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EDItorIal

O Personal Case desta edição é Urubatan Helou, presidente e controlador da transportadora Braspress, maior 
empresa de entregas, de capital nacional, com faturamento em torno de R$ 1 bilhão anual. Trata-se de um perso-
nagem sui-generis, que todo dia almoça no refeitório da sede da empresa junto com seus funcionários. Urubatan 
adota uma gestão horizontalizada na empresa familiar e adverte que “as pessoas falam muito em governança 
corporativa, mas precisam ter cuidado para não escorregar na maionese.”

O case da Ilumno, organização líder em gestão e serviços para o ensino superior privado na América Latina, relata 
como a empresa atua para melhorar a qualidade e aumentar a lucratividade de instituições do setor, sobretudo 
por meio de tecnologia de ponta voltada para a educação a distância. 

A Clear Channel, pioneira e líder global no mercado há quase meio século, aborda as transformações do out-
-of-home (OOH), segmento que  no Brasil deve crescer entre 10 e 15% este ano, impulsionado pelos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

A 11:21, agência de publicidade fundada em 2005, mostra a dinâmica de vida da empresa, que modificou a pro-
paganda de pequenos e médios anunciantes por meio do  conceito de simplicidade criativa.

Aproveitando a expansão do mercado de alimentação para vegetarianos e veganos no Brasil, a Superbom inovou 
ao lançar em 2015 uma linha de queijos 100% veganos.  A empresa espera crescer 2,5% este ano, quase o triplo 
da indústria alimentícia como um todo.

Desde 2001 no setor de infraestrutura, a Único Asfaltos – primeira e única franquia de asfaltos do mundo - já 
estabeleceu mais de 70 usinas em todo país, ampliou o mercado para a Colômbia e República Dominicana e, 
neste ano, instalou a sua primeira unidade em Miami (EUA).

A CVC Rio de Janeiro-Juiz de Fora criou em 2012 o projeto Gestão de Metas, uma ferramenta online utilizada 
para lançamento, acompanhamento e métrica de dados referentes às vendas de suas equipes. Dois anos depois, 
o projeto propiciou o lançamento de campanhas de incentivo tematizadas. 

Publicamos também nesta edição três cases de ações ambientais, certificados pelo Programa Benchmarking 
Brasil. O da Casa da Moeda do Brasil relata um projeto de reflorestamento associado ao negócio da empresa e 
relacionado ao mico-leão-dourado, representado na cédula de 20 reais. 

O da Cemig Geração e Transmissão narra a implantação de um sistema de informação da qualidade da água que 
não só armazena dados, mas também os trabalha de forma rápida e eficaz.

Por sua vez, o da Abbott Laboratórios do Brasil aborda a criação de uma equipe multidisciplinar para elaboração 
e implementação de um Processo de Compostagem de Resíduos Orgânicos originados em sua fábrica no Rio 
de Janeiro.

Ao final, nosso impagável colunista Décio Clemente conta, com o bom humor habitual, um episódio picante 
ocorrido durante o lançamento do Viagra no Brasil, pela Pfizer.

Boa leitura!

João PENIDo     edITor
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PErsoNal CasE

Urubatan Helou
Presidente e controlador da Braspress

gEstão HorIZoNtalIZaDa No
traNsPortE DE ENComENDas

FormaÇão
“Nasci no principado de Uberlândia, um grande 

centro econômico, hoje, beirando um milhão de 
habitantes. Quando saí de lá, em 1969, a cidade 
não tinha essa dimensão. Minha formação acadê-
mica ocorreu parte na cidade mineira e parte em 
São Paulo. Não cheguei a me formar. Em Uberlân-
dia, fiz o primeiro e o segundo ciclos. Em São Pau-
lo, iniciei a Faculdade de Administração, mas tive de 
interromper porque não deu para compatibilizar o 
trabalho com os estudos. Comecei minha vida pro-
fissional na área de transportes, em Uberlândia, por 
força da ausência de meu pai, um forte ativista po-
lítico do proscrito Partido Comunista em Minas Ge-
rais. Em 1964, ele teve que se ausentar de casa. Era 
jornalista, tinha um jornal na cidade que depois foi 
empastelado. Era um homem preparado, de grande 
cultura.”

Urubatan Helou entrou em 1967 no mundo dos negócios sobre rodas e permanece sobre elas até 

hoje. Fundou há 39 anos a Braspress – maior empresa brasileira de entregas, de capital nacional 

–, após ter passado como empregado por diversas outras. Helou é um empresário da nova 

economia, com uma visão moderna do seu setor, aliando alta tecnologia e formação intensiva de 

capital humano. Mas nada disso impede que sua vivência na companhia seja marcada pelo bom e 

afetuoso tapinha nas costas e do almoço, britanicamente feito ao meio-dia, ao lado de todos os 

funcionários no refeitório da sede da Braspress.

PrImEIros EmPrEgos
“Tínhamos um vizinho que era dono da Transpor-

tadora Uberlândia, de cargas. O filho dele, Henrique, 
muito meu amigo, sabendo das dificuldades da nossa 
família – éramos eu, filho único, e minha mãe –, me 
ofereceu um emprego. Comecei no dia 17 de setem-
bro de 1967, portanto, ano que vem faço 50 anos em 
transportes. Depois, com a volta de meu pai, fui para 
Brasília, acompanhando-o. Por indicação dele, con-
segui um emprego no Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, no qual trabalhei apenas um dia! Comecei na 
parte da manhã e de tarde o presidente do Tribunal 
foi cassado. Como não era concursado, voltei para 
minha atividade na área de transportes, exercendo 
uma função numa empresa de malotes de Brasília 
chamada Aero Rápido. Na época, esse serviço não 
era monopólio dos Correios. As empresas privadas 
operavam sob concessão. Fiquei pouco tempo em 
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Brasília e fui transferido para São Paulo, exer-
cendo uma função na área de vendas, com 19 
anos. Dois anos depois, a Aero Rápido foi cas-
sada pelos Correios.”

a PrImEIra EmPrEsa
“Na ocasião, havia tido contatos com em-

presas de produtos cinematográficos. Vivía-
mos, no início da década de 1970, o auge da 
Embrafilme. Conhecendo o pessoal da indús-
tria do cinema, tive oportunidade de montar 
uma transportadora muito humilde, chamada 
Transfilm. Eu coletava os rolos de filmes no 
meu triciclo na região que hoje é a Cracolân-
dia. Ali se concentravam a Embrafilme, Roma 
Filmes, Paris Filmes, Pan Filmes, que era uma 
empresa do Mazzaropi, Screen Gems e ou-
tras. Recebia o equivalente a R$ 2 por rolo de filmes 
para transportá-los de suas sedes até a rodoviária 
paulista, de onde eram despachados por empresas 
de ônibus.

Depois de três meses, precisei comprar um segun-
do e um terceiro triciclo. A Transfilme tinha um volu-
me de filmes a transportar muito grande. Todo dia eu 
levava para a rodoviária de 600 a 800 quilos de filmes 
somente para o Rio de Janeiro, o centro que mais 
consumia os filmes dessa região cinematográfica.

Na época, meu pai morava no Rio. Na Praia de Bo-
tafogo havia uma loja chamada Império da Kombi. 
Comprei ali duas delas financiadas pelo BMG em 36 
meses. Trouxe essas Kombis para São Paulo porque 
já não suportava mais fazer a coleta dos filmes em 
triciclos. Passei então a fazer o transporte dos filmes 
para o Rio. Mas não queria voltar a São Paulo com as 
Kombs vazias. Aí tive a grata satisfação de conhecer 
o senhor Herbert Richers, na Rua Conde de Bonfim 
313, na Tijuca. Ele passou a me entregar os filmes que 
dublava para levá-los a São Paulo. Percebi que não 
podia mais operar sem uma base no Rio. Aluguei uma 
lojinha na rua Salvador de Sá 106. O telefone era divi-
dido com o barbeiro. Peguei alguns triciclos e levei-
-os para o Rio. Saía de Kombi de São Paulo e descar-
regava os filmes na lojinha. Havia lá dois garotos que 
iam entregá-los de triciclo na Cinelândia.”

a CrIaÇão 
Da brasPrEss
“Em 1972, o ne-

gócio começou a 
tomar corpo. Cha-
mei mais duas pes-
soas para serem 
meus sócios. Em 
1975 já tínhamos 
filiais no Rio, Belo 
Horizonte e Curi-
tiba. Mas não tive 
boa sinergia com 
os sócios e em 1976 
rompi a sociedade. 
Saí com uma Kom-
bi, um caminhão 

F-350, duas linhas telefônicas e seis notas promissó-
rias na mão. Tinha então 26 anos.

Decidi abrir outra transportadora, minha e de uma 
pessoa na qual tinha toda confiança e que trabalha-
ra comigo na Transfilm. Fiquei com 80% do negó-
cio e cedi 20% ao meu sócio, Milton Domingos Petri, 
que é o vice-presidente da Braspress. Tentei registrar 
uma transportadora chamada Brasil Express, nome 
inspirado no livro “Assassinato no Expresso Oriente”, 
de Agatha Christie. Li o livro e vi o filme dezenas de 
vezes. Mas o nome já pertencia à Sadia Transportes 
Aéreos, que depois virou a Transbrasil. Mudei-o para 
Braspress porque juntava Brasil com Express.

Comecei, então, a montar uma operação, em São 
Paulo, de distribuição urbana. Voltei a pegar meus 
clientes da Transfilm e abri a primeira filial em Belo 
Horizonte, operando para a Fiat Allis, a Companhia 
Siderúrgica Mannesmann e a Construtora Mendes 
Júnior. A Braspress foi criada em 1º de julho de 1977 
e rapidamente adquiri um pouco de musculatura no 
eixo São Paulo-Belo Horizonte. Em agosto, abri a fi-
lial de Belo Horizonte; em setembro, a de Curitiba; 
e em fevereiro de 1978, a do Rio de Janeiro. A partir 
daí, os negócios começaram a prosperar. Fomos pio-
neiros na adoção de tecnologia na área de transpor-
te de encomendas e a primeira empresa do setor a 
desenvolver softwares próprios. Começamos a fazer 

“Tentei registrar 
uma transportadora 
chamada Brasil 
Express, nome 
inspirado no livro 
“Assassinato no 
Expresso Oriente”, 
de Agatha Christie. 
Mas o nome já 
pertencia à Sadia 
Transportes Aéreos”
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o rastreamento da nossa frota por voz, via rá-
dio, instalando antenas no eixo Rio-São Paulo 
e Rio-Belo Horizonte. Superamos 17 pacotes 
econômicos e oito moedas diferentes.”

INFluÊNCIas
“Tive muita influência de minha mãe, até por 

ser filho único. E uma influência, do ponto de 
vista sociológico, por parte de meu pai. Tive 
oportunidade de conviver por pouco tempo 
com Milton Saldani Afonso, que foi meu pa-
trão numa empresa de transporte de malotes, 
a Transaéreo, também cassada pelos Correios. 
Ele fundou a Golden Cross aos 62 anos. Eu ti-
nha então 22 anos. O dr. Afonso tinha idade 
para ser meu avô, mas eu olhava para ele como 
se fosse um jovem da minha geração. Foi uma 
influência marcante em minha carreira. Mais 
tarde, frequentando nossas entidades de clas-
se, tive outra grande influência, de Thiers Fat-
tori Costa, que dirigia uma das maiores trans-
portadoras do Brasil, chamada ITD Transportes 
e foi presidente da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT). Eu me espelhava em outras 
pessoas, que ouvia falando na televisão, como 
Antônio Ermírio de Moraes e Abílio Diniz.”

moDElo DE NEgÓCIos 
“Temos um modelo de gestão muito interessan-

te na empresa. Somos uma empresa familiar. Tenho 
dois filhos, e meu sócio tem uma filha trabalhando 
aqui. Nosso modelo começou lá atrás, no transporte 
de pequenas encomendas, de transportes urgentes, 
na Aero Rápido e na Transaéreo. Temos hoje na em-
presa três diretores, que são os grandes inspiradores 
do nosso negócio. Um na área operacional, outro na 
área administrativa e outro na comercial. A nossa es-
trutura de gestão é baseada em mim e em meu sócio, 
que não influenciamos no dia a dia do negócio em 
hipótese alguma. Fazemos uma reunião mensal com 
todos os diretores e as pessoas do board. Nela faze-
mos o planejamento de negócios da empresa.

A Braspress desenvolveu um modelo de negócios 
que a diferenciou. Somos uma transportadora espe-

cializada em transporte 
de encomendas – en-
comenda é tudo aquilo 
que tem a ver com ergo-
nometria, que o homem 
possa carregar e passar 
pelo nosso processo de 
automação. Alguns seg-
mentos têm maior ade-
sividade a essa forma de 
pensar do que outros. A 
confecção, por exem-
plo, representa 50% do 
nosso negócio, e o cal-
çado, mais 12%. Deve-
mos atingir este ano um 
faturamento de R$ 930 
milhões na Braspress.

Nós criamos um ne-
gócio chamado “escala 
de destino”. Paro num 
shopping center, desligo 
a chave do caminhão e 
faço 80 entregas. Nós 
não saímos atirando 

para todos os lados. Agora estamos criando o seg-
mento Farma, porque não difere muito dos nossos 
pontos de entrega. Se não tem farmácia no shopping 
center, tem no quarteirão ao lado. Esse é o nosso 
modelo de negócio. Não operamos mercadorias que 
não tragam ergonometria, porque não passam por 
nosso processo de automação.”

goVErNaNÇa CorPoratIVa
“As pessoas falam muito em governança corpora-

tiva, mas precisam ter cuidado para não escorregar 
na maionese. O que é estar no Conselho de Adminis-
tração, por exemplo? As pessoas pensam o seguinte: 
‘Vou lá às cinco horas da tarde, ponho um cober-
torzinho nas pernas e tomo chá com torradas.’ Vão 
quebrar a cara. Você precisa ter as pessoas que efeti-
vamente operam no dia a dia, mas tem que estar plu-
gado no mercado. Eu conheço muito mais dos meus 
concorrentes que do meu próprio negócio. E se não 

“Trata-se de um 
setor extremamente 
pulverizado, com 
marcos regulatórios 
de entrada 
muito frágeis, 
portanto com 
uma concorrência 
extremamente 
acentuada e 
predatória. Você 
precisa ficar 
de olhos nos 
concorrentes para 
ver o que estão 
fazendo de bom 
e de ruim”
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fosse assim já teria sido devorado nessa selva, porque 
se trata de um setor extremamente pulverizado, com 
marcos regulatórios de entrada muito frágeis, por-
tanto com uma concorrência extremamente acen-
tuada e predatória. Você precisa ficar de olhos nos 
concorrentes para ver o que estão fazendo de bom 
e de ruim. Faço uma viagem por ano para observar o 
que os concorrentes estão fazendo e posso dizer que 
hoje não devemos nada para ninguém no mercado 
global, respeitando as devidas proporcionalidades.”

PErsPECtIVas 
“Recentemente nosso setor passou por uma cor-

rida de vendas. Nos últimos seis, sete anos tenho ido 
ao exterior mais para coçar o ego, ver como estamos 

na frente, como fazemos bem feito, como criamos 
raízes. Quando você começa a perder suas raízes 
começa a chegar à conclusão de que é preciso ven-
der o negócio. Aqui na Braspress, se eu tivesse que 
organizar os compradores, tinha de fazê-lo por or-
dem alfabética, de A a Z. Todo dia aparecem três ou 
quatro. Mas, o cidadão quando vende o negócio dele 
fica mais pobre porque só fica com o dinheiro, que 
só serve para fazer outro negócio. E fica a um passo 
do Alzheimer. Tenho outras empresas da velha eco-
nomia. A Braspress é da nova economia. E assim vai 
continuar, tendo concorrentes como Uber Cargo e 
drones, e está pronta para fazer qualquer coisa nesse 
sentido. Nossa plataforma tecnológica está pronta, 
permite aceitar isso.”
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Aris de Juan, presidente LatAm da Clear Channel, 
costuma dizer que a mídia exterior já estava presente 
desde os homens das cavernas. Apesar do tom espi-
rituoso do executivo, ele tem razão. Desde a Idade 
da Pedra temos as primeiras evidências da comuni-
cação “fora de casa”, por meio da pintura rupestre. 
E justamente por essa comunicação estar cada dia 
mais diluída no cotidiano das pessoas, tem se torna-
do mais plural, engajada e eficaz.

Como pioneira e líder global no mercado há quase 
meio século, a Clear Channel tem acompanhado de 
perto as transformações do out-of-home (OOH), um 
dos poucos segmentos a nadar com braçadas largas 
pela crise econômica. O Brasil, por exemplo, um dos 
principais mercados – representa 50% dos nossos 
negócios na América Latina – deve crescer entre 10 
e 15% este ano, impulsionado pelos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016. 

No mundo, o crescimento anual do OOH (4,6%) 
também é positivo. Segundo a pesquisa Global En-
tertainment and Media Outlook 2015–2019, da PwC, 

Muito provavelmente você já deve ter visto inúmeras referências aos tipos móveis de 

Gutenberg e o quanto eles influenciaram a comunicação; ou mesmo aos debates mais 

recentes sobre a revolução digital impulsionada pelas novas tecnologias. Mas tomo a 

liberdade de falar de um modelo de comunicação anterior a tudo isso e que, nutre em seu 

DNA raízes profundas de versatilidade e constante transformação.

INtEratIVIDaDE E tECNologIa 
Na ComuNICaÇão Fora DE Casa

ClEar CHaNNEl

Lizandra Freitas
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a expectativa de receita é de US$ 45,37 bilhões 
até 2019. Resultado bastante expressivo para 
uma mídia tradicional que a cada dia precisa 
reafirmar seu espaço diante do turbilhão im-
posto pelas novas tecnologias. Ainda assim, 
o OOH desponta como o meio que melhor 
se integrou a esse novo cenário. Enquanto a 
receita global dos jornais tende a cair 1% nos 
próximos cinco anos, por exemplo, o processo 
de digitalização tem contribuído para o cresci-
mento anual de 13,2% no segmento de digital 
OOH. Como isso é possível?

Enquanto, no passado, o homem deixou 
sua caverna para desbravar o mundo lá fora, 
agora temos uma oferta infinitamente superior 
de locomoção e novos ambientes. O processo 
de urbanização nas últimas décadas tem nos 
afastado de nossos lares. Não à toa, já passa-
mos dois terços do dia fora de casa, deslocando não 
só nossa rotina, mas toda a comunicação envolvida 
nesse processo.

Aproximar marcas e pessoas em espaços fora de 
casa tornou-se a forma mais lógica de a publicidade 
garantir que a audiência continue sendo impactada. 
Isso porque embora os centros urbanos ocupem 
apenas 3% da superfície do planeta, 50% da popula-
ção reside nas grandes cidades. Até 2050, será 70%, 
conforme relatório da Organização das Nações Uni-
das (ONU). Ou seja, a mobilidade urbana, especial-
mente nos países emergentes, é um fator que con-
tribui muito para a eficácia da mídia OOH. A última 
pesquisa nacional por domicílio (PNAD), realizada 
pelo IBGE, nos mostra que em cidades como o Rio 
de Janeiro, o consumidor leva em média 47 minutos 
em cada trecho casa-trabalho. Em São Paulo, são 45 
minutos em média.

Já no início dos anos 1970, quando a Clear Chan-
nel chegou ao mercado, no Texas (EUA), identifica-
mos essas oportunidades e aos poucos fomos ajus-
tando os canais e mensagens. Primeiro, entraram em 
cena os outdoors, painéis e outras formas de comu-
nicação integradas aos ambientes com alta concen-
tração de pessoas, como avenidas, aeroportos, pra-
ças, shoppings etc. 

Mas esse seria apenas 
o começo. A populari-
zação da internet e dis-
positivos mobile altera-
ram profundamente o 
DNA mutante do OOH. 
Acompanhando esse 
movimento de perto, 
saímos na frente da 
concorrência com tec-
nologias que integram 
online e offline na co-
municação fora de casa. 
Como resultado, de 10% 
a 15% de nosso fatura-
mento global já vem de 
campanhas digitais. Na 
América Latina, onde há 

maior oferta e incentivo para a compra de smartpho-
nes e tablets, nossa receita digital já representa 50%.

Hoje somos referência no fortalecimento das mar-
cas por meio de mensagens integradas no cotidiano 
das pessoas, com oferta de mais de 670 mil oportuni-
dades de OOH, alcançando mais de 600 milhões de 
pessoas no mundo mensalmente. A Clear Channel 
trabalha atualmente em seis frentes globais: Painéis 
e Espetaculares; Mobiliário Urbano; Smartbike; Ae-
roporto; Shoppings e Supermercados e Transporte. 
Nos 28 países em que atuamos, os formatos de mídia 
e oportunidades de exposição foram adaptados de 
acordo com as leis e demandas locais.

FomE DE INoVaÇão
Investir em tecnologias que promovam a comu-

nicação 360 graus é um de nossos principais pila-
res para continuar oferecendo soluções criativas que 
aproximem marcas e pessoas. O OOH sempre foi 
visto como mídia de massa offline, mas nossas inicia-
tivas bem-sucedidas no digital mostram que não há 
mais barreiras entre os meios.

Segundo a pesquisa mais recente da Business In-
telligence (BI), até 2020 teremos no mundo 34 bi-
lhões de dispositivos conectados à internet, sobretu-
do, smartphones, tablets e smartwatches. Serão mais 

Investir em 
tecnologias que 
promovam a 
comunicação 
360 graus é 
um de nossos 
principais pilares 
para continuar 
oferecendo soluções 
criativas que 
aproximem marcas 
e pessoas
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de quatro aparelhos por habitante, ou seja, cada vez 
mais a atenção do consumidor estará voltada para as 
pequenas telas. Foi justamente para abrir um novo 
canal de comunicação que a Clear Channel lançou 
em 2014 o Connect, primeira plataforma mobile no 
mundo da publicidade out-of-home.

Seu principal objetivo é dar suporte para que as 
marcas participem das conversas de seu público 
no digital. Para isso, criamos uma etiqueta instala-
da em nossos abrigos de ônibus. Para ter acesso ao 
conteúdo interativo feito pelo anunciante, os inter-
nautas só precisam aproximar seu smartphone com 
a tecnologia NFC ou leitor de QR Code da tag no 
mobiliário urbano. Automaticamente o consumi-
dor é redirecionado para um hotsite com conteúdo 
exclusivo elaborado em parceria com os criativos 
das agências, responsáveis também por criar enga-
jamento, além de diferentes benefícios e serviços 
para o público.

Por que o Connect tem sido um sucesso? Porque 
por trás dos aparelhos, há pessoas ávidas pelo con-
sumo e benefícios sociais do uso dos celulares. Não 
à toa, 84% dos consumidores usam meios digitais an-
tes ou durante as compras. É aí que entra o Connect, 
que aproveita oportunidades em que o usuário está 
se deslocando ou em espera, como no ponto de ôni-
bus, para oferecer informações, cupons de desconto, 
serviços de localização, vídeos, jogos etc.

A plataforma foi lançada em todas as nossas praças 
de atuação, e o Brasil foi um dos que primeiro utilizou 

a novidade. A cidade do Rio de Janeiro foi pioneira 
no projeto, hoje também replicado em Curitiba.

A ação de estreia foi feita em parceria com O Boti-
cário para divulgar a campanha “Rio Beleza Que Ins-
pira”. Assinado pela agência NBS, o anúncio interati-
vo foi divulgado em 200 peças do mobiliário urbano 
da capital carioca e funcionou da seguinte maneira: 
toda vez que as pessoas aproximavam seu smartpho-
ne da propaganda nos pontos de ônibus, elas eram 
redirecionadas para um hotsite exclusivo onde pude-
ram assistir ao documentário “Os Perfumistas”, fazer 
o download da música Coração Radiante e consultar 
no mapa as lojas O Boticário mais próximas.

Além de engajar novos consumidores, o Connect 
tem como grande vantagem os dados coletados so-
bre a audiência. As métricas capturadas como data, 
hora, local, conversão de click-through-rate (CTR), 
geolocalização, número de visitantes únicos, tipos de 
dispositivo e navegador utilizados permitem a otimi-
zação das campanhas e análise da performance em 
tempo real.

A excelente aceitação do Connect pelos anun-
ciantes e consumidores nos fez refletir sobre como 
poderíamos estreitar, ainda mais, essa relação por 
meio da comunicação mobile. E se em vez de o con-
sumidor ter que aproximar seu aparelho do mobiliá-
rio urbano para ter acesso ao conteúdo ele recebesse 
de forma personalizada e direta mensagens quando 
cruzasse por alguma peça de OOH?

Foi com essa proposta que lançamos em maio o 
Beacon, nova tecnologia mobile 
voltada para campanhas de mí-
dia exterior. O recurso permite o 
envio de comunicação segmen-
tada real time para dispositivos 
móveis habilitados com Blue-
tooth. O lançamento pionei-
ro foi feito em algumas praças, 
como na Austrália, onde já de-
temos a maior rede de beacons 
em Out-Of-Home do mundo, 
com mais de três mil pontos. No 
Brasil, a cidade do Rio de Janei-
ro foi a que primeiro recebeu 

o temPo qUe as Pessoas  
Passam Fora de casa doBroU nos úLtimos anos
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os equipamentos que emitem o sinal, tornando-se a 
primeira rede de beacons da América Latina.

A tecnologia capta informações do internauta, tais 
como perfil demográfico, hábitos de consumo e da-
dos de navegação disponíveis em diversos aplicativos 
já instalados nos celulares. Com esse banco de inte-
ligência, o anunciante desenvolve a melhor estraté-
gia de campanha, seja no disparo de mensagens de 
texto ou no uso de outros recursos multimídia, como 
vibrações ou luzes piscando no aparelho. É possível 
ainda programar o disparo de acordo com informa-
ções de clima e horário, tornando a abordagem mais 
direcionada e atrativa para comunicar promoções, 
produtos e serviços.

Para receber a comunicação, basta o usuário ha-
bilitar o sinal de Bluetooth no seu aparelho. Outro 
diferencial do recurso é a função de retargeting, ou 
seja, por meio de dados de geolocalização das pes-
soas impactadas pela campanha no mobile é possí-
vel impactá-la novamente quando estiver usando um 
desktop. Alguém que tenha recebido mensagem via 
beacon em frente ao hotel Copacabana Palace pode 
receber um anúncio complementar, em sua rede so-
cial, mais tarde, por exemplo.

Assim como no Connect, a tecnologia Beacon 
também oferece sistema inteligente de monitora-
mento e big data que identifica o perfil do público 
que foi impactado pelas mensagens. Dessa forma, o 
anunciante tem relatórios da campanha em tempo 
real, acompanhando o número de pessoas impacta-

das e sua localidade, podendo 
fazer ajustes na campanha, caso 
seja necessário.

HoloFotE Nos 
Jogos olÍmPICos
 O fato de o Brasil sediar pela 

primeira vez na América Latina 
os Jogos Olímpicos colocou o 
País sobre holofotes poderosos, 
sobretudo, para anunciantes que 
buscam aliar com relevância sua 
marca ao evento esportivo. Não 
à toa, a expectativa é que o in-

vestimento em OOH atinja os R$ 400 milhões.
Explorar as oportunidades da mídia out-of-home 

no momento em que toda a atenção global estiver 
sobre o País tem sido a proposta da Clear Channel 
para marcas patrocinadoras do evento no Rio de 
Janeiro. Empresas patrocinadoras e apoiadoras dos 
Jogos Olímpicos tiveram prioridade para a compra 
dos ativos na cidade. Com expectativa de alcançar 
quase um milhão de pessoas, entre brasileiros e tu-
ristas estrangeiros, nossos pacotes incluíram os se-
guintes formatos: aspersores de água, bancas de 
jornal e mobiliário urbano, que foram integralmente 
comercializados, indicando o grande interesse dos 
anunciantes de aproveitarem o clima de festividade e 
descontração para comunicar seus serviços e produ-
tos. O diferencial do OOH em grandes eventos é usar 
a criatividade para pensar fora da caixa, oferecendo 
publicidade aliada à prestação de serviço, entreteni-
mento e informação relevante. 

A seguir, conto em detalhes alguns cases globais 
reconhecidos pelo grau de engajamento, viraliza-
ção do conteúdo e lembrança de marca que servem 
como referência do que pode ser feito durante os 
Jogos Olímpicos.

INFormaÇão E ENtrEtENImENto 
Tecnologia e inovação são instrumentos podero-

sos na mídia exterior, principalmente, se o anunciante 
souber aliá-los a um bom timing. Foi justamente essa 
combinação que levou a marca de biscoitos Oreo a 

CLear CHaNNeL         mÍDIa

estimativa de crescimento dos  
investimentos gLoBais em ProPaganda – 2015 x 2014
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dominar as discussões sobre o eclipse ocorrido em 
Londres (Inglaterra), em 2015. O evento só acontece-
rá novamente daqui a onze anos, o que atraiu ainda 
mais a atenção do público.

O outdoor digital da Clear Channel localizado na 
movimentada área de Piccadilly Circus veiculou, si-
multaneamente ao eclipse lunar, um vídeo em que 
a parte de cima do biscoito era separada do recheio, 
simulando um “eclipse” de Oreo. A campanha usou 
informações da Royal Astronomical Society e do ti-
meanddate.com para combinar, em tempo real, a 
trajetória do eclipse com o vídeo do biscoito. A trans-
missão foi feita ao vivo também via redes sociais da 
marca, explorando a hashtag #OreoEclipse. 

Outro case que soube combinar criatividade, tec-
nologia e informação relevante para o público foi o 
da companhia British Airways. A campanha da agên-
cia Ogilvy One é a primeira no mundo ativada de 
acordo com o tráfico aéreo. Toda vez que uma das 
aeronaves da empresa cruzava o espaço próximo 
às peças, a imagem de uma criança apontando para 
cima surgia com a mensagem do número do voo e 
sua origem.

CoNVItE À aÇão 
Mais do que conectar marcas e pessoas, o OOH 

tem se mostrado uma poderosa ferramenta para a 
mobilização de grandes causas. Por ser a mídia que 
melhor assimilou o digital, consegue ser, ao mes-

mo tempo, moderna, criativa e 
relevante, favorecendo o enga-
jamento do público. Já execu-
tamos uma infinidade de cam-
panhas com esse teor, muitas 
delas, recordistas de prêmios e 
cases globais de inovação.

Um dos mais expressivos foi 
a criação do primeiro painel de 
mobiliário urbano do mundo a 
gerar água potável. A tecnologia 
utilizada na campanha realizada 
em uma região desértica próxi-
ma de Lima, no Peru, coletava a 
umidade do ar, somando mais 

de 15 mil litros de água. A ação essencialmente sim-
ples foi feita em parceria com a Clear Channel Peru, 
Universidade de Engenharia e Tecnologia, agência 
Mayo Draftfcb e da Media Connection BPN, sendo 
reconhecida por ajudar a solucionar um dos proble-
mas mais graves do planeta: a escassez de água.

Com a iniciativa, o projeto levou o ouro e o Grand 
Prix no aclamado El Ojo de Iberoamérica, festival de 
publicidade mais importante da região, nas catego-
rias El Ojo Sustentable e El Ojo Innovador.

O Brasil também é referência em ações de mídia 
exterior engajadas. A comunicação de inverno para 
a ONG Exército da Salvação, no Rio de Janeiro, é um 
desses grandes cases. Para incentivar as doações de 
agasalhos, moletons e cobertores durante a época 
mais fria do ano, os termômetros de nossos relógios 
digitais na capital carioca foram utilizados para deter-
minar a mensagem que seria exibida no display.

Na campanha assinada pela agência WMcCann, 
quanto mais baixa a temperatura, a personagem da 
peça publicitária se encolhia de frio, evidenciando o 
pedido de doação de roupas. Essa foi a primeira vez 
no País que termômetros de rua ganharam painel 
que interagia com o clima.

PrEstaÇão DE sErVIÇos
Conversão e geração de leads são métricas im-

portantes na publicidade, mas a lembrança de marca 
tem ganhado cada vez mais espaço como objetivo 

estimativa de crecimento dos 

investimentos gLoBais em ooH Por região
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estratégico das empresas que investem em OOH. 
Grandes anunciantes estão cientes disso e têm utili-
zado com sucesso o recurso para promover benefí-
cios para a população.

Um dos cases mais expressivos de marcas enga-
jadas foi o trabalho da agência NBS para os postos 
Petrobras, no Rio de Janeiro. Para incentivar o uso de 
transportes alternativos, foram disponibilizados, nos 
relógios da Clear Channel, calibradores de pneus de 
bicicleta. De forma estratégica, os equipamentos fo-
ram instalados nos relógios próximos a ciclovias nos 
bairros Urca, Leme, Leblon e Humaitá.

Com o mesmo conceito de prestação de serviço, 
a Clear Channel ajudou a desenvolver o primeiro pai-
nel mata-mosquito da dengue do mundo. O projeto 
brasileiro foi feito em parceria da agência NBS e Pos-
terscope, sendo colocado em pontos estratégicos de 
foco do mosquito Aedes aegypti. A tecnologia atrai e 
mata os insetos, contribuindo para a diminuição dos 
casos não só de dengue, mas zika e chikungunya.

O inseto é atraído pelo mobiliário urbano, em um 
raio de até 4 km, por um dispositivo que joga no ar 
uma solução à base de ácido lático e CO2, simulan-
do, respectivamente, o odor e a respiração humana. 
Depois de atraídos, um sugador captura os mosqui-
tos, que ficam presos no painel até morrerem desi-
dratados.

Para que o impacto da campanha seja efetivo, toda 
a tecnologia do projeto foi disponibilizada no site 
www.painelmatamosquito.
com.br em modo de crea-
tive commons, para que 
qualquer cidade do Brasil 
e do mundo possa replicar 
a ideia. No site as pessoas 
encontram também todos 
os detalhes para monta-
gem do painel.

rumos Do ooH
É inegável a evolução da 

comunicação fora de casa 
e o quanto ela tem ganha-
do espaço, principalmente, 

por sua capacidade de integrar outras mídias, sobre-
tudo, a digital. Não à toa, o investimento na chamada 
Internet das Coisas (IoT, da sigla em inglês) deve sal-
tar de US$ 50 bilhões em 2014 para US$ 140 bilhões 
até 2019.

Diante de populações cada vez mais conectadas e 
concentradas nos grandes centros, o planejamento 
de mídia para promover as interações entre marcas e 
pessoas ganhará importância ainda maior. Por conta 
disso, acompanhar as novas tecnologias e adaptá-las 
ao momento em que as pessoas estão se deslocan-
do é um de nossos principais objetivos, visando criar 
experiências mais atrativas, eficientes e reais.

Já estamos realizando experimentos positivos com 
realidade virtual, além de reconhecimentos facial, de 
voz e de gênero, bem como recursos de touchscreen 
e virtual stores. Em uma de nossas pesquisas sobre a 
eficiência nas ações de OOH, 82% dos consumido-
res admitiram que a interatividade faz o anúncio ser 
mais atraente. Essa é uma pista importante sobre o 
caminho a seguir. A prova é que 92% dos vencedores 
do Cannes Lions – Festival Internacional de Criati-
vidade, na categoria Titanium and Effectiveness, em 
2015, incorporaram o OOH em suas ações. A galeria 
a céu aberto da Apple, com imagens registradas por 
consumidores comuns, é apenas um desses brilhan-
tes exemplos.

É fato que a publicidade online vive hoje sua me-
lhor fase, por outro lado, em um mercado cuja pa-

CLear CHaNNeL         mÍDIa

crescimento dos investimentos  
em ProPaganda Por mídia (2014 x 2013)
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lavra de ordem é viewability, seu modelo de negócios 
se vê ameaçado por recursos como ad blockers e 
denúncias do uso de robôs para turbinar campanhas.

De acordo com a Associação das Américas para 
Publicidade em Out-Of-Home (OAAA, da sigla em 
inglês), 54% dos anúncios online deixam de ser visua-
lizados por causa dos bloqueadores de propaganda. 
Isso acontece porque o consumidor considera as pe-
ças excessivamente intrusivas e não está disposto a 
compartilhar sua privacidade e dados de navegação 
com as marcas. Para engrossar esse caldo, mais de 
60% dos anúncios são vistos por robôs, mais conhe-
cidos como bots, revelando o grande problema do 
tráfego não humano na internet. 

Como, então, anunciantes podem contornar o 
problema da audiência “inflada” pelos bots e o fato 
de mais de 40% dos usuários de internet em todo o 
mundo instalarem bloqueadores de publicidade em 
seus navegadores? Como reconquistar a credibilida-
de e confiança dos consumidores, mantendo a eficá-
cia de suas campanhas no digital? 

Já é comprovada a eficiência das campanhas inte-
grando mídia exterior e digital, bem como o volume 
de engajamento que elas originam, principalmente, 
na era dos smartphones e redes sociais. O OOH já 
desponta como meio mais efetivo para direcionar 
conversas do offline para o online, superando em 
três vezes TV, rádio e impresso. Quando expostos 
à publicidade fora de casa, 23% dos consumidores 
usam seus dispositivos mobile para pesquisar sobre 
o produto, contra 16% nos outros meios. Esse re-
sultado expressivo surge a partir de uma mídia viva, 
24/7, adaptável, não intrusiva e sem risco de blo-
queio.

As marcas já dão claros sinais de tédio em rela-
ção aos meios tradicionais e, até mesmo, a alguns 
formatos do digital. Existe claramente o anseio por 
novidades e estará à frente quem souber enxergar 
novas nuances com soluções que brilhem os olhos 

Lizandra Freitas é general manager da Clear Channel Brasil

entre as maiores do mUndo

a clear channel outdoor Holdings inc. é uma das 
maiores empresas de mídia exterior do mundo, com 
alcance global de 500 milhões de pessoas por mês. 
trabalha com os anunciantes para criar campanhas 
publicitárias inspiradoras, permitindo que marcas se 
encontrem e criem engajamento com pessoas quando 
elas estão fora de casa. 

a empresa tem um portfólio de mais de 760.000 pontos 
que, atualmente, é composto por 650 mil telas em 28 
países na divisão internacional (cci), que abrange 
a Ásia, oceania, europa e américa Latina e 109 mil 
telas na américa do norte (ccoa), cobrindo 48 dos 50 
maiores mercados dos eUa. a clear channel outdoor 
oferece ampla gama de formatos tradicionais e digitais 
de publicidade em mobiliário urbano, vias, varejo, 
aeroportos, trânsito e ambientes de lifestyle. Hoje, a 
plataforma digital tem mais de mil telas na américa do 
norte e 4 mil em mercados internacionais.

dos clientes. A comunicação se tornou móvel, 360 
graus e, com ela, aumentaram os pontos de contato 
com um consumidor cada vez mais em movimento. 
Surpreende o quanto a mídia exterior se adaptou e 
evoluiu, mas esse é um caminho de transformação 
constante e repleto de oportunidades.

As possibilidades de evolução para a Clear Chan-
nel são realmente infinitas, mas estarão relacionadas 
de forma crescente a recursos como oferta de con-
teúdo personalizado, serviços e conectividade. Nos-
so desafio é elevar essas características a um novo 
patamar. Isso não é possível sem investimento pesa-
do em pesquisa e estratégia. Estamos à frente des-
se movimento não apenas por ser uma das líderes 
globais no mercado, mas pela sede de inovação, que 
tem nos ajudado a construir o futuro do qual quere-
mos fazer parte.
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entre as maiores do mUndo

mundo 
digital 
montreal

www.montreal.com.br

Banco digital: 
Montreal tem as 
soluções para o 

amanhã
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Até hoje, passados 11 anos, especula-se a origem 
do nome. Há os que consideram que 11:21 foi a hora 
simbólica que o primeiro trabalho da nova casa iria 
ao ar. Ou o momento avisado pelo relógio em que 
a agência nasceu. Ou os números limites mínimos e 
máximos de profissionais, já que a intenção foi criar 
uma agência rentável e enxuta. 

Nada disso. A verdade é que a 11:21 nasceu com o 
sonho de ser 11 em São Paulo e 21 no Rio, o que real-
mente aconteceu por um bom tempo, já que havia 
dois escritórios. Quando se firmou em São Paulo, a 
agência contratou José Guilherme Vereza para ser o 
gestor da filial paulista, onde, durante três anos aten-
deu clientes locais e nacionais do porte que cabia na 
agência: Pizza Hut, Sapeka Lingerie, Lavanderia La-
vasseco e, pelo Rio, o Frigorífico Frisa.

No entanto, nada é estático em propaganda. A di-
nâmica de vida de uma agência criativa – fundada 
por dois profissionais de criação e um engenheiro 
para colocar os pés de todos no chão – levou a uma 
permanente revisão de metas, personalidade e visão. 

Quando, em 2005, Gustavo Bastos, Ronaldo Conde e Manoel Arthur Villaboim se juntaram para 

criar a 11:21 Comunicação, certamente, não tinham a menor ideia do que estava por vir. Além da 

paixão pela propaganda e do idealismo de começar uma agência sem nenhum cliente, também 

não imaginavam como esse nome inusitado poderia render interpretações. 

o CoNCEIto DE 
sImPlICIDaDE CrIatIVa

11:21

gustavo Bastos 
José guilherme vereza
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11:21         ProPagaNDa

Nesse momento, a agência foi parar no divã dos 
melhores psicanalistas de pessoa jurídica do mer-
cado publicitário e empresarial, que são Francisco 
Madia e Fabio Madia. Durante quatro meses eles 
colocaram informações, razões e emoções que ha-
bitavam a 11:21 de pernas para o ar, à procura de 
uma personalidade e um conceito próprio de agên-
cia, num mercado no qual personalidade e conceito 
próprios em agências de médio porte são raros ar-
tigos de luxo. 

sImPlICIDaDE CrIatIVa
E assim surgiu o sobrenome Simplicidade Criativa, 

um conceito que estava a um palmo do nariz dos só-
cios, já que o histórico de cada um demostrava que 
eram criadores de ideias simples e poderosas em to-
das as agências nas quais trabalhavam anteriormen-
te. Por intuição, aplicavam na 11:21 o que a vida havia 
lhes ensinado. 

O primeiro case mais simbólico, digno desse so-
brenome, aconteceu com um cliente do Espírito San-
to, atendido por São Paulo, que atuava nos mercados 
cariocas e capixaba simultaneamente e teve na sede 
do Rio de Janeiro o estopim de uma das soluções 
mais criativas e impactantes da história de cada um 
dos sócios, exatamente por compreender e respeitar 
verba, cultura e o problema que o cliente enfrentava. 

O Frigorifico Frisa, que há 40 anos atuava solida-
mente no mercado de carnes, embutidos, exporta-
ção e prioritariamente hambúrgueres destinados a 
chapeiros – aqueles fast foods e lanchonetes inde-
pendentes que existem com mais frequência na Zona 

Oeste do Rio, Baixada Fluminense e Região dos La-
gos do estado – precisava se abrir para o consumidor 
final e ganhar a atenção do varejista, já que a con-
corrência havia se fortalecido com a fusão de duas 
marcas musculosas. 

 O desafio não era fácil. Não havia verba suficiente 
para enfrentar a concorrência, com sua propaganda 
mágica e saborosa. Nesse instante emerge o concei-
to de Simplicidade Criativa para enfrentar o Golias. 
O resultado foi simples e óbvio, mas até a Criação 
alcançá-lo levou a agência a fazer muitos estudos, 
pesquisas e imersão nas entranhas do cliente, que 
nunca tinha anunciado nos seus 40 anos de solidez 
e sucesso interno. 
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Aí estava a saída. É comum dizer em propaganda 
que as melhores ideias saem das perguntas e não das 
respostas. E antes de saber o porquê dessa timidez 
do cliente em comunicação por quatro décadas, a 
11:21 encontrou o caminho da campanha. Ora, se 
uma indústria pujante e sólida vive há tanto tempo 
bem-sucedida sem anunciar é porque seu produto é 
de alta qualidade. A premissa não só era verdadeira, 
como comprovada pelos números do Frigorífico. E a 
partir dessa pergunta sem resposta, foi criado o con-

ceito: “Não somos muito bons em propaganda, mas 
excelentes em fazer hambúrgueres”. 

Na esteira do mote, a primeira leva na mídia con-
tinha seis comerciais onde um péssimo ator tentava 
vender um ótimo hambúrguer. Simples e criativo, ren-
tável e totalmente inserido nas possibilidades finan-
ceiras do anunciante, já que a maior parte do budget 
foi destinada à veiculação e um mínimo à produção 
simples e certeira. Este é o exemplo de simplicidade 
criativa: rentabilizar a verba do anunciante ao máxi-
mo na mídia e criar uma ideia impactante e criativa, 
que não demande altos investimentos de realização. 

Mas a Simplicidade Criativa não seria apenas uma 
prática da Criação. A Mídia também teve esse sobre-
nome. Partindo da outra premissa, que era preciso 
impactar o varejista, foram conscientemente plane-
jadas inserções nos mesmos brakes onde os super-
mercados anunciavam à exaustão. Conclusão: donas 
de casa e supermercadistas, numa cajadada só, fo-
ram impactados por uma campanha divertida, ou-
sada, honesta e verdadeira. E o hambúrguer Grã Filé 
– o produto carro chefe do Frisa – ganhou respeito 
e notoriedade entre os varejistas, e com o feedback 
positivo das donas de casa tornou-se líder de vendas 
no mercado a que se destina. 

aJustEs Na ComPosIÇão aCIoNÁrIa
Apesar do sucesso da consolidação do sobrenome 

Simplicidade Criativa, o destino cuidou de dinamizar 
a história da 11:21. Houve também ajustes na com-
posição acionária. Por motivos pessoais, diversos e 
independentes dos novos rumos que a agencia vis-
lumbrava, Ronaldo Conde e Manoel Villaboim ven-
deram suas ações para José Guilherme Vereza. Ele, 
que tocava o escritório de São Paulo, também por 
motivos pessoais voltou para o Rio, sua cidade e seu 
mercado de origem, onde já acumulava 30 anos de 
carreira como redator, diretor de criação e executivo 
em agências de todos os portes, atendendo a clien-
tes de todos os tamanhos, sendo reconhecido por 
premiações em três continentes. 

Assim, se consolidava a parceria com Gustavo 
Bastos, um nome de peso dos mercados carioca e 
brasileiro, que teve inúmeras experiências como di-

Anúncio veiculado em jornal logo após os 7 x 1 da Alemanha no 
Brasil na Copa
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retor de criação, executivo e dono de agência e foi 
detentor de prêmios nacionais e internacionais dos 
mais relevantes, também em três continentes. Hoje, 
a sintonia dos sócios no que se refere ao posiciona-
mento da agência flui como uma tabelinha entre Pelé 
e Coutinho e contagia seus clientes, prospects, pro-
fissionais, colaboradores, fornecedores e veículos, 
e até mesmo o universo acadêmico. A Simplicidade 
Criativa já foi tema de palestras e aulas inaugurais de 
faculdades de comunicação.

Na entrada da agência, hoje situada num escritório 
charmoso e enxuto no Centro do Rio, não há quem 
não entre e não reflita sobre uma frase na parede: 
“Não somos uma agência grande, nem média, nem 
pequena. Somos mignon. De filé mignon¨. É como 
se fosse um mantra da essência do que é Simplicida-
de Criativa: um modus operandi em que se considera 
a realidade financeira do cliente e suas potencialida-
des, oferecendo um trabalho de alta qualidade criati-

va e estratégias de mídia, planejamento e engenharia 
financeira ousadas, inovadoras, viáveis e igualmente 
criativas. Ou seja, a 11:21, em todas as suas atitudes, 
é vista como um eclético e multidisciplinar Departa-
mento de Criação.

A despeito do momento difícil que a atividade pu-
blicitária atravessa – destaque para as incertezas e 
sustos que o país apresenta diariamente – a Simpli-
cidade Criativa consegue com que a 11:21 enfrente 
ondas tsunâmicas com uma embarcação de mínimo 
porte, mas com um motorzinho de popa ágil e bem 
pilotado. E assim já se vão 11 anos, de olho nos pró-
ximos 10. 

Cabe registrar que dos clientes originais da agên-
cia, conquistados nos primeiros meses de operação, 
90% deles continuam operando com ela: Recreio 
Veículos, AGO Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, 
Jeep, Hyundai, Peugeot e Smart, Lider Chevrolet, 
Ford Bracom. 

Durante essa primeira década, outros anunciantes 
aderiram a essa carteira, como Leite de Rosas, Cer-
veja Rio Carioca, Talco Barla, ATG – Americas Trading 
Group, Spé – O Spa do Pé, Mills Engenharia, ATS, Ins-
tituto Devir, Prêmio Colunistas, Construtora Norberto 
Odebrecht, ABMN, Mex Brasil, Protaque Segurança, 
Feria da Providência e Voz da Comunidade, estes 
dois últimos de forma voluntária, mas todos rece-
bendo uma atenção profissional digna dos grandes 
clientes das grandes agências, o que se explica pelo 
fato de Gustavo Bastos e José Guilherme Vereza te-
rem experimentado agências e anunciantes de todas 
as dimensões, antes se associarem a tal projeto tão 
diferenciado no mercado.

Essa diferença é visível em cada anúncio, cada co-
mercial e cada ação de comunicação publicitária que 
a 11:21 coloca na rua, na web e no ar. Há na atmosfe-
ra interior da agência uma atenção especial pelo que 
acontece pelo Brasil e pelo mundo, haja vista a quan-
tidade de anúncios de oportunidade que a agência 
coleciona. 

O anúncio de oportunidade é uma das mais retum-
bantes formas de se comunicar com o consumidor. 
Ele alia um momento atual a uma marca com per-
tinência, impacto e geralmente muito bom humor. 

11:21         ProPagaNDa
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Além do mais, é o momento em que a propaganda 
faz mais que sua obrigação, porque a associação a 
um fato em si é motivo de repercussão em mídias 
espontâneas, muito além da verba investida. Poten-
cializar resultados também é resultado da prática da 
Simplicidade Criativa. 

Os dias atuais, de farta multiplicidade de informa-
ções concorrentes e uma imensidão de recursos de 
uma tecnologia que se reinventa a cada dia, obrigam 
as agências de propaganda a se adequarem na mes-
ma velocidade e com mais criatividade. Cenário per-
feito para o exercício da Simplicidade Criativa, que 
não se restringe a uma ideia de um título impactan-
te ou um anúncio de alto grau de inventiva. Isso é a 
obrigação; é preciso muito mais. 

A cerveja Rio Carioca, recente case da 11:21, é 
um exemplo da extensão do ilimitada da Simplici-
dade Criativa. A partir de apenas o nome de uma 
cerveja, foi criado um pensamento de branding, que 
contemplou posicionamento, conceito de produto, 
programação visual, rótulo e um conceito único, 
que só uma cerveja semiartesanal com esse nome 
poderia ter: “Rio Carioca. O espírito carioca engar-
rafado”. 

Tal pensamento criativo gerou inúmeros desdo-
bramentos, inclusive promoções em veículos, em 

que o humor, a irreverência e a informalidade – tra-
ços inerentes ao carioca de origem – provocavam o 
consumidor a uma empatia imediata com o produto 
e, consequentemente, construindo uma personali-
dade única diante de suas parrudas concorrentes.

Seria possível que, diante do quadro pessimista 
que o Brasil está vivendo, uma agência carioca de 
porte pequeno – ou melhor, mignon – pudesse dar 
sinais de desânimo e cansaço? Tais substantivos não 
estão no dicionário da 11:21 Simplicidade Criativa. Se 
estivessem, estariam definidos como sintomas que 
não desejam seus sócios, pelo contrário, seriam mo-
tivos de mais energia, coragem e ambições. 

No início de abril, depois de uma criativa engenha-
ria financeira, a 11:21 veiculou três páginas no jornal 
O Globo, apresentando ao mercado e anunciantes 
potenciais suas armas para vencer a crise. Tais anún-
cios traduzem exatamente o que pensam seus só-
cios e seus colaboradores. Assim como criam para 
seus clientes, a ousadia e o impacto foram usados 
em favor da própria agência, revisitando de um jeito 
simples e criativo a boa e velha tática de demonstra-
ção de produto. Reparem nos anúncios que seguem 
por estas páginas: o que ilustra o conceito são exata-

Anúncio veiculado no dia em que juiz federal foi flagrado 
dirigindo um carro apreendido de Eike Batista
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mente as ideias que realizam para seus clientes, um 
desfile de marcas de porte médio e que são percebi-
das como grandes, pela grandeza e pela simplicidade 
criativa de que são vestidas. 

Dizem que em casa de ferreiro o espeto é de 
pau. Mentira. Pelo menos para a 11:21. Quando 
resolveu despender suas energias anunciando seu 
próprio produto, a agência buscou a mesma ex-
celência, praticou a simplicidade criativa, aliada a 
um senso de oportunidade preciso, pois foi exa-

tamente na contramão do desânimo e da inércia 
do mercado. 

Resultado: desde então, a agência tem 10 pros-
pects em fase de desenvolvimento, sendo que um 
deles já lhe confiou dois produtos poderosos para 
serem lançados. O desafio já está na mesa, aguar-
dem. Vem Simplicidade Criativa por aí, da melhor 
qualidade, mais um filé mignon de comunicação de 
marcas. Sabemos que temos um nome e um sobre-
nome a zelar. 

gustavo Bastos e José guilherme vereza são sócios e dirigentes da agência 11:21.
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Além disso, uma das tendências do setor como um 
todo nos próximos anos será de maior competitivida-
de, com a maior participação de grupos internacio-
nais, através de fusões e aquisições, e da formação 
de consórcios entre instituições para compartilha-
mento de serviços.

Essas são algumas das principais conclusões do 
estudo encomendado pela Ilumno à Hoper Educa-
ção, consultoria especializada no segmento. Com 
base nessas perspectivas, investiremos até 2020, no 
Brasil, R$ 173 milhões, que serão destinados à im-
plementação, desenvolvimento e consolidação do 
modelo de serviços para a gestão de instituições de 
ensino superior. Além do investimento direto, o país 
ainda se beneficiará da aplicação de recursos prevista 
para toda a rede – R$ 1 bilhão no mesmo período.

Os dados da pesquisa reforçam a perspectiva de 
êxito dos planos de expansão da Ilumno para o Bra-
sil nos próximos anos. O investimento na qualidade 
para a melhor gestão é fundamental neste momento, 
quando o setor deve se preparar para a fase de recu-
peração.  

O setor de ensino superior privado no país passará por forte impacto financeiro no período que 

começou em 2015 e terminará, segundo estimativas, em 2018. A expectativa é que devam deixar 

de ingressar quase 530 mil novos alunos na modalidade presencial. Por outro lado, o número 

de pessoas cursando graduação via modalidades de educação a distância deverá registrar um 

acréscimo de 760 mil matrículas no mesmo período, o que representará um salto de 63%.

o Futuro Do 
ENsINo suPErIor PrIVaDo

IlumNo

arlindo cardarett vianna
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A tendência é de intensificação de parcerias es-
tratégicas entre instituições particulares de ensino 
superior e empresas especializadas, para desenvol-
vimento de programas pedagógicos e de soluções 
tecnológicas. Tudo isso visando ampliar o número de 
novos alunos e reter os já matriculados.

 EDuCaÇão a DIstÂNCIa
O estudo encomendado pela Ilumno estima um 

crescimento anual de 10% a 15% no número de no-
vas matrículas na educação a distância e uma queda 
da ordem de 11% no número de novas inscrições no 
ensino superior privado presencial, no período de 
2015 a 2018. Entre os motivos para a maior busca 
pela educação a distância estão a conveniência dos 
horários flexíveis e o valor das mensalidades. 

Além disso, o estudo prevê um crescimento de 
130% no número de polos existentes no Brasil até 
2017. Em 2014, houve aumento no pedido de cre-
denciamentos de polos, tanto de instituições de en-
sino que já atuam nessa modalidade quanto de es-
treantes. De acordo com dados oficiais, existem hoje 
mais de 3 mil unidades do tipo em funcionamento no 
país, ligados a diversas instituições de ensino e devi-
damente credenciadas pelo Ministério da Educação 
(MEC). Em 2017, serão mais de 7 mil. 

a IlumNo
A Ilumno é uma organização líder em gestão e ser-

viços para o ensino superior privado na América La-
tina, atuando no Brasil desde 2006 como mantene-
dora da Universidade Veiga de Almeida – UVA (Rio de 
Janeiro, RJ) e do Centro Universitário Jorge Amado 
– Unijorge (Salvador, BA). Ao longo desses anos, vem 
registrando um histórico de êxitos no país.  

Por meio do setor de alianças estratégicas, a Ilum-
no passou a oferecer a partir deste ano, no Brasil, 
uma ampla variedade de soluções e de tecnologias 
de ponta a instituições de ensino que buscam ex-
pansão e modernização com qualidade e de forma 
sustentável. Nossos focos principais são a melhoria 
contínua da qualidade acadêmica e a oferta de uma 
educação que promova o sucesso do estudante no 
mercado de trabalho.

As atividades são desenvolvidas em duas frentes. 
Uma delas é a gestão direta de instituições perten-
centes à Ilumno, como é o caso da UVA e da Unijorge, 
e a outra é a busca de instituições de ensino superior 
(IES), nas quais podemos ter uma gestão comparti-
lhada na área de crescimento, virtualização, gestão 
com contratos de colaboração de longo prazo.

A Ilumno é uma instituição que se dedica a apoiar 
IES com qualidade acadêmica reconhecida e que 
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a cHave Para a mUdança

Pete Pizarro

estamos vivendo a maior revolução tecnológica na história da humanidade. nunca a tecnologia teve um impacto tão grande 

na vida das pessoas. até 2003 a humanidade tinha criado uma quantidade de informação equivalente a 5 exabytes, número 

que, atualmente, é gerado a cada dois dias. 

 

a universidade mais antiga da europa é a de Bolonha, criada no ano de 1088. depois, foi criada a Universidade de oxford, 

em 1096. É interessante ver como a maioria das universidades do mundo ainda reproduz e copia esse mesmo modelo, que 

já tem quase 1.000 anos. com a chegada da tecnologia, o setor do ensino superior tem uma pressão externa para avançar e 

se transformar. a tecnologia é sem dúvida o fator disruptivo que gera oportunidades extraordinárias, mas também enormes 

desafios. 

 

atualmente, três fatores estão pressionando a evolução desse modelo milenar: a tecnologia, o acesso à informação e a 

globalização, sendo os dois últimos favorecidos pela tecnologia. É bem provável que o modelo de ensino superior mude mais 

nos próximos 15 anos do que mudou nos últimos 1.000 anos, já que a chegada da tecnologia exerce uma pressão externa para 

que o modelo tradicional avance e se transforme. a tecnologia é, sem dúvida, a chave da mudança, pois agora o aluno não 

precisa necessariamente estar em um local específico para aprender, pode estar em qualquer lugar com acesso à internet e 

na hora que mais lhe convier. 

 

além disso, a tecnologia permite que o aluno tenha acesso a uma quantidade de informação que nenhuma biblioteca física no 

mundo poderia oferecer, de modo que os conteúdos acadêmicos devem ser cada vez mais dinâmicos, relevantes e pertinentes. 

a tecnologia também torna mais fácil para o docente o acesso a projetos internacionais de pesquisa, sem precisar estar 

presente fisicamente. assim, ele pode compartilhar conhecimento com colegas de diferentes nações e contribuir para que 

seus conteúdos e aulas cheguem a muito mais alunos do seu próprio país e até mesmo do exterior.

 

Por outro lado, a globalização está afetando enormemente o futuro da educação. a tecnologia, entre outras coisas, dá 

acesso a um mercado de opções educacionais muito mais amplo do que na cidade onde o aluno mora. acreditamos que 

as universidades que não entenderem essa conjuntura e que não reagirem com rapidez terão sérios problemas no futuro. 

clayton christensen, renomado professor da Universidade de Harvard, nos estados Unidos, publicou em um recente artigo 

que, segundo sua análise, em 2035 mais da metade das universidades atuais nos estados Unidos terão fechado suas portas, 

ou seja, mais de 2.000 universidades vão desaparecer!

 

a tecnologia, o acesso à informação e a globalização vão pressionar a evolução do modelo também na américa Latina, 

onde acreditamos que existe uma variável adicional, que é o forte crescimento da demanda. segundo as cifras do Banco 

mundial, em 2035, e com quase 60 milhões de estudantes, a américa Latina se transformará em uma das três maiores 

regiões do mundo em número de estudantes universitários. o crescimento e o desenvolvimento econômico da região gerarão 

uma demanda grande de profissionais qualificados. Por isso, aumentar o acesso à educação superior de qualidade é uma 

prioridade de todos os países latino-americanos e da região como um todo.

 

Por todos esses motivos, acreditamos que a educação na américa Latina cumprirá um papel cada vez mais importante na 

transformação social. as instituições que não se prepararem para o futuro terão dificuldades para se posicionar se não 

evoluírem rapidamente e consistentemente.
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querem se expandir e se modernizar. Com matriz 
em Miami, nos Estados Unidos, tem atualmente 11 
IES de prestígio fazendo parte de sua rede: Univer-
sidad Siglo 21 (Argentina), Fundación Universitaria 
del Área Andina – Areandina (Colômbia), Politécni-
co Grancolombiano (Colômbia), Unitec (Colômbia), 
Instituto Profesional Providencia (Chile), Universi-
dade Veiga de Almeida – UVA (Brasil), Centro Uni-
versitário Jorge Amado – Unijorge (Brasil), Centro 
Universitário Filadélfia – UniFil (Brasil), Universidad 
Americana (Paraguai), Universidad del Istmo (Pana-
má) e Universidad San Marcos (Costa Rica). Juntas, 
elas somam aproximadamente 50 campi, mais de 
200 mil alunos, 600 polos de educação a distân-
cia e 10 mil docentes e colaboradores em sete paí-
ses da América Latina. No mês de junho deste ano, 
ingressaram como novos parceiros a Universidad 
Central (Colômbia) e a American College of Educa-
tion (USA). 

Em todos os países onde atuamos, seja como 
mantenedores, seja como parceiros, apoiamos as 
instituições com a utilização de melhores práticas 
existentes e/ou desenvolvidas pela própria Ilumno 
com base na sua expertise no setor. 

alIaNÇas EstratÉgICas
Desde 2005, a Ilumno atua como parceira em 

serviços estratégicos para as instituições de ensino 
em seis países da América Latina – Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Panamá e Paraguai – tendo 
como principal objetivo ampliar o acesso ao ensino 

ILumNo         ENsINo suPErIor

 

a modernização tecnológica é uma obrigação para todas as instituições que desejam continuar se atualizando e expandindo. 

adicionalmente, uma eficiente gestão de recursos é uma necessidade absoluta para reinvestir na qualidade acadêmica, 

tecnologia e prestígio institucional. Por tudo isso a ilumno nasceu. na ilumno ajudamos instituições de ensino superior de 

qualidade que queiram se expandir e modernizar-se para, como diz nosso slogan, liderar o futuro.

 

Pete Pizarro é CEO da Ilumno

superior de qualidade. Este ano, o Brasil passou a fa-
zer parte desse rol.

O setor de Alianças Estratégicas da Ilumno é fruto 
do acúmulo de expertise, que permitiu o desenvol-
vimento de tecnologias específicas para a educação 
superior privada. Juntos, experiência e tecnologia 
deram origem ao Cubo Ilumno, plataforma tecnoló-
gica localizada 100% na nuvem, que integra soluções 
de infraestrutura, aplicativos, processos e repositó-
rios de dados digitais.

No Brasil, é preciso considerar que existem 3.096 
instituições de ensino superior, sendo que 70% delas, 
em torno de 2 mil, são instituições pequenas (me-
nos que 3.000 alunos) e de médio porte, que muitas 
vezes têm maior dificuldade de implementar práticas 
de gestão que sejam capazes de manter a qualidade 
acadêmica e gerar bons resultados financeiros.  

É nesse contexto que se encaixa o valor da parce-
ria com a Ilumno. Antes de tudo, temos como pre-
missa buscar parcerias de instituições que tenham 
na qualidade uma premissa. Assim, atuamos em três 
focos – crescimento, virtualização e gestão – for-
necendo tecnologia e processos que permitem que 
as instituições de ensino superior se enquadrem na 
nova realidade mundial, resultado das transforma-
ções causadas pela globalização, pela rápida evolu-
ção da tecnologia, pela expansão da educação virtual 
e pela necessidade de ganhos de escala.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a previsão é 
que, em 2035, mais de metade das atuais universi-
dades já não vão existir. Isso significa que mais de 
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2 mil universidades vão desaparecer nos próximos 
19 anos! Pensamos que esse fenômeno não afetará 
apenas os Estados Unidos, mas todo o continente 
americano. 

É justamente por isso que acreditamos que com-
partilhar melhores práticas em todas as áreas é o 
futuro da educação superior. Juntos, ajudamos ins-
tituições que buscam expandir-se e modernizar-se 
de uma forma financeiramente sustentável, sempre 
com um foco na melhoria contínua da qualidade 
acadêmica e buscando uma educação que promova 
o sucesso do estudante no mercado laboral. 

Nosso modelo mantém a integridade da gestão 
universitária para que a instituição continue com a 
sua independência e siga muito mais bem preparada 
para os desafios do setor.

A atuação da organização no Brasil vem sendo 
pautada por essa premissa. A Universidade Veiga de 
Almeida é, hoje, a segunda melhor e a segunda maior 
universidade privada do estado, sendo alguns de seus 
cursos melhores, inclusive, do que os oferecidos pe-
las universidades públicas do estado, referências na-
cionais em educação superior.

Já a Unijorge, primeira instituição da Ilumno no 
país, vem melhorando sua qualidade acadêmica ano 
a ano, num compromisso estreito com o sucesso de 
seus alunos, que a levou a ser uma instituição de re-
ferência em ensino superior na Bahia. 

Sob a gestão da Ilumno, a UVA e Unijorge mais 
do que duplicaram as suas populações de estudan-
tes, ao mesmo tempo em que vêm melhorando sua 
qualidade, prova de que eficiência em gestão no seu 
conceito mais amplo – processos, tecnologia, finan-
ças, resultados... – e qualidade acadêmica podem, 
sim, andar juntas. 

Na Ilumno, isso é possível porque temos como 

desenvoLvimento e exPansão  
da modaLidade virtUaL

desenvoLvimento de Uma Área  
de ProdUção de conteúdos virtUais

treinamento

> desenvolvimento de uma área de conteúdos virtuais

> capacitação

> Produção de conteúdo com eficiência e qualidade

> expansão geográfica

acompanhamos passo a passo a instituição no processo 

de criação de uma área de Produção de conteúdos de 

acordo com o modelo único virtual iLUmno, incluindo a 

incorporação de melhores práticas desenvolvidas na rede.

> supervisão de criação de uma área de produção de 

conteúdos virtuais

> diagnóstico do portfólio curricular e da proposta de 

portfólio virtual (atlas)

> auditoria de qualidade dos conteúdos (cursos)

> assessoria para incorporar a metodologia pedagógica 

da instituição nos cursos virtuais

> acompanhamento na implementação dos indicadores 

de qualidade acadêmica – KPi – na modalidade virtual

> suporte para a criação ou revisão do regulamento 

estudantil na modalidade virtual

> assessoria e metodologia para o processo de 

seleção, contratação, treinamento e acompanhamento 

de tutores e diretores de cursos virtuais

> implementação do uso do repositório

capacitamos as equipes da instituição no modelo único 

virtual ilumno, seus processos, metodologias, técnicas e 

ferramentas.

> capacitação de professores e tutores em cursos virtuais 

da plataforma iLUmno para ensino virtual (Lms) e na 

metodologia de ensino

> capacitação da equipe de educação virtual da instituição 

para o desenvolvimento de conteúdos educativos virtuais 

com eficiência e qualidade

> Formação no modelo de docência e aprendizagem

> Formação contínua do corpo docente em metodologias, 

técnicas e ferramentas avançadas de educação virtual

> oferta de acreditações por universidades internacionais 

de prestígio

> Formação de autores para o processo de produção de 

conteúdos

> Formação de critérios de reaproveitamento
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objetivo primordial ampliar o acesso à educação su-
perior de qualidade e, como missão, transformar vi-
das para melhorar sociedades, por meio do sucesso 
dos nossos alunos.

O compartilhamento de serviços é uma tendência 
global e agora está ao alcance de instituições brasi-
leiras, como o Centro Universitário Filadélfia – Uni-
Fil, em Londrina, que assinou o primeiro contrato de 
prestação de serviços compartilhados da Ilumno no 
país no último dia 2 de junho.

Estamos convencidos de que a chave principal 

do êxito das atividades da Ilumno no Brasil, a exem-
plo do que já acontece em outros países, é o nosso 
compromisso absoluto com a qualidade, que é reco-
nhecida pelos alunos, pela sociedade e pelo setor de 
ensino superior como um todo. 

Acreditamos que a escala é importante para a po-
tencialização do acesso com qualidade e pensamos 
que o ensino superior privado brasileiro pode se be-
neficiar com operadores fortes, com vocação inter-
nacional e com um compromisso absoluto com a 
qualidade e com o sucesso dos estudantes.

ILumNo         ENsINo suPErIor

arlindo cardarett vianna é presidente da Ilumno no Brasil e reitor da Universidade Veiga de Almeida (UVA), do Rio de Janeiro.
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A mesma importância é dada ao monitoramento 
das ações de maneira a adotar, se necessário, uma 
rápida correção para não haver surpresas quanto ao 
resultado pretendido. Assim, foi criado em 2012 o 
projeto Gestão de Metas.  Trata-se de uma ferramen-
ta on-line utilizada para lançamento, acompanha-
mento e métrica de dados referentes à venda diária/
mensal ou periódica das equipes de vendas.

O sistema fica disponível para preenchimento pe-
los gerentes de loja; dessa forma cria comprome-
timento diário da visualização das vendas por ven-
dedor. O sistema também conta com relatórios por 
período, base de dados cadastrais, venda por filial e 
outras funções. No entanto, muito mais do que um 
sistema, o Gestão de Metas é a ferramenta de gera-
ção de valores da máquina de vendas atual da CVC 
RJ-JF.

golEaDa DE PrÊmIos
Dois anos após o início do Gestão de Metas, a CVC 

Estimular os colaboradores para vencer o jogo contra a concorrência e conquistar market share 

em seus vários segmentos são o alvo da CVC Rio de Janeiro-Juiz de Fora. A máster franquia da 

CVC percebeu o grande sucesso das ações nos Pontos de Venda (PDVs) e definiu uma forma 

estratégica de atuar no mercado, convertendo a venda desde a entrada do cliente na loja até o 

resultado para o vendedor no final do mês. 

o ProJEto 
gEstão DE mEtas

CVC

alessandra carneiro
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RJ-JF já comemorava o êxito do projeto e, em 
2014, ficou provada a condição de evoluir para 
uma campanha de incentivo tematizada a cada 
ano, uma vez que o acompanhamento das 
vendas permite que elas sejam mensuradas, 
estudadas e estimadas sob todos os ângulos.

A primeira campanha visava apenas o reco-
nhecimento do vendedor que superava suas 
metas. Nesse formato, criou-se em 2013 o 
Vendedor Ouro, premiado mês a mês pelo de-
sempenho dos números. Posteriormente, num 
formato mais maduro, com possibilidade de 
visualizar não somente o vendedor ouro, que 
trazia números mais consistentes, mas tam-
bém o prata e o bronze, com meta batida, no 
entanto com números menos expressivos, foi 
criada a campanha Goleada de Prêmios. 

Inspirada no campeonato mundial de futebol, a 
campanha tomou a Copa como tema e mobilizou 
seus públicos de interesse com a abordagem “Golea-
da de Prêmios”. Desenhada em conjunto com a Dire-
toria do RJ (Claudia Bustamantes e Antonio Carlos), 
ela foi modelada com a parceria dos departamentos 
Comercial (Alexandre Bruno), Marketing (Alessandra 
Carneiro) e Produtos (Monica Severien)

Os prêmios da campanha são ousados: mensal-
mente foram distribuídos jantares em restaurantes 
como Antiquarius, acentos mais caros e luxuosos 
para cinema, peças de teatro e shows. Na sequen-
cia, os prêmios trimestrais: Ipad, Ipod, TV, bicicletas 
elétricas, relógios personalizados e playstations. Já 
os prêmios semestrais foram viagens: no primeiro 
semestre para a Costa do Sauípe e, no segundo, para 
Punta Cana.

Ao final de 2014, foram entregues dois carros e 
uma moto. Também fizeram parte da goleada 30 
viagens nacionais e internacionais incluindo destinos 
como Paris, Orlando e Las Vegas. Além disso, a ini-
ciativa levou mais de 170 vendedores e gerentes para 
um Resort em Angra dos Reis.

louCos PElo rIo
A segunda campanha, vigente em 2015, colaborou 

expressivamente para o desenvolvimento das metas do 

ano, principalmen-
te nesse modelo que 
estamos vivendo de 
economia conturba-
da e dólar com preço 
alto.

Seguindo o mes-
mo propósito da 
campanha inicial, 
o Loucos pelo Rio, 
assim chamada por 
conta de 2015 ser o 
aniversário de 450 
anos do Rio de Ja-
neiro, contou com 
upgrade em seu for-

mato. Passamos a premiar também o gerente da fi-
lial que teve a meta batida no trimestre, semestre e 
anual, uma oportunidade antes não existente e que 
teve muito sucesso.

Para criar expectativa e concorrência, mudamos 
os prêmios completamente, sendo o mote da cam-
panha, um tema fantástico. Nossos vendedores con-
correram mensalmente a passeios de Bondinho, vi-
sitas ao Cristo Redentor, jantares no Porcão Rios e 
cafés da manhã em hotéis da orla de Ipanema.

Nosso primeiro trimestre não deixou por menos, e 
os contemplados curtiram um incrível café da manhã 
na Escola do Pão, localizada da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, uma das confeitarias mais famosas da cidade, 
seguido do passeio de helicóptero panorâmico pela 
cidade.

Já o gerente ganhador do trimestre curtiu um Day 
Use no Hotel Santa Teresa, com muito glamour. Na 
fase dos prêmios semestrais, tivemos nove vendedo-
res premiados com viagem a Porto de Galinhas, e os 
gerentes foram curtir as Serras Gaúchas, num pas-
seio incrível.

Para o fim do ano foram reservadas as viagens de 
conto de fadas. Tailândia, Lagos andinos, Nova Ior-
que e África do Sul foram alguns dos destinos que os 
esperavam.

No PDV, a estratégia para alimentar as vendas e 
fortalecer o trabalho da campanha de incentivo é um 

Dois anos após o 
início do Gestão de 
Metas, a CVC RJ-
JF já comemorava 
o êxito do projeto 
e, em 2014, ficou 
provada a condição 
de evoluir para uma 
campanha de incentivo 
tematizada a cada ano
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grande sucesso desde 2014. Foi quando co-
meçamos a tematizar as lojas de três em três 
meses, com fornecedores ou destinos do tu-
rismo, comunicando interna e externamente 
vendedores e clientes sobre preços/vantagens 
imbatíveis para comercialização do produto, 
convidando os clientes a conhecer nossos 
preços promocionais.

Para entender rapidamente o tipo de ação, 
a CVC Rio de Janeiro-Juiz de Fora passa uma 
semana com as lojas da rede (60 filiais) tema-
tizadas internamente, vendedores com uni-
forme tematizado, vitrine “layoutada”, folheto 
personalizado, balões e itens locais para criar a 
experiência do destino em cada cliente.  

Diariamente comunicamos as ofertas aos 
clientes e vendedores. Uma estratégia que 
permanece e na qual se usa todas as ferramentas de 
mídias (metrô, rádio, jornais de bairro e mídias pon-
tuais). 

Nessa comunicação, é transmitida ao cliente a 
possibilidade de degustar as maravilhas da região es-
colhida. O sabor vem de produtos como vinho, cas-
tanha, balas de coco e outras especiarias que cada 
local tem para oferecer. Antes de tudo, a CVC RJ-
-JF procura capacitar a equipe sobre o destino ou 
fornecedor. Como suporte, criamos a campanha de 
comercialização do tema para estimular as vendas 
do destino.

Nosso objetivo com esse formato de ação é elevar 
o ticket médio da loja, direcionar o passageiro para o 
destino da ação, assim como motivar a comunicação 
entre a equipe de vendas e o cliente por meio do te-

lemarketing focado. Tudo 
para criar ferramentas de 
vendas nas lojas.

 
suCEsso 
mErCaDolÓgICo
Em paralelo, o Rio de 

Janeiro, pioneiro nas ações 
de PDV e ações com ven-
dedores, já fazia o evento 
anual chamado Conven-
ção de Vendas, evento esse 
que reúne a equipe de ven-
das numa imersão de três 
ou quatro dias de contato 
intenso com os maiores 
fornecedores de hotelaria 

e serviço, com o objetivo de aproximar a equipe do 
produto, capacitar e evoluir em números, mostrando 
cada produto individualmente. São mais de 20 forne-
cedores com convenção de vendas, unindo 60 ven-
dedores para o treinamento do produto.

Com a evolução do processo, em 2015 o evento 
tomou um vulto internacional de grande sucesso e 
já foi implantado em dois países (Argentina e Chile). 
Agora, caminha para o terceiro país no segundo se-
mestre, chegando ao México (Cancun). 

rEsultaDo
Convenção de vendas, ações de PDV e campanha 

de Incentivo são indissociáveis do projeto “Gestão de 
Metas” e dão base ao êxito que a CVC RJ-JF busca 
incessantemente. 

PerFiL cvc

a cvc mantém sua posição no topo do ranking das empresas do setor. a empresa tem marca e reputação respeitadas 

além das fronteiras do País e conquistou o reconhecimento como a maior operadora de turismo da américa Latina. 

Foi a primeira companhia a fretar aviões e a investir em um novo canal de distribuição com rede multimarca de 

produtos turísticos. É pioneira no desenvolvimento do conceito de atendimento em shoppings e hipermercados. sua 

popularidade se consolidou ao oferecer o parcelamento de viagens em 10 vezes sem juros e valores que cabem no 

bolso do consumidor.

Convenção de 
vendas, ações de 
PDV e campanha 
de Incentivo são 
indissociáveis do 
projeto “Gestão 
de Metas” e 
dão base ao 
êxito que a CVC 
RJ-JF busca 
incessantemente
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Metas definidas e cumpridas por um time de colabo-
radores bem treinado, comunicação fácil e ágil entre o 
público interno e os públicos de interesse impulsiona-
ram a expansão da máster franquia Rio de Janeiro-Juiz 
de Fora. A CVC RJ-JF vem se destacando em números, 
mostrando crescimento acima do estimado anualmen-
te pela matriz, além de inovações no lançamento de 

canais de comunicação com o cliente, estratégia de 
ação de vendas, PDV e também no aumento de lojas 
físicas, que vem crescendo em torno de 12 lojas ao ano.

O sucesso também tem se apresentado quando 
falamos do retorno da marca para o nosso público 
principal, o carioca. A CVC RJ-JF é a marca de turis-
mo mais lembrada pelos cariocas.

alessandra carneiro é supervisora de Marketing da CVC Rio de Janeiro-Juiz de Fora
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Em 2001, descobri uma fórmula que alterou qui-
micamente o asfalto, conferindo-lhe maior durabili-
dade, possibilidade de aplicação nas condições mais 
adversas (como chuvas) e aplicação do produto por 
qualquer pessoa, sem a necessidade de maquinário 
pesado. Além disso, o asfalto desenvolvido pela Úni-
co é sustentável: utiliza resíduos como insumos. 

O segredo industrial, guardado por mim e por nos-
so vice-presidente, rendeu três características pri-
mordiais ao asfalto da nossa marca: o produto pode 
ser ensacado, estocado e transportado para qualquer 
distância sem perda substancial (diferentemente do 
asfalto tradicional, que só no transporte perde cerca 
de 30% do próprio insumo); não polui o meio am-
biente e, por isso, é classificado como verde (o asfal-
to tradicional, para poder ser fixado, depende da apli-
cação de uma substância que, em contato com água, 
pode poluir o terreno onde será instalado); é mais 
barato e mais resistente (com o reaproveitamento de 
resíduos, o produto se torna mais barato e tem dura-
bilidade maior do que um asfalto tradicional). 

Em 2015, descobri o segundo item que faltava para 
propiciar um “boom” ao negócio: diminuir o tamanho 
da usina necessária para a confecção desse asfalto, o 

Desde 2001 no setor de infraestrutura, a Único Asfaltos – a primeira e única franquia de asfaltos 

do mundo – já estabeleceu mais de 70 usinas em todo o país, ampliou o mercado para a 

Colômbia e República Dominicana e, neste ano, instalou a sua primeira unidade em Miami (EUA).

a úNICa EmPrEsa a ProDuZIr 
asFalto ENsaCaDo No muNDo

úNICo asFaltos 

Jorge coelho
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que possibilitou a entrada da nossa marca no 
franchising.  Outra grande inovação foi permi-
tir o aluguel do maquinário para franqueados 
que têm o perfil buscado pela rede, mas não 
têm o capital total para investir. Neste ano, a 
Único já conta com 72 franquias operando no 
Brasil.

Foi por meio de muitas experiências, tenta-
tivas e erros seguidos, que criei a Único. Traba-
lhei como office-boy em uma marmoraria, na 
adolescência, e decidi que queria trilhar o seg-
mento de infraestrutura. Todavia, não era algo 
tão simples assim. Mudei para a Espanha e não tinha 
similaridade com o idioma, não tinha como cursar 
uma graduação voltada para exatas e, por isso, in-
gressei em Publicidade. Compreendia mais o que os 
docentes falavam em um curso de humanas. 

Deu certo. Uso muito do aprendizado da facul-
dade, técnicas de publicidade e marketing, no meu 
atual negócio, mas o meu objetivo de trabalhar com 
infraestrutura nunca me abandonou e, na Espanha, 
pesquisei muito sobre pedreiras e recursos minerais. 

Decidi que iria tentar criar algo inovador, que real-
mente o mercado não tinha e assim o fiz. Após al-
guns anos tentando alterar a composição do asfalto 
consegui desenvolver uma fórmula em que o asfalto 
ficou mais durável, fácil de aplicar, sustentável e, o 
mais importante, possível de ser fabricado em dife-
rentes escalas. 

Por isso, uma das possibilidades de uso do asfalto 
da  Único  é o varejo. Os americanos têm o costu-
me de usar o asfalto como nós brasileiros usamos o 
cimento: para finalidades como reparo de ruas, de 
condomínios de casas e de prédios, de postos de ga-
solina e de construção/reforma de estacionamentos. 
O que a Único mostra é que qualquer cidadão pode 
fechar o buraco da sua rua e resolver um problema 
de seu condomínio, assim como fazem os norte-
-americanos.

Mudei-me para São Paulo e instalei a usina da Úni-
co no bairro do Campo Belo, Zona Sul da capital. Ali, 
criamos uma universidade do asfalto para treinar os 
nossos franqueados. A operação do maquinário é 
simples, mas exige atenção na sua condução, além 

de foco no desenvolvi-
mento do produto. Por 
isso, buscamos franquea-
dos que queiram – e pos-
sam – estar  à frente do 
negócio. Não queremos 
franqueados que saiam 
da frente operacional:  é 
necessário interesse e 
presença ativa no dia a 
dia da franquia. 

A Único Asfaltos auxilia 
o franqueado a montar a sua carteira de clientes, por 
meio de contatos das empreiteiras da cidade/região 
em que a usina será instalada, mas é claro que o ge-
renciamento do empreendimento é do franqueado 
e, por isso, sua desenvoltura e relacionamento são 
essenciais para que a franquia dê certo. Acredito 
muito nessa relação de dono para dono e, após sete 
anos pesquisando o mercado de franquias, entendi 
que esse seria o melhor modelo para conseguirmos 
expandir a capilaridade da Único.

É válido dizer que, em 2001, essa nova forma de 
fazer asfalto despertava a curiosidade de muitos. Tra-
balhei muito até o fim de 2014 para chegar ao me-
lhor formato e poder expandir a minha rede de usinas 
de asfalto. Na época, cada usina custava cerca de R$ 
2 milhões. Esse era um dos fatores que mais com-
plicava a possibilidade de franquear o negócio. Em 
dezembro de 2014, consegui reduzir o tamanho do 
maquinário e reduzi o investimento para R$ 400 mil. 
Era realmente o que faltava para a Único dar o salto 
para 70 operações. 

Hoje, com as mais de 70 usinas funcionando, em-
pregamos mais de 100 pessoas. Para a usina funcio-
nar, é necessário ao menos um ajudante em cada 
unidade – e não é necessário conhecimento prévio 
para operar esse maquinário, pois o franqueado tem 
o treinamento e ensina os seus colaboradores a con-
duzirem a usina.

Sinto-me ainda mais seguro como empreende-
dor porque ampliei o meu negócio para o sistema 
de franchising justamente por confiar que franquea-
dos seriam a melhor forma de democratizar o negó-

A Único mostra 
que qualquer 
pessoa interessada 
pode fazer asfalto 
e, mais do que 
isso, aplicar 
esse asfalto
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cio do asfalto. Antes, entrar no empreendimento de 
infraestrutura era sinônimo de um mercado mega-
lomaníaco e restrito. A Único mostra que qualquer 
pessoa interessada pode fazer asfalto e, mais do que 
isso, aplicar esse asfalto. 

Apostamos na atualização do nosso negócio e, 
por isso, lançamos, em junho de 2016, três novos 
modelos de negócio que permitem a entrada do em-
preendedor que possui um aporte a partir de R$ 78 
mil. A Único operava apenas com dois modelos de 
negócios: a compra da usina Cayman (investimento 
total a partir de R$ 424 mil) e a compra da usina 911 
(investimento total a partir de R$ 710 mil). 

A primeira usina tem capacidade de produção de 
10 a 20 toneladas por hora e a segunda usina produz 
de 20 a 40 toneladas de asfalto por hora. Com as três 
novas formas de ingressar no mercado do asfalto, a 
Único tem cinco formas de entrada no empreendi-
mento. Os três novos modelos são: 

FRANqUIA HOmE-BASED DE SERVIÇOS

Neste modelo, o franqueado venderá apenas a 
aplicação do produto, e não o asfalto em si. Ou seja, 
ele atuará como um representante comercial da 
marca, buscando oportunidades de venda, e o asfal-
to será adquirido da rede da Único. Seus custos mais 
expressivos ficam com capital de giro (R$ 10 mil) e 
taxa de franquia (R$ 18 mil). O investimento total ini-
cial é de R$ 78.400.

FRANqUIA “BULDOG”

Neste modelo, o franqueado adquire uma miniu-
sina, que tem capacidade para produzir 2 toneladas 
por hora de asfalto. O custo da miniusina é de R$ 35 
mil, e o Investimento total inicial, de  R$ 85 mil. 

FRANqUIA COm LOCAÇÃO DAS USINAS CAymAN

Neste modelo, o franqueado pode locar o maqui-
nário para produzir seu asfalto. A usina tem capaci-
dade de produção 10/20 toneladas por hora de as-
falto. Investimento total inicial: a partir de R$ 173 mil. 

A Único tem cerca de 1.800 clientes em todo o 
país e opera realizando a manutenção de vias e de-

mais serviços. Além disso, a rede tem um excelente 
relacionamento com as prefeituras e demais órgãos 
públicos. Além de solucionar problemas recorrentes 
em todas as cidades brasileiras – como os buracos 
de rua – a rede oferece soluções também para shop-
ping centers, concessionárias de rodovia, hospitais 
e universidades, e fornece massa asfáltica também 
para concessionárias de água, esgoto, telefonia e TV 
a cabo – essas empresas utilizam massa asfáltica em 
operações “tapa-buraco” em vias públicas. 

A Único Asfaltos possui o selo da Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF) e participou, em 2016, pela 
segunda vez da ABF Franchising Expo, o maior even-
to do segmento no mundo, realizado sempre em 
São Paulo (SP). Com um asfalto diferenciado, usina 
menor e um galpão com metragem a partir de 500 
m² (para abrigar maquinário, insumos e estoque), a 
Único pretende inaugurar mais de 100 franquias até 
o fim de 2016 e chegar a 1.200 operações em cinco 
anos.

Prova do crescimento do mercado em que a mar-
ca está inserida é o faturamento da rede. No ano pas-
sado, a Único faturou mais de R$ 45 milhões e so-
mente no primeiro semestre deste ano faturou mais 
de 26 milhões de reais.

Tanto potencial de negócios se reverte em ganhos 
altos aos franqueados: faturamento médio de R$ 100 
mil ao mês. As taxas de retorno são superiores a 30%. 
A Único busca franqueados com perfil empreende-
dor, pessoas que queiram novas oportunidades de 
investimento e novos negócios e que tenham dispo-
nibilidade para operar a usina e para estarem, efeti-
vamente, à frente dos negócios, pois o escritório da 
Único acaba sendo nas ruas. 

VIsão DE Futuro
Em um cenário que a tecnologia e o diferencial dos 

produtos são características importantes para o su-
cesso de um negócio, a Único consegue estocar as-
falto por até 24 meses, algo impensável para o asfalto 
tradicional. O diferencial da franquia da Único está no 
aditivo químico, cuja formulação é da própria Único, 
que age como um retardador na cura da mistura as-
fáltica. Com isso, a massa asfáltica da Único, que tem 
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qualidade rodoviária (ou seja, com resultados perma-
nentes após sua aplicação) rompe diversas barreiras 
intransponíveis para o produto tradicional: pode ser 
estocado, aplicado a frio e até mesmo sob chuva, 
inclusive em poças que ainda contenham água. Isso 
torna o franqueado da Único um industrial verticali-
zado, em que ele é dono do meio de produção (usina 
e equipamentos), com acesso à tecnologia exclusiva 
do aditivo e também com acesso ao know-how na 
fabricação de massa asfáltica, com o suporte de uma 
franqueadora que já está nacionalmente inserida no 
mercado há 15 anos.

Para permitir a produção padronizada da massa 
asfáltica, a Único proporciona treinamento para que 
os franqueados possam operar as usinas, produzir a 
massa asfáltica e também fazer o processo de análise 
laboratorial do que for produzido, a fim de garantir 
que o produto contenha o teor e quantidades corre-
tas de todos os insumos. Os treinamentos operacio-
nal e comercial são realizados tanto na unidade do 
franqueado como na sede da franqueadora, na Zona 
Sul da capital paulista.

rEsPoNsabIlIDaDE ambIENtal
Com o lema “menos desperdício e mais recur-

sos”, a Único está desenvolvendo um asfalto ainda 
mais ecológico a partir do resquício da produção do 
aço. Os testes estão sendo feitos no Espírito Santo, 
e a produção do asfalto é feito com agregado side-
rúrgico verde. A ideia no desenvolvimento do “asfal-
to verde” é dar a melhor destinação para as sobras 
do aço produzido em grande escala diariamente por 
grupos siderúrgicos. O que virariam resíduos se tor-
nam, com a parceria desses grupos, insumos para 
a criação de asfalto. Com o reaproveitamento, o 

material se torna ecológico, mais barato e, também, 
mais resistente.

Esses rejeitos de minério – entre eles calcário óxi-
do de magnésio e óxido de silício – são os resíduos 
utilizados para a confecção do asfalto. A união entre 
os componentes atribui uma resistência maior para o 
produto final, ou seja, esse asfalto aguentará cargas 
maiores quando comparado a um asfalto comum. 
Isso porque, como o asfalto dessa parceria tem uma 
carga elevada metálica, ele se torna ainda mais sólido.

O desenvolvimento do produto está sendo fina-
lizado no Espírito Santo, e a previsão é de comer-
cializá-lo com valor 10% mais barato ao consumidor 
final, já que sua composição torna o preço do pro-
duto muito competitivo. A Único deseja entregar ao 
mercado um asfalto de altíssima qualidade, ecolo-
gicamente adequado, e com preço agressivo – um 
verdadeiro asfalto “verde”.

rECoNHECImENto 
Essa preocupação com o meio ambiente e a ino-

vação química do produto da Único fizeram com que 
a empresa fosse selecionada para o principal projeto 
químico brasileiro, o Braskem Labs. A Braskem, em 
parceria com a Endeavor, entidade que auxilia em-
presários a ter sucesso nos seus negócios, escolheu 
entre os mais de 100 inscritos, apenas 12 projetos 
que focam na melhoria da vida das pessoas. Serão 
quatro meses de capacitação com gestores da Bras-
kem e Endeavor. 

Com essa colocação, a Único atesta seu pioneiris-
mo e inovação, além de mostrar sua enorme capa-
cidade de fornecimento de asfalto para pequenas e 
grandes cidades, com a possibilidade de ser utilizado 
diretamente por um consumidor final.

ÚNICo aSFaLToS         INDústrIa

Jorge coelho é fundador e presidente do Grupo Único Asfaltos
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Nos diferenciamos frente aos concorrentes e 
sustentamos o status do pioneirismo, uma vez que 
possuimos uma tradição quase centenária em de-
senvolver produtos sem origem animal. Começamos 
em uma época em que ninguém falava sobre o con-
ceito de saudabilidade ou sobre produtos naturais, 
orgânicos, proteínas vegetais, entre tantos outros 
temas que permeiam esse universo e que são, hoje, 
uma tendência mundial. Isso denota a sinceridade e 
a transparência da nossa proposta de vida saudável, 
que não está calcada em modismos ou demandas 
pontuais do mercado.

Atualmente, a companhia atua na fabricação de 
alimentos saudáveis em diversas categorias, como 
sucos, geleias, salsichas, proteínas vegetais, entre ou-
tros. O portfólio de produtos conta com mais de 90 
itens, comercializados em 25 mil pontos de venda, 
distribuídos por todo o país. Um dos carros-chefes 
da marca é a Cevada, que é um substituto do café 
tradicional, e os sucos de tomate e de uva, líderes 
absolutos do mercado há várias décadas.  

Há mais de 90 anos no mercado, a Superbom, empresa alimentícia que trabalha com uma 

linha de produtos diversificados para veganos e vegetarianos,  é considerada um dos principais 

players do segmento. Alinhada ao conceito de saudabilidade, tão em voga atualmente, a 

Superbom pretende disseminar a cultura da alimentação saudável, a partir da ideia de quem se 

alimenta melhor pode garantir mais qualidade de vida e longevidade.

aPrImoraNDo o CoNCEIto
DE alImENtaÇão sauDÁVEl

suPErbom

david oliveira
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Temos um Centro de Pesquisa & Desenvol-
vimento que está constantemente formulando 
novas composições de produtos livres de lac-
tose, glúten, gordura animal e outros elemen-
tos que impactam negativamente na saúde 
das pessoas. O mercado de alimentação para 
vegetarianos e veganos está em franca expan-
são, não apenas porque cada vez mais pessoas 
aderem à prática, mas também porque uma 
dieta saudável é uma necessidade para uma 
parcela da população que tem restrições ali-
mentares. 

Esse é um universo muito rico, são mais de 
17 milhões de brasileiros que se classificam 
como vegetarianos. Outro estudo aponta que 
70% da população têm algum tipo de intole-
rância à lactose. São números que revelam que 
existe um grupo em potencial a ser atendido.

 
HIstÓrIa
Na época em que a cidade era ainda muito 

distante da região do atual Capão Redondo, no 
município de São Paulo, surgia (em 1925) o embrião 
do que viria ser a atual Superbom. As atividades foram 
iniciadas com a produção de suco de uva no porão de 
uma casa velha do Colégio Adventista Brasileiro (CAB), 
que posteriormente ficou conhecido como Instituto 
Adventista de Ensino e atualmente é o Centro Univer-
sitário Adventista de São Paulo (Unasp-SP). Já nessa 
época, o produto apresentava excelente qualidade e 
era de consumo dos alunos da escola. Em 1935, Adol-
pho Bergold, diretor da fazenda, decidiu começar uma 
fabricação maior do suco para vender o produto e 
melhorar as finanças da instituição.

A marca “Superbom” surgiu em 1936 quando o di-
retor do colégio, Pastor Domingos Peixoto da Silva, 
entrevistou o presidente da República, Getúlio Var-
gas, que teve a oportunidade de saborear o suco 
de uva. Quando foi questionado sobre o que havia 
achado da bebida, Vargas respondeu: “É super bom!”. 
Sem querer, ele batizou uma marca que atravessaria 
décadas.

Em 11 de janeiro de 1944, sob a direção de Er-
nesto Bergold, a fábrica se legalizou como empresa. 

A partir daí, tomou um 
rápido rumo de cresci-
mento e passou a lan-
çar novos produtos. 

moDElo INÉDIto 
DE CaNtINa 
EsColar 
Nos últimos tempos, 

a Superbom  expandiu 
os negócios para ou-
tras áreas, como, por 
exemplo, o segmento 
de franquias. A em-
presa lançou um novo 
modelo de cantina es-
colar, chamada Super-
Veg, que tem como 
objetivo  garantir uma 
alimentação nutritiva, 
balanceada e saudável 
para as crianças e ado-

lescentes. A primeira unidade do projeto foi inaugura-
da  no Centro Educacional Adventista Milton Afonso  
(CEAMA), em Brasília, no mês de maio do ano passado.

O diferencial do projeto é que o cardápio foi ela-
borado por chefs e nutricionistas qualificados para 
garantir uma alimentação diversificada, mas apenas 
com produtos vegetarianos e veganos. O cardápio 
inclui itens populares entre crianças e adolescentes, 
como pizza, hambúrguer, semifolhado, pão de quei-
jo, hot-dog, entre outros. Doces também estão no 
portfólio, entre eles,  cupcakes de geleias, creme de 
amendoim, sucos e mel orgânico.

O projeto traz outra novidade. Uma exclusiva pla-
taforma digital que possibilita a interatividade com os 
responsáveis pelos alunos. Por meio dela, é possível 
comprar créditos e estabelecer limites financeiros 
de consumo diário – a venda não envolve dinheiro 
em espécie; as transações são feitas por meio de to-
tem e cartão magnético. A ferramenta permite ainda 
checar a tabela nutricional dos itens e informar sobre 
possíveis restrições alimentares, como intolerância 
ao glúten, à lactose.

A marca “Superbom” 
surgiu em 1936 
quando o diretor 
do colégio, Pastor 
Domingos Peixoto 
da Silva, entrevistou 
Getúlio Vargas, que 
teve a oportunidade 
de saborear o suco 
de uva. Quando foi 
questionado sobre 
o que havia achado 
da bebida, Vargas 
respondeu: 
“É super bom!”
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Mais do que um novo modelo de negócio, a lan-
cheteria SuperVeg contribui para uma mudança de 
hábitos alimentares desses estudantes. A alimenta-
ção saudável faz parte de uma nova cultura, princi-
palmente, para as novas gerações. A partir do mo-
mento que os pais se preocupam com o que os filhos 
comem, eles ajudam a evitar problemas de saúde e 
garantem uma maior longevidade.  

O projeto nasceu afiliado à Associação Brasileira 
de Franchising (ABF) e, portanto, segue todos os pa-
râmetros do órgão.

tECNologIa sauDÁVEl 
Outra inovação recente da Superbom consiste no 

lançamento de um aplicativo com receitas veganas e 
vegetarianas para tablets e smartphones.

A ferramenta conta com 50 receitas criadas e as-
sinadas pela nutricionista e consultora da Superbom, 
Cyntia Maureen, também profissional do CEVISA, e é 
dividida em categorias como entrada, salada, princi-
pal, sobremesas e até mesmo sucos.

Ela diz que “Aplicativos focados no vegetaria-
nismo e veganismo são raros, por isso, a ideia de 
criar um programa exclusivamente para esse seg-
mento ajudará não só os adeptos, mas também 
aqueles que estão em busca de uma mudança no 
estilo de vida. 

As receitas são fáceis, nutritivas e saborosas e 
podem facilmente ser aplicadas no dia a dia. “Além 
disso, os pratos têm informações nutricionais e os 
benefícios promovidos ao organismo”, comple-
menta Cyntia.

O mercado mobile não é apenas uma tendência, 
mas sim um caminho imprescindível para o estreita-
mento do relacionamento com o cliente. As pessoas 
demandam, cada vez mais, soluções facilitadoras e 
conectadas com a tecnologia. Com o aplicativo, es-
taremos ainda mais presentes na vida do nosso con-
sumidor, levando dicas e orientações para o correto 
uso dos produtos, contribuindo, assim, com a sua 
qualidade de vida e bem-estar.

Os usuários da nova ferramenta ainda podem con-
sultar informações nutricionais sobre todos os pro-
dutos do extenso portfólio da Superbom, bem como 

localizar os pontos de venda da companhia. Uma 
agenda com os eventos que a empresa patrocina ou 
participa, além de vídeos educativos exclusivos, em 
que especialistas discutem vários assuntos ligados a 
saúde e bem-estar, são outras importantes funciona-
lidades do aplicativo.

Por fim, todos os 12 episódios do reality show “Me-
lhor da Vida”, promovido pela Superbom e que inte-
grou a programação da TV Novo Tempo durante três 
meses, estarão disponíveis na ferramenta. O progra-
ma reuniu quatro candidatos de diferentes faixas etá-
rias, que participaram de diversas provas em busca de 
uma vida mais saudável.

A novidade está disponível gratuitamente para os 
sistemas operacionais Android e iOS.

lINHa DE QuEIJos 100% VEgaNos
Em 2015, a Superbom revolucionou o mercado 

com o lançamento de uma linha de queijos 100% ve-
ganos. O produto possui características semelhantes 
aos queijos tradicionais, como aparência, consistên-
cia e o derretimento. Mas o destaque, conforme nos-
sa gerente industrial Cristina Ferreira, é que o queijo é 
produzido sem lactose, sem colesterol, sem nenhum 
derivado de origem animal e sem nenhum tipo de 
conservante ou corante artificial, sendo assim total-
mente vegano. É o primeiro queijo vegano, produzi-
do em escala industrial.

O Centro de P&D da Superbom pesquisou durante 
dois anos até encontrar a composição mais adequa-
da, que se assemelha aos queijos tradicionais.  Ainda 
segundo Cristina, a base do produto é o amido de 
batata e o óleo vegetal de palma. Outro diferencial 
é o tempo de conservação do produto: seis meses 
com a embalagem fechada. Após aberto, devida-
mente embalado e refrigerado, ele pode ser consu-
mido em até 10 dias.

O objetivo central consistiu em criar um produto 
que fosse reconhecido não só como mais um ali-
mento saudável, mas uma alternativa saborosa para 
uma população imensa de consumidores com res-
trições ao açúcar, lactose, gordura animal e muitos 
outros ingredientes alergênicos, como também para 
uma parcela da população que busca na alimentação 
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o ideal de saúde e longevidade. Para desenvolver a 
inovadora linha, a companhia investiu cerca de R$ 2 
milhões. 

Incialmente, foram introduzidos três sabores de 
queijos (mussarela, prato e provolone), porém, o su-
cesso foi tamanho que, neste ano de 2016, a Super-
bom ampliou a linha com as versões cheddar, par-
mesão e mussarela light. 

Outra importante novidade apresentada recente-
mente foi  a Superbom Vegan Cream Cheese,  pri-
meira linha brasileira vegana de cream cheese, que é 
feita com as mesmas bases (óleo vegetal de palma e 
amido de batata) dos queijos veganos. Apresentadas 
em embalagens de vidro de 150g, nos sabores tradi-

SuPerBom         alImENtos

cional, azeitonas pretas, tomate seco e alho e salsa, 
não contêm glúten, lactose, colesterol ou qualquer 
ingrediente de origem animal na composição.

Uma linha fit com biscoitos doces e salgados, 
além de uma linha de néctares em lata foram  ou-
tros lançamentos da companhia. Com as novidades, 
a Superbom estima crescimento de 22,5% em seu 
faturamento, 4,5 pontos percentuais acima do que 
foi conquistado no ano passado e quase o triplo da 
expectativa de crescimento da indústria alimentícia 
para 2016, que fica em torno de 7,7%. Os números 
expressivos comprovam que a forte crise econômi-
ca definitivamente não chegou e, ao que tudo indica, 
não chegará à Superbom.

david oliveira é gerente de Marketing da Superbom

Bem Longe da crise

a superbom é uma indústria alimentícia que trabalha com uma linha de produtos saudáveis abrangendo sucos, 

geleias, salsichas, proteínas e pratos prontos, entre outros. Fundada em 1925, a superbom comercializa os seus 

produtos em mais de 25 mil pontos de vendas em todo o país. em função disso, é considerada uma das principais 

empresas do ramo de alimentos para veganos e vegetarianos do Brasil. 

a superbom iniciou as suas atividades com a produção de suco de uva, no interior de uma antiga casa pertencente 

ao colégio adventista Brasileiro (caB), que posteriormente ficou conhecido como instituto adventista de ensino e, 

hoje, abriga o centro Universitário adventista de são Paulo (Unasp-sP).

durante toda a sua história, a empresa atua diretamente ligada à igreja adventista do sétimo dia. atualmente, conta 

com 250 colaboradores, entre a sede e as duas plantas da indústria (localizadas em são Paulo, capital, e em Lebon 

régis, santa catarina).
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O projeto consiste no plantio de mais de 200 mil 
mudas de espécies arbóreas nativas de Mata Atlânti-
ca, que, ao se desenvolverem, capturarão o dióxido 
de carbono (principal gás de efeito estufa) da atmos-
fera, contribuindo ainda para a restauração do habitat 
daquele primata.

As atividades do complexo industrial da CMB re-
sultam em emissões de carbono oriundas do elevado 
consumo de energia elétrica e queima de gás natural 
(processo produtivo) e emissões indiretas (transpor-
te de funcionários e viagens aéreas realizadas). Em 
2013 as emissões de gases de efeito estufa da CMB 
contabilizaram 8,8 mil toneladas de carbono. Dessas, 
4% correspondem às emissões diretas sob controle 
da CMB (queima de gás natural) e 50% referentes às 
emissões pelo consumo de energia elétrica. Os 46% 
restantes são provenientes de emissão indireta.

Para mitigar e neutralizar as suas emissões de gases 
de efeito estufa (GEE), a empresa optou por executar 

Para mitigar e neutralizar os impactos de suas atividades no meio ambiente, a Casa 

da Moeda do Brasil (CMB), que possui um dos maiores complexos industriais do 

gênero no mundo, localizado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, realiza um projeto 

de reflorestamento voluntário associado ao negócio da empresa. A região, na Baixada 

Litorânea do estado do Rio de Janeiro, é o habitat do mico-leão-dourado, representado 

na cédula de 20 reais, lançada pela empresa em 2002. 

um ProJEto DE rEFlorEstamENto
assoCIaDo ao NEgÓCIo Da EmPrEsa

Casa Da moEDa Do brasIl

marcos Pereira
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um projeto de reflorestamento voluntário em 
áreas degradadas da Reserva Biológica União 
– REBIO União. Segundo o Plano de Manejo 
da Reserva, o estado do Rio de Janeiro pos-
sui um dos percentuais mais altos de cobertura 
original da Mata Atlântica, podendo ser consi-
derada uma região prioritária para a conserva-
ção desse bioma. Vislumbrou-se então a ideia 
de associar o projeto de reflorestamento nesse 
cenário às atividades da CMB, ligando a preser-
vação da flora e, principalmente, da fauna local 
com o simbolismo do mico-leão-dourado, re-
presentado na cédula de vinte reais.

 
gEstão Das EmIssÕEs DE gEE
O passo inicial para a boa gestão das emis-

sões é a elaboração dos inventários de GEE. 
Nesse contexto, foi preparado o primeiro Inventário 
de Gases de Efeito Estufa, referente ao ano de 2013. 
De posse do estudo completo, estruturou-se um 
plano de redução e gestão das emissões que con-
templava o Projeto de Neutralização das Emissões 
de GEE, com o plantio efetivo de 205.051 mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica. 

Dessa forma, além de compensar as emissões de 
GEE geradas, a CMB estaria apoiando a REBIO União 

na restauração de his-
tóricas áreas degrada-
das da reserva, que so-
freu um longo processo 
de antropização – alte-
ração do meio ambien-
te pelo homem – em 
vista do cultivo de eu-
caliptos para produção 
de dormentes.

EsColHa 
Da loCalIDaDE 
Inicialmente vislum-

brou-se a execução do 
Projeto em áreas de en-
costas na cidade do Rio 

de Janeiro, porém a falta de segurança em função 
dos riscos de incêndios na vegetação foi considerada 
alta, devido à possibilidade longos períodos de estia-
gem, o que veio a acontecer.

Diante dos fatos, optou-se pela REBIO União, de-
vido ao excelente perfil da Reserva, criada com o 
objetivo de assegurar a proteção e a recuperação da 
Mata Atlântica, bem como da fauna típica, que dela 
depende, em especial o mico-leão-dourado. 

> termo de compromisso Público, firmado com a secretaria de ambiente do estado do rJ;

> Benchmarking com empresas de renomada experiência na elaboração de inventários de gee;

> treinamento de funcionários para elaboração do inventário de gee;

> elaboração do inventário de gee da cmB (emissões de 2013);

> escolha da localidade;

> Parceria com a reBio União;

> execução do Projeto.

etaPas Para o início da execUção do ProJeto

O primeiro passo 
para uma boa 
gestão das emissões 
é a elaboração dos 
inventários de GEE. 
Neste contexto, 
elaborou-se o 
primeiro Inventário 
de Gases de Efeito 
Estufa, referente ao 
ano de 2013
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A Reserva Biológica União abriga aproxima-
damente 400 dos 3.200 primatas da espécie 
mico-leão-dourado existente em seu ambien-
te natural, a Mata Atlântica da região da Bai-
xada Litorânea do estado do Rio de Janeiro. 
Dessa forma, o projeto contribui para a prote-
ção de aproximadamente 12% dessa espécie, 
além de ampliar o seu habitat. Vale ressaltar 
que, além do mico-leão-dourado, símbolo da 
conservação da Mata Atlântica, há diversas ou-
tras espécies endêmicas habitando a Reserva, 
ameaçadas de extinção e que só podem ser 
encontradas na região, como preguiça-de-coleira, 
lontra, jaguatirica, onça-parda, surucucu-pico-de-
-jaca, entre outras.

Outro ponto que merece destaque é a rica avifau-
na que habita a Reserva Biológica União. Pesquisas 
registraram a existência de mais de 270 espécies de 
aves, sendo 35 endêmicas, entre as quais cinco estão 
ameaçadas de extinção; 15 espécies migratórias, que 
buscam melhores condições de vida em determina-
do período, sendo que quatro estão sob risco de de-
saparecer. Esse cenário aponta a Reserva como uma 
área-chave para a proteção e conservação de aves.

A concepção do projeto uniu o interesse da CMB 
em neutralizar as emissões de gases de efeito estufa, 
por meio do plantio em área degradada de relevância 
nacional, ao interesse da REBIO União em recompor 
suas áreas.

A Reserva Biológica União é uma Unidade de Con-
servação Federal, do grupo de proteção integral, 
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vin-
culada ao Ministério do Meio Ambiente. Tal condição 
garante maior segurança na preservação do plantio 
realizado.

o ProJEto
A execução do projeto, com duração de quatro 

anos, implicou um investimento de R$ 4,3 milhões. 
O plantio das 205.051 mudas foi concluído no mês 
de abril deste ano. Foram utilizadas 135 espécies da 
Mata Atlântica, inclusive algumas ameaçadas de ex-
tinção como a palmeira Juçara (Euterpe edulis), ca-

nela sassafrás (Ocotea odo-
rífera) e jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigra).

O projeto prevê a erradi-
cação de aproximadamente 
100 hectares de eucalipto 
(Corimbia citriodora), es-
pécie exótica à flora nativa, 
já protegida pela Unidade 
de Conservação, condição 
essa que justifica sua erra-
dicação e que em seu lu-

gar seja promovida a recuperação da vegetação de 
Mata Atlântica original, um dos principais objetivos 
de criação da Reserva Biológica. Para se ter ideia das 
dimensões dessa área, podemos dizer que ela equi-
vale a 100 campos de futebol, ou um milhão de me-
tros quadrados. A espécie exótica (Corimbia citrio-
dora) advém da produção florestal da antiga Fazenda 
União, pertencente à extinta Rede Ferroviária Federal, 
onde se produzia dormentes de madeira de eucalipto 
para sustentação dos trilhos nas ferrovias.

Além dessa área, também houve o reflorestamen-
to de 28 hectares em trecho de baixada úmida, que 
necessitava da restauração da mata ciliar, ao longo 
do Rio Purgatório, que estava ocupada por gramíneas 
exóticas (brachiaria sp.). O Rio Purgatório, cuja nas-
cente ocorre dentro da reserva, é um dos principais 
afluentes do Rio Macaé, maior rio em extensão situa-
do, em sua integralidade, no estado do Rio de Janeiro.

Atualmente a empresa Acácia Amarela vem rea-
lizando a manutenção de toda a extensão da área 
plantada, além do controle da rebrota do eucalipto 
e da eliminação de alguns exemplares remanescen-
tes, utilizando a técnica de anelamento (retirada de 
um anel completo da casca do tronco, o que blo-
queia o movimento da seiva, resultando na morte do  
exemplar).

DEsENVolVImENto soCIal 
A execução do projeto de reflorestamento volun-

tário da CMB também é um fator de incentivo ao de-
senvolvimento socioeconômico regional. Em função 
do reflorestamento, houve estímulos às atividades de 

A execução do 
projeto, com 
duração de 
quatro anos, 
implicou um 
investimento de 
R$ 4,3 milhões



43
CaSa da moeda do BraSIL         ambIENtE

diversos viveiros de produção de mudas existentes, 
com emprego de mão de obra nativa e fomento do 
comércio local de mudas florestais, como se pode 
observar nos investimentos realizados pela empresa 
Acácia Amarela para execução do Projeto (ver Qua-
dro abaixo).

Esses investimentos são compostos pela contrata-
ção de mão de obra, aquisição de materiais, insumos 
e serviços básicos para operacionalização. A cidade 
de Silva Jardim tem a 9ª pior renda per capita rural 
do estado do Rio de Janeiro, segundo o censo do 
IBGE, e está recebendo o 2º maior investimento na 
execução do Projeto.

Por meio de visitas realizadas pela empresa Acá-
cia Amarela, foi possível constatar que os viveiristas 
não possuíam capacitação para produção em larga 
escala, sendo necessário investir no seu desenvol-
vimento técnico. Por meio da empresa foram reali-
zados reuniões e treinamentos que capacitaram 50 
colaboradores diretos e 10 indiretos. Desse total, a 
imensa maioria (43) são moradores dos municípios 
envolvidos no projeto (Casemiro de Abreu, Rio das 
Ostras e Macaé). Oito viveiristas tiveram treinamen-
to específico para a produção com qualidade, tendo 
em vista que a maioria encontrava-se sem estrutura 
e desestimulados com a atividade. 

EDuCaÇão ambIENtal
Foram realizadas campanhas de visitação de em-

pregados da CMB ao Projeto, com a participação de 
aproximadamente 100 funcionários, utilizando-se 

temas de educação ambiental, com a finalidade de 
conscientizá-los quanto à preservação das flores-
tas, além do estímulo à preservação da água com as 
ações mantidas pela Reserva na proteção de nascen-
tes e cursos d’água.

Além disso, com o intuito de fortalecer a colabo-
ração social para a proteção e preservação dos re-
cursos naturais, a Reserva Biológica União realiza o 
trabalho de educação ambiental em sua Trilha Inter-
pretativa Inclusiva, uma ação pioneira em unidades 
de conservação, que possibilita a inclusão prática de 
pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, 
mental ou sensorial, pelo do contato com a natureza.

sElo FsC
A Casa da Moeda do Brasil conquistou, em feve-

reiro de 2016, o Selo Florestal da Forest Stewardship 
Council (FSC). Auditoria realizada por essa empresa 
certificadora comprovou o atendimento a todos os 
requisitos definidos em sua norma. A CMB é a pri-
meira de seu segmento, na América Latina, a rece-
ber a certificação. O aprendizado adquirido durante 
o projeto de recuperação florestal na REBIO União 
contribuiu para essa conquista.

O selo FSC é o sistema de certificação florestal 
mais reconhecido no mundo e também uma exi-
gência do Comitê Organizador dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016 para todos os seus 
fornecedores. Além de fabricar todas as medalhas 
de premiação e participação nos Jogos Rio 2016, a 
CMB vai fornecer as embalagens e fitas das meda-

Cidade Investimento1 Renda per capita (rural)2

silva Jardim r$ 290.799,87 r$ 255,00

rio Bonito r$ 78.980,00 r$ 300,00

macaé r$ 81.357,80 r$ 380,00

casimiro de abreu r$ 83.595,60 r$ 500,00

rio das ostras r$ 634.518,04 r$ 510,00

outras r$ 304.445,17 -

total r$ 1.473.696,48 -

1Fonte: Acácia Amarela Produção de Mudas e Conservação Ambiental
2Fonte: IBGE < http://cod.ibge.gov.br/ATZK> Acessado em 25 de maio de 2016
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lhas e todos os diplomas e certificados do evento. 
O selo FSC é uma garantia da origem do produto, 
o que significa dizer que a matéria-prima utilizada 
– o papel, no caso dos diplomas e certificados, e a 
madeira usada nas embalagens – foi obtida de for-

ma ambientalmente correta, socialmente benéfica e 
economicamente viável. Vale dizer que, em vez de 
utilizar insumos oriundos de áreas de desmatamen-
to, a CMB utiliza somente os provenientes de áreas 
de reflorestamento.

sUstentaBiLidade nas medaLHas, estoJos, diPLomas e certiFicados

os Jogos rio 2016 vão passar pela história como os que mais valorizaram o tema da sustentabilidade na produção 

das medalhas, estojos, diplomas e certificados. mais de 30% da prata e do bronze utilizados na produção das 

medalhas de premiação, olímpica e Paralímpica, são reciclados; o ouro utilizado é inteiramente isento de mercúrio; 

as fitas das medalhas foram tecidas com 50%, em média, de fios Pet reciclados; todos os insumos dos produtos 

provenientes de madeira (certificados, estojos e diplomas) têm certificação Fsc (Forest stewardship council), 

garantia de que a origem é de áreas com manejo ambiental sustentável e socialmente responsável. esses são alguns 

dos requisitos exigidos pelo comitê organizador dos Jogos olímpicos e Paralímpicos rio 2016 para a produção de 

diversos produtos pela casa da moeda do Brasil (cmB), fornecedora oficial dos Jogos rio 2016.

também houve inovação na medalha Paralímpica. elas têm, pela primeira, vez um dispositivo interno com esferas 

de aço que emitirão sons metálicos para permitir aos atletas com deficiência visual identificar as medalhas de ouro, 

prata ou bronze. a intensidade do som varia conforme o metal utilizado na medalha: a de ouro terá um som mais 

forte; a de prata, intermediário, e a de bronze um pouco mais fraco. as medalhas ainda terão a inscrição rio 2016 

Paralympic games, em Braille.

ao todo, foram produzidas 5.130 medalhas de premiação, sendo 2.488 olímpicas e 2.642 Paralímpicas. todo o 

projeto foi desenvolvido em conjunto pelo comitê rio 2016 e pela cmB. só na estatal, houve a participação de mais 

de 100 empregados, de várias áreas, entre elas, artística, de sustentabilidade, engenharia e produção.

o lançamento aconteceu no último dia 14, no Parque olímpico, na Barra da tijuca, rJ. 

Medalhas Olímpicas

as medalhas de premiação – ouro, prata e bronze – pesam, aproximadamente, 500g e são abauladas, com o centro 

ligeiramente mais alto. nas bordas há uma gravação a laser que permite a identificação da categoria (masculino e 

feminino) e da disciplina esportiva. a fixação das fitas é feita por pino mola.

os dois lados das medalhas de premiação olímpicas (anverso e reverso) são únicos para todas as medalhas (ouro, 

prata e bronze), em todas as disciplinas esportivas (tênis, vôlei, natação etc.). o anverso tem a imagem padrão da 

deusa nike, com projeto artístico do comitê rio 2016 e modelagem por artistas da cmB. o reverso traz os louros e 

a marca dos Jogos rio 2016.

o símbolo Paralímpico ilustra o anverso da respectiva medalha, bem como o nome oficial dos Jogos Paralímpicos e 

a escrita em Braille. o reverso é composto pela marca dos Jogos Paralímpicos rio 2016.
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marcos Pereira é superintendente do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade – DEMAQ.

Medalhas de ouro 

todo o ouro utilizado na produção das medalhas é inteiramente isento de mercúrio e tem sua rastreabilidade 

controlada por critérios de sustentabilidade, desde a extração até o refino. a mineradora que forneceu o ouro foi 

auditada pela cmB e pelo comitê rio 2016.

além da preocupação com o método de extração do ouro, também foram verificados outros critérios de sustentabilidade, 

como o cumprimento das leis ambientais e trabalhistas.

na fabricação das medalhas de ouro também é utilizada como matéria-prima a prata, que é reciclada (92,5% de 

pureza). a prata é proveniente de resíduos de espelhos, de desembaçadores de para-brisas automotivos traseiros 

(tinta condutiva), de soldas que contêm prata e de chapas de raios-x (fotolito). todo esse material passou por 

processos de extração, fundição e purificação, até resultar na prata reciclada para a produção das medalhas de ouro. 

a empresa que forneceu a prata também foi auditada pela cmB e pelo comitê rio 2016.

Foram produzidas 812 medalhas olímpicas e 877 Paralímpicas de ouro que contêm 494g de prata (92,5% de pureza) 

e 6g de ouro (99,9% de pureza) em sua composição metálica. o diâmetro mede 85mm e a espessura varia entre 6mm 

e 11mm (entre a menor e a maior altura – borda e centro, em razão da forma abaulada).

Medalhas de prata

Foram produzidas 812 medalhas olímpicas e 876 Paralímpicas que contêm 500g de prata. o peso, sistema de fixação 

da fita, espessura, bordas e formato são os mesmos das medalhas de ouro.

Medalhas de bronze

mais de 40% de todo o cobre utilizado na produção das medalhas de bronze é oriundo de resíduos industriais da 

própria cmB. em vez de ser descartado, o metal foi fundido e descontaminado na própria empresa para dar origem à 

liga necessária para a confecção das medalhas de bronze. todo o processo de reciclagem desenvolvido internamente 

pela cmB foi verificado e monitorado pelo comitê rio 2016.

Foram produzidas 864 medalhas olímpicas e 889 Paralímpicas de bronze que contêm 475g de cobre (97%) e 25g de 

zinco (3%). o peso, sistema de fixação da fita, espessura, bordas e formato são os mesmos das medalhas de ouro.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015
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Um dos problemas era a alimentação do sistema 
pela equipe, de forma a mantê-lo sempre atualizado. 
Isso foi resolvido colocando o sistema em três ambien-
tes: a extranet, onde os fornecedores entram com os 
dados assim que são obtidos; a internet, por onde a so-
ciedade pode acompanhar o monitoramento; e a intra-
net, onde a equipe do núcleo de gestão da qualidade da 
água pode trabalhar esses dados, pois nesse ambiente 
o sistema é acoplado a um pacote de estatística.

Como resultado, diminuiu o tempo de resposta do 
núcleo de gestão da qualidade da água, que antes do 
sistema tinha que esperar dois meses para o envio 
dos dados em forma de relatórios pelos fornecedo-
res, armazená-los e analisá-los manualmente. 

Também aumentou a transparência do monito-
ramento da empresa, conforme o Google Analytcs, 
que gerencia os acessos externos à página do sis-
tema. Houve 4.793 visualizações em 2014. É impor-
tante salientar que, assim que um dado é obtido pelo 
fornecedor, ele é inserido no sistema, tornando bas-
tante ágil a sua análise. A gestão da qualidade do for-

Devido à crescente demanda por informações ambientais por parte da sociedade e órgãos 

públicos – pela exigência de rapidez no fornecimento dessas informações e, também, 

pela quantidade grandiosa de dados de qualidade da água gerados ao longo de quase 20 

anos de seu monitoramento – tornou-se necessária a criação de um sistema que não só 

armazenasse dados, mas também os trabalhasse e fornecesse as informações de forma 

rápida e eficaz.

a ImPlaNtaÇão DE um sIstEma DE 
INFormaÇão Da QualIDaDE Da Água

CEmIg gEraÇão E traNsmIssão

equipe de ti cemig
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necimento dos dados tornou-se mais refinada 
na medida em que erros de análise podem ser 
evidenciados mais rapidamente. 

A saída dessas informações com uso de ta-
belas possibilitou o envio dos dados brutos a 
diversos atores da sociedade, como professo-
res, pesquisadores e órgãos de controle e fis-
calização ambiental.

O sistema é utilizado como se evidencia no 
bloco Água, do Índice Dow Jones de Sustenta-
bilidade, do qual a empresa participa e obteve 
nota máxima em 2014.

DEsCrIÇão
O sistema de informação da qualidade da 

água foi pensado de forma a permitir a gestão dos 
dados em três ambientes: intranet, extranet e inter-
net. Dessa forma, foi contratado incialmente uma 
empresa de TI para formular um banco de dados e, 
à medida que os trabalhos foram sendo realizados, 
verificou-se a necessidade de inclusão de um paco-
te de estatística na intranet para que os analistas do 
núcleo de gestão da qualidade da água pudessem ter 
maior agilidade na análise das informações. Foi tam-
bém criado um algoritmo, por meio de um projeto 
de pesquisa e desenvolvimento, para que a avaliação 
estatística fosse feita automaticamente.

O objetivo geral do sistema é armazenar, gerenciar 
e disponibilizar os dados gerados no monitoramento 
da qualidade das águas da empresa. Com os resul-
tados desse monitoramento, a empresa desenvolve 
diversas ações ambientais, com foco no controle e 
na conservação do recurso hídrico, e contribui na di-
vulgação de informação ambiental para a sociedade.

mEtoDologIa
O envolvimento de áreas diferentes na constru-

ção do sistema – área ambiental, de sustentabilidade 
e de tecnologia da informação, além do fornecedor 
de serviços tecnológicos – levou diferentes equipes a 
adequarem tanto o vocabulário quanto as formas de 
trabalho para chegar ao objetivo.

Além disso, percebeu-se que o sistema nunca 
será terminado, sendo uma construção contínua 

que necessita de aprimo-
ramento anual e auditorias 
constantes para garantir 
a qualidade dos dados. 
Por isso, estão previstas 
a incorporação de novas 
ferramentas que visam à 
simplificação da busca e 
visualização das informa-
ções, fotos que ilustrem 
a apresentação dos dados 
biológicos e a implemen-
tação de outros índices e 
indicadores.

rEsPoNsÁVEIs
Os responsáveis foram a equipe de informática do 

Departamento de Tecnologia da Informação da em-
presa, sua equipe de meio ambiente, uma empresa 
de TI contratada e uma equipe de pesquisa de Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. A equipe do nú-
cleo de qualidade da água da empresa (Departamen-
to de Meio Ambiente) é o usuário-chave do sistema, 
gerando as senhas e logins para os fornecedores dos 
dados ambientais. É também responsável pelas au-
ditorias no sistema e verificação dos alertas que são 
gerados quando um parâmetro ultrapassa o limite da 
legislação.

DuraÇão
O sistema foi disponibilizado na internet em 2010 e, 

desde então, a empresa vem investindo em melhorias. 
Não o consideramos ainda como concluído, mas em 
processo de construção continuada, pois as inova-
ções e ferramentas tecnológicas e ambientais devem 
ser inseridas para melhorar o desempenho do siste-
ma. Um exemplo disso é a incorporação do sistema 
de georeferenciamento em 2014. Isso proporciona ao 
usuário da internet localizar um ponto de amostragem 
através de um mapa, tornando a busca mais acessível 
à sociedade por meio de um filtro geográfico.

PartICIPaÇão
Internamente, além dos responsáveis pelo dese-

O sistema de 
informação da 
qualidade da 
água foi pensado 
de forma a 
permitir a gestão 
dos dados em 
três ambientes: 
intranet, extranet 
e internet.
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nho e execução do sistema, já mencionados, os ge-
rentes e superintendentes das áreas envolvidas ga-
rantiram recursos para o trabalho e a manutenção 
do sistema. Por ser evidência no bloco de Água do 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade, as áreas de 
sustentabilidade e de planejamento energético par-
ticipam ativamente das atividades de manutenção e 
melhoria do sistema.

Como os usuários-chaves do sistema são da área 
ambiental e o contrato para o fornecimento dos da-
dos é de gestão da área de engenharia, esses dois 
departamentos dialogam constantemente para a ve-
rificação da qualidade dos dados inseridos. Externa-
mente, o fornecedor recebe treinamento no sistema, 
bem como o login e senha para a inclusão dos dados. 
Logo após a inserção, os dados ficam disponíveis, 
tanto no ambiente de intranet quanto na internet, 
automaticamente.

CoNtINuIDaDE
O programa de qualidade da água faz parte da po-

lítica da biodiversidade da empresa e também consta 
como condicionante dos empreendimentos ope-
rados por ela. Dessa forma, a continuidade do sis-
tema é garantida com orçamento próprio para ma-

nutenção e melhorias futuras, como a inserção dos 
dados biológicos, como fitoplâncton, zooplâncton e 
macroinvertebrados bentônicos que a empresa tam-
bém monitora, mas ainda não estão incorporados ao 
sistema, assim como da integração com o banco de 
dados de quantidade de água (gerenciado hoje pelo 
Departamento de Planejamento Energético) para 
uma gestão mais integrada, conforme a política de 
recursos hídricos brasileira.

rEComENDaÇão
Recomendamos um tempo maior de planejamen-

to no desenho do sistema para atender a todas as 
necessidades dos usuários e também a incorpora-
ção de indicadores da qualidade da água, que reduz 
a complexidade das informações dos ecossistemas 
aquáticos e torna a interpretação dos dados mais 
bem assimilada pela sociedade.

Na tentativa de se compreender o meio ambien-
te, os impactos das empresas e as necessidades de 
recursos futuros, as informações devem ser analisa-
das historicamente. Por isso, um banco de dados que 
não só armazena, mas também analisa estatistica-
mente o conjunto de dados disponíveis, é essencial 
para a sustentabilidade empresarial.

PerFiL institUcionaL

o alívio toma conta do mundo: termina a segunda guerra mundial e, apesar de todas as dificuldades, o momento é de 
esperança e transformações culturais, sociais e tecnológicas.
o mundo vê o sputnik ii colocar em órbita o primeiro ser vivo – a cadela Laika – e elvis Presley dar um novo sentido à 
música. no Brasil, a Bossa nova começa a fazer sucesso, e Juscelino Kubitschek, então governador de minas gerais, 
formaliza seu desejo de centralizar o setor de energia do estado com a criação da cemig – companhia elétrica de minas 
gerais, em 1952.

a empresa nasceu em sintonia com as mais avançadas técnicas e tecnologias do setor de energia elétrica e de gestões 
financeira e humana. como previsto, ela contribui para a instalação de outras importantes empresas em minas gerais, 
como a mannesman, com a garantia do governo estadual de que a cemig poderia suprir sua demanda de energia (na 
época, metade do consumo de todo o estado).

as três primeiras usinas hidrelétricas construídas pela cemig – tronqueiras, itutinga e salto grande – são inauguradas. 
nos anos 60, com a incorporação de companhias regionais e municipais, a cemig garante o fornecimento e a qualidade 
da energia a um número maior de mineiros. a evolução dos grandes projetos hidrelétricos dos anos 50 faz com que a 
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cemig, dez anos mais tarde, disponha de energia suficiente para influir decisivamente no desenvolvimento de todo o 
estado.

É formado o consórcio canambra, composto por um grupo de técnicos canadenses, americanos e brasileiros, que 
realiza, entre 1963 e 1966, a identificação e avaliação do potencial hidráulico de minas. esse estudo revoluciona o 
enfoque de construção de usinas no País e define os projetos que garantiriam a energia dos tempos futuros. Hoje se 
pode dizer que esse estudo estava, já naquela época, alinhado com a ideia de desenvolvimento sustentável.

nos anos 70, a cemig assume a distribuição de energia na região de Belo Horizonte, incorporando a companhia Força 
e Luz de minas gerais. o aumento do número de consumidores residenciais traz mais equilíbrio ao mercado. 

o crescimento econômico dos anos 70 demanda cada vez mais energia, e a cemig retoma os projetos de construção de 
grandes usinas. em 1978, inaugura são simão, sua maior hidrelétrica. nessa década, a transmissão de energia também 
deu um grande salto: 6 mil quilômetros de linhas ligavam minas ao crescimento.

em 1982, é inaugurada a hidrelétrica emborcação, no rio Paranaíba, segunda maior da empresa e vital para o sistema 
elétrico do País. Juntas, emborcação e são simão triplicam a capacidade de geração da cemig.

em 1983, a cemig instala a assessoria de coordenação do Programa ecológico, responsável pelo planejamento e 
desenvolvimento de uma política específica de proteção ambiental. as mais diversas alternativas energéticas, como 
a energia eólica e a solar, a biomassa e o gás natural, entram no campo de pesquisas da cemig. em 1986, é criada a 
gasmig, subsidiária voltada para a distribuição de gás natural.

em 18 de setembro do mesmo ano, a cemig torna-se a companhia energética de minas gerais. a mudança no nome 
reflete o alto conceito da empresa, por sua importância socioeconômica e pela abertura de sua atuação em múltiplas 
fontes de energia.

a atuação é coordenada por uma holding (companhia energética de minas gerais – cemig) e suas duas subsidiárias: a 
cemig geração e transmissão s.a. (cemig gt) e a cemig distribuição s.a. (cemig d). o grupo é constituído por mais 
de 200 sociedades e consórcios. É uma companhia de capital aberto controlada pelo governo do estado de minas gerais 
e possui mais de 120 mil acionistas em mais de 40 países. suas ações são negociadas nas Bolsas de valores de são 
Paulo, nova York e madri. 

Possui também participação em empresas transmissoras de energia elétrica (tBe e taesa), investimentos no segmento 
de gás natural (gasmig) telecomunicações (cemig telecom) e eficiência energética (efficientia). 
a cemig integra ainda o grupo de controle da renova, maior empreendedora do país em energias renováveis, responsável 
pela operação do maior complexo de energia eólica da américa Latina: alto sertão i, na Bahia. Há 15 anos consecutivos, 
faz parte do dow Jones sustainability World index.

CemIG Geração e TraNSmISSão         ambIENtE

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015



INSIGHTCase studies      maIo/juNHo 2016
50

O projeto está fundamentado em uma das estraté-
gias ambientais da fábrica (redução da pegada ecoló-
gica), na conscientização ambiental de todos os seus 
colaboradores e da comunidade próxima. Também 
teve como objetivo a interrupção do envio de resí-
duos para aterros sanitários.

Como resultado, foi eliminada a remessa de mais 
de 36 toneladas de resíduos orgânicos para aterros 
sanitários. Em 2014, com a execução do projeto e de 
outras ações de menor porte, a fábrica obteve uma 
redução absoluta na geração de resíduos de 22%, 
mesmo com um aumento de volume de produção 
de 12%. Todos os resíduos orgânicos gerados são 
compostados dentro de sua área, o que represen-
ta mais de 36 toneladas desse tipo de resíduo. Em 
termos qualitativos, houve o aumento do interesse 
de seus colaboradores em projetos ambientais e o 
engajamento de todos, a começar pela alta direção 
da empresa. Vários colaboradores participaram da 
implementação do projeto e também como “padri-
nhos” das crianças da comunidade nos workshop’s 

A Abott criou em setembro de 2012 o projeto Compostagem de Resíduos Orgânicos Não 

Perigosos, constituindo uma equipe multidisciplinar para elaboração e implementação de um 

Processo de Compostagem de Resíduos Orgânicos, originados em sua fábrica no Rio de Janeiro 

(restos de alimentos e de jardinagem). O projeto foi desenvolvido internamente por essa equipe. 

Também foi elaborado um programa de educação para funcionários e comunidade.

ComPostagEm DE rEsÍDuos 
orgÂNICos Não PErIgosos

abbott laboratÓrIos Do brasIl

angelo machado
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realizados. Além disso, foi desenvolvida uma 
campanha de conscientização envolvendo to-
dos os colaboradores da fábrica.

O projeto tem custo relativamente baixo e 
pode ser implementado em qualquer fábri-
ca com uma pequena área disponível. Esse 
processo depende muito mais do interes-
se da organização do que de um esforço de 
mudança na atividade fim, pois em nenhum 
momento essa atividade é impactada. O en-
volvimento em ações socioambientais com a 
comunidade reforça a marca da empresa no 
compromisso da preservação ambiental e de 
sustentabilidade.

tEmÁtICa aborDaDa: rEsÍDuos
O projeto foi iniciado com uma meta cor-

porativa para eliminar os resíduos destinados 
a aterros sanitários e diminuir a geração de 
resíduos. Optou-se, originalmente, pela des-
tinação limpa dos resíduos orgânicos gerados pela 
fábrica, com o objetivo de diminuir as contribuições 
industriais prejudiciais ao meio ambiente. 

O desenvolvimento e elaboração do projeto fo-
ram feitos em conjunto com a área de Engenharia da 
fábrica. Profissionais capacitados, reunidos em uma 
equipe multidisciplinar, atuaram no desenvolvimento 
do projeto de confecção de composteiras de alvena-
ria, impermeabilizadas e equipadas com sistema de 
coleta de chorume. 

Todas as questões legais, relativas à verificação de 
legislações aplicáveis e obtenção de licença ambien-
tal de operação, foram consideradas. O objetivo do 
projeto foi a realização das melhores práticas sus-
tentáveis possíveis, diminuição 
da “pegada ecológica” e redução 
significativa dos resíduos gerados 
e enviados para aterros sanitá-
rios. O húmus gerado é utilizado 
como adubo orgânico nas áreas 
verdes da empresa.

DuraÇão 
No intuito de interromper o 

envio de resíduos para 
aterros sanitários, o pro-
jeto foi iniciado em se-
tembro de 2012 com a 
criação de uma equipe 
multidisciplinar para a 
elaboração de um cro-
nograma para sua reali-
zação. Esse cronograma 
contemplou todas as 
etapas a serem seguidas 
(solicitação de licença 
ambiental de operação, 
elaboração de desenhos 
de arquitetura, solicita-
ção de recursos finan-
ceiros e de orçamentos 
para a construção da 
nova área, bem como 
mudanças de fluxo de 

retirada dos resíduos orgânicos, treinamentos, en-
volvimento com a comunidade etc. Foram criados 
um Memorial Descritivo e desenhos arquitetônicos 
para sua futura construção, mencionando os objeti-
vos gerais do processo, seu detalhamento, monitora-
mento de controle e implantação. 

Ainda em setembro, foi requerido ao órgão ambien-
tal competente (Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te – SMAC), Licença Ambiental. Esse órgão emitiu uma 
Licença Municipal de Instalação (LMI) em 20/3/2013. A 
partir desse momento, demos início ao processo de li-
beração de recursos financeiros para a implementação 
do projeto. A construção foi iniciada em fevereiro de 
2014 e concluída em abril do mesmo ano.

Paralelamente, no mês de ju-
nho, foi realizada uma “Oficina 
de Compostagem” com crianças 
de uma creche da comunidade, 
na qual elas aprenderam a fazer 
composteiras com material reci-
clável (garrafas PET) e como fazer 
o processo de compostagem na 
horta da creche e em suas resi-
dências.

Volume de produção
aumentou em 12%
de 2013 para 2014

Volume de resíduos
diminuiu 22%

no mesmo período

O objetivo do 
projeto foi a 
realização das 
melhores práticas 
sustentáveis 
possíveis, 
diminuição da 
“pegada ecológica” 
e redução 
significativa dos 
resíduos gerados 
e enviados para 
aterros sanitários



INSIGHTCase studies      maIo/juNHo 2016
52

Com o fim das obras, solicitamos ao mesmo ór-
gão ambiental a Licença de Operação para o proces-
so, a qual foi concedida em 10/7/2014. Em setem-
bro de 2014, iniciamos efetivamente o processo de 
compostagem de resíduos orgânicos na empresa, no 
mês de outubro, durante a tradicional festa do Dia 
das Crianças, as crianças retornaram à fábrica, junta-
mente com os filhos dos funcionários, e participaram 
de uma segunda etapa da oficina, com a visitação da 
nova área de compostagem.

PartICIPaÇão
Todas as áreas da empresa foram envolvidas em 

algum momento do processo, contribuindo com 
ações durante seu desenvolvimento. Houve “apadri-
nhamento” das crianças durante a oficina e na visi-
ta à nova área de compostagem com os seus filhos. 
Além disso, as equipes do Refeitório e de Engenharia 
participaram ativamente, realizando mudanças no 
fluxo de saída de resíduos orgânicos e de seus pro-
cessos operacionais, para adequação ao novo modo 
de operação. Adicionalmente, foi desenvolvida uma 
campanha de conscientização, denominada “Menos 

é Mais”, durante a qual, entre outras ações, foram dis-
cutidas as etapas do projeto.

CoNtINuIDaDE
É realizado um controle diário com reporte semanal, 

divulgado e de fácil acesso para todos os colaborado-
res da fábrica, com a apresentação das quantidades de 
resíduos gerados e enviados para compostagem. Além 
dessa prática já implementada, é discutido semanal-
mente, em reuniões com o grupo de liderança da fá-
brica, o andamento das ações para o alcance das me-
tas estabelecidas na estratégia da empresa, como por 
exemplo as práticas e ações adotadas para garantir a 
interrupção de envio de resíduos para aterros sanitários. 

Como planejado no projeto, no mês de setembro 
de 2014 foi contratado um consultor especializado 
para assessorar e orientar o processo e manejo da 
atividade. A continuidade do projeto está assegurada 
devido a sua incorporação à estratégia de redução de 
resíduos da fábrica.

rEsPoNsÁVEIs
O projeto foi desenvolvido e conduzido por uma 
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equipe interna multidisciplinar. É liderado por Angelo 
Machado, gerente de EHS (Environment, Health and 
Safety), com graduação em Engenharia Mecânica e 
pós-graduação em Segurança do Trabalho, Gestão 
Ambiental e Gestão de Projetos. Ele é responsável 
pelo gerenciamento do projeto – incluindo crono-
grama, captação de recursos financeiros e negocia-
ção com empresas para construção da área de com-
postagem –, pela criação do desenho arquitetônico 
dessa área, em conjunto com Sylvio Claro e Carlos 
Carvalho, e também pelo desenvolvimento do pro-
grama de comunicação para todos os colaborado-
res, em conjunto com Monika Schulz.

SyLVIO CLARO 

Coordenador de EHS, com graduação em Quí-
mica e pós-graduando em Planejamento e Gestão 
Ambiental. É responsável pela implementação do 
projeto, solicitação de Licenças de Instalação e de 
Operação junto ao órgão ambiental competente 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e acompa-
nhamento da construção da área de compostagem.

CARLOS SILVA

Da área de EHS, com graduação em Direito, é 
coordenador de Serviços Administrativos. Foi res-
ponsável por todas as mudanças no fluxo de resíduos 
orgânicos oriundos do refeitório da empresa.

mONIkA SCHULz

Da área de Comunicação, com graduação em Ho-
telaria, é assistente da Diretoria de Operações. Res-
ponsável pelo desenvolvimento e implementação 
de toda a campanha interna de comunicação para 
os colaboradores e também pela coordenação dos 
eventos de workshop realizados com as crianças da 
comunidade e com os filhos dos colaboradores.

mELISSA LImA

Da área de EHS, é assistente administrativa, com 
graduação em Geografia. É responsável por toda a 
atualização de documentos regulatórios e procedi-
mentos operacionais, acompanhamento regular do 
processo de compostagem e treinamento operacio-

nal para colaboradores das áreas de conservação e 
limpeza, jardinagem e do refeitório.

mARCOS FREITAS

Da área de EHS, graduando em Gestão de Segu-
rança Empresarial, é coordenador de Serviços Ope-
racionais, responsável pela segregação e transporte 
dos resíduos orgânicos e operação da compostagem, 
incluindo a utilização do húmus gerado pela com-
postagem nas áreas verdes da empresa. Também é 
responsável por garantir a Segurança Patrimonial da 
área de compostagem.

CARLOS CARVALHO

Da área de Engenharia, com formação de Proje-
tista, é analista de projetos, responsável pela elabo-
ração dos desenhos arquitetônico e construtivo da 
área de compostagem e pelo suporte durante a eta-
pa de construção das composteiras.

78 aNos DE brasIl 
A Abbott é uma indústria multinacional de produ-

tos para a saúde, que atua no Brasil há 78 anos nas 
áreas de produtos farmacêuticos, nutrição, diagnós-
ticos e dispositivos médicos.

Em 1888, o médico e proprietário de farmácia 
Dr. Wallace C. Abbott começou a produzir medica-

voLUme de ProdUção (miL Unidades)

26.746

201420132012
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mentos formulados com precisão científica, com o 
objetivo de proporcionar terapias mais eficazes aos 
pacientes e aos médicos que os atendiam.

Sob a liderança do Dr. Abbott, a empresa esteve 
entre as pioneiras da prática científica da farmácia, e 
expandiu seus negócios para atender às crescentes 

necessidades globais da saúde, patrocinando novas 
áreas da pesquisa médica. Ao adentrar continuamen-
te novas áreas – tanto científicas quanto geográficas 
– foi estabelecida uma nova e consagrada tradição 
de ajudar um número cada vez maior de pessoas a 
ter vidas mais saudáveis em todo o mundo.

LinHa do temPo 

1888
Produção de grânulos medicamentosos “alcaloidais” pelo dr. Wallace c. abbott, médico clínico de 30 anos de idade, 
nos fundos de sua Farmácia People’s drug store em chicago. os remédios contêm ingredientes ativos de plantas e 
ervas. as vendas atingiram Us$ 2.000 no primeiro ano.

1894
incorporada como abbott alkaloidal company, a abbott é uma editora médica além de fabricante.

1907
expansão fora dos estados Unidos pela primeira vez, com um escritório em Londres, inglaterra.

1916
Produção do primeiro medicamento sintético, o chlorazene, antisséptico de ponta desenvolvido pelo químico britânico 
dr. Henry dakin para o tratamento de soldados feridos na Primeira guerra mundial.

1922
desenvolvimento do Butyn pelos cientistas dr. ernest volwiler e dr. roger adams – o primeiro de uma longa linha de 
anestésicos de ponta a serem produzidos na empresa.

1929
oferta pública inicial (iPo) lança ações no mesmo ano da quebra da bolsa de valores, que deu início à grande 
depressão. embora o momento não pareça auspicioso, as ações subiram desde aquele primeiro dia – e cerca de 
10.000 vezes até hoje.

1932
a expansão continua, mesmo no auge da grande depressão, graças à nossa liderança em áreas como vitaminas 
e soluções intravenosas. “Poucas das principais organizações industriais do país”, observa a revista nation’s 
commerce, “podem apresentar um balanço mais sólido para o último ano que a abbott Laboratories.”

1935
Lançamento do Pentotal, que foi o anestésico líder mundial nos anos futuros e deu aos seus inventores, dr. volwiler 
e dr. donalee tabern, acesso ao Hall da Fama dos inventores nacionais dos eUa.

1942
a abbott participa de um consórcio de indústrias farmacêuticas, sob o comando do governo dos eUa, para estimular a 
produção de penicilina para uso em tempos de guerra. as indústrias conseguem aumentar a produção em mais de 20.000%.
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1959
adoção da logo abbott “a”, um clássico do desenho industrial que permanece como pedra fundamental de identidade 
visual até os dias de hoje.

1960
a reinvenção nos anos 60, sob o comando do presidente george cain, é personagem do livro best-seller de 2001, 
good to great: Why some companies make the Leap... and others don’t (empresas feitas para vencer: Por que 
algumas empresas alcançam a excelência... e outras não). 

1964
a aquisição do m&r dietetics, com sua popular fórmula infantil, o similac, torna a empresa líder em nutrição.

1972
Lançamento do aBa-100, analisador químico do sangue, e do ausria, teste de radioimunoensaio para detecção da 
hepatite sérica. isso marca o início do moderno negócio de diagnósticos.

1985
aprovação pela Fda (agência de alimentos e medicamentos dos eUa) do primeiro teste licenciado para a identificação 
do vírus Hiv no sangue, ajudando assim a garantir a segurança do abastecimento de sangue. tratou-se uma das 
maiores realizações da empesa e a primeira vitória médica importante contra o que parecia, até então, uma ameaça 
invencível.

1998
Lançamento do glucerna, grupo de cereais, shakes saudáveis e barrinhas formulados especificamente para diabéticos 
e outras pessoas com restrições dietéticas.

2002
aprovação pela Fda do Humira, primeiro anticorpo monoclonal totalmente humano. esse medicamento deverá 
tornar-se líder mundial em produtos farmacêuticos.

2006
Lançamento do stent farmacológico xience v. 

2010
o foco permanece sobre o globalismo; a abbott torna-se a maior empresa farmacêutica da índia, segundo maior país 
do mundo em população.

2013
início de uma nova era para a abbott, como empresa mais global, mais que nunca com foco no consumidor – com 
aproximadamente 69 mil funcionários e presença em mais de 150 países. criação de uma nova corporação, a abbvie, 
incluída na Fortune 200, a partir do antigo negócio farmacêutico patenteado.

aBBoTT LaBoraTÓrIoS do BraSIL         ambIENtE

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil edição 2015
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50 ANOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA

NOTÍCIAS QUE 
VALEM DINHEIRO!

RelatórioReservado
NEGÓCIOS & FINANÇAS

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br

  www.facebook.com/relatorio.reservado
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agraDECImENtos ao VIagra!

CasEs & Causos

décio clemente
atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de são Paulo.

Na ocasião do lançamento do Viagra no Brasil, o 

grande Cezar Preti, argentino boa gente e presiden-

te da Pfizer na época, foi o responsável pelo sucesso 

da famosa pílula azul, um dos produtos mais aguar-

dados pelo público masculino. Por dever do cargo 

que ocupava, procurava saber também de todas as 

expectativas, não só da imprensa, mas principal-

mente dos consumidores que queriam informações 

sobre as características do novo produto. Ele ficava 

atento também aos milhares de cartas que a empre-

sa recebia. No início lia quase todas; depois, como 

a demanda passou a ser imensa, só acompanhava 

as mais interessantes. Para isso contava com a im-

portante ajuda de sua secretária pessoal. Mais tarde, 

teve que contar com todas as secretárias do andar 

da presidência. 

Nas respostas, Preti afirmava que o medicamen-

to ainda estava nos testes finais, mas que em breve 

seria lançado no mercado. Imaginem então a an-

siedade que essa pílula milagrosa trazia para alguns 

milhões de homens ávidos por performances espe-

taculares; pelo menos era isso que as matérias sobre 

o medicamento espalhavam por aí.

Entre as cartas, havia uma série do mesmo cliente 

que mais chamava a sua atenção: toda semana ele 

escrevia se oferecendo para ser cobaia nos testes 

do Viagra. Em suas cartas dizia estar preparado para 

“colaborar com a ciência mundial”, inclusive nas 

primeiras afirmava que não cobraria nada por esse 

“favor científico”. Depois de centenas de tentativas, 

começou a escrever pedindo pelo amor de Deus 

para participar dos testes. Educadamente, o presi-

dente sempre lhe respondia que aguardasse mais 

alguns meses para que tudo fosse realizado com a 

devida segurança. Aí o cliente não aguentou e con-

fessou que seu caso era “meio urgente”, pois ele ti-

nha 72 anos de idade, e sua esposa, uma mulata de 

fechar o comércio, andava nos 27! Deduzia, pelas 

notícias que ouvia, ser o Viagra sua a única salvação. 

O tempo foi passando, e a Pfizer inteira já sabia o 

teor das cartas desse cliente e acompanhava o caso 

com atenção e curiosidade.

Alguns meses depois que o Viagra foi lançado, 

aquele consumidor enviou à presidência sua última 

carta. Era de agradecimento por terem salvo seu ca-

samento, que agora estava “indo de vento em popa”; 

aliás, dizia ele, “muito mais popa do que vento”. Até 

aí tudo bem. O problema é que, junto com essa car-

ta, para comprovar a eficácia do produto, ele enviou 

algumas fotos dele completamente nu. Orgulhoso, 

mostrava ao presidente o superefeito científico do 

Viagra em seu organismo, em poses de frente, de 

perfil, deitado e de pé. O efeito, segundo ele, era 

mesmo impressionante. O Cezar só não sabia como 

resolver um problema: o interesse das secretárias 

da diretoria por essa última carta do cliente. Eu dis-

se a ele para não se preocupar com aquilo, porque 

na minha opinião todos os funcionários de todas as 

grandes empresas do mundo, como a Pfizer, devem 

ter muito interesse nos anseios de seus clientes, e 

elas, como funcionárias padrão, não podiam fugir 

à regra. Eu acho que ele pensou que eu estava de 

gozação, porque me olhou desconfiado e não me 

respondeu nada.
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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 en-

frentadas 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 pági-

nas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.

> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@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.

> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.

AOS AUTORES E COLABORADORES

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.
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