
Feira em Curitiba apresenta casos de sucesso em gestão 
Sérgio Garschagen 
 
Curitiba, 1 de Outubro de 2003 - Participantes do evento vão conhecer detalhes da tecnologia em 
uso pela Spaipa, Volks/Audi, Renault, Gerdau, HSBC. Os executivos e empresários paranaenses 
têm a oportunidade de participar, de hoje a quinta-feira, de uma feira diferente. Nos 36 estandes, 
em vez de vender seus produtos, as indústrias participantes apresentarão seus respectivos 
modelos de gestão empresarial.  
 
"Trata-se de uma tentativa de aproximar as empresas da academia e apresentar ao mercado o 
que há de mais moderno em tecnologia de gestão adotada em todo o mundo, com diversos cases 
de sucesso", afirmou ontem o diretor acadêmico da FAE Business School, economista Judas Tadeu 
Grassi Mendes, que idealizou essa terceira versão da Feira de Gestão, que este ano deverá atrair 
15 mil visitantes, em Curitiba.  
 
O distanciamento entre as empresas e os cursos de graduação é um problema mundial e, por 
essa razão, afirma Grassi Mendes, a feira objetiva reduzir essa distância, transformando-se em 
um local de aprendizado para administradores de empresas, executivos, industriais, estudantes e 
professores. "A feira não vende produtos, mas compartilha conhecimentos", concluiu Mendes, 
Ph.D em economia pela Ohio State University.  
 
Um dos cases a serem apresentados é da Spaipa, empresa que fabrica e distribui Coca-Cola, 
cerveja Kaiser e água mineral Vitalev em todo o Paraná e nos municípios paulistas de Bauru ( 
onde está situada a envasadora de água Vitalev), Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba. A 
Spaipa produz refrigerantes em três fábricas em Curitiba, Marília e Maringá, por meio do modelo 
próprio de gestão, conhecido como Advanced Planning Optimeze (APO), entrega anualmente 800 
milhões de litros das três bebidas ( 600 milhões de litros de Coca-Cola, 170 milhões de litros de 
cerveja e o restante de água ) nos dois estados.  
 
Para o gerente de planejamento financeiro, Mano Zanlorenzi, a logística do APO possui uma 
margem de acerto de 95%, pois leva em conta, além da sazonalidade de consumo de cada uma 
das bebidas, variáveis como clima, crescimento do mercado e concorrência.  
 
Empresas internacionais, como o Sam’s Club, também participam da Feira de Gestão. Este 
mostrará ao público como consegue atender a 46 milhões de sócios nos cinco continentes, com 
uma redução média de 20% nas despesas, caso as compras fossem realizadas em hipermercados 
e supermercados especializados em vendas a varejo.  
 
Um dos cases mais aguardados pelos participantes é o da Volkswagen/Audi. Trata-se do Concept 
Car, miniatura de um veículo ( 30 centímetros de comprimento), em que as duas montadoras 
investiram R$ 800 mil para treinamento dos 2.500 funcionários na fabricação do Fox ( antigo Tupi 
), novo modelo brasileiro, a ser lançado no mercado interno e externo. A característica da 
miniatura é permitir que os funcionários tomem conhecimento, enquanto trabalham na sua 
montagem, de cada fase do conceito de produção adotado na fabricação do Fox, como a logística 
do just in time, de padronização e comunicação.  
 
Outra montadora, a Renault, explicará como aumentou a produtividade com redução dos tempos 
médios perdidos em reuniões. Empresas como a gaúcha Gerdau e HSBC Bank Brasil também 
apresentarão seus modelos de gestão.  
 
A Bosch, introdutora do processo japonês Lean Thinking (Pensamento Enxuto) que revolucionou a 
indústria automobilística japonesa após a II Guerra, divulgará os resultados das mudanças que 
realizou na área administrativa, que permitiu economia de 14% a 40% nos diversos processos 
administrativos. O foco do sistema é agregar valor para os clientes, mesmo que indiretamente, 
com redução de custos internos.  



 
Mas a feira não se destina apenas a produtos industriais. A Kroll Brasil estará presente em um dos 
estandes e mostrará aos interessados projetos destinados a reduzir a vulnerabilidade das 
empresas em relação à espionagem da concorrência e, com isso, reduzir os riscos nos negócios.  
 
A paranaense O Boticário apresentará o seu modelo logístico integrado de automatização do 
processo de distribuição, que permitiu à empresa aumentar o número de entregas diárias de 
produtos de 120 mil para 500 mil.  
 
Cada um dos cases será antecedido, em cada dia, de uma palestra magna. Quinta-feira, último 
dia do evento, o empresário catarinense Vicente Donini, presidente da Marisol ( empresa têxtil de 
Jaraguá do Sul, especializada em roupas infantis), discorrerá sobre o papel social das empresas. O 
primeiro dia está reservado para o consultor baiano Pery Thadeu Facón (Gestão de Qualidade).  
 
Internet, um canal  
 
Amanhã, Luis Fernando Justus, da agência curitibama Ponto Com, falará sobre a internet como 
canal de relacionamento com os clientes. Segundo Justus, mais importante que a construção de 
um site é a sua interação com o cliente, o que pode ser realizado com um software denominado 
Customers Relantionship Management ( CRM), já adquirido por empresas do porte da Kraft, Opet, 
Editel e Global Telecom.  
 
kicker: Sam‘s Club mostra como atende 46 milhões de sócios em 5 continentes  
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