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RESUMO

A história a seguir, adaptada do seu caso original “Cremação, Uma Decisão Inteligente”, descreve a tra-
jetória de lançamento do Crematório Metropolitano São João como uma estratégia de manutenção e 
crescimento seletivo da base de clientes de um grupo empresarial gaúcho do ramo de cemitérios, que bus-
cou rentabilizar suas operações a partir do estabelecimento de um novo padrão de serviços diferenciados, 

a cremação como alternativa ao sepultamento convencional na área metropolitana de Porto Alegre.   

Palavras-chave: serviços, inovação, valor, composto de marketing.

ABSTRACT

This is an adapted history from the original case “Cremation, A Clever Decision”. It describes a tuff 
path taken by a holding company, with the São João Metropolitan Crematory launching as a client 
maintaining and growing strategy decision in the cemetery business, witch objective tried increase 
its margins, establishing a new standard in services in this market, turning cremation an elegant and 

selective choice in contrast to the conventional buring in Porto Alegre metropolitan region.

Keywords: services, innovation, value, marketing-mix.
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1. INTRODUÇÃO

Na ruptura de antigos paradigmas, e a despeito de 

tabus e preconceitos inerentes ao setor funeral, 

o Crematório Metropolitano São João demonstra 

neste caso o estabelecimento de um novo padrão de 

serviços, baseado em fundamentos estratégicos de 

recuperação de rentabilidade e crescimento seletivo 

que, além de aumentar e fidelizar uma base de 

clientes, passou a constituir uma significativa barreira 

a possíveis concorrentes.

2. UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DA CREMAÇÃO

Segundo indícios históricos, a cremação surgiu no 

início da Idade da Pedra, por volta de 3.000 a.C., 

junto aos povos eslavos. Logo o sistema espalhou-se 

por toda a Europa, tornando-se parte do ritual grego 

de sepultamento (conforme ilustra o filme Tróia, 

dirigido por Wolfgang Petersen, 2004). Durante o 

apogeu do Império Romano, a cremação já estava 

largamente difundida na região. Os restos cremados 

eram colocados em urnas e estas depositadas em 

prédios chamados columbários. 

Na idade média, a Igreja Católica posicionou-se contra 

a cremação, adotada então por muitos em negação à 

existência divina. Em conseqüência, a prática perdeu 

espaço nos países cristãos. Entretanto, no Oriente, 

passou a ser o sistema mais utilizado. Somente em 

1963, no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica revogou 

a proibição à cremação e, a partir daí, esta passou 

a crescer com mais vigor em todo o mundo. Hoje, 

os benefícios da cremação já estão mais evidentes e 

um pouco menos sensíveis ao preconceito cultural e 

religioso inerente à atividade.  

3. HISTÓRICO E BASE DA FUNDAÇÃO DO 

CREMATÓRIO METROPOLITANO SÃO JOÃO 

O Crematório Metropolitano São João atualmente 

integra um grupo de empreendimentos que foram 

criados ao longo do tempo pela sua holding, a 

Certel S/A. Este conjunto de empreendimentos 

é mencionado a seguir, pois mesmo sem prévia 

intenção, embasaram operacional e estrategicamente 

a concepção do Crematório Metropolitano São João, 

quando de seu lançamento no ano de 2002. 

A holding Certel foi fundada em 1963 como Certel 

Ltda – Construções e Terraplenagem. Em sua fase 

embrionária, a organização se posicionou no mercado 

como empreiteira de algumas obras públicas e 

privadas. Posteriormente, o espírito empreendedor 

começou a surgir com mais força. Em 1965, a 

empresa inovou de forma destacada, lançando 

o primeiro plano habitacional privado do Brasil, 

chamado Plano Pioneiro, concebido e comercializado 

com financiamento próprio. Até então não existia 

nada semelhante no Brasil. A partir do êxito dessa 

iniciativa, a Certel resolveu entrar fundo neste 

mercado, lançando diversos outros empreendimentos, 

entre eles os Conjuntos Habitacionais CEFER I e II, 

em Porto Alegre. 

4. O NOVO SEGMENTO

Em 1970, a organização teve uma mudança drástica 

em seu rumo. A Certel acabou se transformando 

na primeira empresa privada do sul do país a 

dedicar-se à construção de cemitérios, segmento 

cheio de preconceitos e até então visto como de 

responsabilidade exclusiva do poder público e de 

entidades religiosas. A partir de 1971, a Certel passou 

a ser responsável pela execução e administração de 

diversos empreendimentos na área, como o conhecido 

Cemitério Ecumênico José XXIII, maior necrópole 

vertical em concreto armado da América Latina.  

Em 1977, foi criado o Porvir - Serviço Nacional de 

Assistência Familiar, destinado a comercializar 

antecipadamente planos funerários de diversos 

padrões e que se tornou, mais tarde, organização 

dedicada à prestação de serviços funerários. Entre 

as décadas em 70 e 90, a Certel lançou diversos 

outros empreendimentos na área, dentre os quais se 

destacam o Cemitério Parque Canoas (Canoas, RS), o 

Cemitério Parque Manaus (Manaus AM) e o Cemitério 

Ecumênico Pelotas (Pelotas, RS).

Em 1997, foi entregue ao público gaúcho o 

Crematório Metropolitano, primeiro empreendimento 

privado no segmento e terceiro do país, localizado 

na cidade de São Leopoldo, RS. A experiência obtida 

com este empreendimento legou melhores condições 

para um possível futuro projeto, em Porto Alegre, 

com qualidade comparável aos empreendimentos 

internacionais. A Certel S/A, hoje com quase 40 

anos em planejamento, assessoria e construção de 

necrópoles, possui entre suas principais competências 

organizacionais o respeito à natureza e ao meio 

ambiente, através de rigoroso controle de poluição 
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em seu padrão construtivo, patenteado nos Estados 

Unidos e reconhecido em nível internacional por 

entidades como a CANA – Cremation Association of 

North America e ICFA – International Cemetery and 

Funeral Association. 

5. DECLARAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GRUPO 

CERTEL S/A

          

Missão

Disponibilizar soluções antecipadas ou imediatas para 

sepultamento ou cremação, através de excelência 

no atendimento e na prestação de serviços, ética 

e proteção aos clientes (famílias) das regiões onde 

atuamos.

Visão

Ser referência internacional em nosso segmento de 

atuação.

Valores

- Incentivo ao crescimento e desenvolvimento 

profissional e pessoal dos colaboradores;

- Conduta corporativa sempre pautada pela ética, 

moral e respeito ao sistema legal;

- Atendimento e prestação de serviços como forma 

de conforto e proteção aos clientes (famílias);

- Preocupação com a solidez econômico-financeira do 

negócio;

- Rentabilidade que torne possível a melhoria contínua 

dos empreendimentos e serviços disponibilizados 

pela organização.    

6. CENÁRIO MERCADOLÓGICO 

Inovadora, vanguardista em diversos aspectos e 

considerada uma das cidades com a melhor qualidade 

de vida do Brasil, Porto Alegre, até 2002, não oferecia 

a possibilidade de acesso ao serviço de cremação, 

então disponível apenas em São Paulo (desde 1973 

– através da Prefeitura Municipal) e Rio de Janeiro 

(1996 – através da Santa Casa de Misericórdia 

local). Estes empreendimentos, porém, atuavam 

sem qualquer direcionamento ou foco comercial ou 

em diferenciação pela qualidade de atendimento e 

serviços com valor agregado.

Além disso, havia importantes aspectos ambientais 

que constituíam grandes barreiras de entrada neste 

segmento de atuação: 

1. O canal de distribuição (funerárias), de um 

modo geral, era muito atrasado em capacitação, 

nos esclarecimentos sobre as subjetividades e 

necessidades das pessoas em luto, seus sentimentos 

e perturbações decorrentes, em adultos e crianças, as 

muitas alternativas de atendimento, diversidade de 

serviços que podem ser agregados ao sepultamento 

ou cremação. Salvo raras exceções, estas dificuldades 

estavam presentes em quase todas as empresas 

funerárias do mercado gaúcho.

2. As empresas (cemitérios) teriam de investir em 

equipamentos, adequação ambiental e treinamento 

para uma atividade considerada incerta e que até então 

servia para liberar espaço de restos mortais abandonados 

em jazigos inadimplentes que poderiam ser revendidos 

sem muita dificuldade para outras famílias.

3. Os consumidores (famílias) não estavam 

suficientemente informados em relação à prática da 

cremação. Havia um preconceito em relação às questões 

ecológicas, pois havia a etapa de incineração, processo de 

redução de corpos a restos, idéia condenada por algumas 

crenças religiosas que tendem a negar a inexistência de 

vida após a morte e reencarnação, ou associam a vida 

pós-morte a manutenção do corpo tal como foi deixado 

no sepultamento. Como não havia opinião prévia ou 

convicção da família em optar pela cremação, ao invés 

de sepultamento em jazigos tradicionais, quando ocorria 

um óbito, esta decisão era fortemente influenciada pelas 

funerárias, que nem sempre dispunham de informações 

corretas ou interesses convergentes. 

4. A tendência de municipalização do serviço através 

das Prefeituras Municipais fazia parte da conjectura 

de possíveis cenários, pois o alto investimento na 

obra física e na importação de equipamentos de alta 

tecnologia só poderia ser suportado por entidade 

com finalidade social, uma vez que as estatísticas 

registravam um reduzido número de cremações nas 

cidades onde o serviço era oferecido no Brasil (entre 

2 a 3% dos óbitos apenas).

7. COMPETIDORES SETORIAIS

Ao contrário de outros mercados, onde a concorrência 

existe independente de limites geográficos, no 

segmento de cemitérios e crematórios, por suas 

peculiaridades e apego cultural, a mesma se dá 

em base municipal ou no máximo regional. Os 
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principais competidores (cemitérios) que formavam a 

concorrência situavam-se nas seguintes categorias:

Categoria A: em nível satisfatório sem diferenciação, 

disponibilizando boa infra-estrutura de atendimento, 

serviço completo, oferecendo gavetas verticais, 

jazigos ou sepulturas do tipo cemitério parque. Os 

competidores desta categoria atuavam com uma 

política comercial agressiva de negociação e descontos 

com total liberdade, fortemente apoiada por mídia 

impressa e eletrônica, além de plantões de vendas 

móveis e bom relacionamento com as funerárias.

Categoria B: sem diferenciação e com atendimento 

modesto às necessidades de um público de classe 

média, com preços compatíveis ao nível dos serviços 

prestados. Sem investimento em mídia ou equipes 

de vendas, trabalhando apenas com as funerárias 

através de pequenos incentivos às mesmas.

Categoria C: sem diferenciação e com atendimento 

às condições mínimas, com infra-estrutura precária, 

sem investimentos em comunicação além de 

eventuais informativos na mídia eletrônica sem 

apelo publicitário. Faziam apenas vendas passivas, 

sem equipes de vendas e possuíam uma percepção 

negativa por parte das funerárias. 

8. OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

Ao lançar o Crematório Metropolitano, era preciso não 

repetir o erro ocorrido no mercado norte-americano, 

onde a cremação surgiu como uma “negação” ao 

sepultamento, sem atentar para rituais de despedida, 

concebendo-a como alternativa de baixo custo ao 

sistema tradicional, o que a veio a comprometer 

fortemente a rentabilidade das operações do setor 

nos Estados Unidos.

Lá surgiram serviços como “Pick-up and Cremate” ou 

“Direct Cremation”, onde a família da pessoa falecida 

ligava para a empresa responsável e esta coletava o 

corpo no local do óbito. Após a cremação, devolvia a 

urna com os restos cremados para a família (ou não 

devolve, se a família preferir). “Tudo isto por apenas 

U$ 250!”.  Assim, a cremação foi associada a algo 

“simples”, “barato” de baixo valor agregado. Como 

conseqüência, o mercado norte-americano percebeu 

uma perda considerável de um público simpático 

à cremação por falta de um posicionamento de 

diferenciação com alto valor agregado, deixando de 

atender o target verdadeiro: uma camada de clientes 

com maior capacidade de pagamento, com poder 

aquisitivo e com maior formação intelectual. Neste 

contexto, a holding Cortel considerou a ameaça de 

que a cremação poderia ter um impacto negativo 

sobre o produto gerador de caixa da organização: 

a venda antecipada de jazigos e a venda para 

sepultamento imediato. Entretanto, mesmo com 

este risco e ameaça real, a decisão predominante 

foi a de investir numa vantagem competitiva através 

da diferenciação, agregando valor aos serviços de 

cremação como posicionamento estratégico.

Um embasamento relevante para o próximo passo da 

empresa teve início a partir de pesquisa encomendada 

a uma empresa de pesquisas mercadológicas, com o 

objetivo de avaliar percepções, conceitos e motivações 

de consumo de jazigos perpétuos, segundo o mercado 

consumidor. Surpreendentemente, este trabalho 

indicou uma forte tendência de público optante pela 

cremação, por meio de sondagens abertas, visando 

máxima naturalidade e fidelidade às opiniões da 

amostra pesquisada. Além disso, a repercussão dos 

movimentos favoráveis à implantação de crematório 

em Porto Alegre, resultou em espaço espontâneo na 

imprensa local, o que influenciou favoravelmente a 

opinião pública para a disponibilização do serviço.

Como operação piloto, mesmo com as condições 

adversas no macro-ambiente, foi lançado o 

Crematório Metropolitano em São Leopoldo, com o 

objetivo inicial de formar a cultura de que a cremação 

não dispensava a cerimônia, velório, serviço funerário 

e tornando-se muito mais do que uma alternativa 

ao sepultamento. Deveria ser percebida como uma 

forma especialíssima em despedidas e homenagens 

aos entes queridos. A localização do empreendimento 

no Vale dos Sinos fez com que a ameaça descrita 

anteriormente fosse, de certa forma, minimizada, uma 

vez que os maiores estoques de jazigos situavam-se 

em outros empreendimentos.

Tradicionalmente, o sepultamento convencional 

em jazigos era a forma usual de tratamento aos 

mortos, sem nenhuma diferenciação nas despedidas, 

homenagens e motivação para visitas futuras ao 

empreendimento. Outro aspecto relevante era a 

questão cultural e religiosa, que via na cremação, 

além de um procedimento não-cristão, uma 

alternativa de elite por estar inacessível à maioria da 

população. Este preconceito fazia com que o serviço 



www.espm.br/centralde cases | centraldecases@espm.br 7

de cremação fosse visto como uma opção para poucos 

e com certa resistência.  Ainda que disponível no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, a opção pela cremação 

nestes mercados se apresentava de forma muito 

discreta. Era preciso, então, além de disponibilizar 

o serviço, criar interesse e gerar discussão entre as 

camadas com melhor nível cultural, quebrando tabus 

e paradigmas em torno da prática. Outro desafio 

seria o de transformar este novo serviço num negócio 

rentável sem deslocar significativamente o mercado 

de cemitérios, a principal fonte de receita da empresa 

para manter sua posição de liderança, sendo ela, 

até então, a maior organização neste segmento no 

Brasil. Com a entrada da cremação, não bastava 

apenas dividir o atual número de serviços atendidos 

para sepultamentos; era preciso manter os números 

já realizados nesta alternativa e buscar um mercado 

novo adepto da cremação, ampliando, desta forma, o 

market-share global da Certel S/A.

Neste contexto, já havia bons indícios de aceitação 

da cremação em Porto Alegre, debates em entidades 

diversas, discussões na mídia, entre outras iniciativas 

da própria sociedade demonstrando um alto potencial 

de demanda. Havia, também, legislação municipal 

que já regulamentava o tema, a Lei 3.120/67 que 

permitia a exploração de serviços de cremação através 

de entidade privada, desde que instalado junto a um 

complexo de cemitérios. Estes movimentos foram 

registrados pela empresa e embasaram a decisão 

de lançar um empreendimento crematório em Porto 

Alegre.  Com esta situação presente, em 1998, foi 

estabelecida uma parceria entre a holding Certel e 

a Sociedade Cemitérios da Comunidade São João, 

entidade proprietária dos Cemitérios São João I e II, 

para a construção de um complexo de cremação em 

terreno da entidade, onde atualmente está sediado 

o Crematório Metropolitano São João. Com base na 

legislação citada, foi iniciada a operação em uma 

capela histórica, construída em 1915, completamente 

recuperada e reformada para abrigar o equipamento 

de cremação.  Realizadas 19 cremações no Crematório 

Metropolitano São João, entre os meses de dezembro 

de 1999 e janeiro de 2000, a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre interditou o empreendimento, alegando 

que o mesmo só poderia iniciar suas atividades 

através de processo licitatório.

Seguiram-se dois anos de suspensão dos serviços 

de cremação, quando houve a tramitação de longo 

e moroso processo judicial. Finalmente, após este 

período, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a 

partir de envolvimento pessoal do então Prefeito Tarso 

Genro, finalmente autorizou o funcionamento do 

Crematório Metropolitano São João e suas operações 

foram reiniciadas em Porto Alegre, em abril de 2002.  

Superada a fase de aprovação de projeto, execução do 

novo empreendimento e também a batalha jurídica, 

o fator determinante para o sucesso do negócio seria 

o posicionamento estratégico a ser tomado. Embora 

os exemplos de negócios neste setor não pudessem 

servir de parâmetro para o mercado de Porto Alegre, 

havia um indicador importante nas cidades onde 

era oferecida a cremação no Brasil: os índices não 

superavam 3% do total dos óbitos (Sincep - Sindicato 

dos Cemitérios Particulares do Brasil e Acembra - 

Associação Cemitérios do Brasil, 2002). 

Outro fator a ser considerado era de que nos Estados 

Unidos, onde o índice atinge atualmente quase 

30% de escolha, o serviço de cremação, além de 

ser prestado principalmente através das funerárias 

e a baixo custo (sem qualquer valor agregado), 

demorou mais de 100 anos para superar os 10% de 

preferência (CANA – Cremation Association of North 

America, 2006). Desta forma, foi tomada a decisão 

estratégica do novo empreendimento: basear-se em 

diferenciais de qualidade e alto valor agregado nos 

serviços e cerimoniais personalizados, ao contrário 

de atuar com baixo preço e baixo (ou nenhum) valor 

agregado. Esta decisão foi determinante para o êxito 

e consolidação do Crematório Metropolitano São João 

como empreendimento viável e lucrativo.

9. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

A partir da estratégia corporativa de diferenciação 

e de alto valor agregado, algumas perspectivas 

organizacionais específicas passaram a assumir 

maior responsabilidade a fim de dar sustentação 

e orientação executiva a este intento: atuar em 

excelência e viabilizar financeiramente uma inovação 

(capaz de assumir o papel de empreendimento-

estrela, com as melhores margens de contribuição), 

incorporando como nenhum outro concorrente 

no país, no conservador mercado de cemitérios, a 

vantagem competitiva pela qualidade. A partir desta 

orientação estratégica, alguns objetivos de marketing 

ficaram definidos conforme segue:

a) Viabilizar o crematório de forma auto-

sustentável 
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Sob ponto de vista financeiro, a gestão adequada 

de custos seria o esteio de todo o esforço do 

empreendimento. Através de um mapeamento 

gerencial fiel à realidade, a empresa passou a 

monitorar investimentos, mais efetivamente as 

reservas estratégicas de alguns produtos como o 

PPC - Plano Previdenciário de Cremação, contratação 

em vida e a Cremação Imediata, com a contratação 

mediante o óbito. 

Este trabalho de compartilhamento de informações 

fundamentais contribuiu no ajuste das condições 

comerciais, de cobrança, realocação de recursos, 

adequação de processos e respaldo sobre a análise 

dos números para que a alta administração preparasse 

contingências para o futuro, considerando cenários 

econômico-financeiros diversos, objetivando melhor 

rentabilidade.

Assim, os produtos foram desenhados nas seguintes 

configurações: 

• Cremação Imediata (no momento do óbito): 

Cremação de corpo no ataúde (caixão), com 

acondicionamento dos restos cremados em urna de 

madeira padrão, velório por até 24 horas, cerimonial 

de despedida, atendimento permanente na capela 

através de equipe especializada, velório on-line 

(quando autorizado pela família), guarda da urna no 

Columbário (local específico para prestar homenagens 

com visualização da urna) por até 30 dias ou cerimonial 

de entrega da urna seguida de espargimento no 

Jardim In Memoriam do empreendimento. Urnas 

diferenciadas, em bronze, mármore, cerâmica e 

madeira, são comercializadas à parte.

• PPC - Cremação Previdente® Standard. Cremação, 

remoção em um raio de até 50km do Crematório 

Metropolitano, cerimônia de despedida na Capela 

Ecumênica e acondicionamento dos restos cremados 

em urna de madeira padrão.

• PPC - Cremação Previdente® Plus. Cremação, 

remoção do corpo em um raio de até 50km do 

Crematório Metropolitano, cerimônia de despedida 

na Capela Ecumênica e acondicionamento dos 

restos cremados em urna de madeira padrão, 

além de atendimento funerário completo (ataúde, 

ornamentação, preparação do corpo para o velório, 

serviço de documentação, etc).

• PPC - Cremação Previdente® Memoriam: Cremação, 

remoção do corpo em um raio de até 50km do Crematório 

Metropolitano, cerimônia de despedida na Capela 

Ecumênica e acondicionamento dos restos cremados 

em urna de madeira padrão, além de atendimento 

funerário completo e de um nicho perpétuo para guarda 

da urna com os restos cremados.

Como benefícios complementares, o empreendimento 

passou a oferecer locais especialmente planejados 

para os familiares, como o Columbário (também 

chamado de Cinerário), um espaço para colocação 

das urnas com as cinzas (ou restos cremados); o 

Jardim In Memoriam com monumento tipo totem, 

ou altar, para o espargimento das cinzas, oferecendo 

a opção de cerimonial completo, como na cerimônia 

da cremação; os nichos (pequenos lóculos) e jazigos 

também são alternativas de contratação. 

Importante destacar que a definição de preços do 

Plano Previdenciário de Cremação (PPC), também 

chamado comercialmente de Cremação Previdente, 

esteve sempre atrelada às aprovações liberadas 

previamente pelo Ministério da Justiça. Por se tratar 

de um produto que se caracterizava pela captação 

antecipada de poupança; há apenas uma pequena 

margem que permitia a empresa arbitrar eventuais 

aumentos, sendo vinculadas à variação anual no custo 

dos insumos. Contudo, estas alterações de preços 

sempre estiveram respaldadas pelos recursos de 

contingência e sob aplicação das pessoas disponíveis 

no atendimento comercial. 

As condições de pagamento de contratos de cremação 

imediata e as de contratos de cremação antecipada 

(PPC) eram distintas. A primeira permitia parcelamento 

em no máximo 6 vezes, através de cheque ou cartões 

de crédito. Já a segunda, até mesmo pela confiança 

e previdência do cliente, liberava parcelamentos em 

até 60 vezes, sem juros. 

Em verdade, tratava-se de modalidade única no país 

de venda de serviços de cremação através da captação 

antecipada de poupança popular, regulamentada pela 

Lei 5768/73. Boa parte (cerca de 50%) dos recursos 

captados nesta modalidade constituía reserva técnica 

para posterior atendimento, quando da necessidade, 

dos serviços decorrentes.

b) Aumentar a base de clientes de forma 

seletiva, com melhor rentabilidade possível
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Na perspectiva de clientes, foram desenvolvidas 

ações integradas de marketing e vendas, no que 

tange ao atendimento adequado ao público-alvo do 

Crematório Metropolitano São João, com os clientes 

atuais e prospects. A tônica deste trabalho foi a 

atuação de forma seletiva e ajustada, focada em 

quem busca qualidade e alto valor agregado. 

A estrutura comercial do Crematório Metropolitano 

ficou definida de duas formas distintas, com uma 

equipe de vendas imediatas para atendimento 

da demanda junto à estrutura administrativa 

do empreendimento e duas equipes de vendas 

previdenciárias, com o objetivo de comercialização 

antecipada ao óbito e forte trabalho de prospecção 

ao mercado.

Em relação ao composto de comunicação os meios 

utilizados de mídia eletrônica foram: rádio e tv, na 

área metropolitana, com objetivo de maximizar a 

penetração de percepção e identificação da marca; 

mídia impressa, buscando maior aprofundamento 

sobre o tema cremação e informação sobre produtos 

específicos. A assessoria de imprensa foi o principal 

instrumento responsável pela credibilidade junto 

aos formadores de opinião, numa abordagem viral 

(status da exclusividade boca-a-boca divulgada entre 

aqueles que se consideram lançadores de tendências 

– o buzz de ser “in”). Em relações públicas houve uma 

série de eventos que alcançaram a aproximação da 

empresa com a comunidade e, por fim, vários out-doors 

e front-light de mídia exterior complementaram a 

comunicação, contribuindo com a proximidade da 

marca junto ao público-alvo, de forma pontual e com 

alta freqüência de exposição geográfica.

Desde o lançamento do Crematório Metropolitano São 

João, a articulação destes meios de comunicação esteve 

intimamente integrada à cobertura comercial através das 

ações das equipes de vendas em diferentes momentos. 

Numa fase inicial de lançamento do empreendimento 

o objetivo de comunicação destacou a disponibilidade 

em Porto Alegre da cremação como uma alternativa 

inteligente e diferenciada. O conceito era: Cremação, 

uma decisão inteligente”.  Paralelamente ao lançamento 

e em sustentação à estratégia de comunicação, os 

públicos foram contemplados de forma específica, com 

ações distintas junto aos canais (funerárias), as famílias 

como cliente final e o público interno como agentes de 

melhoria contínua ao longo do complexo processo.

Quanto à distribuição, além do atendimento direto 

no empreendimento, na região metropolitana há um 

grupo de 30 consultores comerciais, preparados para 

atender clientes para cremação antecipada, cerca de 

30 funerárias com orientações comerciais sobre os 

serviços de cremação. Estes grupos de vendas mantém 

uma monitoração sobre negócios previdenciários em 

andamento – funil de vendas, bem como as sobre 

as fases do ciclo de vendas, permitindo assim as 

estimativas dos fechamentos periódicos de vendas e 

suas ações corretivas quando necessárias. 

Tendo em vista que a cultura da cremação era algo 

a ser criado no mercado local antes do lançamento, 

fazia-se necessário um processo de preparação 

do ambiente através dos formadores de opinião 

(principalmente imprensa) e canal de intermediadoras 

(funerárias) foi realizado um grande encontro na 

FIERGS em maio de 2002, com as maiores empresas 

funerárias da área de atuação. Um intenso trabalho 

de lançamento do Crematório Metropolitano São 

João, tirando dúvidas e apresentando o novo serviço 

e estrutura disponíveis à população em coletiva de 

imprensa no lançamento.

No lançamento do empreendimento foram adotadas 

diversas ações de marketing, entre as quais se destacam: 

• Folhetos, folders e volantes explicitando os 

diferenciais da estrutura de atendimento, planos 

antecipados e aspectos emocionais vinculados à 

cremação;

• Ações em jornal e rádio, com foco inicial em identificar 

o posicionamento de diferenciação junto ao público final 

de forma mais detalhada; 

• Mídia exterior em Porto Alegre, através de painéis 

front light, como forma de aproximação e identificação 

com a comunidade local;

• Televisão, a fim de difundir massivamente os 

diferenciais da marca;

• Website com foco direcionado a informações, 

esclarecimento de dúvidas, acesso à oferta de planos 

antecipados, velório on-line e envio simultâneo de 

mensagens aos familiares durante as cerimônias;

• Palestras e ações específicas com entidades de classe 

e formadores de opinião;

• Visitas guiadas, com objetivo de divulgação da 

estrutura e padrão de atendimento

c) Desenvolver estrutura de cremação com 

serviços diferenciados;
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O Crematório Metropolitano São João possui uma 

atmosfera de sofisticação, disponibilizando aos 

familiares e visitantes formas mais amenas de 

reconforto no contexto de um falecimento, elevando 

o nível das homenagens daqueles que prestam suas 

condolências, sejam elas motivadas pelo apreço ao 

ente querido ou pelas convenções sociais, atribuindo 

um fator adicional num tributo emocionante e de 

alto nível.  Visando estabelecer nova categoria 

no setor, a cremação surge com o propósito de, a 

partir da percepção de baixo valor agregado que os 

cemitérios da concorrência ofereciam, consolidar 

um novo padrão de serviços, baseado em atributos 

emocionais, na beleza das homenagens, sofisticação, 

requinte, liberdade e emoção.  

Além de oferecer uma cerimônia absolutamente 

marcante pela personalização e diferenciação do 

cerimonial, os visitantes podem fazer uso das 

confortáveis dependências do empreendimento, 

dispondo de diversos recantos que convidam 

a momentos de bem-estar e reflexão, além de 

ambientes de conveniência como cafeteria, estar 

exclusivo para fumantes e toda infra-estrutura 

necessária, equivalente aos padrões internacionais.

Desta forma, numa perspectiva de operações foram 

mantidas as rotinas em adequado funcionamento, 

passando as estruturas operacionais a articular e 

conceber de forma compartilhada sincronizada com o 

Marketing a execução dos processos relacionados às 

competências básicas do Crematório Metropolitano São 

João, e destacando-se de forma seletiva o cerimonial, 

ícone do posicionamento estratégico da empresa. Este 

núcleo de profissionais zela por elevar ao nível de 

encantamento os atributos reconhecidos como valor 

pelo público do Crematório Metropolitano São João: 

harmonia, paz, reconforto, saúde, higiene, conveniência, 

vida, status, celebração e paz interior.  

O Crematório Metropolitano São João, seguindo seu 

posicionamento baseado em diferenciais de qualidade e 

alto valor agregado de serviços, através de sua criação 

inaugurou uma nova fase do serviço de cremação no 

Brasil, estabelecendo uma nova referência de excelência 

em homenagens através de sua estrutura física, de 

atendimento e de cerimoniais. 

Principais aspectos diferenciadores:

Atendimento direto à família através de equipe com 

profissionais altamente qualificados e preparados 

para apoio ao luto dos familiares e visitantes; serviço 

religioso com Freis Franciscanos trajados com 

indumentária característica; quadro para homenagens 

junto às capelas, para registro de mensagens e 

fixação de fotos, telegramas e outras mensagens. 

Também há um vasto acervo de músicas para as 

cerimônias, com mais de 5.000 títulos, dos clássicos 

aos populares; púlpito para leitura do histórico da 

pessoa falecida, além de manifestações de familiares 

ou outras homenagens; circuito interno de TV que 

facilita o sistema de informações sobre capelas, 

horários de velórios e cerimoniais de despedida, 

bem como informações gerais do empreendimento 

e da cremação; confecção de lembranças, utilizando 

fotografias fornecidas pelos familiares e convites de 

missa de sétimo dia ou outro tipo de homenagem 

escolhida pela família a partir de modelos previamente 

preparados; velório on-line, recurso que permite que 

pessoas impossibilitadas de comparecer ao local 

da cerimônia possam acompanhar e prestar sua 

homenagem de qualquer lugar do mundo; envio de 

mensagens on-line para os familiares. 

Em desenvolvimento, há os serviços especiais: 

produção e exibição de audiovisual, com mensagens 

e imagens da família, odorização das capelas 

ecumênicas, chuva de pétalas in-door, serviço de 

coquetéis, decoração temática, entre outros serviços 

opcionais. Além destes diferenciais, a capela de 

cerimonial (Capela Ecumênica), com suas cores, 

forma, iluminação e painel artístico, remetem a um 

ambiente que transcende à consciência das pessoas, 

do estado de comoção para um estado sublimado de 

elevação e homenagens, transformando o momento 

em homenagem personalizada, carinhosa e de alta 

dignidade à existência humana. 

d) Fortalecer a vantagem competitiva através 

da expertise em serviços;

As pessoas passaram a ser o mais importante ativo 

para o desenvolvimento de novos serviços e métodos 

de trabalho. Esta visão permitiu o desenvolvimento 

de competências seletivas junto às demandas do 

mercado, consistindo numa maior aderência à 

estratégia, adaptando soluções de forma participativa, 

sinérgica e com alto nível de satisfação e qualidade 

de vida no trabalho. 
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Diversas ações complementares as já citadas foram 

desenvolvidas, buscando consolidação de aumento 

da vantagem competitiva e barrando a entrada 

de concorrentes ou reação dos demais players no 

mercado. Entre elas estão:

- Criação e divulgação do Cremação Previdente® 

Card, instrumento de fidelização das famílias que 

oferece descontos e benefícios adicionais ao clientes 

anteriores.

- Com os canais (funerárias) foi fortalecido o 

relacionamento através de ações de lobby, entrega 

de kit composto de materiais informativos sobre o 

processo, condições comerciais, brindes, e incentivos 

mediante encaminhamento de serviços funerários.

- Para o público interno, mesmo o que não atua 

diretamente no empreendimento, foram ministrados 

eventos de treinamento e capacitação e distribuídos 

kits com orientações sobre o processo e condições 

comerciais.

- Também foram realizadas algumas ações de relações 

públicas, dentre elas as missas mensais na Capela 

Ecumênica do empreendimento, com objetivo de prestar 

solidariedade aos familiares, estabelecer relacionamento 

e convívio no ambiente do empreendimento, e as 

palestras de suporte ao luto, através de psicólogas 

especializadas, direcionadas aos familiares enlutados 

e com o objetivo de estabelecer o empreendimento 

como o fórum adequado para este tipo de abordagem, 

ampliando o produto comercializado e diminuindo o 

tabu quanto ao assunto.

Como visto, a preocupação do Crematório 

Metropolitano São João com seus clientes (famílias) 

está longe de acabar com o encerramento da 

cerimônia de despedida. Dado o tipo de negócio, o 

envolvimento emocional necessário e a conveniência 

de manutenção de um relacionamento duradouro 

e de respeito e também com objetivo de avaliar o 

atendimento, estrutura, serviços, percepção do 

cliente em relação aos mesmos, buscando a melhoria, 

avaliação contínua e realinhamento de eventuais 

distorções no atendimento e serviços oferecidos, foi 

implantado o trabalho de Ouvidoria, como forma de 

retro-alimentação com o mercado.

Através deste trabalho é possível avaliar o alto nível de 

satisfação do público do Crematório Metropolitano São 

João, cujo contato da Ouvidoria, na maioria dos casos, 

causa fator de positiva surpresa e desde o lançamento 

alcança 98% como nível de satisfação, resultado 

predominantemente atribuído ao cerimonial e à 

estrutura de atendimento (humana e física) disponível.

Neste trabalho, a orientação, antes de tudo, é 

“colocar-se no lugar do cliente”, num primeiro 

momento de muita escuta e pouca intervenção em 

suas manifestações. Tal abordagem, além de atingir 

os objetivos descritos acima, permite obter um nível 

de conhecimento e atuação muito forte em cima das 

necessidades apontadas pelo mercado. 

Aproximadamente 60 dias após o atendimento, 

são contatados por telefone 100% dos clientes 

contratantes de serviços na modalidade antecipada 

ou para utilização imediata do empreendimento, 

embora, por problemas diversos (troca de número 

telefônico, viagens, etc.) este número obviamente 

não seja absoluto.

O trabalho personalizado e de contato direto da 

Ouvidoria é complementado por informações coletadas 

em quiosques itinerantes em pontos específicos de 

circulação do público visitantes, além de questionários 

disponibilizados em caixas de sugestões instaladas 

no complexo do empreendimento.

Alguns comentários dos próprios clientes, colhidos 

através do serviço de Ouvidoria, validam o alinhamento 

entre a estratégia e a operação diferenciada na 

operação do Crematório Metropolitano São João: 

CLIENTE A: “Era desejo de minha mãe e o de toda 

nossa família também. O atendimento e o serviço 

que vocês oferecem em transmitir a cerimônia pela 

internet foi excelente. Nós temos parentes fora do país 

e foi muito bom poder contar com este suporte”.

 

CLIENTE B: “Um outro filho meu, que já morou no 

estrangeiro, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, 

me disse que o Crematório Metropolitano é coisa de 

1º mundo, tanto o lugar quanto o atendimento. Acho 

que é uma boa referência que pesa. Nós só temos 

elogios”. 

CLIENTE C: “Pretendo até fazer um plano desses que 

se paga em vida. Quero deixar tudo pronto, inclusive 

já quero deixar as músicas escolhidas. Eu já fui a 

uma palestra e uma missa que vocês ofereceram”. 
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CLIENTE D: “Eu não conhecia, fiquei encantada. A 

minha mãe queria ser cremada depois que viu a 

cerimônia de outro parente nosso. Fizemos a vontade 

dela e que agora também é a minha vontade”. 

CLIENTE F: “Eu já tenho essa escolha da cremação 

há mais de 15 anos, e meus filhos que estão aí como 

autorizantes também receberam o cartão e aprovam 

a idéia (Cremação Previdente® Card)”.

10. CONCLUSÃO 

O Crematório Metropolitano São João demonstrou 

em pouco mais de quatro anos de existência uma 

atuação com importante ganho de mercado, 

impulsionada pela criação de serviços inéditos dentro 

de uma estratégia competitiva de diferenciação num 

mercado conservador e historicamente caracterizado 

por baixo valor agregado.  Assim, mesmo verificando 

um aumento do seu market-share de quase cem 

por cento, desde sua fundação, questões culturais 

e barreiras culturais e psicológicas ainda constituem 

uma forte resistência ao crescimento da cremação 

como alternativa ao sepultamento tradicional. 

Entretanto, é surpreendente a comparação entre o 

crescimento de market-share da cremação em Porto 

Alegre e Região Metropolitana, com o crescimento da 

prática crematória em todos os Estados Unidos por 

exemplo. Os norte-americanos levaram exatos vinte 

e oito anos (de 1949 a 1977) para ter uma variação 

quase idêntica a de Porto Alegre e do Crematório 

Metropolitano São João em apenas quatro anos (CANA 

– Cremation Association of North América 2005). 

(Fonte: Sincep/Acembra, 2006)

A partir do lançamento, constata-se um crescimento 

de market-share de 4,02%, em 2002 (ano de 

lançamento), conquistando um resultado parcial em 

2006 (janeiro a agosto) de 7,74% de participação. 

Número de cremações/Número de óbitos.

A partir dos objetivos que motivaram a implantação do 

empreendimento, após estes quatro primeiros anos 

de sua fundação, considerando o atual market-share 

de 7,74%, constata-se a consolidação da cremação 

em Porto Alegre e na região como modalidade 

alternativa ao tradicional sepultamento.  Além disso, 

verifica-se a manutenção e o aumento da receita 

da atual base de clientes do empreendimento, além 

ser um marco de inovação na história da cremação 

fazendo com que seu posicionamento passe a 

constituir uma forte barreira de entrada a novos 

competidores no setor. A implantação operacional do 

empreendimento mostrou-se acertada ao minimizar 

outra preocupação da organização, que dizia respeito 

a possível “canibalização” da receita de cemitérios da 

holding Certel S/A com a entrada do que se cogitava 

como “produto substituto”.

(Fonte: Relatório de Administrção Cortel S/A, 2006)

O gráfico acima mostra que não houve queda na 

receita proveniente de cemitérios no período, cuja 

possibilidade representava um dos problemas a 

serem enfrentados pela organização.

Com verdadeiro respeito às perdas humanas, o 

Crematório Metropolitano São João é reconhecido 

pela sociedade porto-alegrense como uma instituição 

séria e prestadora de serviços exclusivos agregados 

à cremação, constituindo-se num empreendimento 

comercialmente viável, com serviços comparáveis 

aos padrões internacionais de excelência neste 

segmento (CANA – Cremation Association of North 

América 2006).
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11. QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Quais possíveis alternativas na gestão estratégica 

da empresa poderia ter sido acionadas para diminuir a 

resistência da tendência de municipalização deste tipo 

de serviço, evitando assim um retardo de dois anos de 

operação da nova empresa?

2. Em relação aos 8Ps de marketing de Serviços, 

quais foram as medidas mais críticas para o sucesso 

deste novo empreendimento?

3. Quais outras inovações ou aplicações do composto 

de marketing de serviços poderiam ser implementadas 

na operação de novo serviço? Cite pelo menos uma 

inovação de cada um dos 8Ps.


