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PREFÁCIO

P

ara um jornalista, nada melhor do que ter a oportunidade de contar boas histórias. Por isso, quando
fomos convidadas a colaborar com o senhor Ézaro
Fabian na realização do livro que celebra os 50 anos da Plaenge, nos sentimos honradas. Ouvi-lo contar detalhes sobre
o início da construtora e os alicerces que sustentam essa
história trouxe muitas surpresas e nos emocionou.
Hoje, a Plaenge é uma empresa que atua em seis estados
brasileiros e no Chile. Porém, foi só quando fizemos a primeira entrevista para o livro que entendemos que essa história havia começado muito antes da abertura da primeira sede em uma pequena sala de 18 metros quadrados, em
1970, no centro de Londrina. Tudo começou, na verdade,
quando o jovem Ézaro, ainda aos 14 anos, decidiu estudar
engenharia.

Em uma época em que não se falava em empreendedorismo como conhecemos hoje, acompanhar como ele decidia os passos profissionais que resultaram na fundação e
no desenvolvimento da Plaenge foi um grande aprendizado.
Revisitar a construtora pelos olhos de Ézaro reforçou a nossa percepção sobre o quanto a empresa é arrojada e inovadora, sem perder a conexão com os valores que a sustentam.
Durante semanas, com o apoio de Fabia Yoshida, gerente de comunicação institucional da Plaenge, exploramos 50 anos de história por meio de entrevistas e relatos
do fundador da empresa. Um homem que se destaca pelo
foco e pela sobriedade, educação, simplicidade, discrição e
organização. Foi uma oportunidade única tê-lo conhecido
proximamente.
Assim como essa experiência nos levou a aprender mais
sobre como é possível empreender e manter a longevidade
nos negócios sem abrir mão de seus princípios, esperamos
que esse livro seja uma inspiração a todos.
Boa leitura!
Carolina Avansini e Erika Zanon
Maio de 2020
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INTRODUÇÃO

N

os últimos meses pudemos ler em primeira mão
este texto que foi sendo escrito aos poucos pelo
nosso pai. Como em um filme, recordamos cena
a cena os 50 anos da Plaenge, que acompanhamos desde a
primeira infância, quando saíamos do primário no Grupo
Escolar Hugo Simas e atravessávamos a rua para encontrá-lo no seu primeiro escritório em uma sala acanhada do
Edifício Alaska em Londrina.
Da segunda sede da Plaenge, na rua Maranhão, lembramos de algumas aventuras da infância. Às vezes nosso pai
passava por lá aos finais de semana para deixar ou buscar
algum projeto ou documento, e nós gostávamos de entrar
no escritório vazio e brincar que estávamos trabalhando,
sentando nas cadeiras e usando o telefone como se fôssemos
funcionários da empresa.
Com a leitura, revivemos também a visita com ele à primeira obra da construtora, uma gráfica na saída para Ibiporã. Retornamos aos dias em que íamos à construção da sede
da avenida Tiradentes e depois nos vimos correndo pelos
corredores do escritório recém-inaugurado nos anos 1970.
Visitar as obras aos sábados com o nosso pai era algo
fascinante. Observávamos os andaimes metálicos, as formas de madeira, as paredes de tijolos e escutávamos as explicações sobre o que estava sendo feito. A nossa imaginação
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ia longe ao tentar visualizar o projeto depois de pronto.
Aquele canteiro de obras se transformaria em uma escola,
em uma ponte ou em um ginásio de esportes. Ao final das
visitas, nosso pai combinava com o mestre de obras em fazer de conta que tínhamos trabalhado e recebíamos um dinheirinho de ‘pagamento’.
Depois, já na faculdade, as principais memórias são dos
estágios nas obras da época, os primeiros edifícios residenciais e as férias na construção do grande armazém de café
em Varginha. Sempre aproveitávamos os almoços e jantares
em família para perguntar um pouco mais sobre ele, sobre
engenharia e sobre a Plaenge.
Com nosso pai aprendemos a enxergar qual seria nosso
papel no mundo e o propósito da nossa vida. A trabalhar
olhando para o longo prazo no horizonte, a controlar a vaidade, a ser útil aos outros, a ser um instrumento de Deus
onde estivéssemos.
Às vezes escutamos histórias de empresários que alcançaram grande sucesso, mas se esqueceram dos filhos. Este
não é o caso do Ézaro. Ele sempre nos mostrou a importância
do trabalho, mas também que a família é mais importante
ainda.
Para ele, que não gosta de aparecer ou falar de si, sabemos que foi um esforço grande escrever esse livro. Temos
certeza que o cuidado e as histórias relatadas serão importantes para os que continuam fazendo da Plaenge essa empresa ‘especial’ que é, e para os que virão depois de nós.
Alexandre Fabian e Fernando Fabian
Maio de 2020
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À esquerda, Fernando e Alexandre Fabian na construção
da Usina Capivara, em 1971. À direita, imagem dos
executivos publicada na revista Exame em 2012
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A

Plaenge foi fundada em 1970. Hoje, quando olho
para a minha trajetória, vejo que os valores que
me incentivaram a criar a empresa são muito claros. Na época em que decidi empreender, porém, me pautava por novos desafios e por trabalhar de forma honesta. O
nome Plaenge vem deste desejo. Eu queria uma construtora
que fosse ética com seus clientes, com seus funcionários e
com a sociedade, cumprindo toda legislação fiscal e trabalhista. Dessa forma, eu teria um bom ambiente de trabalho,
como sempre sonhara.
Também pensei que, para ser ética, a empresa teria que
ser muito competitiva para sobreviver no mercado. Para
isso, seria necessário planejar muito bem as obras. Eficiência, para mim, era um conceito atrelado a planejamento.
Já a engenharia representava construir de acordo com as
normas, com qualidade. O nome Plaenge é a junção destas
palavras: planejamento e engenharia.
Ao criar a Plaenge, eu pensei nestes dois conceitos, mas
fui influenciado – mesmo sem ter consciência na época
– por valores que já estavam presentes em minha família
antes do meu nascimento. Um dos valores é fazer bem feito
e cada vez melhor. Tudo que é bem feito e realizado com
amor traz prazer depois de pronto. Quando algo é mal feito,
ao contrário, não gera prazer e sim frustração.
16

Outro valor familiar é a perseverança. Ao realizar uma
tarefa, pode acontecer de nos cansarmos no meio do caminho, mas isso não significa que devemos desistir. Devemos
ir até o fim porque, ao terminar, sentiremos prazer por termos concluído. Quando desistimos, sentimos fracasso, o
que não é bom.
O terceiro valor familiar é: seja útil. Quem não é útil,
será um inútil. O valor que as pessoas atribuem a alguém
depende da utilidade que terá para elas.
Por fim, o quarto valor familiar é não prometer o que
não pode cumprir. Eu aprendi ao longo da minha infância e juventude que jamais deveria fazer ao outro o que não
gostaria que fizessem comigo. Aprendi, também, que quem
não cumpre o que promete perde a credibilidade. Por isso, o
quarto valor é honrar suas palavras. É ser ético.
Há 50 anos, esses valores não estavam presentes de forma tão definida no meu dia a dia. Eu não parava para pensar
que devia fazer bem feito, perseverar, ser útil ou agir com
ética. Muito pelo contrário. Eu achava que agia daquela
forma por iniciativa própria. Mas depois, passados uns
anos, fui questionar os motivos e encontrei as raízes. Não
era algo racional, era automático, fazia parte da minha vida
e passou a fazer parte da Plaenge.
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D

esde a infância, eu sabia que queria ser engenheiro.
Quando criança, gostava de montar coisas e fazer
meus próprios brinquedos, estava incutido em
mim, por isso, nunca pensei em outra profissão. Eu achava
que tinha nascido para ser engenheiro, era uma convicção
interna, nunca tive dúvidas. Estudei o primário na Escola
de Aplicação, o ginasial no Vicente Rijo e o primeiro ano
colegial no Colégio Filadélfia, todos em Londrina. Desde
essa época eu gostava das disciplinas de exatas, como matemática e física, o que reforçou a minha convicção de que
teria de ser engenheiro.
Foi aos 14 ou 15 anos – e antigamente a pessoa com essa
idade era mais madura do que hoje – que comecei a pensar mais seriamente sobre o que queria para o futuro. Para
mim, um princípio fundamental era ter a liberdade de ser
dono da minha vida, o que significava fazer algo que gostasse e não ser obrigado a fazer nada que não quisesse.
Quando eu estava no primeiro colegial, Londrina não
tinha faculdades. Para cursar engenharia, eu teria que ir
para Curitiba ou São Paulo. Convicto de que queria estudar, comuniquei meu pai da minha decisão. Ele me advertiu
que seria mais interessante começar um negócio, pois dessa
forma eu ganharia dinheiro mais rápido “ao invés de perder
tempo estudando”. Eu respondi que queria mesmo estudar,
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não estava preocupado com dinheiro. Desde o momento em
que expressei minha vontade, passei a receber todo o apoio
possível. E foi assim que, aos 16 anos, em 1957, fui cursar o
colegial no Colégio Bandeirantes em São Paulo.
Na época, não havia linhas de trem ou ônibus diretas
para São Paulo. Uma solução seria ir de Londrina a Marília
em um ônibus que saía às 3 ou 4 horas da manhã e chegava no final da tarde. Em Marília, o passageiro esperava um
trem para só desembarcar à noite em Bauru e depois seguir
para São Paulo.
A viagem completa de trem não era mais fácil, pois a
única opção era ir até Ourinhos e lá fazer baldeação para
São Paulo. Como não havia conexão de horários, a espera
podia levar de seis a oito horas.
Outra alternativa era o avião, que acabou sendo o meu
meio de transporte nos primeiros anos. O trajeto de Londrina a São Paulo era feito por aviões DC3, sobras de guerra.
O voo demorava mais ou menos duas horas. Como o aeroporto não tinha pavimentação, na hora da decolagem os
aviões levantavam uma poeira enorme.
Em São Paulo, fui morar com um casal de tios que não
tinha filhos. Eu ia no começo do ano, voltava no fim do
primeiro semestre, passava as férias em Londrina e voltava
para o segundo semestre. Por isso, me considerei “mudado”.
A Escolha do Destino
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Ézaro Fabian em
1959: primeiros passos
rumo à faculdade de
Engenharia Mecânica
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Meu título de eleitor era paulista e me alistei no exército em
São Paulo.
Quando me vi em uma cidade estranha, me senti sozinho. Eu ficava imaginando que vivia em um lugar iluminado por lâmpadas e, de repente, essas lâmpadas apagaram e
ficou apenas uma velinha. Sentia falta até mesmo das minhas irmãs estudando piano. Quando morava em Londrina,
elas tocavam o dia inteiro e em alguns momentos eu chegava a ficar irritado com tanta música. Em São Paulo, esses
detalhes da minha rotina passaram a fazer falta. Um dia, ao
passar em frente de uma casa, escutei o som de piano e senti
falta da minha família. Às vezes, eu ficava parado na frente
só para ouvir a música e matar as saudades.
Havia muita diferença entre o nível de ensino de Londrina e São Paulo. No primeiro ano, no Colégio Bandeirantes, tinha dois colegas de classe que eram meus conterrâneos
e que, antes do fim do primeiro mês de aulas, desistiram e
voltaram para casa porque o colégio era realmente difícil.
Eu também tive dificuldades,
mas jamais pensei em desistir. Não
tive dúvidas de que conseguiria, mas
pensei que talvez levasse mais tempo para aprender. Como eu estava
defasado nos conteúdos, pedi que me
mandassem os livros de ginásio para
que eu pudesse estudar sozinho. Eu
passava pelo menos 12 horas por dia
estudando, pois acumulava as coisas da escola e o que ainda precisava
absorver. Só me dava o direito de sair
no domingo após o almoço, quando
assistia a um filme com um amigo,

o Arnaldo Marangoni, que foi para São Paulo na mesma
época que eu, fazia cursinho e no ano seguinte passou e foi
estudar no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Depois, ele fez mestrado nos Estados Unidos e chegou a ser
diretor da General Motors (GM). Até hoje somos amigos.
A perseverança se fazia presente nas mais diferentes decisões. Como eu jogava basquete em Londrina, foi me dada a
oportunidade de treinar com o time do Colégio Bandeirantes
ao invés de frequentar as aulas de educação física. Em determinado momento, o professor me convidou para ser sócio
atleta do time de um clube que ele treinava como técnico. Era
o clube Monte Líbano, mas não aceitei. Pensei que estava em
São Paulo para estudar e não podia perder esse foco.
No terceiro ano colegial, já não tinha mais dificuldades
para acompanhar meus colegas de sala. O Colégio Bandeirantes era um pouco exagerado nos conteúdos, tive até cálculo integral, que era matéria do primeiro ano da faculdade
de Engenharia. Apesar de tudo, quando fiz os primeiros vestibulares para Engenharia Industrial Mecânica, fui reprovado. Eu tentei a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI)
da PUC e a Politécnica da USP, mas não entrei em nenhuma.
Escolhi Engenharia Mecânica porque era o mais difícil de
passar. Fui movido pelo desafio.
Quando não passei no vestibular, fiquei frustrado e
envergonhado, porque não contava com aquele resultado.
Eu tinha estudado, tinha me dedicado, mas o desfecho que
eu esperava não ocorreu. Meu pai não falou nada. Quando
disse que ia tentar mais um ano, ele aceitou, pois sempre
apoiava as nossas decisões.
Fiz um ano de cursinho no Anglo Latino, que era uma
escola bem focada no vestibular. Ao completar 18 anos,
chegou a época de servir no Exército e me candidatei ao
A Escolha do Destino
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NA FACULDADE

CPOR-SP (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva), que
tinha uma espécie de vestibular para selecionar os candidatos. Escolhi artilharia por ser o mais difícil. Eram quatro candidatos para cada vaga, mas consegui a aprovação.
Comecei a fazer o CPOR junto com o cursinho e continuei
durante o primeiro ano de faculdade. A rotina era puxada,
porque as aulas eram aos domingos e também nas férias de
julho e de fim de ano. Por dois anos, só conseguia visitar
Londrina no Natal. Nesta época meu pai me deu um Jeep
Willys para facilitar minha rotina em São Paulo. Passei a
vir de jipe para casa. Era uma viagem que durava de 14 a 16
horas e a maioria do trajeto era em estrada de terra.
Chegou a hora de fazer novo vestibular e me inscrevi
nas mesmas faculdades. Houve uma sobreposição de datas
de exames e acabei sacrificando a Politécnica para fazer todas as provas da FEI. Eram 40 vagas no curso de Engenharia
Mecânica e passei em 23º lugar.

24

Q

uando iniciei o curso de engenharia mecânica na
FEI, em 1961, não pensava que teria uma empresa.
Meu foco era ser competente, pois isso me traria
valor sendo empregado ou patrão. E, em qualquer situação,
eu seria um homem livre.
Engenharia era um curso que exigia estudar muito, ter
perseverança. Mas no primeiro ano relaxei com os estudos.
Eu estava cansado, pois o período anterior havia sido de
muito sacrifício. Foi hora de dar uma relaxada.
Em meados daquele ano fui a Londrina devolver o jipe
que havia ganhado do meu pai, porque ele mais atrapalhava
do que ajudava dentro da rotina em São Paulo, precisava
de muita oficina. Um tempo depois, no meu aniversário
em setembro, meu pai me deu de presente um carro, um
Volkswagen, um “fusquinha” zero quilômetro. Ao recebê-lo,
senti-me envergonhado por ser relapso com os estudos. Foi
então que me comprometi a estudar para os exames finais.
Fiquei meio obsessivo, mas consegui tirar notas entre 9,5 e
10 nas provas. Foi um bocado de estudos.

A Escolha do Destino
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O PRIMEIRO ESTÁGIO: EXÉRCITO

F

iz meu primeiro estágio no Exército, em 1962, no final do segundo ano da graduação. Eu havia feito o
curso do CPOR e me candidatei ao estágio de três meses. Fui designado para estagiar no 2º GCan90, quartel de
artilharia antiaérea, localizado em Quitaúna, no município
de Osasco (SP). No dia previsto, apresentei-me logo cedo.
Como é norma em todo quartel, a tropa entrou em forma
para a apresentação ao comandante e hasteamento da bandeira. Terminado o ritual, todos os oficiais e estagiários aspirantes a oficial foram convocados para reunião no casino
dos oficiais. Nesse recinto foram feitas as apresentações e as
designações de local do estágio de cada um e o correspondente superior hierárquico. Fui designado para estagiar na
2ª Bateria. Meu superior era um capitão.
Terminada a reunião, acompanhei o capitão até o escritório da Bateria. Esse escritório tinha uma sala na entrada
com três mesas e ele me indicou em qual mesa eu ficaria. A
sala do capitão ficava na sequência dessa sala. Naquele dia
não me dirigiu a palavra e nos dias seguintes limitou-se a
me dar bom dia e boa tarde, sem falar mais nada.
Passados alguns dias, decidi falar com ele. Bati à sua
porta e ouvi que poderíamos conversar após o expediente,
no casino de oficiais. Era praxe os oficiais se encontrarem
ao final do dia no local. Lá, o capitão me conduziu a uma
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mesa afastada dos demais. Quando me deu a palavra, eu
disse que estava ali para aprender e que passados aqueles
dias o capitão não havia me dirigido a palavra, que o Exército estava me pagando um salário – uma remuneração boa,
equivalente ao salário inicial dos oficiais– e que não era justo com as Forças Armadas eu estar ocioso. Também não era
justo comigo perder meu tempo.
Tem pessoas que se sentem bem sem fazer nada e outras
que se incomodam muito ficando à toa. Foi o incômodo de
perder tempo que me moveu. Eu sempre achei que o tempo
é a coisa mais preciosa que temos, por isso fico bravo quando uma pessoa me faz esperar. Também procuro não deixar
ninguém esperando porque quem faz o outro esperar é um
ladrão de tempo. E ninguém tem o direito de roubar tempo
da sua vida.
Eu não havia decidido fazer estágio só pela remuneração, mas para aprender. E ali tive o exemplo extremo do
exercício da hierarquia.
Na ocasião da conversa, o capitão reagiu elevando o tom
da voz, disse que minhas palavras eram uma insubordinação e que eu poderia ser preso. Normalmente não respondo
rápido às provocações, mas naquele momento respondi que
preferia ser preso a continuar naquela situação, pois preso
pelo menos estaria com a consciência tranquila.
A resposta desmontou o capitão. Ele baixou o tom de
voz e pediu para desculpá-lo, pois estava muito estressado com um Inquérito Policial Militar (IPM), do qual era o
relator. Disse-lhe para me deixar ajudá-lo nesse trabalho.
Então, explicou-me que o IPM estava pronto, faltando apenas a Polícia Civil devolver a pistola do Exército que fora
apreendida na ocorrência, mas que todas as tentativas de
recuperar a arma tinham sido infrutíferas. Avisou, ainda,
A Escolha do Destino
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que já tinha pedido a prorrogação de prazo de entrega do
relatório, que estava prestes a vencer, sem que ele tivesse
recuperado a pistola.
Eu disse, então, ao capitão que iria buscar essa arma e
ficou combinado que ele prepararia um ofício solicitando
à polícia a devolução da pistola e me credenciando para
recebê-la. No segundo dia após nossa conversa, logo cedo,
vestindo minha farda de passeio, de posse do ofício e tendo
recebido as informações necessárias, dirigi-me à 4ª Delegacia da Polícia Civil (4ª DP) de São Paulo.
Atendido pelo delegado de plantão, fui informado que
a arma em questão tinha sido enviada para a 3ª DP. Nessa
delegacia, fui informado pelo delegado que a arma estivera
lá, mas que tinha sido remetida para a 5ª DP. Lá, a informação era de que a pistola tinha sido enviada para a 6ª DP.
O então delegado me disse que recebera a arma, mas que
havia devolvido para a 4ª DP, onde houvera a ocorrência.
Perguntei a ele quem era o chefe dos delegados e onde eu
poderia encontrá-lo.
Ele me contou que era o Dr. Coriolano Cobra e o gabinete dele ficava no Palácio da Justiça. Quando cheguei,
a sala de espera do gabinete do delegado chefe estava vazia e fui atendido pela sua secretária, que me perguntou o
assunto que eu desejava tratar com o Dr. Coriolano. Respondi que era sobre a falta de colaboração da Polícia Civil
de São Paulo para com o Exército Brasileiro. A secretária,
então, entrou na sala do delegado-chefe e voltou pedindo
para eu entrar.
Fui atendido por ele, que escutou minha reclamação
sobre o comportamento dos delegados. Não me respondeu
nada. Tirou o telefone do gancho e pediu à secretária que
ligasse para o delegado de plantão da 4ª DP e mandasse nos
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servir um café. Completada a ligação, avisou que queria a arma em no
máximo 15 minutos no seu gabinete
e, se fosse necessário, podia “abrir a
sirene”. Logo após, tomamos o café
e ficamos conversando. Não havia
diferença de farda entre quem fazia
CPOR e um oficial de carreira, que
tinha feito Academia. Ele perguntou
se eu tinha feito CPOR, respondi que
sim. Perguntei como ele percebeu e ele falou que tinha dois
filhos. Um já tinha feito CPOR e o mesmo estágio que eu
fazia. O outro filho estava cursando CPOR. Acredito que ele
me associou aos filhos.
A entrega da arma não demorou. Recebi a pistola, assinei o recibo correspondente e saí de lá com uma sensação
de vitória.
Depois dessa ocorrência, virei o queridinho do capitão.
Passou a me considerar capaz de resolver os problemas. Algum tempo depois a unidade fez um exercício de tiro real,
na Praia Grande, litoral de São Paulo. O quartel se deslocou
para esse local e ficou acampado por uma semana e meia.
O tenente que tinha a função de oficial de comunicação
do exercício de tiro saiu de férias para se casar. Por conta do
bom conceito que tinha com meu capitão, o coronel comandante do quartel me escolheu para substituir o tenente em
férias, durante os exercícios. Nesse período, comandava de
dez a quinze subordinados que operavam a central telefônica e a estação de rádio e transportavam mensagens escritas
dentro do acampamento. Foi minha primeira experiência
na chefia de pessoas, com a qual aprendi bastante.

Dr. Coriolano Cobra:
lição de resolução
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O jovem oficial: muitos aprendizados no primeiro estágio no Exército
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MERCEDES-BENZ

N

a FEI, era comum as empresas enviarem convites
para os estudantes fazerem estágios, porque na
época havia muita procura por engenheiros. Não
era obrigatório, mas eu quis fazer estágios porque tinha um
conceito de que a experiência nos tiraria da posição de alunos e nos prepararia para a vida profissional.
Nas férias de final de ano, em 1963, fiz estágio no setor de
usinagem da fábrica Mercedes-Benz. No dia da apresentação
havia mais uns 20 estudantes de engenharia inscritos para
fazer estágio. Fomos recepcionados pelo pessoal de Recursos
Humanos que nos explicou que, dentro da filosofia alemã,
havia etapas: começaríamos como operadores de máquinas,
depois avançaríamos para a função de preparadores de máquinas e só depois seríamos promovidos de função, para o
escritório, conforme fôssemos dominando o trabalho.
Havia sobre a mesa macacões que deveríamos usar e nos
avisaram que no início usaríamos os vestiários e almoçaríamos no refeitório dos operários. Quando dominássemos
a operação de todas as máquinas do setor para o qual seríamos designados e fôssemos capazes de fazer a preparação
das mesmas, então receberíamos um guarda-pó, seríamos
transferidos para o escritório e mudaríamos de refeitório.
Metade dos candidatos desistiu do estágio alegando que
se preparavam para serem engenheiros e não metalúrgicos.
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Decidi prosseguir e estabeleci a meta de chegar ao escritório.
Fui designado para estagiar na seção de usinagem do bloco e cabeçote de motor e semieixos traseiros do caminhão. O
gerente do setor de usinagem era um alemão com sobrenome
italiano: Matiolli. Iniciado o estágio nessa seção, constatei
que os operários que trabalhavam ali tinham que produzir
semanalmente a quantidade de peças programada e, se não
conseguissem, teriam que trabalhar na manhã de sábado. Se
cumprissem a programação até sexta-feira, não tinham que
trabalhar no sábado, recebendo as horas desse dia.
Devido à forma de remuneração, os operários da Mercedes não queriam correr o risco de atrasarem a produção
e terem que trabalhar no sábado de manhã. E, por isso,
não tinham tempo de dar as informações aos estagiários e
muito menos deixá-los operar as máquinas. Como é muito comum no grupo ter uma boa alma, um dos operários
se dispôs a me ensinar operar a sua máquina. Aprendida a
operação que ele fazia, me coloquei à disposição para operar
o equipamento quando ele precisasse se afastar para ir ao
banheiro, “fumódromo” ou por um outro motivo qualquer.
Os outros operários, percebendo que ele havia ganhado um
ajudante, passaram todos a querer me ensinar.
Passei a estender minha jornada, ficando na fábrica nas
duas horas em que os operários faziam horas extras e os
estagiários estavam dispensados. Houve oportunidades
em que dei cobertura a operadores que não podiam fazer
as duas horas extras no dia e eu os substituí para que não
tivessem que trabalhar no sábado.
Ao mesmo tempo em que estagiava como operador de
máquinas, eu ia aprendendo a fazer a preparação delas. Com
aproximadamente três semanas, procurei o gerente de usinagem para dizer que já dominava a operação de todas as
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máquinas e ele pediu para um auxiliar me testar. Fui aprovado.
Após esse teste, em mais duas semanas, voltei a procurá-lo e disse que também já dominava a preparação de todas as máquinas. Como da última vez, ele se surpreendeu
pela rapidez com que aprendi. Passado no segundo teste, fui
promovido para o escritório desse setor onde, além do gerente alemão, trabalhavam uma secretária e quatro técnicos
brasileiros, formados no Senai.

Na fábrica da Mercedes-Benz, o desafio de solucionar problemas
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Recebi um guarda-pó branco e passei a frequentar
o refeitório dos funcionários de escritório. No primeiro
dia nesse novo ambiente, perguntei ao Matiolli qual seria
meu trabalho ali e ele me respondeu que ainda não sabia,
pois era o primeiro estagiário a conseguir ser transferido
ao escritório. Sem saber o que fazer comigo, perguntei
se ele tinha algum problema não resolvido. Ele pensou
um pouco e contou que tinha um problema antigo com o
setor de planejamento, que lhe passava o número de horas mensais da mão de obra, em que o efetivo era sempre
maior que o previsto. O gerente acreditava que havia erro
nesse cálculo, mas o planejamento insistia em confirmar
que estava certo.
Eu lhe disse que poderia fazer a verificação destes cálculos. Procurei o técnico do planejamento e expliquei que eu
precisava da memória de cálculo da determinação da previsão de horas/homem para uma verificação do cálculo feito.
Essa pessoa foi muito sarcástica comigo, dizendo que não havia memória de cálculo disso, pois toda a previsão saía direto
do computador da companhia, com a alimentação sobre os
dados dos caminhões programados para serem fabricados no
mês. Ele até questionou se não era muita pretensão para um
estagiário querer verificar um cálculo de planejamento.
Fiquei meio perdido com a resposta, mas ainda assim
lhe pedi emprestado um cronômetro. Voltando ao escritório da usinagem, perguntei ao meu chefe em que seções
ocorriam os excessos de horas e ele me respondeu que em
apenas uma: a de “miscelânea”. Davam esse nome a uma
seção que usinava um grande número de peças muito pequenas. Cada máquina da seção fazia uma variedade de
peças, sendo, por isso, muito grande o número semanal de
preparações de uma mesma máquina.
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No último período da faculdade, antes do estágio, eu
tive a disciplina de Estatística. Portanto, tinha bem fresco
os conceitos desta matéria. Decidi medir todos os tempos
de fabricação de todas as peças, dentro da programação
do mês em curso e, também, todos os tempos de preparação. Tudo dentro dos conceitos estatísticos para não gerar
distorções. Quando comecei o trabalho, também decidi ir
escrevendo uma memória de cálculo, usando a codificação
das peças e das máquinas.
Três semanas depois, tinha em mãos a média de tempo
de cada atividade. Estudando os dados, constatei que o total
de horas para a fabricação das peças, excluídas as horas de
preparação das máquinas, era ligeiramente inferior ao número proposto pelo planejamento.
Fiquei alguns dias remoendo esses dados, o que levou ao
seguinte raciocínio: o que a usinagem teria que fazer para não
ter estouro de horas? A usinagem não poderia gastar horas
com preparação de máquinas! Para não gastar horas com preparação, do que precisava a seção? Ter uma máquina para a fabricação de cada peça. Mas a realidade brasileira não era essa.
A partir daí, foi possível formular a hipótese de que o
programa do computador para essa seção não fora atualizado para as condições brasileiras quando veio da Alemanha.
Lá, com uma fábrica muito maior, devia ser mais econômico ter uma máquina para cada peça.
Procurei meu chefe e tentei explicar minha teoria, mas
ele não quis escutar. Pediu que eu explicasse ao técnico do
planejamento, mas ele também se esquivou de me ouvir,
alegando que não tinha tempo a perder.
Voltei ao meu chefe, expliquei a situação e sugeri que ele
conseguisse uma reunião com o gerente do planejamento.
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No dia seguinte, em reunião com participação do meu chefe, do gerente do planejamento e do técnico do planejamento, comecei minha fala explicando os cuidados que tivera
para determinar os tempos de fabricação e de preparo das
máquinas. O técnico quis interromper minha explanação
logo no início e o alemão, gerente do planejamento, avisou
que primeiro iriam escutar e depois falariam.
Expliquei minha teoria sobre o problema e entreguei
um resumo das medições feitas. O gerente do planejamento disse que iriam verificar e dariam uma resposta. Alguns
dias depois meu chefe estava eufórico porque o planejamento havia confirmado que minha hipótese estava correta. O
programa do computador estava errado.
Com esse resultado passei a ser totalmente aceito no
escritório da usinagem como um dos seus membros. Nesse período, eles organizaram uma pescaria no litoral e me
convidaram para acompanhá-los. Pude conviver um final
de semana pescando com eles. Quando estava próximo o
fim do meu estágio, o meu chefe me informou que tinha
encaminhado pedido à diretoria para que meu estágio passasse a ser permanente. Não fiquei muito feliz com a notícia, pois não gostei daquele tipo de trabalho e pretendia ter
outras experiências. Felizmente, passados alguns dias, ele
avisou que seu pedido não fora aprovado pela diretoria.
Quando me despedi do Matiolli, ele me disse que eu era
talhado para trabalhar em produção e que ele gostaria que
eu fosse trabalhar na Mercedes-Benz quando me formasse.
Depois de formado, recebi uma carta da Mercedes me convidando para conversar sobre emprego. Ao final dos dois
anos seguintes recebi o mesmo tipo de carta, mas nunca
cogitei retornar.
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ULTRAGAZ

N

o início de 1964, junto com um colega de faculdade, o Antonio Carlos Kfouri, comecei meu estágio
na Cia Ultragaz. Na recepção aos estagiários, o gerente de Recursos Humanos fez a apresentação e ressaltou
que a empresa valorizava muito a inovação, citando sugestões feitas por estagiários e adotadas pela Companhia.
Nós dois fomos designados para estagiar no Depósito 1,
que era a planta localizada em Santo André, onde era feito
o envasamento de botijões de gás liquefeito de petróleo. No
mesmo terreno funcionava uma metalúrgica que fabricava
equipamentos específicos de envase de gás para a Ultragaz e
também fornecia para outras empresas.
O gerente do depósito era um engenheiro mecânico
relativamente jovem. No início do estágio soube que um
grande desafio em pauta na Companhia era aumentar a
precisão das balanças usadas no enchimento dos botijões.
Na época, ainda não existiam as balanças eletrônicas, somente as mecânicas.
Não me lembro exatamente a precisão existente na época, mas admitindo que ela fosse mais ou menos 100 gramas,
tinha-se que regular a balança para o peso de 100 gramas a
mais do peso especificado para que, na pior das hipóteses,
o botijão saísse com 13,5 kg e, na melhor das hipóteses, com
peso de 13,7 kg. Havia fiscalização da ANP (Agência Nacional
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do Petróleo), sujeitando o engarrafador a sofrer penalidades
se o botijão ficasse abaixo dos 13,5 kg.
Fazia parte da minha função de estagiário atender,
mensalmente, o fiscal da Agência e acompanhar as pesagens das amostras escolhidas por ele. Eram pesados individualmente 20 botijões, dez retirados da linha de envase e,
os outros dez, do estoque. As pesagens eram passadas para
um impresso próprio da ANP, da qual uma via ficava arquivada no depósito. As pesagens dos botijões sempre ficavam
dentro da faixa de precisão da balança, na média de 13,6 kg.
O preço do gás era tabelado e a Ultragaz não podia
cobrar as 100 gramas excedidas que eram colocadas no
botijão. Considerando todos os botijões engarrafados em
todos os depósitos da Companhia, o valor dessa perda
era expressivo. Por isso o desejo de desenvolver balanças
mais precisas.
Um dia, acompanhando o fiscal nas pesagens, que eram
demoradas por serem individuais, avaliei que essas pesagens seriam mais rápidas se a verificação do peso fosse pela
média, através de um controle estatístico do peso do botijão. Resolvi, então, ver a regulamentação da fiscalização da
ANP sobre este controle de peso.
Lendo a legislação a respeito, observei que constava mais ou menos isso: “a engarrafadora não poderá se
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beneficiar, deixando de colocar no botijão a quantidade especificada de gás, sujeitando-se....”. Li várias vezes aquele
trecho e concluí que a legislação impedia que a engarrafadora se beneficiasse, mas não dizia nada sobre a obrigação
do peso de cada botijão ser igual a 13,5 kg ou maior. Avaliei
que se fosse feito um controle estatístico e ficado constatado
que, na média, o peso ficasse em 13,5 kg, a engarrafadora
não estava se beneficiando e estaria atendendo à legislação.
Perguntei-me se a Ultragaz já não havia questionado a
fiscalização da ANP sobre o assunto, pois para mim estava
bem explícito que o controle de peso pudesse ser estatístico.
Também pensei que não era possível que ninguém tivesse
visto a legislação e chegado à mesma conclusão que eu: de
que as perdas poderiam ser eliminadas em uma simples
mudança dos procedimentos da fiscalização.
Então pensei que poderia estar inventando a roda, mas
se o erro da fiscalização não fora percebido por ninguém,
a sugestão de questionar a fiscalização poderia resolver
o problema da precisão das balanças sem nenhum custo.
Fiz todos os cálculos estatísticos a partir dos resultados
das pesagens no período de um ano feitas pela fiscalização, determinando a média das pesagens, a variância, o
gráfico e etc.
Com base na produção anual daquele depósito e do adicional de peso que a Companhia era obrigada a colocar em
cada botijão, fiz o cálculo da quantidade do gás que a empresa perdia anualmente. Multipliquei a quantidade de gás
perdida pelo preço de venda e cheguei ao valor da perda
monetária anual naquele depósito.
Finalizei o trabalho fazendo a sugestão para que o departamento jurídico da Ultragaz questionasse a ANP, alegando o prejuízo que a Companhia tinha em função de
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critério de fiscalização adotado e propondo o controle pelo
peso médio e não de botijão por botijão. Nessa sugestão, eu
ainda dizia que se a ANP não alterasse a forma de controlar
o peso, a empresa, a meu ver, poderia processar a agência e
solicitar o ressarcimento das perdas juridicamente.
Terminado o trabalho manuscrito, entreguei-o ao gerente do depósito. Passados alguns dias perguntei se tinha
lido o trabalho e ele me respondeu que não tivera tempo.
Alguns dias depois, perguntei outra vez e ele respondeu
agressivamente que ainda não tinha lido. Achei melhor não
mais tocar no assunto.
Passados uns 30 dias, fui convocado para me apresentar no escritório central. Compareci ao RH no dia e hora
marcados e fui atendido pelo gerente do departamento, que
me avisou que a diretoria havia decidido me oferecer uma
promoção de estagiário para trainee, desde que eu aceitasse
duas condições: compromisso de trabalhar na Companhia
depois de formado e aceitar eventual transferência para outra cidade. E me explicou que eu passaria por todas as áreas
da Ultragaz até me formar.
Eu perguntei por que estava sendo promovido e ele me
disse que era um pedido do meu chefe. Contou também que
meu chefe estava com a bola toda com a diretoria. Perguntei o motivo e ele revelou: “você não está sabendo que ele
resolveu o problema das perdas do gás devido à imprecisão
das balanças?”. Depois disse que meu chefe havia feito uma
sugestão que resolveu o problema. Nisso tocou o telefone,
ele me disse que tinha que passar uma informação rápida
para o diretor e avisou que continuaríamos em seguida.
Perguntei se ele tinha uma cópia do trabalho do meu chefe
e se poderia me emprestar para eu ler enquanto atendia o
seu diretor. Ele abriu uma gaveta e entregou o tal relatório.
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FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES

Era exatamente o meu trabalho, datilografado e encadernado de forma mais apresentável, apenas atualizado com a
quantidade de botijões envasados, considerando todos os
depósitos da empresa.
Constatei, então, que o meu chefe havia roubado minha
sugestão, pois ele aparecia como autor único do trabalho.
Ele poderia ter me colocado como ajudante na elaboração
do trabalho, mas nem isso fez. Quando o gerente do RH
voltou à sua mesa, eu disse que depois de formado iria trabalhar com meu pai e por isso não poderia aceitar o convite.
Na ocasião, fiquei com a sensação de que ele queria comprar o meu silêncio com uma promoção. Fiquei indignado
com tal proposta e não achei certo aceitar. Por outro lado,
decidi não denunciá-lo porque não me pareceu importante.
E, também, nunca fui de confronto com as pessoas. Avaliei
que era preferível sair da empresa, parar o estágio. Pedi o
meu desligamento e comentei com meu colega de faculdade,
que também decidiu sair.
Eu perdi o entusiasmo pela companhia em virtude do
comportamento do meu chefe. A Ultragaz era uma empresa
bem aberta, estava em crescimento, o ambiente de trabalho era bom. Tinha todas as características de uma empresa
ideal para você trabalhar. Mas o comportamento do meu
chefe me desiludiu.
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E

u e o Antônio Carlos, recém-saídos da Ultragaz,
soubemos que a Fábrica Nacional de Motores (FNM),
que produzia caminhões e era sediada em Petrópolis, estava selecionando estagiários para o departamento de
compras, que ficava em São Paulo. Na época era uma empresa estatal que, posteriormente, foi privatizada e passou a
fabricar os caminhões Iveco. Fizemos contato e fomos até
Petrópolis para testes e entrevistas.
Fomos admitidos como funcionários, com trabalho de
meio expediente, na função de ativadores de compras. Cabia a nós acompanhar a fabricação das peças compradas dos
fornecedores, para assegurar que não houvesse interrupção
nas entregas e, assim, garantir o funcionamento da linha de
montagem dos caminhões. Eu fiquei responsável pelo acompanhamento das compras de peças usinadas e de borracha.
Iniciamos em meados de 1964, pouco depois da instauração do Governo Militar. O diretor industrial da empresa,
ao qual eu estava subordinado, era um militar reformado,
assim como o gerente do departamento de compras, em São
Paulo, que era um coronel. Meu chefe direto era um engenheiro mecânico argentino, chamado Juan, que também
tinha uma empresa de caminhões que transportavam areia
extraída no Vale do rio Paraíba, destinada à construção
civil na cidade de São Paulo.
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A FNM tinha um funcionamento típico da maioria das
estatais, com baixa eficiência. Quando iniciei esse estágio,
os militares estavam tentando aumentar a eficiência da
empresa. O meu chefe ficava muito ausente do trabalho,
sempre resolvendo problemas dos seus caminhões. Então,
conforme fui dominando o trabalho e com as constantes
ausências dele, assumi funções que eram de sua responsabilidade, sem que ele mostrasse qualquer preocupação com
isso. Pelo contrário, ficava cada vez mais afastado. Eu precisava reportar por escrito à fábrica se as providências para
o fornecimento das peças estavam sendo tomadas e deixava
uma cópia em sua mesa, que raramente era lida.
Depois de um ano e meio trabalhando na FNM, me formei e decidi voltar para Londrina. Como era registrado, um
mês antes do meu desligamento entreguei minha carta de
demissão. Logo depois, recebi um telefonema do diretor industrial me informando que queria conversar comigo antes
do desligamento, e propôs uma data para eu ir a Petrópolis.
A fábrica pagou todas as minhas despesas com passagens
aéreas e hotel. Fui atendido pelo próprio diretor, que comunicou que a fábrica tinha muito interesse que eu desistisse da demissão. Ele ressaltou que se eu decidisse ficar teria
uma ascensão muito rápida na empresa devido aos planos
futuros.
Mais uma vez usei a justificativa de que planejava trabalhar com meu pai. Pela primeira vez na minha vida escutei
a expressão de que as portas da empresa sempre estariam
abertas para mim. Foi meu último estágio. O meu colega de
faculdade continuou na empresa e em pouco tempo ascendeu à gerência do escritório de São Paulo.
O motivo maior de não continuar trabalhando na FNM
era a vontade de querer voltar para Londrina.
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Mesmo com promessas de crescimento na
FNM, Ézaro decide voltar a Londrina
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O SIGNIFICADO DOS ESTÁGIOS

D

epois de muitos anos, quando comecei a ser convidado para dar palestras sobre empreendedorismo,
fui analisar os estágios. Na época, eu não pensava
nisso, mas a gente vai agindo, absorvendo e penso que os
estágios me deram a oportunidade de fazer, ousar e aceitar
desafios, o que me ajudou na vida profissional.
Eu passei por diversas fases e empresas com diferentes
hierarquias. No Exército era uma estrutura mais rígida. A
Mercedes também tinha um perfil mais rígido. Já na FNM
não tinha hierarquia nenhuma, eu praticamente era subordinado a ninguém, não tinha chefe. O perfil da Ultragaz
estava mais de acordo com o que eu achava bom. Isso, por
exemplo, me deu calibragem em termos de qual hierarquia
uma firma tem que ter: forte como o Exército ou nula como
a Fábrica Nacional de Motores?
É um raciocínio de hoje, na época não tinha essa consciência, mas meus valores já estavam bastante presentes nas
minhas experiências como estagiário. No caso da Mercedes-Benz, por exemplo, quando metade dos inscritos desistiu, eu fui perseverante. Quando tive dificuldades com
os operários que não queriam me deixar operar a máquina
para não atrasar a produção, procurei ser útil. Quando fiz
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o levantamento todo com cuidado, pondo os códigos das
máquinas, os códigos das peças, fui escrevendo um cálculo,
fui escrevendo a memória de cálculo, fui explicando como
eu calculei, eu fiz bem feito.
Na Ultragaz me dediquei, me preocupei em melhorar
as coisas. Quando você simplesmente cumpre a obrigação
e não pensa no assunto, não está fazendo bem feito. Eu fui
dedicado, mas senti um problema de ética do meu chefe, o
que me marcou muito.
Na Fábrica Nacional de Motores, olhando hoje, como
teve essa mudança de governo, os militares haviam assumido
em abril, acho que o pessoal estava desanimado, conscientes
de que poderiam ser dispensados, não se envolviam. Mas lá,
mesmo nessa situação, eu fiz tudo que podia bem feito.
No Exército também busquei ser útil. Por exemplo,
quando me propus a buscar a arma para o capitão. Era um
desafio para mim, mas queria ser útil para ele. Havia uma
hierarquia muito rígida, mas para a natureza do trabalho
deles acho até conveniente. Em um combate de guerra é
muito importante ter essa hierarquia. É conveniente para o
tipo de atividade.
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MEU PRIMEIRO TRABALHO

F

ormado, voltei para Londrina. Trabalhei durante
uns seis meses com o meu pai. Foi um tempo para
esperar e ver qual caminho seguiria. Outra coisa que
fiz assim que cheguei à cidade foi me associar ao Clube de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Londrina, que
hoje é apenas Clube de Engenharia e Arquitetura (CEAL) e
tem mais de dois mil sócios. Na época a entidade tinha uns
35 associados, era um clube pequeno que reunia profissionais que trabalhavam na Prefeitura, na Empresa Elétrica de
Londrina, que ainda existia, no serviço autônomo de água,
e alguns tinham empresas. Comecei a conviver com os
engenheiros da época e me mostrei como novo engenheiro
na cidade. Então surgiu um convite para ser diretor técnico
em uma incorporadora e construtora que estava desativada.
A empresa chamava-se Alvorada S.A. Imóveis e Construção e o dono era um médico. Na época havia dois prédios
parados e a empresa poderia ser reativada se conseguíssemos
financiamento pelo Banco Nacional da Habitação (BNH),
que recentemente abrira uma modalidade de financiamento para construtoras produzirem unidades habitacionais.
Um dos prédios tinha 12 pavimentos – três comerciais e o
restante residencial. Ele havia feito os três primeiros, mas
faltava o restante. O segundo empreendimento estava com
a alvenaria pronta. As obras estavam paradas por causa da

50

forte crise econômica do período, que levou o empresário e médico a desativar a construtora. Com a abertura de
financiamento pelo banco, ele viu a possibilidade de reativar a empresa.
Antes de aceitar a oferta, questionei se não haveria nenhuma interferência na área técnica e, também, se seriam
cumpridas as normas da CLT (Consolidação das Leis de
Trabalho). Na época, devido à precariedade de fiscalização
do INSS e do Ministério do Trabalho, era muito comum as
construtoras trabalharem com parte dos empregados registrada e a outra sem registro. Eu avisei a ele que não concordava em trabalhar com empregados sem registro, teria que
ser tudo de acordo com a legislação. Também condicionei
não haver interferência nas questões técnicas. Asseguradas
essas questões, aceitei o convite. O salário era bom e eu ainda teria a participação de 10% do capital da empresa.
Sabia que teria um desafio muito grande pela frente, pois não tinha nenhuma vivência em construção civil.
Estava sempre com os olhos na indústria, até então. Eu
havia tido as disciplinas de construção civil na faculdade,
mas só tinha conhecimento teórico da área, como calcular
uma estrutura, por exemplo. Porém, como executar uma
obra, no dia a dia, não tinha. Fazer uma coisa que nunca
havia feito era um desafio para mim.
O primeiro passo era fazer o projeto para solicitar o financiamento ao BNH, no qual teria que constar apresentação
de todos os elementos usuais, como projetos de construção
aprovados, orçamentos, cronogramas e viabilidades econômicas dos empreendimentos, entre outros. Eu nunca tinha
nem visto um orçamento, um processo de financiamento de
uma construtora. Perguntei para o dono da construtora se
não seria possível conseguirmos uma cópia de um processo
A Plaenge
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Edifício Tuparandi: a primeira experiência na construção civil ao ingressar na Alvorada
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junto ao banco e ele avisou que a instituição havia acabado
de soltar as normas, que aquilo ainda não estava em prática,
era uma nova linha de financiamento do banco. Ou seja,
teria que começar do zero.
Como não possuía experiência alguma, comecei a perguntar no Clube de Engenharia, aos profissionais, sobre
como costumavam orçar obras, mas sem demonstrar que
não sabia. Fazia perguntas gerais. Também comecei a ver as
normas do banco. Tive que superar o desafio de montar os
processos, tendo em vista minha inexperiência na construção civil e, ainda, não dispor de um modelo para me basear.
Nessa época eu trabalhava umas 15 horas por dia para organizar esses documentos. Um deles era para a execução do
prédio de 12 andares, com 48 apartamentos, sendo quatro
por andar. E o outro era para a construção de 100 casas com
área de 55 metros quadrados. Não eram casas populares.
São casas no Parque Alvorada, localizado atrás do Shopping
Com-Tour, em Londrina, que por coincidência fica na frente
de onde é hoje a sede administrativa da Plaenge.
Com a ajuda de um contador, que revisava os cálculos
que eu fazia, e de uma secretária, que datilografava o trabalho, em três ou quatro meses foi possível protocolar os
dois pedidos de financiamentos no BNH. Foram o segundo
e terceiro pedidos de financiamento, daquela modalidade,
registrados no banco. Ambos os pedidos foram aprovados,
sem qualquer ressalva. Apesar de não conhecer o processo
de construção civil de montar processo, eu fiz num prazo
relativamente curto, sem muita gente para ajudar.
Veio então o segundo desafio, que era estruturar uma
equipe de construtora, sem nunca ter entrado no escritório
de uma empresa do ramo. Como não tinha essa experiência,
acabei estruturando do jeito que eu achava certo. E, apesar
A Plaenge
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de toda minha inexperiência, as obras foram executadas
com custos e cronogramas dentro do planejado.
Antes da aprovação dos projetos de financiamento havia
só o contador, a secretária e um office boy que já eram da
empresa. O médico, dono da construtora, também trabalhava com loteamentos, então já tinha um pequeno escritório no edifício Alaska, em Londrina. Depois que o BNH
aprovou os projetos, a empresa mudou para uma casa na
rua João Cândido. Era uma casa grande, que foi modificada
para receber o escritório.
Para realizar os projetos, a equipe que começou somava
quatro pessoas: eu, o contador, a secretária e mais um comprador que foi contratado. Com o tempo fomos crescendo,
contratamos desenhistas, mais um engenheiro e chegamos
a umas dez pessoas na área técnica. Nos canteiros de obras,
chegamos a ter 400 trabalhadores. Eu contratava os mestres
de obras, que eram pessoas experientes, e eles contratavam
o pessoal que trabalhava nos canteiros. Acontecia, às vezes,
de mestres de obras me perguntarem sobre alguma coisa
relativa à construção e eu não saber exatamente o que era.
Então eu respondia com outra pergunta. Por exemplo, lembro-me de uma primeira pergunta em que o mestre de obra
me perguntou como eu queria as formas das vigas de concreto e eu perguntei o que sugeria. Ele me respondeu que
faria o escoramento a cada 80 centímetros e gravatas a cada
25 centímetros e eu lhe disse que fizesse conforme pensou.
Continuei fazendo esse tipo de pergunta ao longo da
vida e, quando a pessoa respondia de uma forma diferente,
eu comparava a solução dela com a que eu tinha. Se a proposta apresentada fosse melhor, eu aprovava. Ao contrário,
se a minha fosse mais eficiente, eu tentava convencê-la. De
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certa forma, essa estratégia provocava maior envolvimento
das pessoas na execução.
Quando alguém executa a tarefa do seu jeito, tem mais
facilidade e se sente mais participativo. Então, sempre usava
essa estratégia e tenho a impressão que isso ajudou na formação do espírito de equipe.
Se de um lado eu não conhecia obras civis, por outro eu
procurava aplicar na construção os conceitos de indústria
que eu havia aprendido. Na época em que foi iniciado o conjunto de casas no Parque Alvorada, por exemplo, os construtores costumavam formar uma equipe que tocava a obra
de uma casa toda, desde as fundações até o final. Dentro
dos processos, isso tinha o objetivo de controlar os custos,
pois se tinha uma verba de mão de obra para construir uma
casa, o construtor pagava à equipe o valor que estava orçado.
Em vez de usar esse processo, eu avaliei que seria melhor
montar uma linha de produção e formei diversas equipes:
uma fazia a locação da casa, outra vinha atrás fazendo fundações e assim por diante. Eram equipes especializadas
em serviços específicos que faziam parte da construção.
Passavam “n” equipes para terminar a casa, mas à medida que repetiam o serviço, faziam melhor e mais rápido, o
que proporcionava economia na obra. Na construção civil
eu sempre procurava aplicar os conceitos de indústria para
melhorar a produtividade.
Penso que isso refletiu ao longo dos anos. Alguns profissionais que vêm de fora comentam que a Plaenge é uma
empresa diferente na estruturação. Acho que foi em função
disso: como eu não tinha estagiado em nenhuma construtora, acabei estruturando do jeito que eu conhecia da área
industrial.
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Depois desses dois projetos, fizemos outro financiamento com o BNH para mais 120 casas no Parque Alvorada. Eram residências maiores, com 71 metros quadrados.
Havia a tendência de o banco fechar financiamentos para
mais obras de incorporação, então comecei a procurar outras obras fora da incorporação. Participamos e ganhamos
algumas concorrências. A empresa passou a executar obras
para o SAS – Serviço Autônomo de Saneamento de Londrina, para a Sanepar e para o Banco do Brasil. A construtora
cresceu com as obras financiadas e com outros projetos. Foram três anos e meio, até o início de 1970.
No início desse ano, a empresa sofreu uma fiscalização
da Receita Federal, motivada por uma denúncia de sonegação fiscal. Um dos auditores da Receita Federal, envolvido nesta fiscalização, era amigo do meu pai e confidenciou
para ele que tinham constatado um desvio de receita da
empresa praticado pelo dono. Essa constatação implicava
em uma autuação da empresa e também dos seus diretores.
Sabendo que eu não estava envolvido nessa sonegação, esse
amigo sugeriu que eu renunciasse ao cargo de diretor antes
da autuação.
Imediatamente pedi meu afastamento da empresa. Na
sequência, o dono da empresa publicou no jornal Folha de
Londrina um comunicado dizendo que eu não era mais o
diretor e que a empresa não se responsabilizaria por quaisquer atos que eu viesse a praticar em nome dela. Com isso,
ficou pública minha saída e eu me lembro de ter recebido
muito apoio dos amigos do Clube de Engenharia.
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INÍCIO DA PLAENGE

A

ssim que saí da empresa, recebi duas ofertas de
trabalho, ambas de engenheiros donos de construtoras. Um deles me propôs uma sociedade
meio a meio e o outro não chegou a especificar a forma de
trabalho pretendida. Eu não conhecia intimamente nenhum
dos dois. Lembrei do dito que falava meu pai: “para conhecer uma pessoa era preciso casar-se ou ser sócia dela”. Por
isso, não aceitei nenhum desses convites.
Quando saí da Alvorada, a grande maioria da equipe
que trabalhava comigo mostrou disposição para me acompanhar aonde eu fosse.
Ainda, antes do meu desligamento da empresa, estava
desenvolvendo o projeto de construção de uma gráfica, a
Brasil Gráfica. O dono era uma pessoa jovem, que havia
herdado do pai essa empresa. Assim que soube do meu desligamento, me avisou que faria a obra comigo, qualquer que
fosse a construtora em que eu trabalhasse. Nessa época eles
tinham comprado uma máquina offset, seria a primeira a
ser instalada em Londrina, e precisavam construir uma
gráfica adequada para trabalhar com esse equipamento.
Ele tinha contratado um profissional formado na Escola de
Belas Artes de São Paulo, o Cleto de Assis, para orientar
a construção desse prédio. Foi com ele que me sentei para
decidir o que seria necessário para trabalhar com offset e
A Plaenge
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fomos montando um layout da futura construção. Quando
saí da Alvorada, o projeto da gráfica já tinha sido feito e
estava aprovado pela Prefeitura.
Naquele momento pensei: tenho pelo menos um cliente
para iniciar uma empresa, tenho uma equipe de trabalho à
disposição. Decidi então criar uma construtora. Mas visualizava um tipo de construtora diferente e, por esse motivo,
achei que seria melhor começar do zero.
Eu não tinha capital nenhum. No entanto, não queria
ser sócio ou trabalhar para outro porque já havia vivido
uma decepção em minha primeira experiência e não queria passar por outra. Além disso, eu visualizava um tipo de
construtora diferente, não sei se o sócio iria concordar com
aquilo que eu sonhava.
Pensei que essa empresa, vou dizer nos termos de hoje,
seria ética. Antigamente falávamos em honestidade. Pensei
que seria ética com seus clientes, com seus funcionários e
com a sociedade, cumprindo toda legislação fiscal e trabalhista. Dessa forma eu teria um bom ambiente de trabalho,
como sempre sonhara.
Lembrei da questão dos empregados sem registro e considerei que talvez a empresa não seria competitiva porque
pagaria tudo como estava na legislação, ao contrário do que
era comum na época. Como seria competitiva fazendo tudo
de acordo com a lei? Pensei que esse seria mais um desafio.
Naquele momento avaliei que essa construtora teria que
trabalhar com planejamento para poder ser mais eficiente e
assim compensar o pagamento de todos os encargos. E tudo
precisaria ser feito com muita qualidade, em acordo com as
normas de engenharia. Veio daí o nome Plaenge: planejamento com engenharia.
Comuniquei aos sócios do Clube de Engenharia que
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estava montando uma empresa. Um engenheiro que era
secretário de obras em Cambé, na Região Metropolitana
de Londrina, me disse que eles fariam uma tomada de preço para a construção de duas pontes no município e que
mandaria uma carta-convite para mim. Um colega estava
fazendo o projeto de uma casa e também indicou a nova
construtora para executar a obra. E pegamos a obra de mais
uma casa. A Plaenge começou com a construção da gráfica,
das duas pontes em Cambé e dessas duas casas.
Outro engenheiro tinha uma sala pequena no Edifício
Alaska, de uns 18 metros quadrados, e ofereceu para alugar.
O banheiro ficava no corredor. Eu avisei que não tinha dinheiro, estava começando, mas ele manteve a oferta e disse
que eu poderia pagar o aluguel quando pudesse. O vizinho
dessa sala era um dentista que trabalhava pouco ali e ofereceu uma extensão do telefone dele. Na época custava muito
caro ter uma linha telefônica. Um mestre de obra da Alvorada, que tinha trabalhado como empreiteiro durante certo
período, me ofereceu emprestado para começar a empresa
alguns equipamentos que tinha guardado em casa: betoneira, serra circular, vibrador de concreto e carrinhos.
Eu fui ao Banco do Brasil e fiz um empréstimo com
prazo de pagamento de 90 e 120 dias. Meu pai avalizou o
financiamento. Não pedi dinheiro emprestado para ele
porque queria ser o mais independente possível. Paguei a
dívida com os primeiros faturamentos da empresa e consegui regularizar o aluguel da sala depois de seis meses.
Quando iniciei, como eu não tinha capital nenhum,
propunha aos clientes fechar o contrato em regime de
administração: o cliente fornecia o dinheiro para comprar
materiais e mensalmente eu faturava o custo de mão de obra
e uma taxa de administração. Assim eu não dependia de caA Plaenge
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Roberto Melquíades:
primeiro funcionário
da Plaenge e hoje
diretor da empresa
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pital de giro para iniciar nem pegava
dinheiro adiantado sem vinculação
com o cliente.
A empresa começou assim, sem
recurso nenhum. No início, contratei o
Carlos Roberto da Silva Melquíades –
hoje diretor da empresa –, que era um
jovem de 18 anos. Foi ele quem fez o
primeiro contrato social e foi o primeiro e único funcionário administrativo
durante o primeiro ano da Plaenge. O
Roberto era um “faz-tudo”: comprava, lançava e preparava as contas dos
clientes. Éramos no escritório eu e ele.
O Alvanir Cirino dos Santos, topógrafo da Alvorada, veio
trabalhar conosco tempos depois. Ele fazia as locações e era
uma espécie de fiscal de obra, passava nas construções todos
os dias para ver se tinha algum problema, algum empregado
para ser admitido ou dispensado, pegava os documentos. Era
o contato do escritório com as obras.
Quando saí da Alvorada, o Alvanir me procurou e disse
que gostaria de trabalhar comigo. Isso foi logo no início da
Plaenge. Falei que não tinha condições financeiras de contratá-lo, pois a empresa estava iniciando e não poderia pagar o
salário que ele ganhava. Mas ele propôs trabalhar pela metade do valor. Ele acabou sendo admitido uns seis meses depois
até eu poder pagar o salário integral para ele. O Alvanir trabalhou alguns anos com a gente. Ele dizia que ficaria conosco
até que a firma pegasse um rumo e depois mudaria para o
Mato Grosso. E assim ele fez. Mudou para Cuiabá e sempre
foi nosso amigo, a vida toda. Lá em Cuiabá ele também nos
ajudou quando chegamos.

PRIMEIRO GRANDE CLIENTE

S

ete meses após a fundação da Plaenge, executávamos
a obra da gráfica e a segunda ponte para o município
de Cambé, quando o então prefeito, Dr. Arquimedes
Mozer, revelou-me que estava negociando a instalação de
uma fábrica da Coca-Cola na cidade. Por conta da negociação, ele esperava a visita de um engenheiro da empresa que
viria aprovar o terreno ofertado.
O prefeito me perguntou se eu tinha interesse em conhecer o engenheiro e respondi que sim. Na data marcada, fui à
prefeitura de Cambé para ser apresentado ao engenheiro Mariano Ferrari, responsável pela área de assistência técnica aos
fabricantes parceiros da Coca-Cola internacional. No encontro, o prefeito recomendou meus serviços e, na sequência, me
ofereci para ajudar a levantar informações junto às concessionárias de água e energia elétrica, entre outras tarefas burocráticas. Ferrari me respondeu que não teria participação
no processo e não poderia assumir qualquer compromisso
em relação à contratação, pois a fábrica seria de propriedade
da Refrigerantes Rio Preto, uma concessionária da marca. Eu
disse que minha ajuda não implicaria em qualquer compromisso da parte dele ou daquela empresa.
A prefeitura havia proposto a doação do terreno, a
perfuração de dois poços semiartesianos com produção
mínima de 5 m³/hora cada um e a execução da terraplenaA Plaenge
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gem do terreno. O local foi aprovado para a implantação da
fábrica e o prefeito ficou de contratar a perfuração dos dois
poços para a continuidade das tratativas.
As etapas da licitação, contratação, perfuração e teste
dos poços semiartesianos se estenderam por cinco meses.
Enquanto isso, o engenheiro Mariano mantinha contato
com as concessionárias de energia elétrica e água, com o
DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná e com alguns fornecedores, como de gás carbônico e
combustível para caldeira.
Durante esse período, ele vinha a Londrina mensalmente e permanecia na cidade por quatro dias. Eu lhe servia
como guia e motorista. Apanhava-o logo cedo e o deixava
à noite no hotel.
Eu queria contratar a construção da fábrica, por isso,
a primeira estratégia que adotei foi não deixá-lo sozinho.
Dessa forma, evitaria a aproximação dos concorrentes. Foi
graças a essa convivência que soube de um atraso na implantação da fábrica. O contrato existente entre a Cervejaria Skol de Londrina e a Coca-Cola, para a fabricação e
distribuição do refrigerante na região, se expiraria antes da
nova obra ser concluída, o que implicaria em um alto custo
de transporte para trazer o refrigerante de Curitiba ou do
interior de São Paulo até que a nova fábrica ficasse pronta.
De posse dessa informação, concluí que poderia usar o
prazo de implantação da nova fábrica como estratégia para
ser contratado. Quanto menor fosse o prazo de construção
proposto, mais atrativa seria a proposta. Era uma corrida
contra o tempo.
Aproveitei a convivência com o engenheiro Mariano
para entender o processo de fabricação e as necessidades de
uma fábrica padrão Coca-Cola. Disse que gostaria de visitar
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algumas plantas industriais construídas recentemente e ele
programou minhas visitas às fábricas de Curitiba, Niterói e
Juiz de Fora.
Ao conhecer as fábricas, constatei alguns exageros dos
arquitetos que, sob meu ponto de vista, tinham projetado as
obras sem muita preocupação com o custo de construção.
Na fábrica de Curitiba, por exemplo, a estrutura de cobertura era uma solução bastante cara, desnecessária para a
instalação daquele tipo de atividade. O mesmo ocorria na
fábrica de Juiz de Fora, que tinha revestimentos de alto custo que não se justificavam. Na fábrica de Niterói, observei
que tinha sido implantada em um terreno impróprio, gerando custos muito altos de fundações e pisos. Concluí que
era possível fazer um projeto de fábrica com custo muito
menor e com a mesma funcionalidade das fábricas visitadas, com a vantagem de ser construída em menos tempo.
A empresa que iria construir a fábrica de Cambé e
passaria a fabricar a Coca-Cola no Norte do Paraná era a
Refrigerantes Rio Preto S.A, que pertencia ao Dr. Roberto
Furtado, à época CEO da Coca-Cola no Brasil. No retorno
das visitas às fábricas, perguntei ao engenheiro Mariano
se o proprietário preocupava-se com a beleza da fábrica
ou com o retorno do investimento. Ele respondeu que era
predominantemente do segundo tipo, o que me permitiu
completar todas as informações necessárias para montar
um projeto de fábrica com custo bastante atrativo.
Em um jantar com Mariano, revelei que gostaria de
fazer uma proposta para elaboração dos projetos para a
construção da fábrica. Ele me perguntou como eu faria o
layout e rabisquei minha ideia em um guardanapo. Após
fazer uma série de perguntas técnicas sobre os porquês das
soluções apresentadas, concluiu que eram boas. Meu projeA Plaenge
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to era de uma fábrica relativamente simples, porém bonita,
mas que atendia todas as necessidades do fabricante em termos de espaço e manutenção.
A meu pedido, ele entregou as medidas necessárias para
cada compartimento. Procurei o arquiteto Sérgio Bopp e
propus que fizesse um anteprojeto arquitetônico da fábrica.
Expliquei que havia o risco de não ser contratado e perder o
trabalho feito, mas ele quis assumir o desafio. Enquanto trabalhávamos a quatro mãos na elaboração de um anteprojeto,
foram concluídos os testes de vazão dos poços semiartesianos feitos pela prefeitura e o resultado foi considerado satisfatório. Ficou decidido que a fábrica seria naquele terreno.
Diante da notícia, comuniquei ao engenheiro Mariano
que gostaria de apresentar um anteprojeto ao Dr. Roberto
Furtado. Foi agendada uma apresentação e fomos eu e o
Sérgio Bopp ao escritório da Coca-Cola no Rio de Janeiro.
Ao chegarmos à empresa, passamos a manhã com três
engenheiros da Coca-Cola, que examinaram nossa proposta
e fizeram muitas perguntas. No fim da manhã, informaram
que o projeto estava aprovado sem necessidade de correções.
Neste mesmo dia, após o almoço, o engenheiro Mariano
nos conduziu à sala do Dr. Roberto Furtado e nos apresentou.
Percebi que ele tinha gostado do projeto, mas queria saber mais
detalhes, como o custo e o prazo para construção. Apresentei o
orçamento e o cronograma de execução a partir da terraplenagem, da instalação do canteiro e dos projetos complementares,
como hidráulico, elétrico, arquitetônico e de estrutura.
Naquela ocasião, avisei que já tinha sido informado pela
Prefeitura de Cambé sobre a terraplenagem, que poderia
ser concluída em 60 dias. O início dos trabalhos dependeria da aprovação do anteprojeto. Informei também que os
projetistas se comprometeram a entregar os projetos com64

plementares no mesmo prazo de 60 dias. Com a minha
proposta para o desenvolvimento dos projetos em mãos, ele
fechou na hora essa contratação.
Para iniciar a execução da obra, seria necessária a instalação do canteiro 30 dias após aquela data, o que implicaria na contratação da construtora no mesmo prazo. Antes
de aprovar a contratação relativa à construção da obra, o
CEO da Coca-Cola pediu um prazo para examinar a minuta
do contrato que lhe entreguei. Tratava-se de um contrato
no regime de administração de obra, em que as compras
são feitas em nome do cliente e a construtora recebe uma
taxa de administração dos serviços. Aproximadamente 30
dias depois, assinávamos o contrato da construção da fábrica da Coca-Cola em Cambé com o Dr. Roberto Furtado, em Londrina, no nosso novo escritório providenciado
às pressas. Por cuidado da fabricante, ficou combinado que
um funcionário da Refrigerantes Rio Preto acompanharia o
recebimento dos materiais.

Ézaro e Roberto Furtado na obra da fábrica de Coca-Cola em Cambé
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Coca-Cola em Cambé: a primeira de muitas fábricas construídas pela Plaenge

66

A Plaenge

\

67

A CHEGADA DA CARGILL

C

om a contratação da obra da Coca-Cola e o consequente aumento no faturamento da Plaenge, decidi realizar um desejo que trazia desde o início
das minhas atividades em construção civil: promover segurança do trabalho nas obras. Na minha experiência na área
industrial, aprendi alguns conceitos sobre prevenção de acidentes, criação de Cipa (Comitê Interno de Prevenção de
Acidentes) e outras ações relacionadas à segurança do trabalhador. Na construção civil, não era comum praticar prevenção, mas na obra da Coca-Cola inserimos esse cuidado.
Compramos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
como capacetes, luvas, botas, sapatos e cintos de segurança.
Criamos uma Cipa, que na época não era obrigatória. Por
isso, a obra ficou diferente do que se via no resto da cidade.
Certo dia, estava no escritório da Plaenge e chegaram
dois senhores: Armando Well, que era diretor da Cargill, e
Waldemar Jensen, que era gerente da área de sementes. Eles
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disseram que iriam construir uma usina de tratamento de
sementes em Andirá (PR) e que gostariam de conversar a
respeito. Comecei a falar das qualidades da empresa, contei
que estávamos fazendo a fábrica da Coca-Cola e os convidei
para uma visita à obra. Eles declinaram do convite porque
‘já tinham visto’. Suponho que eles passaram em frente à
obra da Coca-Cola de Cambé, entraram e encontraram um
canteiro de obras organizado, com os operários protegidos
e por isso decidiram nos procurar.
Aproximadamente um mês após, em meados de 1971,
assinávamos o contrato de construção da nossa segunda
grande obra, a usina de tratamento de sementes para a Cargill. Foi nesta época que contratei o primeiro engenheiro
da empresa, Mário Koji Numata, que fazia parte da equipe
da antiga construtora em que atuei como diretor técnico. A
chegada do Mário marcou um momento muito importante,
pois foi a primeira expansão da Plaenge.
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A

s primeiras obras da Plaenge foram a gráfica, as
duas residências e as pontes em Cambé, como já
citado. Em 1971, fomos contratados pela Coca-Cola e pela Cargill.
Quando terminamos a obra da fábrica da Coca-Cola de
Cambé com custo ligeiramente abaixo do orçamento previsto e dentro do prazo prometido, o Dr. Roberto Furtado,
que era dono da concessionária Refrigerantes Rio Preto S.A,
nos pediu para que construíssemos uma fábrica semelhante
em São José do Rio Preto.
Nessa oportunidade, ele disse que não via necessidade
de assinar um contrato, mas expliquei que o documento era
necessário para a aprovação do projeto e obtenção do alvará
de construção, entre outras providências legais. Na segunda
fábrica, também dispensou a exigência de manter um representante na obra para fiscalizar a entrega de materiais.
Terminada a construção da fábrica de São José do Rio
Preto, o Dr. Roberto divulgou os bons resultados que obteve
na implantação de suas duas fábricas a partir de uma proposta mais econômica para uma indústria de refrigerantes.
Desde o projeto da fábrica de Cambé, estabeleceu-se um
novo padrão para este tipo de obra, tornando-as mais baratas e de construção mais rápida.
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Nos anos que se seguiram, construíamos ou ampliávamos uma ou duas fábricas de Coca-Cola por ano. As
indústrias implantadas logo após a Segunda Guerra Mundial precisavam ser ampliadas ou substituídas por fábricas maiores e isso proporcionou um grande mercado de
construção.
Em 1973, fomos contratados para construir a fábrica de
Coca-Cola de Pindamonhangaba (SP). Em 1974, fomos contratados pela Refrigerantes de Campinas S.A para construir
a fábrica de Coca-Cola em Sorocaba (SP). Em 1975, fomos
contratados pela Paraná Refrigerantes S.A para a construção da fábrica de Cascavel (PR).
Em 1976, fomos contratados pela Coca-Cola Refrescos S.A, que na época era uma subsidiária da Coca-Cola Ltda, para construção da fábrica de Bangu, no Rio de
Janeiro (RJ). Essa obra tinha área três vezes maior que as
fábricas que havíamos construído e a contratação foi por
preço global. Quando me comunicou o resultado da concorrência para a construção dessa fábrica, o engenheiro
Nogueira, que conduziu a tomada de preços, perguntou
se a Plaenge garantiria, naquela construção, um bom resultado para a Coca-Cola Refrescos. Eu disse que sim. Ele
reforçou que, se não apresentássemos um bom resultado,
ele perderia o emprego, pois estava nos contratando por
um valor maior que outra construtora concorrente. Cumprimos o combinado de entregar a fábrica no prazo e com
a qualidade acordada.
O arquiteto Sergio Bopp projetou também essas
quatro fábricas e seu escritório de arquitetura continua
até hoje fazendo a maioria dos projetos de fábrica de
Coca-Cola no Brasil.
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Acima, a construção da fábrica de Coca-Cola em Sorocaba.
Ao lado, as fábricas de Coca-Cola em Bangu (acima)
e em Pindamonhangaba (abaixo)
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A CRIAÇÃO DA EMISA

Q

uando estávamos construindo a fábrica de
Coca-Cola em Cambé, foi contratada uma empresa especializada para executar a montagem
industrial dos equipamentos.
Duas semanas após a equipe de montadores iniciar
o trabalho, entrei em contato com o engenheiro Mariano
Ferrari e o alertei que o ritmo em que a equipe de montagem estava trabalhando não iria atender ao prazo de execução que havia sido estabelecido.
Passados uns dias, o engenheiro Mariano veio para
Londrina e me disse que estava havendo um problema de
comando com essa empresa e me contou da saída de um
dos sócios. Disse-me também: “Por isso, acertei que você
vai coordenar a equipe de montagem industrial”. E foi o que
eu fiz. Procurei ser útil ao cliente coordenando também esse
processo e providenciei reforços de mão de obra para que o
projeto ficasse pronto no prazo. E, realmente, conseguimos
terminar antes da data prevista.
Depois desse acontecimento, Mariano sempre me
perguntava quando iríamos fazer também a montagem
industrial dos equipamentos das fábricas que construíamos. Existe um pouco de atrito entre montagem industrial e
obra civil porque, às vezes, a montagem passa tubulação em
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paredes, destrói coisas construídas anteriormente. Como
eu era engenheiro mecânico, os engenheiros da Coca-Cola
insistiam que nós poderíamos também fazer o serviço de
montagem industrial e resolver tais problemas.
Diante disso, no início de 1976, pouco antes de sermos
contratados para a construção da fábrica da Coca-Cola em
Bangu, resolvemos criar uma empresa de montagem industrial. Convidamos o engenheiro Paulo João Cachichi, que
havia sido meu colega de faculdade, para ser sócio. Ele sugeriu convidar para a sociedade um amigo experiente na atividade, o Darci Veiga. Assim nasceu a Emisa – Empresa de
Montagens Industriais Ltda, no início de 1976, tendo como
sócios o Paulo, o Darci e a Plaenge.
Inicialmente, a nova empresa ficou sediada no escritório
da Plaenge. No primeiro ano, tutelei a empresa por conhecer os contatos do grupo Coca-Cola. Após a contratação da
Plaenge para a construção da fábrica de Bangu, conseguimos também o contrato de montagem industrial da fábrica
e a Emisa, com esse e outros serviços, teve um lucro bastante
razoável em seu início operacional. Ao se tornar autossuficiente, mudou a sede para um imóvel alugado e os dois
sócios passaram a gerenciar a empresa.
Nos anos 1970, terminada a obra da Cargill em Andirá,
fomos contratados pela mesma empresa para a construção
de um silo granadeiro em Dourados (MS). Em seguida, fizemos um silo em Mauá da Serra (PR) e, na sequência, outro
em Marmeleiro (PR). Ainda na década de 1970, assumimos
a construção de três destilarias de álcool: a primeira em
Rolândia (PR) e na sequência as obras em Tapejara (PR) e
Jussara (PR), além da montagem em Cidade Gaúcha (PR).
Também tivemos outras obras industriais nesse período.
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Silo construído pela Plaenge
para a Cargill em Mauá da Serra
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OBRAS PÚBLICAS

Mário Numata:
primeiro engenheiro
contratado da
Plaenge, se tornou
diretor na década
de 1970
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E

m 1974, um pouco capitalizados, passamos a participar de concorrências públicas para execução
de obras. O engenheiro Mário, já eleito diretor da
Plaenge, assumiu a responsabilidade pela preparação das
propostas para participação em concorrências públicas. No
mesmo ano, vencemos a concorrência para construção de
quatro viadutos da Via Expressa de Londrina, totalizando
10.000 m³ de concreto armado, parte dele protendido.
Na época a prefeitura conseguiu um financiamento para
construção de uma via rápida, que recebeu o nome de Via
Expressa. O secretário municipal de Obras era o Wilson
Moreira e me lembro que a prefeitura decidiu fatiar a obra
para prestigiar as empresas de Londrina sem contratar
uma grande empreiteira que viesse de fora. Na divisão, o
secretário entendeu que a Plaenge era a única empresa local
em condições de participar da concorrência dos viadutos e
ganhamos com uma diferença de 20% para o segundo
colocado, que era uma empresa de Curitiba especializada em obras viárias. Foi uma obra muito importante em
termos de experiência, a primeira feita em Londrina com
concreto protendido e, também, a primeira em que nós usamos esse tipo de concreto.
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Viaduto na
Via Expressa:
primeira
obra feita
em Londrina
com concreto
protendido
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Com 12 andares, Edifício Olga foi o primeiro
empreendimento imobiliário da Plaenge

Nesse período, executamos uma série de obras públicas,
como de saneamento para Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná e Sabesp – Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo, no interior daquele estado.
Além disso, construímos três estações de telefonia para a
Telepar – Companhia de Telecomunicações do Paraná, que
anos depois foi privatizada, e duas estações para a Sercomtel, além de dutos enterrados de telefonia.
Construímos dois edifícios escolares para a Fundepar –
Fundação Educacional do Paraná e quatro edifícios para a
UEL – Universidade Estadual de Londrina. Ainda, durante
quatro anos, mantivemos um escritório em Foz do Iguaçu
para apoio das equipes que trabalhavam na execução de obras
para a Unicon, consórcio que construía a hidrelétrica de Itaipu.
Durante essa década, também executamos quatro edifícios, sendo três deles residenciais e um edifício comercial.
Entre eles, o Edifício Olga foi incorporação da Plaenge e os
outros foram obras executadas para terceiros.
De 1970 a 1979 foi um período de muitas obras e de crescimento muito rápido para a empresa.
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CRESCIMENTO

Evaldo Fabian
iniciou na Plaenge
logo após se formar
em Engenharia
Civil em 1972
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N

o final de 1972, meu irmão, Evaldo Florindo Medina Fabian, recém-formado em Engenharia Civil,
veio de mudança de São Paulo para Londrina em
um final de semana e, na segunda-feira seguinte, assumia
uma obra da Plaenge. Foi o segundo engenheiro contratado
pela empresa. Ao final dessa década, a construtora contava
com 27 engenheiros.
Em 1973 construímos a sede da
Plaenge na Avenida Tiradentes, 1000,
um prédio com área de construção
de 620 metros quadrados.
Nesse período, também nos aparelhamos comprando todos os equipamentos necessários para os tipos
de obras que executávamos, como
betoneira, elevadores, gruas, usinas
de concreto, dumpers, caminhões
munck e outros.

Em 1974, compramos nosso primeiro computador, um
Burroughs, inicialmente programado para processar a folha
de pagamentos.
No mesmo ano, o Mário Numata, o Evaldo Fabian, o
Roberto Melquíades e outros funcionários tornaram-se
sócios da empresa. Além do Mário, o Evaldo foi eleito diretor da Plaenge.

Escritório da
Plaenge na Avenida
Tiradentes, 1000,
construído em 1973
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FILIAL DO RIO DE JANEIRO

Q

uando terminamos a fábrica de Bangu, fomos
contratados para construir um centro de distribuição para a Coca-Cola Refrescos no Rio de
Janeiro. Foi nesta ocasião que decidimos instalar uma filial
na capital fluminense.
Ao tomar essa decisão, tínhamos em mente que éramos
uma construtora sediada no interior do Paraná, mas com
pretensão de fazer obras industriais. Como a maioria das
empresas industriais estava em São Paulo, o fato de sermos
de Londrina não entusiasmava as indústrias a nos incluir
em suas concorrências. A abertura de uma filial no Rio
de Janeiro, por outro lado, nos colocaria em uma cidade
grande, onde já tínhamos um bom cliente: a Coca-Cola.
Dessa forma, poderíamos criar uma imagem mais cosmopolita a partir do Rio de Janeiro e nos posicionar para pleitear a construção de obras industriais. O Evaldo mudou-se
para o Rio de Janeiro para atender à filial.
Na sequência da construção da fábrica de Bangu, já
instalados no Rio, fizemos várias obras para a Coca-Cola
e construímos para indústrias e empresas do município
e entorno.
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O FIM DA DÉCADA

E

m 1979 ocorreu um segundo choque do petróleo
com a revolução islâmica iraniana, quando esse
produto sofreu uma grande majoração de preço,
gerando uma crise cambial para o Brasil que, na época,
produzia muito pouco petróleo. Com a situação de insolvência brasileira, a economia doméstica entrou na crise
que durou todo esse decênio. O período passou a ser chamado de década perdida.
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L

ogo no início dos anos de 1980, os investimentos em
novas indústrias e em obras públicas tiveram uma
redução muito grande. Começamos a olhar mais
atentamente para a incorporação. Na época, o financiamento habitacional se tornou quase exclusividade da Caixa
Econômica Federal, que somente financiava a construção de
imóveis com área inferior a 100 m². Os bancos particulares
dificilmente concordavam em financiar os compradores,
devido à dificuldade que impunha a legislação no momento
de retomada do imóvel do mutuário inadimplente.
Passamos, então, a construir mais edifícios para compensar a redução das obras industriais e públicas. Essa transição
de obras públicas para a incorporação se deu gradativamente
ao longo de um tempo. Nessa década, construímos 34 edifícios, sendo cinco deles com apartamentos populares, contratados com a Cohab – Companhia de Habitação, um com
incorporação de terceiros e 28 edifícios de incorporação própria, a maioria com financiamento da Caixa.
Em 1982, chegamos a Mato Grosso. Fomos contratados para construir nossa quarta usina de álcool, em Barra do Bugres, que fica a 165 quilômetros de Cuiabá. Com
a construção da usina, passávamos sempre pela capital
mato-grossense e começamos a observar a qualidade dos
empreendimentos. Avaliamos que, se entrássemos nesse
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mercado, poderíamos ter facilidade para concorrer com as
empresas locais por causa da nossa qualidade. Ao final dessa
obra, em 1983, decidimos criar uma filial em Cuiabá para
nos dedicarmos à incorporação de edifícios residenciais.
Além disso, em cada cidade a Caixa Econômica dividia
o valor disponível para financiar as construtoras entre as
empresas que pleiteavam financiamento, o que dificultava
mais de um empreendimento nosso no mesmo município.
Abrindo a filial de Cuiabá, passamos a pleitear financiamento também naquela cidade.
Todavia não foi somente a possibilidade de podermos
pleitear financiamento. Cuiabá era um pouco menor que
Londrina – hoje, ao contrário, é um pouco maior que o
município paranaense – e entrou num processo de crescimento a partir daqueles anos. Nós sentimos que teria esse
ciclo porque o estado estava se abrindo para a agricultura,
inclusive com muita gente da região Sul indo para o Mato
Grosso. Era uma cidade que tinha perspectiva de crescimento e era uma capital. Observávamos uma porção de
coisas: poucas construtoras na cidade, a qualidade baixa
dos empreendimentos e a perspectiva de desenvolvimento
local. Uma série de fatores que nos animou a entrar em
Cuiabá. Foi muito sentimento e intuição.
Não havia pesquisa de mercado, não conhecíamos esAnos 1980
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A CHEGADA DE OUTRO
CLIENTE IMPORTANTE

N
Imagem aérea
atual de Cuiabá,
com todos os
empreendimentos
construídos pela
Plaenge
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sas ferramentas, não tínhamos notícia disso na época. Era
sentimento. Feeling, como se diz hoje. Mesmo no que diz
respeito à administração de empresa não havia muitos estudos, comprei meu primeiro livro sobre o assunto em meados dessa década de 1980. Não havia literatura empresarial
como conhecemos hoje.
E, hoje, eu diria que a intuição é mesmo muito importante, tem um peso de uns 50% numa decisão. Os outros
50% seriam os dados. Eu penso que decidir só por dados
é muito difícil porque todo mundo pode ter as mesmas
informações. Você tem que entrar com o feeling para ver se
é ou não um bom caminho. Mas na época, nós diretores da
empresa também conversamos muito examinando os prós
e os contras, e seguindo o sentimento, abrimos a filial em
Cuiabá em 1983.
Dos 28 empreendimentos construídos com incorporação
própria no período, onze deles eram localizados em Cuiabá.

o início da década de 1980, já iniciado o processo
de democratização do País com a eleição dos governadores, começou um processo de interferência
de políticos nas obras públicas, notadamente nas de maior
porte e mais rentáveis. Deixamos de participar de algumas
concorrências por acreditarmos que tinham ‘cartas marcadas’ e, em 1985, decidimos não participar mais de nenhuma
concorrência para execução de obra pública.
Antes dessa decisão, abrindo os anos de 1980, fizemos
uma série de pequenas pontes de concreto para o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná e dois viadutos no contorno da cidade de Ponta Grossa (PR). Também executamos obras para a Sanepar, sendo
redes de água, em Ponta Grossa, e emissários de esgoto e
estação de tratamento de esgoto, em Londrina.
Foi nesse período que executamos obras para um dos
principais clientes da Plaenge na área industrial nessa década. Em 1981, recebi o telefonema do engenheiro Amilcar
Ribas, que teve uma construtora sediada em Londrina, mas
deixou de ser construtor para assumir a função de presidente em uma companhia estatal de armazéns gerais no
Paraná. Ele havia construído a primeira filial das Lojas
Americanas na cidade. No telefonema, me disse que tinha
sido procurado pelo diretor técnico das Lojas Americanas
Anos 1980
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pedindo informação sobre construtora de confiança que
pudesse contratar para reforma e ampliação da loja em Londrina. Avisou também que tinha nos indicado. Após alguns
dias, esse diretor nos telefonou e marcou uma reunião na
própria loja logo depois.
Foi assim que fomos contratados pela empresa varejista
para fazer a reforma do térreo – que consistia em trocar o
piso, pintar o forro, trocar a iluminação e pintar as paredes – e reformar o segundo andar, que exigia preparação,
acabamento e instalação de uma lanchonete. Além disso,
estava prevista a colocação de uma escada rolante e a construção de um estacionamento no anexo à loja.
Foi um trabalho bastante complicado, pois tínhamos
que trabalhar com uma equipe durante o dia, na sobreloja
e no estacionamento, e outra equipe à noite, no térreo, para
não interferir nas atividades da loja. A cada noite, cercávamos um pedacinho da loja, de 20 a 40 metros quadrados, e
refazíamos o piso e o forro apenas naquela área.
Havia previsão de instalar a escada rolante no último
final de semana de novembro, para inauguração no dia 1º
de dezembro, quando o comércio passaria a abrir à noite
para o período de Natal. A escada ficou para o fim da obra,
quando estaria pronta para instalação. Dois ou três dias antes do final de semana, o equipamento chegou numa carreta
que estacionou em frente à loja. Um guindaste de grande
porte havia sido alugado em São Paulo para posicionamento
da escada. Ocorre que o guindaste quebrou no caminho e
soubemos que ele não chegaria a tempo para fazer a montagem, o que impediria a reinauguração da loja no dia 1º de
dezembro. O diretor técnico, que havia vindo a Londrina
para acompanhar a instalação da escada rolante, entrou em
desespero, pois era a primeira obra após sua eleição para o
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cargo e ele, com aquele atraso, estaria iniciando sua gestão
com “o pé esquerdo”.
Eu disse a ele que tinha uma ideia, mas teria antes que
verificar a viabilidade. Na Avenida Tiradentes, em Londrina, eu havia visto que um revendedor de máquinas
rodoviárias tinha recebido umas pás carregadeiras grandes.
Procurei o gerente dessa revenda e perguntei as características das duas maiores pás carregadeiras e falei para ele
sobre a possibilidade de alugarem os equipamentos para
colocação da escada rolante. Expliquei a situação e contei
o desespero do diretor e ele se dispôs a ceder as máquinas,
desde que pagássemos o combustível e os operadores. Levei
a solução para o diretor: entrar com duas pás dentro da loja
para montar a escada. Teria alguns riscos, poderia estragar
um pouco o piso, mas isso seria mais fácil de consertar. O
importante é que havia uma possibilidade de instalar a escada dentro do prazo previsto.
Lembrei que o serviço teria que ser muito bem coordenado, de forma lenta e cuidadosa, pois aquela não era a
especialidade dos operadores e os equipamentos não eram
adequados para aquela operação. Ele topou e a primeira
escada rolante da cidade de Londrina foi inaugurada no dia
1º de dezembro de 1981. Evidentemente que o diretor das
Lojas Americanas ficou muito agradecido. Eles gostaram
dos serviços prestados e acabaram se tornando cliente. Nos
anos que se sucederam construímos mais sete lojas para a
empresa.
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FILIAL DE CAMPO GRANDE

Lojas Americanas
em Campo Grande
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N

os primeiros anos da década de 1980, após a
reforma e ampliação das Lojas Americanas em
Londrina, fomos contratados para construir uma
loja da rede em Campo Grande. Chegamos à cidade para
executar essa obra e passamos a conhecer um pouco do lo-

cal. Lá, na época, havia uma empresa que tinha como sócio
um engenheiro conhecido nosso de Londrina. As notícias
que tínhamos de Campo Grande eram de que uma única
incorporadora sempre havia dominado o mercado.
A construtora da qual esse engenheiro de Londrina
era sócio estava a todo vapor no período, fazendo muitas obras na cidade. Passado um tempo, entraram em
dificuldade financeira. Quando deixaram de operar,
achamos que Campo Grande seria uma boa alternativa para ampliarmos nossa atuação na incorporação. Mas
quando decidimos entrar lá, em 1988, também tinha a
Encol trabalhando e dominando o mercado. No nosso entendimento, o modelo de negócio da Encol era frágil e uma
hora quebraria, pois atuava como se fosse pirâmide financeira, pegando o dinheiro das vendas recentes para terminar as vendas mais antigas. Então avaliamos que valeria a
pena entrar em Campo Grande mesmo com a Encol dominando o setor da construção, assim teríamos oportunidade
de sucedê-la.
Quando decidimos expandir os negócios para Cuiabá e
Campo Grande, a ideia sempre foi ir para realmente ficar.
Ao chegarmos a uma nova cidade, nosso objetivo é sempre
contribuir com o desenvolvimento local e não apenas aproveitar uma oportunidade pontual.
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ENCERRAMENTO DA FILIAL
DO RIO DE JANEIRO

N

o Rio de Janeiro constatamos que os cariocas
tinham certa rivalidade com os paulistas, mas
como sulistas éramos muito bem recebidos naquela cidade.
De 1980 a 1986, após a construção da fábrica de Bangu,
no Rio de Janeiro, executamos para a Coca-Cola Refrescos
os depósitos de Duque de Caxias e o de Jacarepaguá. Fizemos a ampliação das fábricas de Mendanha e de Jacarepaguá. Ainda, construímos a Coca-Cola de Nova Iguaçu
e a cervejaria Kaiser, que na época tinha como parceiros
os fabricantes de Coca-Cola. Executamos seis Lojas Americanas no Rio de Janeiro: na Avenida Paraná, Campo do
Portela, Barra da Tijuca, Campo Grande, Nilópolis e Visconde Pirajá. Construímos a fábrica de brocas para a perfuração de petróleo da Hughes, o supermercado Disco, a
fábrica dos Andaimes Rohr, uma revenda Fiat, o estúdio de
filmagem Tycon e a ampliação do laboratório farmacêutico
Ciba-Geigy, hoje Novartis.
Não nos faltava trabalho, mas não conseguimos nos
fixar na cidade. Os colaboradores da região Sul que eram
transferidos para a filial ficavam no máximo dois anos e
pediam para voltar. Por outro lado, não conseguíamos contratar pessoas de confiança localmente.
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Andaimes
Rohr, no Rio
de Janeiro

Sempre achamos que, para trabalhar bem, precisa ser
de um jeito agradável. Se ninguém gostava de ficar no Rio,
então não adiantava continuarmos com essa filial. O fechamento foi decidido em 1984, mas só o fizemos em 1986.
Levamos dois anos para efetivamente deixar o Rio de
Janeiro porque sempre aparecia mais um serviço a executar
antes do encerramento.
Nesse período, fora do Rio, executamos para o grupo
Coca-Cola a expansão das fábricas de Curitiba (PR) e Santos (SP) e fomos responsáveis pelas novas unidades em Barra das Garças (MT), em Ponta Grossa e Francisco Beltrão,
ambas no Paraná.
Para a Cargill, construímos silo em Presidente Epitácio (SP). Para a Armazéns Gerais Cianorte, que fazia parte
do Grupo do Banco Itaú, construímos armazém geral em
Varginha (MG).
Anos 1980

\

101

Vista aérea da
fábrica de Coca-Cola
de Nova Iguaçu
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Executamos duas lojas da Tendtudo, uma em Londrina
e outra em Votorantim (SP), que fazia parte do Grupo Alcoa.
Também fizemos a fábrica da Elma Chips em Itu (SP) e a
unidade da White Martins em Curitiba. Ainda no Paraná,
construímos as unidades de extração de óleo vegetal para
a Braswey, em Cambé, e a da Coamo, em Campo Mourão.
Para essa última fizemos também a algodoeira no município de Fênix (PR).

Unidade da
White Martins
na capital
paranaense

Construção da
fábrica da Coamo
em Campo Mourão
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MUDANÇAS NA EMISA

A

Emisa, empresa de montagens industriais que
fundamos junto com dois sócios em 1976, teve
bom crescimento nos anos 1970, mas a partir dos
anos 1980, com o advento da crise econômica no País, passou a dar prejuízo sistematicamente. Em 1986, reunimo-nos
com os dois sócios e propusemos a nossa saída da empresa,
sem qualquer pagamento.
O ativo e o passivo, no final deste ano, quase zeravam o
patrimônio da empresa. Eram os dois sócios que a administravam e não queríamos correr o risco de termos que gastar
dinheiro para cobrir prejuízos, se houvesse a continuidade
em nossa participação.
Os dois sócios optaram por deixar a sociedade e ficamos
responsáveis por fazer o encerramento da empresa. Para
isso, mantivemos como funcionário o engenheiro José Aparecido de Oliveira, que se responsabilizou por providenciar
a venda dos ativos e assim gerar caixa para pagarmos os
passivos.
Quando fazia o inventário dos bens a serem vendidos,
Oliveira me procurou e propôs que a Emisa participasse de
concorrências da Copel para a construção de redes elétricas
rurais. Eram contratos com prazos de execução de 45 a 60
dias. Segundo ele, não conseguiríamos encerrar a empresa
antes de 90 dias, mas podíamos continuar nessas providênAnos 1980
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INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA

D

epois do primeiro computador Burroughs, que
compramos lá nos anos 1970, adquirimos nessa
década um sistema da marca Cobra. Naquele tempo, havia reserva de mercado e não era permitido importar mais equipamentos, assim, compramos esse sistema de
computadores nacional. A tecnologia foi desenvolvida por
um pool de bancos que criou uma empresa para fabricar os
equipamentos, primeiro para atender os bancos e depois o
mercado de uma maneira geral.

Convidada pela
Copel, Plaenge
constrói a subestação
de Telêmaco Borba
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cias e fazer um lote de rede, uma vez que tínhamos os equipamentos necessários. A diretoria da Plaenge concordou e
assumimos um primeiro lote.
O contrato foi rentável e demos continuidade nesse tipo
de contratação até que a Copel convidou a Emisa para participar da construção de subestações rebaixadoras. Nessas
circunstâncias, a Emisa continuou ativa e, nos anos de 2010,
foi fundida com a Plaenge Industrial.
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CONDUZINDO OS NEGÓCIOS

Q

uando iniciamos a operação em Cuiabá, a equipe que estava trabalhando na obra de Barra do
Bugres ficou para seguir com os projetos na nova
filial. No começo, havia um engenheiro de Londrina que
foi para Cuiabá para ser o gerente. Quando os negócios
começaram a expandir um pouco, o Edison Holzmann, que
hoje é um dos diretores da Plaenge, foi transferido para lá.
Também transferimos mais uns três funcionários administrativos, que já trabalhavam em Londrina, para Cuiabá.
Em 1988, o Edison foi para Campo Grande cuidar da
abertura da nova filial e o Alexandre Fabian, hoje também
diretor da Plaenge, foi para Cuiabá. Alguns meses depois,
nosso gerente pediu demissão e o Alexandre assumiu a função. Ele havia trabalhado dois anos com execução de obra
industrial e começou a atuar com incorporação em Cuiabá.
Soube administrar todas as dificuldades e conseguiu tocar
a filial. E o Edison, que foi para cuidar da implantação da
filial de Campo Grande, está lá até hoje.
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FINAL DA DÉCADA

M

esmo com as ampliações das filiais e os investimentos em incorporação, as obras industriais
ainda dominavam a receita da empresa nessa
década. A incorporação representava entre 10% e 15%. Hoje
é o inverso. Mas até meados dos anos 2000, o predomínio
foi de obras industriais.
Nos anos de 1980 atuamos com incorporação em Londrina, Cuiabá e Campo Grande. Ao final da década, construímos um prédio para abrigar o escritório de Cuiabá.
Em todas as cidades tínhamos financiamento com a
Caixa Econômica. Teve um período em que os bancos particulares começaram a financiar, mas depois pararam.
Apesar da expansão para outras cidades, foi uma década
difícil, com muitas mudanças na política e diversos planos
econômicos, o que comprometia o equilíbrio e o planejamento empresarial.

Anos 1980

\

109

\ VALORES DE UMA CONSTRUÇÃO: PLAENGE 50 ANOS

ANOS 1990

110

Anos 1990

\

111

A

década começou com a posse do presidente
Fernando Collor de Mello, em março de 1990. A
crise econômica, que vinha desde os anos 1980,
se agravou com o Plano Collor, um plano econômico federal que sequestrou as aplicações financeiras das empresas e
pessoas físicas.
O governo Collor não foi bom desde o início. Já
começou provocando uma sensação horrível no nosso segmento, pois havia boatos de muito desvio de dinheiro na
distribuição dos financiamentos da Caixa Econômica. Nós
não tínhamos perspectiva de crescimento, por isso, fazíamos o mínimo possível. Mesmo quando aparecia uma
oportunidade de expansão, não embarcávamos, porque não
havia segurança. Sabíamos que poderia vir um novo plano
econômico que complicaria a nossa vida. Foi uma década
difícil, fazíamos o possível para sobreviver. Depois de sofrer
denúncias de corrupção, Collor renunciou em dezembro de
1992 para tentar evitar um impeachment. Mesmo assim, o
processo continuou e ele acabou cassado.
Diante da crise, sempre fomos otimistas. Sabíamos que
ia chegar uma época melhor, por isso, achávamos importante manter a empresa viva e com bom conceito. Era uma
forma de se preparar para o futuro. Se olharmos ao longo
do tempo, a corrupção hoje é muito menor do que foi no
112

passado. Muita coisa que não era ética, antigamente, hoje é
coibida pela lei.
Independentemente da crise, nós sempre pagamos pontualmente nossos fornecedores, mantivemos a folha de
pagamento em dia e também o recolhimento de encargos.
Nunca tivemos problemas para cumprir contratos e isso
forma um bom conceito sobre a empresa. Logo que comecei, bem no início da Plaenge, fui conversar com um gerente
da Caixa Econômica Federal para pedir crédito e o banco
não concedeu. Eu perguntei: ‘mas como? Eu nunca fiz nada
de errado’. E ele me respondeu o seguinte: ‘você está começando agora a sua vida, é uma folha em branco, não tem
nada contra ou a favor. Depois de viver por um tempo, a sua
folha vai estar preenchida com o conceito que as pessoas fazem da empresa’. Entendi que, se você paga tudo em dia, se
não der problema, terá crédito. Ao contrário, não terá. Esse
acontecimento me marcou, pois me mostrou que estamos
sempre sendo observados.
Ao longo dos anos, com a internet, a transparência aumentou. Hoje, quando alguém faz algo errado, repercute
muito rapidamente. O mesmo vale para quando fazemos
o que é certo. Depois que a Plaenge adquiriu certo porte,
sempre que chegamos a uma nova cidade, logo o nosso
bom conceito também se torna conhecido. Nós trabalhaAnos 1990
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mos numa área em que a confiança é muito importante. A
pessoa que adquire um apartamento muitas vezes está investindo a economia de toda a vida dela. É preciso ter confiança para fazer a compra.

O PLANO REAL

A

Ézaro Fabian, Mário Numata, Evaldo Fabian e Roberto Melquíades.
Fundadores da Plaenge, anos mais tarde, já com a "folha" preenchida com ótimos conceitos
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pós a saída do Collor, o vice-presidente Itamar
Franco tomou posse e nomeou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Em
1994, foi decretado o Plano Real, que deu início à redução
da inflação galopante em que vivíamos. Porém, não foi algo
imediato, foi um processo gradativo que durou alguns anos.
Algumas leis, como a de responsabilidade fiscal, foram
dando suporte à organização econômica do País, bem como
as privatizações. Todavia, para a atividade de construção
civil, até o fim desse decênio não houve melhora do mercado. Foram anos tão ruins como os de 1980.
Ficamos praticamente 20 anos com crescimento muito
pequeno comparado com o que tivemos na década de 1970.
Nesse período, sempre estivemos preocupados com a sobrevivência da empresa, em manter nosso conceito confiável
perante clientes e instituições financeiras e aguardando
um período de estabilidade econômica que permitisse bons
resultados como os que experimentamos nos anos 1970.
Acredito que a diferenciação das empresas no seu
desenvolvimento é a capacidade de enfrentar os períodos de crise. Aquelas que se saem bem, desenvolvem-se a
longo prazo. Nos últimos 50 anos, vi muitas empresas da
construção desaparecerem. A Plaenge manteve-se firme,
pois sempre fomos muito conservadores financeiramente.
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\

115

Sempre preferimos não correr riscos a correr atrás de lucros a curto prazo.
Os anos 1990 foram tão ruins que até aceitamos executar conjuntos de casas populares para a Cohab. Construímos cinco conjuntos nesse período, denominados Conjunto Habitacional Cotia, conjuntos Jacarezinho e Santiago II,
em Londrina, e conjuntos Tarumã e Vila Real, em Cuiabá.
Mesmo com a escassez dos financiamentos pela Caixa
Econômica Federal para a construção de edifícios no período, executamos 33 edifícios de incorporação em Londrina,
Cuiabá e Campo Grande. As principais obras nesse período
foram as fábricas de Coca-Cola da Itacam Refrigerantes S.A,
no Rio de Janeiro, a fábrica da Refrescos Guararapes em
Jaboatão (PE), e as fábricas de João Pessoa e de Cosmópolis
(SP). Fizemos ampliações nas fábricas de Bonsucesso (RJ) e
Maringá (PR).
Outras obras importantes foram a fábrica da Plásticos
Pisani em Pindamonhangaba (SP), a indústria de laticínios
da Schreiber do Brasil em Rio Azul (PR) e a fábrica de Concentrados do Amazonas Ltda, subsidiária da Coca-Cola do
Brasil em Manaus (AM).
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Construção das casas do conjunto habitacional
Santiago II, em Londrina, para a Cohab
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INFORMATIZAÇÃO

N

os anos 1990, com o advento do Plano Real e as
perspectivas mais otimistas que esta política econômica trouxe, decidimos implantar uma rede de
microcomputadores em todos os três escritórios: Londrina, Cuiabá e Campo Grande. Inicialmente cada escritório
processava seus lançamentos e enviava através de malote os
arquivos diários em disquete, que eram consolidados em
Londrina. Posteriormente, quando foi possível, passamos a
sistema on-line em toda a empresa.
Em um passado remoto, chamou-me a atenção o início
do funcionamento dos supermercados. Na época das mercearias, havia um armazém onde as pessoas compravam
os alimentos e eram atendidos por um vendedor. Quando começou a funcionar o sistema de supermercados, isso
mudou. O cliente pegava seu carrinho, passeava pela loja e
ia separando o que queria comprar. Bem no passado, esse
setor investiu em computação para controle de estoque e
controle das vendas. Quem migrou para o modelo de supermercado e se informatizou cresceu bastante. Já aqueles
que tinham um sistema antigo de vendas desapareceram.
Essa inovação me chamou a atenção sobre a importância do
computador. Por isso, sempre estivemos atentos à necessidade de investimentos em processos que facilitem a execução e o controle do serviço.

118

Nos anos 1990, não havia disponível o programa de
computador ERP (Enterprise Resource Planning) para a
construção civil. Este tipo de programa integra a gestão empresarial interligando diversos setores, como contabilidade, finanças, fiscal, RH, suprimentos, patrimônio e vendas.
Havia disponível programas para a indústria, com pouca
aderência à nossa atividade.
Fizemos a primeira tentativa de desenvolvimento de
um sistema próprio com um grupo de programadores, mas
logo desistimos. A segunda tentativa foi com a empresa
Mega, com um bom resultado. Começamos com o módulo
de recebíveis e aos poucos fomos ampliando para os demais
módulos.
Para desenvolver o sistema, foi preciso descrever o processo que se pretendia administrar, pois o programador não
entendia de construção e precisava de todas as informações.
Para chegar em um produto eficiente, fomos escrevendo
tudo o que era necessário para o funcionamento de uma
construtora. A Mega desenvolveu esse programa que teve
uma aceitação muito grande. Isso mostra como estávamos
na época adiantados em processos em relação ao mercado
em geral.
Com a informatização on-line, foi possível concentrar
o financeiro da empresa em Londrina. Assim, recebíamos a
informação de uma compra feita em Cuiabá, por exemplo,
no dia em que era concretizada. Depois, o sistema apontava as datas de recebimento do material e de vencimento da
fatura. Mesmo que o negócio tivesse sido feito em Cuiabá,
todos os dados para providenciar o pagamento estavam em
Londrina. Passamos a administrar em tempo real, on-line,
ao invés de só receber as informações posteriormente.
Anos 1990
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No ano 2000, a Mega começou a oferecer às incorporadoras de São Paulo o seu ERP, Mega 2000, que teve grande aceitação. Para a Plaenge, faltava o desenvolvimento do
módulo de engenharia, mas a Mega foi retardando o
desenvolvimento pois estava envolvida com a implantação
do Mega 2000 nos diversos clientes. Tínhamos pressa em
melhorar a informatização da empresa, pois sabíamos que
o controle da inflação pelo governo criaria condições para
o crescimento do mercado imobiliário brasileiro, devido ao
baixo endividamento das famílias naquela época e, também, pela facilidade trazida pela mudança da legislação de
retomada do imóvel do mutuário inadimplente.
Sabíamos que, com a inflação sob controle, o custo passaria a ser ainda mais importante para a competitividade
das incorporadoras. Para avançar na minimização do custo, tínhamos que nos informatizar cada vez mais.
Os anos 1990 foram uma década perdida para a economia, mas trouxeram essa possibilidade de consolidar um
sistema de informática que foi bastante útil quando voltamos
a ter condições de crescer. Nas crises, sempre aproveitamos
para melhorar o nosso funcionamento. Sempre entendemos
o seguinte: quando há pouco serviço, é hora de usar a estrutura para melhorar, fazer as mudanças necessárias.

NOVAS DIRETORIAS

F

oi no fim da década de 1990 que meus dois filhos,
Alexandre e Fernando – que ingressaram na empresa recém-formados em engenharia nos anos de 1980
– foram eleitos diretores da Plaenge. Eles assumiram novas
diretorias, na área de incorporação imobiliária, pois o setor
estava ganhando cada vez mais importância na empresa.
Nesse período também ampliamos a sede de Londrina,
construindo o segundo prédio anexo ao primeiro, na Avenida Tiradentes, 1000.

Diretores Alexandre Fabian, Roberto Melquíades, Edison Holzmann,
Fernando Fabian e Ednelson Ivantes
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I

niciamos a década de 2000 com muitas obras industriais
pelo Brasil. Entre elas, a execução de projetos para a
Beaulieu do Brasil em Ponta Grossa (PR) e para a fabricante de chicletes Cadbury Adams em Bauru (SP). Também
fizemos, para a Cargill, um silo em Comodoro (MT).
Em Londrina construímos as novas fábricas de elevadores Atlas e da Dixie Toga S.A. Para a Cia Antártica,
fizemos ampliações das cervejarias de Aquiraz (CE) e João
Pessoa (PB). Em Curitiba, executamos a nova fábrica da
Matte Leão, após ter sido comprada pelo Grupo Coca-Cola.
Construímos ainda a nova fábrica da Coca-Cola da Renosa
em Cuiabá (MT).
Também para a Coca-Cola, executamos um depósito
em Curitiba e fizemos a ampliação da fábrica de Marília.
Construímos em Maracaibo, na Venezuela, a fábrica para
a Coca-Cola Servicios de Venezuela S.A, que foi a nossa
primeira experiência de execução de obra no exterior.
Em Fortaleza (CE), construímos simultaneamente duas
estações de chegada de cabos submarinos para comunicação e telefonia, uma para a Globe Net e outra para Global
Crossing, ambas na Praia do Futuro. Esses cabos saíam dos
Estados Unidos e Europa, aportavam em Fortaleza, passavam por Rio de Janeiro e Santos até chegarem na Argentina.
Em cada ponto de conexão foi preciso construir uma estação.
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Nós nos responsabilizamos pelas obras da Praia do Futuro.
Cada estação era muito sofisticada, executamos tudo
em duplicidade para ter uma segunda estrutura pronta caso
houvesse problemas com a primeira. Havia muita preocupação com sistemas de ar condicionado, controle de temperatura ambiente e umidade, além de estrutura de combate a
incêndios. Na época, ficamos responsáveis pela construção
e montagem de todos os equipamentos para o funcionamento da estação.
Foi também na primeira década deste século que começamos a construir a fábrica de embalagens longa vida da
Sig Combibloc em Campo Largo (PR). Realizada em quatro
etapas, essa obra foi ampliada na década seguinte.

Vista aérea
da fábrica
de Coca-Cola
em Maringá
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Em Londrina, a fábrica de elevadores Atlas
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INVESTIMENTO EM INCORPORAÇÃO

Os edifícios Di Cavalcanti, em Cuiabá, Joan Miró,
em Londrina, e Solar do Lago, em Campo Grande, entregues
em 2001, 2004 e 2005, respectivamente

N

essa década, como veremos mais à frente, reduzimos a contratação de obras industriais e, por isso,
direcionamos equipes para obras de incorporação.
A conjuntura econômica era propícia à mudança, pois, no
final dos anos 1990 e mais intensamente no início dos anos
2000, os bancos privados retomaram os financiamentos
imobiliários por exigências do Banco Central. Neste contexto, passamos a nos voltar para o mercado de apartamentos maiores e melhor acabados. Esse público, entretanto, era
arredio e evitava o uso de financiamentos.
Um dos motivos para a desconfiança foi a crise da
incorporadora Encol, que dominava o mercado imobiliário.
Esta empresa criou um sistema de autofinanciamento muito
similar às pirâmides financeiras.
A Encol, na época, era a incorporadora líder nos municípios onde atuávamos: Londrina, Cuiabá e Campo Grande.
Em 1999, foi à falência, deixando, em todas as cidades em
que operava, construções inacabadas e seus compradores
bastante frustrados por não terem recebido seus imóveis.
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INOVAÇÕES

A

Edifício Cândido Portinari, entregue em 2003, em Cuiabá
130

década de 2000 foi um período de muitas inovações.
Após a falência da Encol, havia muita insegurança em
comprar apartamento na planta. Por isso, criamos o
Seguro de Entrega, uma exclusividade que a Plaenge mantém
até hoje e que foi desenvolvida para oferecer mais segurança aos
clientes. Foi uma forma de dizermos ao mercado que éramos
uma empresa segura, capitalizada e bem administrada.
O seguro não foi uma conquista fácil, pois a seguradora e a
resseguradora sentiam que havia risco muito grande em garantir a entrega de um empreendimento. Por isso, acompanharam
o trabalho da Plaenge por dois anos. Só depois de comprovarem que a Plaenge, após esta análise minuciosa, não corria risco
de ter problemas financeiros, é que concordaram em fazer o
seguro. A Plaenge sempre entregou todos os empreendimentos
no prazo, por isso, nunca houve necessidade de usar o serviço. Mas mantemos porque sabemos que traz uma sensação de
maior segurança ao cliente.
No final dos anos 1990 e no início dos anos 2000,
investimos bastante em pesquisas junto aos compradores de
apartamentos e potenciais clientes. O objetivo era desenvolver
projetos cada vez mais atrativos ao nosso público.
Quando começamos a atuar em incorporação, definíamos a planta que achávamos ideal sob nossa própria ótica.
Passamos a fazer pesquisas para conhecer melhor os desejos
Anos 2000

\

131

Jardins do Jatobá,
em Campo Grande
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dos clientes, desde o lançamento até a entrega. No lançamento, perguntávamos se gostaram do apartamento, se os cômodos tinham o tamanho ideal e se os acabamentos agradavam.
Depois de fechado o negócio, pesquisávamos porque ele tinha
escolhido aquele empreendimento e, após a entrega, fazíamos
nova pesquisa para saber se a experiência de morar no apartamento estava sendo positiva. Essas pesquisas são feitas até hoje
e são um instrumento importante para coletar a opinião dos
usuários com foco no aperfeiçoamento e melhoramento dos
produtos posteriores.

Central Park
Residences,
em Campo
Grande: primeiro
edifício a oferecer
plantas flexíveis
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Em 1995, lançamos em Campo Grande o primeiro edifício
com planta flexível, o Central Park, uma inovação da Plaenge
que chegamos a patentear. Com a planta flexível, o cliente pode
escolher entre diferentes opções de layout, optando por uma
sala maior ou mais quartos, por exemplo. Outra inovação apresentada pela Plaenge nos mercados onde atua foi a inclusão de
churrasqueiras na varanda.
Em 1999, lançamos, em Londrina, o edifício Lac Royal,
com uma réplica do apartamento à venda devidamente decorado em terreno próximo ao do empreendimento. O uso desse
recurso mostrou-se bastante compensador, reduzindo gastos
com publicidade. Após essa experiência, passamos a fazer em
todos os lançamentos um plantão com apartamento decorado
em terreno próximo ao empreendimento.
A partir de uma ideia que já tínhamos, chegamos ao
conceito da Central de Apartamentos Decorados. Quando fizemos o plantão para o lançamento do Le Corbusier
em Londrina, na avenida Madre Leônia Milito, uma via de
grande movimento que dá acesso ao principal shopping
da cidade, notamos que este plantão tinha um movimento muito maior do que os pontos de venda anteriores. As
pessoas iam ao shopping e na volta paravam para conhecer
o lançamento. Decidimos transformar aquele plantão em
um espaço permanente para todos os apartamentos decorados que lançamos. Foi a primeira Central de Apartamentos
Decorados da Plaenge e também a primeira do Brasil com o
conceito de ser um espaço permanente. Posteriormente outras
empresas copiaram o nosso modelo.
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Central de Apartamentos Decorados de Curitiba
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AVANÇOS TECNOLÓGICOS

C

om o controle da inflação após o Plano Real (1994)
e novas legislações na área fiscal, foram criadas
condições de crescimento econômico no País.
Entendemos que o controle dos custos passaria a ter uma
importância muito grande, o que não acontecia durante
o período de inflação, quando era muito difícil comparar
valores. Para obter custos menores e sermos competitivos,
teríamos que planejar melhor nossas obras e, para isso,
precisávamos melhorar a informatização.
Na década anterior havíamos implantado o ERP (Enterprise Resource Planning) da Mega que, traduzindo, significa
Sistema Integrado Empresarial. Faltava, entretanto, o módulo de engenharia, que entendíamos ser o mais importante para a Plaenge.
Em 2004, procuramos alternativas para substituí-lo e
encontramos o ERP da IFS, empresa sueca que desenvolveu
esse sistema, inicialmente, para administrar a construção
de uma grande ponte naquele País. Examinado o programa, constatamos que era completo e apresentava uma boa
aderência aos nossos processos.
No final do ano fechamos a compra do IFS por um
valor aproximado de quatro milhões de dólares. Trata-se de
um hub que concentra atividades de naturezas diferentes,

138

como compras, planejamento, projetos, parte fiscal e
controladoria, entre outros exemplos. Esse dinheiro, na
época, nos permitiria comprar alguns bons terrenos para
construirmos edifícios de incorporação que iam se valorizar com o tempo. Era um investimento muito alto para
o porte da Plaenge, mas entendemos a importância de nos
prepararmos para crescer e optamos por adquirir o sistema.
O ERP foi totalmente implantado no início de 2007.
Com isso, passamos a planejar melhor nossas compras.
Foi possível, por exemplo, implementar a compra anual de
materiais de construção. Deixamos de fazer compras de
materiais em lotes para um ou alguns prédios e passamos
a fazer as compras de cada material necessário para todo o
exercício, graças à informatização.
A negociação de uma grande quantidade de insumo, de
uma só vez, permitiu um maior poder de compra associado
à tradição de sermos pagadores pontuais de nossos compromissos. Com a tecnologia, diminuímos nossos custos
e simplificamos o trabalho de nossos compradores e dos
vendedores do fornecedor. Além disso, reduzimos desperdícios. O processo proporcionou melhoria nas compras e no
planejamento de execução dos edifícios.
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PREPARANDO -SE PARA
NOVOS MERCADOS

N

os primeiros anos dessa década, os diretores mais
envolvidos com a incorporação, que eram os mais
jovens, viajaram a Espanha, México e Chile para
observar o crescimento do mercado imobiliário, após esses
países terem obtido o grau de investimento conferido pelas empresas de rating. Constataram, na ocasião, que esses
países tiveram um grande afluxo de capitais, tornando os
financiamentos imobiliários mais atrativos, gerando uma
demanda muito grande de imóveis residenciais. O grau de
investimento permitiria recursos para financiar imóveis
de uma forma mais barata. Fomos acompanhando o que
acontecia em outros países e nos preparando para quando
chegasse a vez do Brasil.
Decidimos, então, redirecionar parte das nossas equipes
da área industrial para a construção de apartamentos e nos
preparar para atender esse crescimento de demanda.

Renoir, Monet
e Manoel de Barros,
em Campo Grande

Garden Ecoville
e Garden Parigot,
em Curitiba

Amadeo Modigliani,
Cora Coralina
e Clarice Lispector,
em Cuiabá
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CURITIBA

A

brimos a filial em Curitiba em 2003. Era uma cidade
muito diferente das que já trabalhávamos. O diretor
Fernando Fabian mudou-se para lá em 2002, ficou
um ano sentindo o mercado da capital até lançarmos o primeiro empreendimento, o Le Corbusier. Fizemos duas extensas pesquisas para orientar o projeto e percebemos um desejo
dos consumidores por imóveis mais adequados ao clima frio
e úmido da cidade. Contratamos um especialista em conforto
térmico que desenvolveu soluções para permitir que os apartamentos tivessem um desempenho superior, retendo calor
no inverno. Uma das soluções foi a adoção de paredes duplas
em face sul. Outro desafio da pesquisa foi o desejo dos clientes por uma piscina que pudesse ser usada o ano todo, mas
sem aumentar o custo de condomínio. Assim surgiu a solução da piscina coberta e aquecida com energia solar.
Além disso, fizemos um grande investimento na construção da primeira Central de Apartamentos Decorados
permanente em Curitiba, no conceito que já havíamos
desenvolvido em outras cidades.
Foi um desafio vender os primeiros imóveis porque as
pessoas não conheciam a empresa. Curitiba tinha várias
incorporadoras tradicionais na época. O seguro de entrega
ajudou-nos a transmitir segurança aos clientes. Depois que
entregamos o primeiro empreendimento, rigorosamente no
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prazo, o mercado se abriu bastante. Foi um sucesso, superou as expectativas, passamos a ter maior penetração e hoje
somos líderes de mercado na capital paranaense.
Durante o período em que observou o mercado curitibano, Fernando visitou empreendimentos, viu o que estava
sendo lançado, o que tinha sucesso. Teve sensibilidade para
perceber o que acontecia naquela cidade. Observou os hábitos dos moradores e o que valorizavam. Na capital, por exemplo, a família se reúne mais na cozinha ou na sala de jantar,
a churrasqueira na varanda não funcionava, pois o clima é
mais frio. Passamos a colocá-la nesses ambientes internos.

Le Corbusier,
primeiro
empreendimento
lançado em Curitiba
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Edifício Vilanova Artigas, em Curitiba
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Edifício Belvedere, em Curitiba
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VANGUARD

V

Central de
Vendas (acima)
e escritório
(ao lado) da
Vanguard em
Londrina
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ínhamos trabalhando, nessa época, com apartamentos com áreas entre 100 e 300 m², destinados à classe média alta. Decidimos, em 2006, criar uma nova
marca com o nome Vanguard em Londrina, com o objetivo
de construir apartamentos menores, que denominamos “primeiro imóvel”. As unidades tinham áreas de 50 a 70 m². Muitos clientes visitavam a Central de Apartamentos Decorados e
queriam um apartamento com valor e tamanho menores do
que os que oferecíamos. Além dessa procura, sentíamos que
o grau de investimento viria para o Brasil e, também por isso,
decidimos criar a Vanguard. Haveria mais financiamento e a
abertura de uma faixa de mercado que a gente poderia atender.
A criação da Vanguard envolveu a segunda geração de
diretores desde a escolha do nome e da concepção da marca
até a elaboração das linhas de produtos. Eles juntaram tudo
que viram em viagens a Espanha, México e Chile ao nosso
conhecimento do mercado brasileiro, para podermos oferecer apartamentos voltados ao público jovem.
No ano seguinte, foi criada a Vanguard em Curitiba e
Campo Grande. Em 2008 foi criada a Vanguard em Cuiabá,
ano em que o Brasil também recebeu grau de investimento e tivemos na sequência um boom na atividade. Nesse mesmo ano,
a Plaenge iniciou as atividades em Maringá (PR) e, em 2009,
expandiu a atuação para Joinville (SC), com a marca Vanguard.
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SEGURANÇA PARA EXPANDIR

Plaza Mayor,
primeiro edifício
lançado pela
Plaenge em
Maringá
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P

ensar na ampliação partiu da segurança que tínhamos. Com o processo que a Plaenge passou, de organização e informatização, tornou-se competitiva.
Conseguimos construir com custo menor que o dos concorrentes, por exemplo, pois temos volume e organização para
fazer as compras anuais. Estabelecemos com fornecedores
a demanda, uma vez que temos levantamento de tudo que
vamos gastar no período. Não compramos para um edifício e sim para o exercício do ano. Se temos 20 prédios em
construção, vamos adquirir para todos eles. É muito mais
fácil diminuir os custos quando se tem um volume muito
grande. Dessa forma, também vamos formando parceiros.
Isso nos deixa à vontade para expandir.
Não temos dificuldades de ir para outras cidades, pois
temos um custo baixo e experiência na área. O que evitamos é começar muitas obras ao mesmo tempo na mesma
cidade. Iniciamos com um ou dois prédios até nos sentirmos
seguros para expandir.
Se olharmos para as décadas de 1980 ou 1990, naquela
época sentíamos muita insegurança para expandir porque
poderia vir um plano econômico e mudar tudo. Não ficávamos animados, pois havia muitos riscos. O Plano Real
trouxe estabilidade e ficamos mais à vontade para investir.
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ABERTURA NO CHILE

A

Plaenge iniciou as atividades no Chile em 2009.
Em uma das viagens que o Alexandre e o Roberto fizeram para o México com um grupo
de incorporadores da América do Sul, conheceram o
presidente de uma companhia do país andino. Alguns
anos depois, a empresa em que trabalhava foi vendida e
ele, junto com um amigo, montou uma pequena construtora. Estavam tentando se firmar como incorporadora, quando nos consultou se não havia interesse de
investirmos no Chile. Foi a partir disso que veio a ideia
de irmos para lá. Na época, compramos 51% do capital
dessa pequena construtora que estava sediada em Frutillar, no sul do país. Ficamos com opção de adquirir o
restante do capital após três anos. Dois anos depois, já
estávamos comprando o restante das ações e a renomeamos como Plaenge Chile. Ainda, mudamos a sede para
Temuco, também no sul daquele país.
O objetivo de ir para o Chile, sem dúvida alguma, era
de conhecermos outros mercados, ganharmos experiência e também nos testarmos em um país economicamente mais estável e socialmente mais evoluído que o Brasil.
Queríamos saber se seríamos capazes de vencer no Chile.
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Além disso, havia o desafio de produção, uma vez que as
construções naquele país são erguidas para suportar tremores de terra e com isolamento térmico para o convívio com
baixas temperaturas. Lá, as obras são mais industrializadas
ou menos artesanais que as brasileiras.

Belo Horizonte,
condomínio de casas
de alto padrão, em
Temuco, no Chile
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NOVAS REGRAS DE RELACIONAMENTO

E

m 2005, eu e os outros três sócios iniciais – Evaldo,
Mário e Roberto – nos reunimos, após 35 anos de trabalho conjunto, para estabelecer novas regras de relacionamento para os anos seguintes. Nós quatro estávamos
com os filhos adultos, então foi feita a consulta se algum dos
sócios gostaria de deixar a sociedade com o seu quinhão de
capital, para iniciar um novo negócio com sua família.
Todos optaram por continuar na sociedade e assim
foram estabelecidas regras para aposentadoria compulsória
de diretores, para admissão de familiares dos diretores na
empresa, de venda de participação societária dos grandes
acionistas, critério de distribuição de dividendos e criado o
Conselho de Administração. Na ocasião, foram escolhidos
como membros do Conselho os quatro diretores iniciais e
os meus dois filhos.
Dentro das regras estabelecidas nessa época, no início
de 2007 eu deixei de ser diretor operacional da empresa
passando a participar somente do Conselho de Administração. Em 2008 um novo diretor foi eleito, o engenheiro
Edison Holzmann, que havia ingressado na empresa recémformado, em 1981.
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A vida, penso, tem seus ciclos e é preciso dar oportunidades para que os mais jovens também cresçam. Sair da
diretoria e ir para o Conselho foi uma adaptação a uma
nova situação. Para mim, foi um processo natural. Às vezes,
claro, é preciso se controlar para não falar e sim escutar.
Tem pessoas que não largam de jeito nenhum o poder. Isso
é ruim para a própria pessoa e para os descendentes. Eu
tinha consciência que os valores seriam mantidos. Percebo
que os princípios continuam presentes na empresa. Com
relação à confiança, tenho dois filhos que, para mim, são
muito bons. É muito comum pais e filhos terem atritos nos
negócios, mas eu sempre me dei muito bem e tive diálogo
com eles. E sinto que me respeitam.
Nessa década, dentro da nossa programação de preparar a Plaenge para ser mais competitiva, contratamos a consultoria do INDG – Instituto de Desenvolvimento Gerencial,
atual Falconi, para fazer uma reengenharia na empresa,
quando implantamos o controle matricial de despesas administrativas, a elaboração do orçamento anual da empresa, a previsão financeira pentanual, entre outros projetos.
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Jardins Eco Resort & Residence, em Londrina
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ABERTURA DE CAPITAL

P

or volta de 2006 e 2007, com a perspectiva de crescimento de mercado imobiliário nos anos que viriam,
as 14 maiores incorporadoras de São Paulo fizeram
IPO – Inicial Public Offering, ou seja, lançaram ações na
Bovespa para captarem recursos e assim aumentarem seus
lançamentos, de olho no crescimento da demanda previsto
para os anos seguintes.
Na época, fomos bastante assediados pelos agentes
financeiros para também abrirmos o capital da empresa.
Diziam que ficaríamos em desvantagem para concorrer
com as empresas capitalizadas, que certamente estenderiam suas atividades por todo o Brasil e que, com o aumento
de escala que teriam, seriam mais competitivas do que as
empresas de capital fechado.
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Porém, consideramos que tínhamos o capital de giro
necessário, crédito suficiente junto aos bancos, empresa
estruturada e equipes de execução preparadas. Não víamos a
necessidade de aumentar o capital da empresa. Por outro lado,
os possíveis compradores de ações teriam como objetivo a obtenção de lucro, que quanto maior e mais imediato, melhor.
O nosso objetivo sempre foi fazer um bom trabalho e
ter lucro como consequência. Realmente, as empresas que
fizeram o IPO lançaram empreendimentos nas cidades em
que atuávamos – Londrina, Cuiabá, Campo Grande e Curitiba. A única cidade em que nos incomodaram foi Curitiba,
devido ao número de concorrentes que afluíram e pela
grande quantidade de lançamentos que fizeram, saturando
o mercado de ofertas.

Imagem aérea
atual de Curitiba
mostra os
empreendimentos
construídos pela
Plaenge
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PRONTOS PARA CRESCER

N

o início de 2007 estávamos prontos para um crescimento vigoroso da empresa. Tínhamos equipes
preparadas, o capital de giro necessário e o limite
de crédito com os bancos acima do necessário.
Em 2006 havíamos lançado a venda de nove edifícios
e considerando que, normalmente, o prazo de execução de
cada um é de três anos, estávamos trabalhando na construção de 27 torres simultaneamente. Em 2007 fizemos mais 22
lançamentos, ou seja, estávamos aumentando o número de
obras simultâneas para 41.
No ano seguinte, lançamos 27 edifícios e no último ano
da década em questão, mais 41. Esse crescimento vertiginoso somente foi possível devido à preparação feita previamente na estruturação da empresa. Quando encerramos
esse decênio tínhamos 137 torres em construção no Brasil.
Essa década também marcou a mudança de direção de
negócios da empresa e foi quando a incorporação passou a
ter maior participação do que as obras industriais.
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L'Essence,
edifício entregue
em 2010, em
Londrina
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Spezia Residenziale – Vernazza & Monterosso, em Campo Grande

O

início desse decênio foi bastante agitado. Nos
três primeiros anos lançamos respectivamente 33, 39 e 29 empreendimentos. Nesse período,
tudo que lançávamos era vendido. Nos primeiros anos
da década tudo dava certo, tudo se vendia. Houve um
boom e todas as empresas do setor lançaram e venderam
muito. Mas começamos a avaliar o quanto mais podíamos lançar sem criar problema para a empresa no futuro.
Observávamos escassez de mão de obra, por exemplo. Por
essa razão nos preocupamos em estabelecer um limite de
até onde conseguiríamos atender à demanda.
Na década anterior, quando sentimos que precisaríamos de mais engenheiros nos anos seguintes, já montamos um programa de trainee para esses profissionais
com o objetivo de formá-los mais rapidamente, oferecendo experiências para os engenheiros mais novos. Entre
2010 e 2013, quando estávamos no auge da expansão, já
havíamos preparado esses profissionais. Porém, nesse
momento, foi quando existiu uma dificuldade para contratar operários. Chegamos a suprir a nossa necessidade
buscando trabalhadores em cidades vizinhas e formando também pedreiros, encanadores, eletricistas. Foi uma
época em que o problema não era venda, mas os meios
de produção.
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Empreendimentos da Plaenge entregues ao redor da Praça Pé Vermelho em Londrina
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Edifício Collori, em Maringá

166

Em relação ao suprimento de materiais, nunca tivemos problema porque temos parceria com os fornecedores
e tradição de grande comprador e bom pagador. Algumas
empresas menores ou mais novas, entretanto, tiveram dificuldade também com a compra de matéria-prima.
Foi preciso avaliar como trabalhar para atender a demanda e garantir o bom conceito que havíamos conquistado.
Quando vendemos um apartamento, temos um prazo para
entregá-lo, um contrato que precisa ser obedecido. O que
ocorreu nessa época, motivado pelo boom, é que muitas
empresas do setor atrasaram suas entregas, criando problemas com os clientes. Não enfrentamos a mesma situação,
pois estávamos sempre analisando nossa capacidade de
lançamento.

One Batel,
empreendimento
de alto padrão
em Curitiba
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CRISE ECONÔMICA NO PAÍS

E
Na crise, a
oportunidade
para rever todos
os processos
produtivos

168

m 2013, terceiro ano do mandato da Dilma Roussef,
começamos a sentir a aproximação de uma nova crise financeira no País. O governo, ao invés de tomar
atitude para corrigir sua situação de desequilíbrio fiscal, caminhava no sentido contrário. Tomava decisões sem levar
em conta a situação da economia do País, gastando muito
mais do que tinha, o que sem dúvida criaria um problema
sério no futuro. Pisamos no freio, reduzindo gradativamente a quantidade de lançamentos, chegando a um terço em
número de empreendimentos a partir de 2015.

Mesmo com a redução de lançamentos, passamos a ter
apartamentos prontos em estoque, o que é indesejável para
qualquer incorporadora. Também tivemos nesse período muitas desistências de compradores na entrega dos apartamentos.
A partir de 2013, nossas vendas foram diminuindo, de
maneira que em 2015 vendemos o equivalente a 50% do que
havíamos vendido em 2010.
No período de 2015 a 2018, reduzimos nossos lançamentos anuais para 11 empreendimentos nas seis cidades em que
atuávamos e nos concentramos em vender os apartamentos
em estoque, procurando sempre priorizar a venda de unidades prontas há mais tempo, para evitar que ficássemos
com estoque velho.
Sempre avaliamos muito bem os riscos e preferimos não
corrê-los a ganhar um pouco mais. Para nós, é mais importante a preservação da empresa do que o lucro a curto prazo.
Muitas empresas continuaram lançando, na época, e depois
tiveram problema. Saímo-nos bem nesse período justamente
porque soubemos a hora de diminuir os lançamentos.
Nesse período, fizemos a dispensa de todos os funcionários que foram considerados desnecessários para aquele
momento e essa redução equivaleu a 25% de nosso efetivo.
Se fôssemos considerar a redução de trabalho que tivemos,
deveríamos atingir a dispensa de 50% do pessoal, porém,
entendemos que deveríamos aproveitar a crise para rever
todos os nossos processos construtivos e administrativos
mais uma vez. Para essa revisão e treinamento de novos
processos era necessária disponibilidade de pessoal.
Nessa fase, procuramos otimizar a utilização do trabalho
das pessoas. Estamos sempre procurando processos, como
uma linha de montagem da indústria automobilística, onde todos estão conscientes do que fazer e de suas responsabilidades.
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RETOMADA DO CRESCIMENTO

E

m 2016, tivemos contato com a Porsche Consulting, que é uma subsidiária da indústria automobilística alemã Porsche e foi criada quando aquela empresa decidiu implantar em sua fábrica o Sistema
Toyota de Produção, também chamado de “just in time”.
Inicialmente, no País, essa consultoria passou a prestar
serviço à Volkswagen do Brasil, que integra o mesmo
grupo da Porsche. O trabalho deles é otimizar os processos de produção e de administração empresarial. A
princípio, contratamos a Porsche Consulting para melhorar os processos utilizados na construção dos edifícios. Constatamos então que precisávamos adequar também os processos adotados no suprimento dos materiais
às obras e assim, sucessivamente, fomos contratando a
Porsche, nos três anos que se seguiram, para otimizar
praticamente todos os processos da empresa, desde a
execução de obras até o processo de assistência aos clientes após entrega dos apartamentos.
Em 2017, iniciamos o processo de implantação do Bim
(Building Information Model) na elaboração dos projetos
de nossos edifícios. Estabelecemos que essa utilização seria gradativa, conforme as equipes fossem sendo treinadas. Atualmente, temos 50% dos projetos em andamento
por meio dessa tecnologia, que possibilita o planejamento
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mais detalhado para a execução da obra e registra durante a
construção uma série de informações que facilitam a posterior manutenção da edificação.
Em 2015, tivemos o pior ano em vendas da década, mas
a partir de 2016 houve aumento gradativo nas vendas, de
maneira que em 2019 tivemos um novo recorde de negócios
em toda a história da Plaenge.

Vitra: primeiro
edifício da Plaenge
em Campinas
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Edifício Essential, em Curitiba

MERCADO DA CONSTRUÇÃO

N

a década de 2010, acompanhamos o desempenho
das incorporadoras que venderam ações na Bovespa. Pelo menos dez das quatorze que tomaram essa
decisão tiveram desempenho pior que o nosso nos dez anos
que sucederam a abertura de capital. Como receberam altos investimentos, começaram a ser cobradas para comprar
terrenos e garantir lançamentos. Isso inflacionou o mercado, mas não nos afetou, porque planejamos a longo prazo e
já tínhamos comprado terrenos de forma antecipada.
Pressionados por acionistas para lançar novos empreendimentos, muitas iniciaram obras de forma improvisada,
sem equipe, o que gerou atrasos, processos judiciais e grandes prejuízos. Em conversa com o pessoal de bancos, percebemos que eles ficam surpresos ao constatar que a Plaenge,
uma empresa sediada no interior do Paraná, teve um crescimento grande no período. Isso reforçou nossa boa imagem
e nos deu mais condições para crescer.
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DEZ ANOS DE CHILE

E

m 2019, completamos 10 anos no Chile. Começamos
devagar, como é da natureza da Plaenge. Não temos
pressa para crescer. Iniciamos com um, às vezes dois
empreendimentos, damos tempo para que as pessoas percebam como somos e para que possam confiar em nós. Fazemos
um trabalho de longo prazo, como já comentei. Nosso negócio
não é ir para ganhar dinheiro a curto prazo. E no mercado
de imóveis, entendemos que é muito importante que o cliente
tenha confiança na construtora. Chegamos ao Chile conquistando o cliente e nos mostrando para o mercado financeiro.
Quando lançamos o primeiro edifício no Chile tivemos
dificuldade de vender as unidades. O pessoal tinha certa
desconfiança que nós pudéssemos fazer prédios resistentes a
terremotos. Afinal, éramos desconhecidos, uma empresa de
engenharia do Brasil indo construir no Chile. Então, começamos a divulgar que o empreendimento seria construído
por engenheiros chilenos e não por engenheiros brasileiros.
Fomos conseguindo conceito na região sul do Chile, onde
começamos, e hoje somos empresa com destacada presença
ali. Também inovamos e levamos alguns conceitos nossos
aqui do Brasil para lá. Em 2014, criamos a Vanguard Chile.
Em seguida, começamos a pensar na expansão da Plaenge Chile para a capital, Santiago. Em 2016 compramos um
terreno bastante grande, próximo ao centro. É uma área

174

Ipanema Home
& Resort e
Porto Belo
Home & Club,
os primeiros
edifícios
construídos
pela Plaenge
no Chile
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Projeto da Central
de Apartamentos
Decorados da
Plaenge, em
Santiago, no Chile
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com capacidade para oito torres e o primeiro lançamento
deve acontecer em 2021.
Em 2019, o Chile representou 11% das nossas vendas.
Além dos edifícios, executamos também empreendimentos
horizontais de casas.

Mais de uma década depois de chegarmos ao Chile,
observo que a capacidade de organização da Plaenge nos
deu confiança de trabalhar no exterior, o que nos permite
concorrer em outros países sem dificuldades.
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NOVAS OPERAÇÕES:
CAMPINAS E PORTO ALEGRE

E

m 2019, a Plaenge lançou o primeiro empreendimento em Campinas (SP), que recebeu o nome Vitra
e teve 60% das unidades vendidas no lançamento.
No mesmo ano, a empresa comprou o primeiro terreno em
Porto Alegre (RS).
Iniciar uma operação em Campinas nos daria a oportunidade de começar a concorrer diretamente com as empresas de São Paulo, no território delas, o que nos permitiria
avaliar nosso desempenho em comparação com essas construtoras. Estamos sempre em busca de desafios. Campinas
é uma cidade ampla, com vias muito boas de acesso. Existe
uma tendência de imóveis maiores em condomínios horizontais, distantes do centro da cidade. Na área central, os
apartamentos geralmente são menores. Porto Alegre, por
outro lado, tem um mercado mais parecido com os nossos.
Fizemos um balanço da nossa capacidade de equipe para
abrir as duas cidades e chegamos à conclusão que seria possível atender às duas operações, por isso fomos para Campinas e chegamos a Porto Alegre na sequência.
Na primeira foto, da esquerda para a direita: Fernando Fabian,
Ézaro Fabian, Mário Numata e o prefeito de Campinas,
Jonas Donizette, no lançamento do Vitra.
Na segunda foto, o stand de vendas em Campinas
no lançamento do empreendimento
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PLAENGE URBANISMO
Em 2019 foi
lançado o Rivieira
Home Club,
empreendimento
horizontal em
Campo Grande, com
230 mil m²

A

Plaenge entende de mercado imobiliário e está
sempre estudando as tendências de crescimento das cidades onde atua. Por isso, decidimos
investir em loteamentos e criamos a Plaenge Urbanismo
em 2014. Antes dessa decisão, já tínhamos feito dois loteamentos em parceria com terceiros em Três Lagoas e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eram imóveis rurais que estavam muito próximos das cidades e nos foram oferecidos
pelos proprietários.
180

Diante dessa experiência, começamos a planejar a
entrada no setor, mas levamos cinco anos para lançar o
primeiro loteamento fechado em Campo Grande. O lançamento foi em dezembro de 2019 e no primeiro dia de vendas
tivemos que organizar o acesso das pessoas em uma fila de
atendimento. Em um único dia, vendemos mais da metade
do empreendimento.
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ÁREA INDUSTRIAL

N

Acima, as fábricas da
Sig Combibloc e
da Matte Leão, na
região metropolitana
de Curitiba.
Ao lado, a unidade
da Geo Energética,
em Tamboara
182

a área industrial, na década de 2010, a Plaenge executou para a Coca-Cola a ampliação da fábrica de
Marília (SP), a nova fábrica de Maringá (PR), o Centro
de Distribuição do Caju, no Rio de Janeiro (RJ), e construiu em
Duque de Caxias (RJ) a maior e mais moderna fábrica de Coca-Cola do Brasil. É uma planta industrial moderna, automatizada e segue os conceitos da indústria 4.0. Construímos mais
uma etapa da fábrica de embalagens longa vida da Sig Combibloc em Campo Largo (PR), com 31.000 m². Executamos também a Geo Energética em Tamboara (PR), a primeira planta do
País de produção de biogás a partir do tratamento dos resíduos
orgânicos de usina de açúcar e álcool.
Em 2019, fomos contratados para a construção da nova
sede do Sicredi em Maringá (PR) e a fábrica da Cia Cacique
de Café Solúvel em Linhares (ES).
Na década de 2010, a Plaenge Industrial consolidou uma
tendência que iniciou na década anterior, de construir plantas
industriais sustentáveis e habilitadas para receber a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
A Plaenge Industrial já recebeu seis certificações LEED,
quatro delas em empreendimentos da Coca-Cola, além de
uma fábrica da Matte Leão e a planta da Geo Energética,
primeira empresa geradora de energia verde do País a conquistar a certificação.
Anos 2010
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Fábrica da Coca-Cola em Duque de Caxias
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Ao lado, projeto da sede do
Sicredi em Maringá.
Abaixo, imagem virtual da
fábrica da Cacique em Linhares
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NOVOS DIRETORES

E

m 2010, o Mário Numata se aposentou, deixando de
ser diretor da empresa, mas permanecendo no Conselho de Administração. Em 2015, o Evaldo Fabian também se aposentou e continuou como conselheiro da Plaenge.
Para substituir o Evaldo foi eleito como diretor o
engenheiro Ednelson Ivantes, que iniciou na Plaenge como
engenheiro de obra, no ano 2000. Em 2019, assumiu como
diretor o engenheiro Marcelo Resquetti, que já havia passado por diversos cargos na construtora. Em 2020, foi escolhido também como diretor o engenheiro Rogério Iwankiw,
que durante 15 anos foi Gerente Regional de Cuiabá.

Ednelson Ivantes, Marcelo Resquetti e Rogério Iwankiw, diretores da Plaenge
188

Edifício Supéria, em Cuiabá
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ESPERANÇA PARA A
PRÓXIMA DÉCADA

A

o encerrar 2019, estávamos cheios de esperança.
Tínhamos registrado uma venda recorde nesse
ano. Terminamos esse período com muito ânimo
para 2020. Mas logo no início dessa nova década fomos surpreendidos pelas transformações mundiais provocadas pela
pandemia da Covid-19.
A década de 2010 teve muitas fases, novos negócios,
abertura de novas filiais. Nesse decênio, a partir de 2011,
também passamos a ser classificados, por publicações como
o anuário Valor 1000 do Jornal Valor Econômico, como a
maior construtora imobiliária da região Sul do Brasil.
Nunca procuramos isso, foi consequência do trabalho
e dedicação ao longo de muitos anos, de toda a equipe Plaenge. Nosso objetivo sempre foi fazer bem feito, cada vez
melhor, de acordo com os nossos valores. O fato de sermos
maiores tem alguma vantagem, mas não é o objetivo. Como
também acreditamos que se a empresa abrisse capital poderia crescer mais rapidamente. O mais importante é ter
controle da operação, estar bem, conseguir bons resultados.
Se a empresa está em expansão, cria oportunidades para
as pessoas serem promovidas, gera estímulos, nasce uma
energia voltada para o futuro.
Signature, empreendimento de alto padrão em Maringá
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Dez anos de Chile: inovação e planos de expansão
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\ VALORES DE UMA CONSTRUÇÃO: PLAENGE 50 ANOS

AS RELAÇÕES
DURADOURAS

194

As Relações Duradouras

\

195

A

Plaenge tem uma relação bastante antiga com
alguns colaboradores, fornecedores e clientes.
Temos vários exemplos de filhos de colaboradores
que entraram recém-formados na construtora e se aposentaram por aqui. Outros que trabalharam longo período na
empresa e alguns que ainda estão na Plaenge.
Ao contrário de muitas outras companhias, na Plaenge
não impedimos que familiares de colaboradores também
sejam admitidos. Entendemos que existe uma grande probabilidade deles terem os mesmos valores da empresa, pois
o seu familiar que trabalha conosco possivelmente os tem.
O cuidado que temos é evitar que um funcionário seja subordinado a um familiar.
Os sócios majoritários da Plaenge são bons exemplos de
relação duradoura. Trabalhamos praticamente juntos nos
últimos 50 anos e continuamos como sócios da empresa.
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Muitos dos nossos fornecedores nos atendem há muitos
anos também. Os fornecedores de materiais e prestadores
de serviços que foram evoluindo ao longo do tempo, conforme o mercado exigia, continuam trabalhando conosco.
Entre eles, temos um escritório de projeto de estrutura que
está conosco há quase 50 anos e, atualmente, já trabalhamos
com a segunda geração de um grupo de projetistas excelentes: o escritório de projetos estruturais JCM Queiroz, a
Bohrer Arquitetura, Hidráulica Carrion, Engebrazil Engenharia Elétrica e Politécnica Engenharia e Fundações. São
todos grandes parceiros, que contribuem no desenvolvimento de soluções técnicas e de design inovadoras.
As relações duradouras se estendem aos nossos clientes. Atualmente, é muito comum vendermos apartamentos
para filhos de compradores dos nossos empreendimentos
de anos passados. Quando atuamos com ética, são criadas
as condições de um relacionamento duradouro.
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CAPITALIZAÇÃO
DA PLAENGE
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Capitalização da Plaenge
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Q

uando fundei a Plaenge sabia que a empresa
sonhada era o maior desafio da minha vida.
Tinha dúvidas se o trabalho planejado seria suficiente para cobrir a desvantagem da empresa em pagar
corretamente seus impostos e obrigações sociais – ações que
não eram comuns na época, como contei no início do livro.
Por volta de 1975, senti que a empresa era viável e lucrativa. Comecei a me sentir envaidecido por ter vencido
o grande desafio de minha vida. Passado um primeiro
momento de júbilo, ciente que a vaidade é um pecado
muito comum entre os empresários e é uma das causas
mais comuns de fracasso, passei a pedir a Deus, todo sábado que ia à missa com minha família, que me desse
humildade para entender que tudo que me fora dado era
obra de Deus e não minha. Sendo isso verdade, eu devia me convencer de que era um simples administrador
daquilo que Deus havia me disponibilizado. Que eu não
tinha o direito de usufruir pessoalmente dos lucros da
empresa, desfrutando de uma vida nababesca. Mas devia
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utilizar os bons resultados para o crescimento e, assim,
poder oferecer emprego a mais pessoas.
Eu via a capitalização da empresa como um caminho salutar em termos de crescimento. Convenci-me e fui
convencendo os sócios de que a Plaenge era para durar a
vida toda, que capitalizá-la era o caminho mais seguro para
o crescimento e estabilidade. Nos primeiros 35 anos, todo
lucro auferido foi incorporado ao seu patrimônio.
A partir de 2006, estando os sócios mais velhos se aposentando ou prestes a se aposentar, foi decidido distribuir
apenas uma pequena parte do lucro obtido como dividendo, entre os acionistas.
Foram essas destinações dadas aos lucros auferidos que
possibilitaram à Plaenge enfrentar os períodos de crise e
também não necessitar abrir capital em Bolsa de Valores
para enfrentar seus concorrentes.
Essa foi uma estratégia adotada nos primeiros 50 anos
da empresa.
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TODOS
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NO MESMO
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E

ric Fromm, psicólogo alemão, disse que “o homem,
ciente de sua finitude e pretendendo se igualar a
Deus na sua imortalidade, necessita deixar uma
marca para registro de sua passagem pela terra, que pode
ser uma construção ou uma destruição. O homem sempre
faz uma, ou outra, das duas.”
Sempre tive a sensação de que uma pessoa na posição de
chefe pode ajudar ou atrapalhar. Não há um comportamento neutro. Em muitas oportunidades, na comemoração de
um sucesso com a equipe, percebia que meu maior mérito
tinha sido deixar que fizessem o que era preciso.
Por outro lado, como fundador de uma empresa, posso
testemunhar que o papel que desempenhei na empreitada
é excessivamente valorizado pelas pessoas. A implantação
e o crescimento da Plaenge foi trabalho de uma equipe dedicada, que é pouco reconhecida. Os outros três diretores
iniciais, Mário, Evaldo e Roberto, foram muito importantes
para a construção da Plaenge, assim como os demais membros da equipe que se dedicaram muito para termos sucesso. A segunda geração deu uma contribuição muito grande
nos anos mais recentes.
Acredito cada vez menos na importância do chefe e
cada vez mais na importância da pessoa saber trabalhar em
equipe e saber qual é a parte dela no conjunto. Vejo muitos
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chefes que, ao invés de ajudar, atrapalham. Por isso, sempre
quis uma empresa com menos ligações hierárquicas e mais
colaboração de todos.
Na Plaenge, nunca tivemos um presidente. A diretoria
é uma equipe formada por vários membros. As coisas mais
corriqueiras, que fazem parte do processo, são decididas
individualmente pelo diretor responsável. Quando tem algo
diferente, nossa prática é sempre conversar com outro diretor antes de decidir, para que ele possa contribuir com outra
visão e ajudar a sancionar a decisão. Quando é um assunto
muito importante, todos os diretores se reúnem. Nunca tivemos que fazer uma votação, debatemos até haver consenso.
Em 1976, quando estávamos construindo a fábrica de
Coca-Cola de Bangu, no Rio de Janeiro (RJ), o engenheiro
fiscal do cliente que acompanhava a obra me perguntou o
que fazíamos para que todos nossos empregados remassem
na mesma direção. Eu respondi que não sabia e que supunha ser assim em todas as construtoras. Ele me respondeu
que não era assim nas construtoras nem nas empresas em
geral. Completou dizendo que, mesmo onde trabalhava, era
diferente, cada um remava para um lado.
Por outro lado, acontecia antigamente, com frequência, de encontrarmos ex-funcionários da empresa e quase
sempre a pessoa comentava que aprendeu muito no período
Todos Remando no Mesmo Rumo
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em que trabalhou na Plaenge. A partir de certo momento,
comecei a perguntar o que a pessoa tinha aprendido e a resposta era difusa, mas no sentido de que a pessoa testemunhou o trabalho em equipe. Creio que esse é um dos valores
da empresa, assim como fazer bem feito e cada vez melhor,
ser útil, ser ético e ser perseverante.
Ao longo dos últimos 15 anos, contratamos várias consultorias e tivemos muitas implantações de softwares. É
muito comum os consultores que prestaram serviços dentro da empresa testemunharem que os nossos funcionários
não são resistentes às mudanças como constatam em outras companhias. Comentam ainda que os conhecimentos
transmitidos por eles foram assimilados mais rapidamente
que o normal. Sempre relatam que a Plaenge é diferente e
que o nosso ambiente de trabalho é melhor.
Refletindo sobre isso, concordo que nosso pessoal é
muito participativo. Sempre achei que a participação das
pessoas envolvidas na decisão contribui para uma melhor
execução dos serviços, qualquer que seja ela. Não sei até
onde a ética adotada na Plaenge contribuiu, assim como
o fato dos diretores darem o exemplo ao trabalharem em
equipe. De qualquer forma, quaisquer que sejam as causas,
esse é um valor muito importante para nós.
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Se de um lado não temos condições de pagar salários
muito mais altos que os de mercado para não perder competitividade, por outro lado, podemos estimular o crescimento profissional do colaborador. Foi sempre o que
procuramos fazer na Plaenge, gerando oportunidades de
promoções internas e somente recorrendo às contratações
externas em último caso.
A nossa política de promoção de funcionários lembra a forma de montagem dos silos metálicos cilíndricos
usados para o armazenamento de cereais. Primeiro se monta a cobertura do silo, com a forma de cone, sobre a base
circular de concreto armado. Na sequência esse cone é içado até uma altura suficiente para a montagem da camada de
chapas das paredes que será a mais alta do silo. Em seguida,
o conjunto é levantado novamente com os macacos para
que a penúltima camada de chapas seja montada, e assim
sucessivamente.
Da mesma forma, na Plaenge, sempre demos preferência à contratação de colaboradores em início de carreira e
vamos promovendo os que se destacam exercendo o mesmo
tipo de atividade. Com essa política, estimulamos o crescimento profissional dos colaboradores.
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DIVISÃO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Vertical
Vertical

BRASIL

Urbanismo

Vertical

CHILE

Horizontal

Horizontal

DIVISÃO INDUSTRIAL
DIVISÃO RESIDENCIAL

E

m 1988 foi criada a empresa holding do Grupo
Plaenge, com nome de EPG Participações Societárias
S.A. Essa empresa passou a ser proprietária de todas
as empresas do Grupo Plaenge. Tem a sigla EPG porque,
na época, tínhamos as empresas Emisa, Plaenge e Ge-Sul.
A Emisa fazia montagens industriais e foi fundida com a
Plaenge Engenharia, formando a Plaenge Industrial.
A Ge-Sul era uma empresa de gerenciamento de obras,
que teve seu nome alterado para Plenart e transformada em
locadora de equipamentos para atendimento do Grupo.
No último balanço da EPG constou o patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1 bilhão.
As vendas das empresas do Grupo em 2019 somaram
aproximadamente R$ 1,35 bilhão e a participação em cada
empresa foi a seguinte:
Plaenge Empreendimentos: 48%
Vanguard: 21%
Plaenge Industrial: 15%
Plaenge e Vanguard Chile: 11%
Plaenge Urbanismo: 5%
Na década de 2010 a 2019, o Grupo Plaenge foi classificado como a maior construtora imobiliária da Região Sul e
também esteve entre as 1.000 maiores empresas brasileiras
segundo o ranking do jornal Valor Econômico.
Ao lado, temos o organograma atual do Grupo Plaenge:
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Nova Central de Apartamentos Decorados da Plaenge em Maringá
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EPÍLOGO

Q

uando fundei a Plaenge, jamais pensei que chegaria ao tamanho atual. É com certa surpresa
que vejo hoje o porte que temos. Eu não esperava, principalmente por causa das condições que estabeleci no início, como atuar com ética. Eu tinha dúvidas se
a Plaenge seria capaz de se viabilizar. O que eu achava que
seria um empecilho para a empresa crescer, porém, se tornou uma alavanca que nos impulsionou. Eu não movi essa
engrenagem sozinho. Desde o início, tive o apoio de profissionais gabaritados e, principalmente, conscientes dos valores da empresa. Agradeço ao Roberto Melquíades, ao Mário
Numata e ao Evaldo Fabian por estarem comigo desde o
início dessa jornada.
Esse livro foi redigido entre os meses de março e abril de
2020, no momento em que enfrentamos a quarentena devido à pandemia da Covid-19. Estamos em meio a uma crise
que envolve saúde pública e também a economia. É uma
crise que não foi prevista, ao contrário da maioria das crises

214

econômicas anteriores. A previsão atual é de queda de 6%
no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
Para nós foi uma surpresa. No exercício de 2019, tivemos vendas e contratações recordes e iniciamos 2020 com
indicativos de que teríamos resultados ainda melhores. Porém, com a chegada da Covid-19, tudo mudou.
Esse livro foi escrito para comemorar o aniversário de
50 anos da Plaenge, celebrado em 31 de março de 2020. Esperamos que a segunda geração da empresa dê continuidade a essa história e detalhe um pouco mais a trajetória da
Plaenge nas duas últimas décadas, quando teve grande protagonismo nas decisões tomadas no período. Como disse,
não há como prever o futuro. Mas tenho certeza que sempre
nos sairemos bem se formos fiéis a fazer bem feito e cada
vez melhor, ser útil, ser ético, ser perseverante e trabalhar
em equipe.
Londrina, 30 de abril de 2020.
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Este livro foi impresso em São Paulo,
em novembro de 2020, pela Ipsis Gráfica
e Editora, no papel couché fosco 150 g/m².
As famílias tipográficas utilizadas são
a Brother 1816 e a Minion Pro.
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