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Do vermelho ao super azul. Foi exatamente esta reviravolta que marcou a Multibrás da Amazônia 
S/A ( MASA) na última década. Para deixar de ser deficitária (até 1999) e se transformar em um 
modelo de negócio superavi-tário, a partir de 2002, a produtora de componentes plásticos para 
diferentes setores da indústria foi além do óbvio.  
 
Ao invés de investir unicamente em tecnologia e gestão, ela fez uso da responsabilidade social 
como elemento-chave para o seu sucesso. 
 
A aposta deu certo. Instalada no Pólo Industrial de Manaus desde 1978, a Multibrás alcançou a 
marca histórica de R$ 109,7 milhões em sua receita líquida de 2003, um aumento de 58,5% em 
relação ao ano anterior. Para este ano, a expectativa é chegar aos R$170 milhões. 
 
O processo de mudança teve início em 1993, ano em que a Multibrás trabalhava com processos 
manuais de produção e apresentava grande déficit educacional (apenas 15%dos colaboradores 
haviam concluído o ensino médio).  
 
Com a abertura das importações e a falta de preparação para competir de igual para igual com os 
estrangeiros, no ano seguinte a empresa conseguiu uma linha de financiamento internacional de 
US$ 20 milhões e decidiu substituir toda infra-estrutura pela mais moderna tecnologia de plástico. 
 
Ulisses Tapajós Neto, diretor-presidente da Multibrás da Amazônia, sabia que não bastava investir 
em produtos e na gestão organizacional.  
 
Na hora em que se preparava para a virada, ao invés de demitir os funcionários sem estudos e 
contratar gente capacitada, a Multibrás decidiu manter o quadro de colaboradores, criando cursos 
internos do EJA - Educação de Jovens e Adultos—e Programas de Supletivos de 1° e 2° graus. 
Neto apresenta hoje, no seminário que antecede a entrega do Prêmio Sesi de Qualidade no 
Trabalho, a experiência vivida pela empresa. 
 
Desde então, o processo de valorização dos funcionários segue três regras: capacitação, melhoria 
da qualidade de vida e reconhecimento. Hoje, além de todos os 900 colaboradores terem, pelo 
menos, o ensino médio completo, a empresa incentiva a equipe a buscar a graduação do ensino 
superior. 
 
Pioneira no Estado do Amazonas, a Multibrás conquistou a Certificação na Norma Internacional SÁ 
8000 - Gestão da Responsabilidade Social, além de ter recebido o Selo Empresa Amiga da Criança 
da Fundação Abrinq e ter se associado ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
em 2003. 
 
A Multibrás publicou o seu primeiro balanço social com o Selo do IBASE/Betinho, como parte das 
programações comemorativas alusivas aos 25 anos. Neto conta que esta iniciativa estimulou 
outras empresas a publicarem o seu balanço social e também estimulou o governo a criar uma lei 
estadual que incentiva a publicação de balanço social das empresas do Pólo Industrial de Manaus. 
 
À parte, a empresa ainda dá seqüência ao MultiCidadão -Programa de Voluntariado da Multibrás 
da Amazônia, que atua nas ações sociais externas com o foco em educação, meio ambiente, 
saúde e cidadania. Continua a apoiar programas como a Associação Júnior Achie-vement, cujo 
intuito é despertar no jovem, ainda na escola, o espírito empreendedor, proporcionando visão 
realista da economia e negócios a partir da participação voluntária dos executivos da Multibrás e 
de outras 23 empresas associadas.  No ano passado, 14.150 alunos de 42 escolas foram 
beneficiados. 
 
Valor Econômico, 17 nov.2004, Valor Especial, p.F4 


