha sendo perseguido
desde janeiro, com médias sempre acima de 180 mil.
A Agência oferece 1.500 matérias por mês às
emissoras. São boletins de rádio com tempo médio
de 1min40s. É uma cobertura diária, com atenção especial às editorias de política, economia, saúde, cida-

dania, esporte e meio ambiente, entre outras.
Entre segunda-feira e sexta-feira o site registra
nove mil downloads diários. Uma única matéria pode
ser veiculada por mais de 900 rádios.
Das 2.007 emissoras afiliadas, 1.014 são comerciais
(51%), 864 comunitárias (43%) e 129 educativas (6%).
Considerando apenas a cidade-sede de cada
emissora, o alcance da cobertura da Agência Radioweb chega a 120 milhões de brasileiros.
Com esse novo patamar, a Agência Radioweb entra definitivamente para a história do rádio brasileiro.
Em 23 de agosto, a empresa comemora os seus 12
anos de existência.
Estamos orgulhosos do esforço de toda a equipe e
não conseguimos disfarçar o nosso entusiasmo com
esse desempenho que alcançamos.

Paulo Gilvane Borges é diretor-geral da Agência Radioweb e foi o fundador da empresa em 2001.
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Polinox
Roberto Pontifex

Dez anos de uma
expansão sustentável
Fundada em 1960, a Polinox é a maior fabricante latino-americana de peróxidos orgânicos
e ceras desmoldantes, matérias-primas dos compósitos. Resultantes da combinação entre
polímeros e reforços – por exemplo, fibras de vidro –, os compósitos são conhecidos pelos
elevados índices de resistência mecânica e química, bem como pela versatilidade. Há mais de
50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas d’água, tubos e pás eólicas a peças
de barcos, ônibus e aviões.
A empresa opera um complexo industrial em Itupeva, no interior de São Paulo, com capacidade para
a produção mensal de 300 toneladas de peróxidos –
marcas Brasnox®, Perbenzox® e TecnoxSuper® – e
20 toneladas das ceras TecGlaze®.
Os peróxidos são os responsáveis pela polimerização (ou cura) dos compósitos. De forma simplificada,
a resina (polímero) é fornecida em estado líquido, e
a mudança para o estado sólido só acontece depois
da adição de determinadas quantidades de peróxidos.
As ceras desmoldantes, como o próprio nome revela,
funcionam como agentes que permitem a retirada da
peça de compósito do molde.
Além da plena garantia de fornecimento aos seus
mais de dois mil clientes ativos - entre eles os líderes
dos setores de construção civil, transporte, infraestrutura, corrosão e náutico -, a Polinox detém o maior
portfólio de peróxidos da região.
São mais de 40 formulações, divididas entre MEKP,
BPO, AAP, TBPB, CHP e blendas, o que garante total
liberdade ao moldador para escolher o produto que
melhor se ajusta ao seu processo.
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quadro

Alguns dos principais produtos
Nome Comercial

BRASNOX DM50 E

BRASNOX DM50

BRASNOX

Nome Químico

Aplicação

Características
Oxigênio Ativo
Total (%)

Aspecto
Físico

Peróxido de metil etil
cetona

Iniciador de
polimerização de
resinas poliéster
insaturado em
temperatura ambiente.
Aplicações em
processos como hand
lay-up, spray-up,
laminação contínua
(telhas), filament
winding e moldagem
fechada. Pode ser
usado em gelcoat e
massa plástica.

8,80 – 9,00

Líquido, límpido
e incolor

Peróxido de metil etil
cetona

Principal iniciador
de polimerização, em
temperatura ambiente,
de resinas de poliéster
insaturado. Aplicação
em processos como
hand lay-up, spray-up,
laminação contínua
(telhas), filament
winding e moldagem
fechada. Pode ser
usado em gelcoat e
massa plástica.

8,80 – 9,00

Líquido, límpido
e incolor

Peróxido de
metil etil cetona

Indicado para
polimerização, em
temperatura ambiente,
de resinas de poliéster
insaturado. Pode
ser utilizado nos
processos hand lay-up,
spray-up, laminação
contínua (telhas) e
filament winding, além
da transformação de
compósitos em moldes
fechados.

8,50 – 9,00

Líquido, límpido e
incolor

Polinox
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quadro

Alguns dos principais produtos (continuação)
Nome Comercial

TECNOX
SUPER

PERBENZOX 50

PERBENZOX 40L

PERBENZOX
75W

Nome Químico

Aplicação

Características
Oxigênio Ativo
Total (%)

Aspecto
Físico

Peróxido de metil etil
cetona

Indicado à
polimerização, em
temperatura ambiente,
de resinas de
poliéster insaturado.
Pode ser utilizado
nos processos de
laminação manual.

8,10 – 8,50

Líquido, límpido
e incolor

Peróxido de
dibenzoíla

É um iniciador de
polimerização e
agente de cura para
monômeros de vinila,
acrila, estireno e
resinas poliéster e
vinil éster insaturada.
Principal agente
de cura em massa
poliéster.

OXIGÊNIO ATIVO
3,24 – 3,37
CONCENTRAÇÃO
49,0 - 51,0

Pasta tixotrópica azul,
branca, cinza, preta
e rosa

Peróxido de
dibenzoíla

Solução de peróxido
de dibenzoíla para
resina poliéster,
éster vinílica e resina
metacrílica reativa.
Propriedades: tempo
de gel ao pico mais
rápido que MEKP e
exotermia mais baixa.

OXIGÊNIO ATIVO
2,45 - 2,64
CONCENTRAÇÃO
37,0 - 40,0

Suspensão amarelada

Peróxido de
dibenzoíla

Iniciador para
polimerização e
crosslinking de
monômeros de
vinila, monômeros
de estireno, resinas
poliéster, acrílicas
e éster-vinílicas.
Pode ser utilizado
em temperaturas
ambiente e em altas
temperaturas.

4,90 - 5,10

Pó fino, branco, de
escoamento livre
grânulos
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Nome Comercial

Nome Químico

Aplicação

Características
Oxigênio Ativo
Total (%)

Aspecto
Físico

9,20 - 9,40

Líquido, límpido
e incolor

BRASNOX
MCP

Para algumas
resinas poliéster
e éster-vinílicas.
Propriedades: baixa
exotermia, gel time
Peróxido de metil etil
longo e excelente cura
cetona e hidroperóxido
final. Apropriado para
de cumeno
laminados espessos,
também é indicado
para polimerização
de resinas usadas na
fabricação de moldes.

8,50 - 9,00

Líquido amarelo
palha
(Blenda)

BRASNOX
MCP 75

Peróxido de metil etil
cetona e
hidroperóxido de
cumeno

Para algumas
resinas poliéster
e éster-vinílicas.
Propriedades: baixa
exotermia, gel time
longo e excelente cura
final. Apropriado para
laminados espessos,
também é indicado
para polimerização
de resinas usadas na
fabricação de moldes.

8,50 - 9,00

Líquido amarelo
palha
(Blenda)

Peróxido de
acetil acetona

Tem as mesmas áreas
de aplicação do MEKP.
O gel time é similar,
mas o tempo de
cura é muito rápido,
apropriado para RTM.
Não pode ser usado
em gelcoats.

BRASNOX
MIBK

BRASNOX
AAP

Peróxido de metil
isobutil cetona

Usado como iniciador
de cura de resina
poliéster insaturado
e éster vinílica no
processo de pultrusão.

4,00 – 4,20

Líquido, límpido
e incolor
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quadro

Alguns dos principais produtos (continuação)
Nome Comercial

BRASNOX
MEC

BRASNOX 46750

BRASNOX FT

BRASNOX
TBPB

Tecglaze N

Nome Químico

Aplicação

Características
Oxigênio Ativo
Total (%)

Aspecto
Físico

Peróxido de metil etil
cetona e peróxido de
ciclohexanona

Ideal para fabricação
de botões. Indicado
para cura a frio.
Excelente para
gelcoats. Também
pode ser usado em
resinas éster-vinílicas.

8,80 - 9,00

Líquido, límpido
e incolor
(Blenda)

Peróxido de acetil
acetona (modificado)

É um AAP
especialmente
modificado para
aplicações em resinas
para molde e RTM.

5,00 - 5,60

Líquido, límpido
e incolor
(Blenda)

Peróxido de acetil
acetona
e peroxiéster

Utilizado eficazmente
em processos como:
RTM, filament
winding, laminação
contínua e processos
de centrifugação.

4,40 - 4,60

Líquido amarelo
palha
(Blenda)

Peroxibenzoato de
terc-Butila

Iniciador de cura para
processos a quente
como SMC e BMC.
Para polimerização
de monômeros de
vinila, como etileno e
polipropileno.

OXIGÊNIO ATIVO
Mín. 8,07
CONCENTRAÇÃO
Mín. 98,0

Líquido amarelado

Cera desmoldante

Indicada para
desmoldagem de
peças de compósitos.
Sua formulação
com carnaúba e
outros componentes
especiais permite uma
fácil aplicação
e múltiplas
desmoldagens.

Não se aplica

Pasta amarelada

INSIGHTCase Studies

julho/agosto 2013

56

Nome Comercial

BRASNOX CHP80

BRASNOX HD

BRASNOX DM50 PF
(livre de ftalato)

Nome Químico

Aplicação

Características
Oxigênio Ativo
Total (%)

Aspecto
Físico

Hidroperóxido de
cumeno

Para algumas
resinas poliéster
e éster-vinílicas.
Propriedades: baixa
exotermia, gel time
longo e excelente cura
final. Apropriado para
laminados espessos,
também é indicado
para polimerização
de resinas usadas na
fabricação de moldes.

8,41 - 8,94

Líquido amarelado

Peróxido de metil
etil cetona

Apropriado para
resinas éstervinílicas, tem como
característica a
redução da espumação
e da formação de
bolhas. É indicado
também para gelcoats
e resinas poliéster
Iso/Orto, fornecendo
um tempo de gel mais
longo.

8,60 - 8,80

Líquido, límpido
e incolor

Peróxido de metil etil
cetona

Iniciador de
polimerização de
resinas poliéster
insaturado em
temperatura ambiente.
Aplicações em
processos como hand
lay-up, spray-up,
laminação contínua
(telhas), filament
winding e moldagem
fechada. Pode ser
usado em gelcoat e
massa plástica.

8,80 - 9,20

Líquido, límpido e
incolor
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Produtos
A Polynox produz cerca de 40 tipos de peróxidos, entre formulações puras, blendas e isentas
de ftalatos – nesse caso, são produtos ambientalmente amigáveis, pois os ftalatos são considerados relativamente nocivos à atmosfera.
Trata-se do maior portfólio da região. O moldador de compósitos, no passado, tinha que se
adequar ao “peróxido de prateleira” oferecido por
determinadas empresas. A Polinox, ao expandir a
sua relação de produtos, destacou-se no mercado porque passou a dar muito mais flexibilidade
àqueles que moldam esse tipo de plástico.

Em 2013, a
Polinox ampliou
a relação
de produtos
sustentáveis com
o lançamento do
Perbenzox PF

Expandindo o portfólio
de peróxidos sustentáveis
Em 2013, a Polinox ampliou a relação de produtos sustentáveis com o lançamento do Perbenzox PF.
Trata-se de um peróxido de benzoíla cuja formulação
é isenta de ftalato, elemento considerado nocivo à
atmosfera – ainda não há no Brasil legislação sobre o
seu uso; nos países da Europa, a proibição vigora há
alguns anos.
O Perbenzox PF mantém as mesmas características do peróxido de benzoíla tradicional em relação
ao desempenho e processamento. “Pode ser aplicado na fabricação de massa plástica, tubos e perfis,
além de servir para polimerizar resinas éster-vinílicas”,
detalha Sérgio Andrade, gerente industrial da Polinox.
Ano passado, a Polinox lançou dois peróxidos
igualmente livres de ftalato: o Brasnox PF e o Brasnox
AAP. O primeiro, inclusive, foi usado na polimerização das paredes e teto de compósitos do primeiro
caixa eletrônico sustentável criado no Brasil, um desenvolvimento da paulista Edra Equipamentos.
Tem crescido a procura dos moldadores de compósitos por soluções ambientalmente amigáveis,
como os peróxidos sem ftalato e as resinas derivadas
parcialmente de fontes renováveis.
Certificada conforme a norma ambiental ISO
14.001 desde 2010, a Polinox mantém uma unidade
produtiva em Itupeva, no interior de São Paulo, com
capacidade para produção mensal de 300 toneladas
de peróxidos.

Resultantes da combinação entre polímeros e
reforços – por exemplo,
fibras de vidro –, os materiais compósitos são
conhecidos pelos elevados índices de resistência
mecânica e química, bem
como pela versatilidade.
Há mais de 50 mil aplicações catalogadas em
todo o mundo, de caixas
d’água, tanques e telhas a peças de barcos, ônibus
e aviões.
Embalagens homologadas
Atenta às rígidas normas de segurança que envolvem a produção e o transporte de peróxidos orgânicos – produtos de risco “classe 5” – a Polinox só utiliza embalagens homologadas segundo a Resolução
nº 420, publicada em 2007 pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). As latas de ceras desmoldantes, por sua vez, são acondicionadas em caixas de papelão homologadas pelo Inmetro.
A fábrica da Polinox em Itupeva (SP) está alinhada às mais rigorosas exigências internacionais de segurança para a fabricação de peróxidos orgânicos.
Fazem parte da sua estrutura elementos como conjuntos de combate a incêndio, geradores de energia
elétrica e paredes de concreto e aço que separam os
reatores do restante da fábrica, entre outros pontos
que garantem total segurança aos funcionários e à
população que reside no entorno da fábrica.
Instalações
Detentora da maior capacidade instalada para a
produção de peróxidos orgânicos da América Latina,
a fábrica da Polinox é 100% automatizada. Isso significa que a definição eletrônica de todos os parâmetros impede que ocorram oscilações sob o ponto de
vista da qualidade.
Por exemplo, esse sistema de controle não só avisa se determinada sequência de fabricação do peróxido atingiu uma temperatura acima da desejada
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como interrompe a adição de um reagente específico. Dessa maneira, a Polinox reduz quase a zero
a possibilidade de serem produzidos peróxidos fora
dos padrões de qualidade preestabelecidos.
Todo esse monitoramento é importante também
para a segurança. Por contemplar a inclusão de um
painel sinótico, ou seja, uma ferramenta que permite
visualizar de uma só vez diversas partes do processo, a automatização torna a produção de peróxidos
muito mais segura. Esse painel mostra exatamente ao
operador onde está acontecendo o problema e qual
é a situação naquele momento. Assim, as decisões
podem ser tomadas de forma bem mais rápida.
Sistema de gestão integrado
A Polinox também promove uma série de ações
em defesa do meio ambiente, entre elas o gerenciamento de todos os resíduos, tanto domésticos
quanto perigosos, com destaque no Tratamento de
Efluentes e no Programa de Reaproveitamento de
Embalagens Plásticas usadas no envase dos peróxidos orgânicos.
A empresa recolhe as embalagens vazias nas fábricas dos seus clientes situados na região metropolitana de São Paulo e os encaminha a produtores de
“madeira plástica”, material ecologicamente correto
que evita o corte de árvores. E, ao mesmo tempo, reduz a quantidade de plásticos descartados em aterros com o grande objetivo de diminuir os Impactos
Ambientais.
Detentora do certificado de qualidade
ISO9001:2008 e ambiental ISO14001:2004, a Polinox dispõe de uma carteira formada por mais de 800
transformadores de compósitos atendidos diretamente, sendo que o restante do mercado é abastecido pela sua rede de distribuidores situados em todas
as regiões do Brasil e em diversos países da América
do Sul.
Política do sistema de gestão integrado
“A Polinox do Brasil tem como objetivo atingir a satisfação de seus clientes, por meio da melhoria contínua dos seus produtos e processos, promovendo
ações em defesa do meio ambiente e na prevenção

da poluição, atendendo aos requisitos legais aplicáveis e outros subscritos pela organização.”
Certificações
A Polinox detém o certificado de conformidade
com a norma ISO 9001 desde 2003. Em 2010, conquistou o certificado ambiental ISO 14001, feito bastante incomum, se analisada a cadeia produtiva global de compósitos.
A Polinox levou pouco mais de quatro meses para
estabelecer o seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
cuja auditoria ficou a cargo da Fundação Vanzolini.
O processo foi relativamente rápido porque diversas atividades já se enquadravam nos requisitos
da ISO 14001, entre elas, a destinação correta dos
efluentes industriais e a preservação da mata ciliar do
rio Jundiaí, que passa ao lado da fábrica.
Premiações
Ao longo de sua trajetória, a Polinox recebeu várias
premiações. As mais recentes são:
2009

Prêmio Exporta São Paulo, organizado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (FACESP).
2011 e 2012

Top of Mind da Indústria de Compósitos – categoria “Peróxidos”, organizado pela Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (Almaco). É o
principal prêmio do setor brasileiro de compósitos,
e conta com a auditoria independente da Destaque
Business Research.
A capacidade de produção de
peróxidos foi triplicada em dez anos
Em junho de 2003, a Polinox concluiu a primeira
de muitas expansões de capacidade da planta que
opera em Itupeva, no interior de São Paulo. À época,
o investimento elevou o potencial para cem toneladas/mês, volume que representa 1/3 do atual. Eram
produzidos dez tipos de peróxidos; hoje são mais de
40, entre formulações puras e blendas.
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Os peróxidos orgânicos são matérias-primas dos
compósitos, um tipo de plástico de alta performance
presente em diversos setores, como construção civil,
transporte, petroquímico e náutico.
Nosso desempenho espelhou muitas vezes o resultado do mercado brasileiro de compósitos. Mas
também crescemos quando a situação interna não
estava tão boa, graças aos negócios com os demais
países da América do Sul, principalmente Argentina e

Roberto Pontifex é diretor-geral da Polinox.

Colômbia. As exportações costumam responder por
10% do faturamento da empresa.
Por ora, o potencial instalado em Itupeva é suficiente para atender à demanda. Contudo, já temos
pronto um novo plano de expansão de capacidade
– o aumento giraria em torno de 15%.
A depender de como o mercado se comportar no
segundo semestre, poderemos incluir mais um turno
e chegar a quase 350 toneladas mensais.
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Termomecanica
Regina Celi Venâncio

Uma companhia em
constante renovação
Iniciada com capital de apenas US$ 200 pelo engenheiro Salvador Arena, após sete
décadas de existência a companhia conta hoje com um patrimônio aproximado de
US$ 800 milhões. Seu modelo inovador de negócios e sua rentabilidade a diferenciam das
demais indústrias do país.

A Termomecanica talvez seja hoje um dos raros
exemplos de como uma empresa, ainda que inserida na competitiva economia de mercado, pode
atuar de forma inovadora, sustentável e, sobretudo,
socialmente responsável. O modelo cunhado pelo
seu saudoso fundador, o engenheiro Salvador Arena, está baseado em uma Fundação (que leva o seu
nome), hoje responsável pelo patrimônio da companhia e sua acionista exclusiva.
Um grupo formado por colaboradores mais próximos ao fundador compõe o Conselho Curador,
cujos membros dirigem a Fundação e também atuam na Diretoria e Gerência da empresa, em torno
da qual está envolvida uma comunidade de cerca de
sete mil pessoas, além da Fundação e seus projetos
sociais e educacionais.
Com esse modelo singular, inusitado e inovador
(afinal, as empresas costumam possuir fundações, e
não pertencer a uma delas), as suas receitas convergem prioritariamente para iniciativas educacionais,
revelando um compromisso inerente à formação de
cidadãos e ao futuro do país.
Desta forma, a Termomecanica é uma S.A. de
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capital fechado, pertencente ao grupo ecoArena. De modo formal,
A Termomecanica
nômico controlado pela Fundação Salvador
a área de P&D começou
mantém
e
defende
Arena, que detém 100% de suas ações. A
apenas em 2010, com o
a
estratégia
de
companhia, portanto, integra o patrimônio
objetivo de estruturar as
da Fundação, que controla operações da ematividades e direcionar
reinvestimento
presa por meio de um modelo de governança
o grupo de engenheide
lucros,
o
que
corporativa composto por um Conselho de
ros voltados para o degarantiu
o
seu
Administração e uma Diretoria Executiva.
senvolvimento de novas
Com um patrimônio na casa dos US$ 800
aplicações, processos
crescimento sólido
milhões, é hoje uma das maiores indústrias
e produtos de cobre e
e
sustentável
privadas brasileiras, liderando o setor de
ligas. Nos últimos dois
transformação de metais não ferrosos (cobre
anos, foram investidos
e suas ligas). O segredo da longevidade e junada menos do que R$
ventude da empresa de 71 anos de existência, ativi23 milhões em pesquisa e projetos, com foco prindades ininterruptas e grandes conquistas é o invescipalmente em novos produtos.
timento realizado todos os anos em equipamentos
Os números demonstram que essas diretrizes
e novas tecnologias.
têm dado certo. Em 2012, por exemplo, mesmo
A TM mantém e defende a estratégia de reinvesconsiderando um cenário econômico delicado, o
timento de lucros, o que garantiu o seu crescimenfato de a economia global não ter dado sinais de
to sólido e sustentável. Os recursos são destinados
recuperação e a indústria brasileira não ter crescido
à renovação dos equipamentos e à ampliação do
como era esperado, a Termomecanica teve um bom
parque fabril e seu corpo diretivo permanece com
desempenho. Fechou no azul e sem demissões, ao
olhos e ouvidos atentos ao mercado, a fim de atencontrário de muitas indústrias, que concluíram o
der com qualidade e velocidade às necessidades
ano com saldo negativo.
dos clientes. Ao longo destes anos, procurou semA receita líquida da empresa, que foi de R$ 819,394
pre estar à frente, lançar tendências, empreendendo
milhões, permaneceu estável, e os lucros foram de
esforços para oferecer produtos de alta qualidade e
R$ 80,207 milhões. Embora os resultados tenham figarantir a satisfação dos clientes.
cado abaixo da expectativa, foi mantida a política de
Entre os anos 2010 e 2012, momento em que a
benefícios diferenciada e distribuída a participação
indústria brasileira mais sofria o impacto da concornos lucros e resultados a todos os colaboradores.
rência asiática, a Termomecanica decidiu investir
A Termomecanica foi destaque no ranking ExaR$ 150 milhões em novas tecnologias e equipame Melhores e Maiores, edição 2013. Posiciona-se
mentos. A aplicação desses recursos reforçou os
no seleto grupo de empresas que se manteve no
processos produtivos, proporcionando maior caparanking desde a primeira publicação, em 1974, e é
cidade para atender à demanda crescente por quaressaltada como um bom exemplo de empresa que
lidade. Mais do que isso, a Termomecanica foi equicompartilha lucros e mantém a saúde financeira.
pada para competir internacionalmente em custo,
produtividade e qualidade. A empresa conquistou
História de sucesso
várias certificações, com destaque para a ISO 9001
E tudo começou com um capital de apenas US$
(qualidade), ISO 14001 (meio ambiente), OHSAS
200. Assim, em 1942, o engenheiro Salvador Arena
18001 (saúde e segurança do trabalho).
dava início a uma surpreendente empreitada, consDesde o início, as atividades de pesquisa e desentruindo uma empresa baseada em valores. Sua privolvimento sempre fizeram parte da cultura de inomeira sede foi no bairro paulistano da Mooca, onde
vação e vanguarda da indústria criada por Salvador
começou a fabricar fornos elétricos, amassadeiras
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e uma completa linha de equipamentos para
petidores é a diversidaNos próximos anos,
padarias. As primeiras máquinas, importadas
de de produtos. O seu
além
de
manter
dos Estados Unidos, inspiraram e impulsionacatálogo reúne mais de
uma
estratégia
ram a expansão e, em pouco tempo, a pequecinco mil itens, entre
na fabricante de fornos transferiu-se do moprodutos
elaborados
de expansão
desto galpão alugado na Mooca para outro
e semielaborados, ininternacional,
maior, no Ipiranga.
cluindo a liga TM 620
iniciada
com
as
A vocação para a metalurgia, no entane a liga exclusiva TM
to, logo predominou, e a já próspera usina
23, entre as várias que
aquisições, e
de fundição de cobre e suas ligas mudoucompõem o portfólio
consolidar
a
sua
-se para a sede própria, onde ainda está, na
da marca e firmaramparticipação
no
avenida Caminho do Mar, no grande terre-se como referências no
no resultante da fusão de algumas chácaras
mercado.
mercado exterior, o
adquiridas na cidade, então inexplorada, de
A carteira de clientes
objetivo
é
trabalhar
São Bernardo do Campo. Em 1957, a emcontempla
empresas
cada
vez
mais
para
presa contava com 50 funcionários, e todas
das áreas de construção
as atividades já se desenvolviam no novo
civil, mecânica e memanter a liderança
espaço. A linha de chapas e vergalhões era
talurgia,
refrigeração,
em
seu
segmento
ampliada, começando a segmentar-se na
automobilística, vestuno
Brasil
produção de peças específicas, até então
ário, telecomunicações,
importadas. O crescimento acelerou-se,
eletroeletrônicos, suimpelindo a ampliação da empresa e, no
croenergético, naval e
ano de 1985, foi inaugurada a Fábrica II, no mesoffshore, entre outras.
mo município.
Hoje o parque industrial assumiu enorme proPrincipais Acontecimentos
porção: somadas as unidades, totalizam 202.800
> Anos 1940 (1942) – Fundação da Termomecametros quadrados de área construída. As duas prinnica São Paulo S.A. – ainda como uma fábrica de
cipais plantas continuam sendo as localizadas em
fornos para padaria;
São Bernardo, mas as fábricas adquiridas da Cem> Final dos anos 1940 - Transferência do Galpão
brass, em 2011 – uma em Santiago, no Chile, e ouda Mooca para o Ipiranga e início das atividades de
tra em Tortuguitas, na província de Buenos Aires, na
metalurgia;
Argentina – ganham cada vez mais importância no
> Anos 1950 – Construção e início das atividades
caminho rumo à internacionalização, além de dois
da Fábrica I, em São Bernardo do Campo;
centros de distribuição, em São Bernardo do Campo
> Anos 1960 (1964) – criada a Fundação Salvador
e em Joinville (SC).
Arena;
A Termomecanica está presente em dez países
> Anos 1970 – Inaugurada a Termocanadá, em
(Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai,
Poços de Caldas (MG);
Uruguai, Inglaterra, Itália e Estados Unidos).
> Anos 1980 – venda da Termocanadá ao grupo
Nos próximos anos, além de manter uma estratéAlcoa e inauguração da Fábrica II, em São Bernardo
gia de expansão internacional, iniciada com as aquido Campo;
sições, e consolidar a sua participação no mercado
> Anos 1990 (1998) – Falecimento do engenheiexterior, o objetivo é trabalhar cada vez mais para
ro Salvador Arena – Termomecanica passa a ser
manter a liderança em seu segmento no Brasil.
integralmente controlada pela Fundação Salvador
Uma das vantagens em relação aos demais comArena;

Termomecanica

metalurgia
63

> 2008 – Início das atividades do Centro de Distribuição de São Bernardo do Campo;
> 2010 – Início das atividades do Centro de Distribuição de Joinville;
> 2011 – Aquisição de fábricas no Chile e na Argentina, da marca Cembrass;
> 2012 – Entrada em operação da nova laminação e da nova fábrica de tubos, com equipamentos
considerados “estado da arte” pelo mercado;
> Outros fatos importantes: inauguração da prensa sete mil toneladas, ainda hoje a maior extrusora
de metais não ferrosos da América Latina, desenvolvimento da liga Bronze TM 23, considerada a “liga
perfeita” e referência de mercado nos dias atuais.
Valorização do capital humano
A partir da década de 1960, a Termomecanica implantou um modelo próprio de gestão, valorizando
o potencial dos funcionários e exercendo uma política salarial que concedia gratificações e prêmios
por produtividade, em uma época em que não havia
ainda legislação a respeito.
A Termomecanica acredita que o Capital Humano
é a “peça” fundamental para o seu sucesso e por
isso, desde sua fundação, desenvolve políticas de
Recursos Humanos arrojadas, que algumas vezes já
foram consideradas até mesmo inusitadas e inovadoras. O resultado é que há um assédio elevado de
profissionais que buscam integrar-se ao quadro de
empregados da empresa, que dispõe de um banco
de currículos on-line com cerca de 28 mil profissionais cadastrados.
Seu fundador, Salvador Arena, sempre prezou a
qualidade de vida de seus funcionários e isso desde
então é mantido. Algumas peculiaridades, como a
participação nos lucros e resultados, são marca da
empresa. Mesmo antes de ser criado o 13º salário, a
Termomecanica já remunerava sua equipe com um
adicional de fim de ano, chegando a pagar 16 ou 17
salários a cada um dos seus colaboradores. A prática teve início em 1948 e prosseguiu mesmo com
a morte do seu idealizador, em 1998. Além disso,
em 2000, acrescentou um excelente plano de previdência complementar para todos os funcionários.

Arena também era estudioso e pesquisador de
dietas alimentares para garantir uma alimentação
saudável aos seus funcionários. Até hoje essa é uma
das principais preocupações; por isso, as duas refeições são cuidadosamente elaboradas por nutricionistas (café da manhã e almoço, lanche da tarde e
jantar ou lanche da noite e ceia – dependendo do
turno do trabalhador), oferecidas sem nenhum custo para os funcionários.
Além disso, criou uma cooperativa de crédito para
proteger os empregados das altas taxas de juros do
mercado que vigoravam pouco antes de sua morte
e garantiu gratuidade no transporte dos funcionários. Também acreditava que os melhores talentos
surgiam dentro da própria empresa, daí o investimento em qualificação profissional e a valorização
da “prata da casa”.
Educação e
aprimoramento profissional
Com o objetivo de oferecer ações de desenvolvimento para empregados, parceiros, clientes e fornecedores, construir a ponte entre as competências
humanas e as organizacionais, alinhadas às estratégias do negócio, foi fundada, em 2012, a Universidade Corporativa Termomecanica (UCTM). A instituição foi criada pela Fundação Salvador Arena e
trabalha em prol do desenvolvimento das competências definidas e avaliadas como essenciais para
a organização.
Para a estruturação da grade de ações de desenvolvimento da UCTM, foram levados em consideração os resultados obtidos no Programa de Avaliação
por Competência, aplicado em todos os empregados, da base organizacional à diretoria. Essa avaliação resultou em um levantamento dos pontos
considerados prioritários para o desenvolvimento
na organização, que permitiram trabalhar algumas
competências humanas, subdivididas em Gerais (todos os cargos), Gerenciais (cargos de liderança) e
Funcionais (cargos operacionais e administrativos).
Por meio dessa avaliação, foi possível conhecer
como cada um dos colaboradores pode influenciar
e manter as competências da organização, entre-
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gando os resultados estratégicos para a empresa. A iniciativa também visa à capacitação
de clientes, fornecedores e parceiros, por
meio da chamada Academia Termomecanica.
Todos os cursos ministrados pela UCTM são
gratuitos e estruturados em função das metas e do perfil dos participantes, para melhor
integração e aproveitamento do conteúdo. A
UCTM preza pelo conhecimento a qualquer
hora, em qualquer lugar, portanto, os cursos
são ministrados em sua sede, localizada dentro do Centro Educacional Fundação Salvador
Arena (CEFSA), em São Bernardo do Campo,
nas unidades da Termomecanica, ou, ainda,
por meio de cursos à distância.

Recentemente,
visando atender à
demanda crescente
do mercado de
construção civil,
a Termomecanica
ampliou sua linha
de conexões com
produtos inéditos no
mercado

Ampliação da linha de produtos
Recentemente, visando atender à demanda crescente do mercado de construção civil, a Termomecanica ampliou sua linha de conexões com produtos inéditos no mercado. Para viabilizar a oferta, a
companhia investiu recursos da ordem de R$ 1,8
milhão em processos de logística, armazenamento
e equipamentos no Centro de Distribuição de São
Bernardo do Campo. Com isso, tornou- se a única
no Brasil a ofertar uma linha completa de conexões
de cobre sem anéis de solda.
Estes investimentos refletem a preocupação com
o aprimoramento contínuo do nível de serviços. É
desta forma que pretende manter-se na posição de
liderança que conquistou no mercado, buscando
sempre a excelência em produtos e serviços.
Dispondo de um portfólio de peças que cobrem
um espectro de 15 mm até 104 mm, a companhia
tem no mercado a exclusividade na faixa de 66 mm
a 104 mm de conexões de cobre, o que proporciona
mais produtividade e confiabilidade para os clientes.
Isso incrementou a competitividade da Termomecanica e ao mesmo tempo trouxe grandes benefícios
para os clientes, como maior confiabilidade e conveniência por poder adquirir um mix completo de tubos, conexões e acessórios para instalações da mesma empresa. Antes, essas medidas eram encontradas
apenas em latão e bronze, materiais mais pesados e,

portanto, com custos
mais altos.

Parceria
internacional
Comprovando ainda mais seu pioneirismo e o fato de sempre estar à frente do
mercado, a Termomecanica firmou recentemente um acordo técnico comercial
com a alemã Viega,
especialista em conexões por pressão.
A companhia é o primeiro e único fornecedor de
encaixes por pressão no Brasil a dispor de um programa completo para instalações de gás. A solução
tecnológica inovadora tem beneficiado um mercado que abrange companhias de instalação de gás,
concessionárias e distribuidoras, revendas, clientes
residenciais e comerciais e construtoras. Além de
indústrias, que atuam nas diversas aplicações em
fornecimento e escoamento de água quente e fria,
drenagem e descargas sanitárias, e construção civil
em geral, em instalações internas e externas.
A Termomecanica oferta juntamente com os seus
tubos de cobre (15 mm a 66 mm de diâmetro) as
conexões de pressão Profipress G, para aplicações
de gás. A grande sinergia entre as duas empresas
está baseada principalmente na busca de ambas
pela inovação e pelo desenvolvimento de tecnologia como chaves de sucesso.
A parceria, estruturada em um modelo que posiciona estrategicamente a Termomecanica por meio
da oferta de um produto diferenciado, traz excelentes oportunidades de negócio. Os produtos já têm
comprovado sua qualidade, resistência e confiabilidade nas instalações em construções há mais de
50 anos. Essa parceria técnico–comercial possibilita
um salto ainda maior em tecnologia, modernidade, produtividade, segurança e, acima de tudo, em
serviços de alta competência. Unindo forças e a tra-
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dição de ambas as empresas, o mercado brasileiro
ganhou uma solução inovadora.
Conclusão
É primordial dizer que o êxito da Termomecanica
deve ser primeiramente atribuído ao espírito visionário, empreendedorismo e à paixão pelo trabalho.
Ainda permanece na memória de muitos funcionários o engenheiro ativo e vibrante, sempre para cá
e para lá em um dos dois fuscas sem capota que
mandou adaptar na própria fábrica, para ganhar

Regina Celi Venâncio é presidente da Termomecanica.

mobilidade máxima. Algo tão comum quanto vê-lo
caminhando pelas ruas internas da fábrica, cumprimentando um a um os funcionários. Conhecia cada
centímetro quadrado do complexo. Com sua inteligência e engenhosidade, Salvador Arena conseguiu vislumbrar anos à frente e preparar a empresa
para manter-se como uma das grandes potências
da indústria nacional. Além disso, soube escolher e
preparar seus sucessores, de modo que seus planos,
tanto no âmbito empresarial quanto no social, fossem levados adiante.
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cases & causos
Décio Clemente

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

A morte do gato Adamastor
Era o ano de 1985 e eu era vice-presidente de
marketing do Citibank, cuja sede ficava na rua da Assembleia, em pleno centro do Rio. Minha equipe era
formada por grandes profissionais do mercado, cada
um com uma mania. Lembro-me de todos eles.
O Nelson, por exemplo, era impecável no trajar,
mas grosso como um casco de tartaruga para esculhambar pessoas que cometiam equívocos. Ele começava a gritar e o interlocutor ficava aos prantos, a
ponto de querer cometer suicídio ou demissão imediata da empresa.
O Jurandir, homossexual assumido, começou
como office boy e acabou, por toda sua competência, como assistente geral da área. O problema dele
era tentar disfarçar que não era gay. Não conseguia
de jeito nenhum; cada vez que tentava, era uma tragédia.
Tínhamos a Angela, bonita, inteligente, ótima profissional na área de pesquisa. Sabia todos os dados de
mercado e do nosso segmento. O problema é que
ela sofria de um distúrbio grave: dormia de repente
em qualquer local, em reuniões com a presidência,
na sua mesa de trabalho, em táxis e em metrôs. Nesse transporte, então, ela passava do ponto de descida
toda hora.
Na equipe também estava o Silvinho, gerente de
produtos da área de seguros. Sabia tudo sobre o setor. Só era ruim em criar nomes e slogans para seus
produtos. “Seguro de vida” ele queria chamar de “seguro de morte”. Aliás, faz todo o sentido, mas acho
que jamais teríamos vendido uma apólice se o tivéssemos deixado fazer isso...

E tínhamos também o Renato, da área de eventos.
Grande profissional, mas totalmente desligado do
mundo. Não prestava atenção em nada. O seu maior
defeito era querer entrar no meio de um assunto em
discussão sem ter prestado atenção ao início da conversa.
Ou seja, uma equipe de malucos, mas que deu
certo, porque nunca mais esse banco foi o mesmo
em marketing desde que deixamos a organização –
modéstia à parte.
Mas o causo que quero destacar aconteceu quando todos esses profissionais meio doidos estavam na
sede da agência VS Escala, no Rio. Ficava em um sobrado de cerca de cem anos, no bairro de Botafogo,
com amplas e bonitas janelas que davam para uma
rua calma e cheia de árvores.
Estávamos todos entretidos com uma magistral
apresentação feita pelo dono da agência quando,
de repente, ouvimos o som de uma freada brusca de
automóvel na rua, seguido de um grito. Todos, com
exceção do desligado do Renato, foram à janela para
ver o que havia acontecido. O querido Adamastor, o
gato siamês da agência, havia sido atropelado.
Quase todos nós fomos para a rua, motivados pela
aflição de alguns funcionários, que adoravam aquele
animalzinho. Alguém pegou o corpo do Adamastor e
o colocou na calçada até que alguém o tirasse de lá.
Era uma rua calma, com algumas crianças brincando, e não queríamos que elas vissem o gato morto.
O Renato estava na janela e a Angela gritou para ele:
“Renato, me joga um jornal, rápido.” E o nosso herói
respondeu: “O Globo ou o Jornal do Brasil?”
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: scosta@insightnet.com.br. Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail: sergio.costa@insightnet.com.br
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.

I

N

S

I

G

H

T

assine Case Studies
Revista Brasileira de Management

Envie um e-mail para case.studies@insightnet.com.br
e veja condições especiais para assinar a melhor revista de management do Brasil
Verifique, também, as condições para assinatura da Case Studies on-line.

