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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Beto Carrero World acredita que as parcerias e a
sustentabilidade devem caminhar juntas. Há quase
três décadas, faz parte de nossa estratégia incentivar
as parcerias e aplicar um conceito integrado visando a
sustentabilidade.
Nos últimos anos, a empresa tem ampliado os
investimentos e os esforços para o desenvolvimento
de soluções com foco sustentável. Além disso, apoiar
o desenvolvimento das comunidades do seu entorno,
tem sido uma preocupação crescente nas iniciativas
apoiadas pelo Instituto Beto Carrero - organização
que completa 15 anos em 2018. Com a finalidade
de oferecer transparência na sua atuação ambiental,
social e econômica, o Beto Carrero World apresenta o
seu Relatório Anual de Sustentabilidade 2017.
O Relatório Anual de Sustentabilidade BETO CARRERO
WORLD 2017 está disponível na versão digital, e pode
ser conferido no site da empresa.

A publicação apresenta as metas de sustentabilidade
da empresa estabelecidas até o ano de 2020, tendo
como base o ano de 2015. Entre os principais objetivos
da empresa para os próximos anos, continua sendo o
fortalecimento da segurança, a gestão de resíduos, o
controle efetivo do consumo de água, a otimização do
consumo de energia e a capacitação da nossa equipe.
O relatório também traz o comprometimento do Beto
Carrero World em desenvolver ações com apelos
sustentáveis, tendo sempre como base os valores de
nosso fundador – o eterno João Batista Sérgio Murad.
Além de tudo, acreditamos que realizar sonhos todos
os dias é criar valor com base em necessidades,
experiências e motivação das pessoas, colocando
o cliente como foco principal das decisões que são
tomadas. A proposta seguida pelo Beto Carrero World
é a de promover uma relação saudável e transparente
com todos os stakeholders, visando uma integração
virtuosa de ações em prol de todos.
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MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
A capacidade de atingir bons resultados em diferentes cenários é um de nossos diferenciais
e, em 2017, não foi diferente. Mesmo em um ano marcado por indefinições na conjuntura
econômica e política, com baixo crescimento do PIB, instabilidades de credibilidade
governamental, nossa estratégia de negócio conservadora e sólida, associada à
manutenção de baixa alavancagem, nos permitiu avançar em várias frentes.
Conseguimos visualizar oportunidades para o desenvolvimento de nossos negócios,
operando sempre com visão na busca de espaços ainda não ocupados. Assim, obtivemos
crescimento de dois dígitos, com destaque para crescimento de público oriundo do
Mercosul e Sudeste.
Com novos produtos (pacotes e combos) e pontos de atendimento, reforçamos nosso
elevado padrão de qualidade no relacionamento com os clientes, para os quais buscamos
oferecer soluções sob medida, e evoluímos em nossa estratégia de desenvolvimento
sustentável.
Estamos atuantes em todo o Brasil, Mercosul e buscamos crescer de forma sólida e
sustentável. No entanto, almejamos a diversificação dos produtos, evoluindo nos canais e
segmentos de venda com o intuito de reduzir as sazonalidades deste setor.
Encerramos o ano com excelente desempenho econômico e podemos computar também
um crescimento da produtividade e reconhecimento dos nossos clientes e visitantes.
Esse desempenho foi possível graças à atuação qualificada de nossos colaboradores,
fundamentais para seguirmos na direção certa.
Nossa estratégia de sustentabilidade alicerçada em 7 dimensões: Ambiental, Artístico,
Econômico, Alianças, Serviços, Social e Inovação é certamente a base para alavancar nosso
crescimento equilibrado.
Estamos comprometidos com a transparência e adotamos visão de longo prazo, pois
acreditamos que a perenidade dos negócios é o grande fator de sucesso de empresas
sustentáveis. Manteremos a condução do negócio de maneira sólida e conservadora,
para estarmos preparados para qualquer ciclo econômico que possamos enfrentar nos
próximos anos.
Nessa trajetória de melhorias, é com satisfação que publicamos novamente Relatório
de Sustentabilidade. Esperamos que o documento seja mais um importante canal de
comunicação sobre nossos conceitos e resultados com nossos públicos de relacionamento.

Boa leitura a todos!
Alexandre Murad

Rogério Siqueira

Presidente do Conselho
de Administração

Diretor Presidente
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SOBRE O
RELATÓRIO
Este relatório reúne todos os principais indicadores de desempenho e iniciativas
do Beto Carrero World em todas as suas dimensões no período de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2017. Elaborado com base na metodologia da Global
Reporting Initiative (GRI), permite comparar a evolução dos indicadores de
desempenho de um ano para o outro. O conteúdo enfatiza temas relevantes
para o Beto Carrero World e também para os principais públicos com os
quais nos relacionamos: colaboradores, comunidades vizinhas às operações
e lideranças comunitárias (incluindo as organizações não governamentais),
gestores públicos municipais e estaduais, fornecedores e acionistas.
As práticas constantes neste relatório traduzem o alinhamento da equipe
Beto Carrero World em prol das práticas sustentáveis e criando um diferencial
competitivo para nossa empresa e para as interfaces pela qual se relaciona.
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PERFIL DA
EMPRESA
Em uma sequência nos últimos anos o Beto Carrero World é considerado o melhor parque temático da
América do Sul pela Traveller’s Choice – Trip Advisor, conta com mais de cem atrações, um zoológico com
mais de mil animais, oito shows e nove áreas temáticas. Situa-se no Brasil, na cidade de Penha, em Santa
Catarina. O Parque possui grande importância no que se refere à cultura e ao desenvolvimento econômico da
cidade, prezando o direito da criança e do adolescente. Conta com aproximadamente 2.000 colaboradores
diretos e indiretos que se dedicam a proporcionar momentos inesquecíveis de felicidade a nossos visitantes.
Anualmente cerca de 2 milhões de visitantes brasileiros e estrangeiros, de mais de 15 países, vêm ao Parque
para ter uma experiência única, feita de momentos inesquecíveis.
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PRINCÍPIOS DE GESTÃO

MISSÃO
“Encantar em todos os momentos”.

VISÃO
“Ser o melhor centro
de entretenimento
do mundo”.

VALORES
Transparência
Orgulho
Persistência
Segurança
Cooperação
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ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA

Sustentabilidade na Gestão
Beto Carrero World

O Beto Carrero World é dirigido por um grupo de gestores
experientes e comprometidos com o mais alto nível de
governança corporativa. As condutas dos negócios do
grupo são baseadas na transparência e na divulgação de
informações aos seus stakeholders – acionistas, clientes,
visitantes, fornecedores, colaboradores e sociedade
– dentro das práticas de governança corporativa com
recomendações e obrigações legais. A atuação da
empresa é pautada por compromissos éticos e guiada,
ainda, pela sua missão, sua visão, seus valores e pelo seu
Código de Ética, itens amplamente disseminados a todos
os envolvidos com a empresa. O balanço é auditado
anualmente por empresa competente e independente.

Conselho
Administrativo
Alex Von Janke Murad

Conselho Administrativo

Presidente do Conselho

Itel Janke
Acionista

Sérgio Bratfisch

Diretor presidente

Representante de Acionista

Sérgio Roberto Waldrich
Conselheiro Independente

Diretoria
Rogério Siqueira
Diretor Presidente

Diretores

Edilson Doubrawa

Diretor Administrativo Financeiro

Clever Pirola Avila
Diretor Operacional

Roberto Vertemati

Diretor Comercial & Marketing

Zoológico

Shows

Parque

Áreas Temáticas

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Compromisso e Responsabilidade
A busca pela sustentabilidade é um fator estratégico
intrínseco aos negócios do Beto Carrero World e se baseia
no conceito do Tripé da Sustentabilidade, que compreende
os resultados de uma organização avaliando aspectos
sociais, ambientais e econômicos. A empresa busca firmar
sólidos compromissos e estratégias para desenvolver
continuamente a sustentabilidade na organização. Esse
objetivo conta com uma estrutura que concentra o
monitoramento e planejamento das iniciativas sustentáveis
da empresa, unificando o conceito de sustentabilidade.
A estratégia de sustentabilidade é composta por sete
dimensões e permeia toda a estrutura da empresa, as quais

contemplam todos os seus públicos: fornecedores,
parceiros, clientes, colaboradores, sociedade e
acionistas. Seu processo de construção está embasado
no que a empresa acredita como respeito aos públicos
de relacionamento da organização. Desta forma
constituíram-se vinte e quatro pilares de sustentação
do nosso negócio. Também foram desenvolvidos
indicadores de sustentabilidade para cada um dos
pilares. Os indicadores, bem como as metas e resultados
apurados, podem ser visualizadas neste relatório
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Responsabilidade
social
Instituto
Beto Carrero

Relacionamento
com parceiros

Recursos
naturais

Rentabilidade

Matriz
energética

Diversidade

Parceiros

Inovação
Pioneirismo
Engenharia
Criatividade

Resíduos
sólidos

Segurança & Saúde

Ética

Inovação

Econômico

Gestão de
riscos e
oportunidades
Visão de
longo prazo
Gestão de
custos

Serviço

Artístico

Qualidade

Emocionar os
clientes

Satisfação
dos clientes

Essência do
fundador

Vale o que
investe

Variedade

Biodiversidade

Comunicação

Governança Corporativa

Fornecedores

Clientes

Colaboradores

Acionistas

Educação

Sociedade

Com base nessas dimensões, a empresa definiu metas
sociais e ambientais que devem ser atingidas até 2020.
ÁREA
Saúde e Segurança
no Trabalho

COMPROMISSO PARA 2020
Não haver fatalidade decorrente de acidentes de trabalho e redução do índice de segurança e doenças ocupacionais

Diversidade

Aumentar em 30% o número de mulheres em cargos de liderança

Responsabilidade
Social

Fortalecer o Instituto Beto Carrero apoiando a comunidade local

Meio Ambiente

Evoluir com o Programa de Resíduos Sólidos

Artístico

Introduzir novas atrações conforme plano estratégico – versão realística

Parcerias

Treinamento em 100% das equipes parceiras nos aspectos de relacionamento com os visitantes

Serviço
Econômico
Tecnológico

Treinamento em 100% da equipe própria nos aspectos de relacionamento com os visitantes
Atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico – versão realística
Interação com ferramentas online junto aos visitantes
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DIMENSÃO SOCIAL

COMPROMISSO COM NOSSOS COLABORADORES

Recursos Humanos
A administração de Recursos Humanos no Beto Carrero World investe no desenvolvimento de seus
colaboradores através de treinamentos, avaliações ligadas ao desenvolvimento e isonomia na remuneração
estratégica. Buscamos trabalhar com planejamento, organização, controle e liderança para manter o ambiente
de trabalho adequado e todos os colaboradores satisfeitos e integrados a todos os processos.
Em 2017, o Beto Carrero World chegou ao final do ano com 876 colaboradores diretos e um número ainda maior
de colaboradores indiretos, que atuam nas mais diversas áreas do empreendimento.

VARIAÇÃO DE PERCENTUAL DE FUNCIONÁRIOS
Número total de colaboradores

2015

2016

2017

826

844

876

Número total de colaboradores desligados durante o ano

256

242

301

Índice (%) turn over

2,84%

2,30%

2,91%

2015

2016

2017

40,19%

41,35%

44,74%

% de mulheres em cargo de Chefia

44,12%

39,02%

43,18%

% de pessoas com mais de 45 anos em relação ao nº de colaboradores

16,83%

11,97%

15,53%

1,18%

1,18%

1,71%

3,44%

3,44%

DIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
% de mulheres em relação ao total de colaboradores

% de estrangeiros em relação ao nº de colaboradores

% menores aprendizes

2,74%
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FAIXA ETÁRIA DOS COLABORADORES

2015

2016

2017

Colaboradores até 19 anos

17,68%

14,57%

10,52%

Colaboradores de 20 a 25anos

25,06%

27,13%

26,36%

Colaboradores de 26 a 29 anos

13,44%

13,51%

14,34%

Colaboradores de 30 a 34 anos

13,44%

14,22%

16,42%

Colaboradores de 35 a 39 anos

7,38%

8,77%

10,40%

Colaboradores de 40 a 44 anos

6,17%

6,40%

6,24%

Colaboradores de 45 a 49 anos

5,21%

5,33%

6,24%

Colaboradores de 50 a 54 anos

5,08%

3,79%

3,58%

Colaboradores de 55 a 59 anos

3,27%

3,08%

3,12%

Colaboradores com mais 60 de anos

3,27%

3,20%

2,77%

TEMPO DE EMPRESA

2015

2016

2017

Colaboradores com menos de 1 ano na empresa

37,89%

25,12%

29,3%

Colaboradores de 1 a 5 anos na empresa

39,59%

50,71%

45,90%

Colaboradores de 6 a 10 anos na empresa

13,68%

14,81%

14,57%

Colaboradores de 11 a 15 anos na empresa

5,33%

4,98%

5,43%

Colaboradores de 16 a 20 anos na empresa

2,54%

2,61%

2,77%

Colaboradores a mais de 20 anos na empresa

0,97%

1,78%

1,97%

ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA
COLABORADORES E VISITANTES

2015

2016

2017

Nº de consultas médicas

8.426

6.998

7.113

Nº de procedimentos de enfermagem

15.988

16.003

16.117
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REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS COLABORADORES

2017

2015

2016

3,63%

4,03%

3,24%

Salários entre 1 e 2 salários mínimos

51,57%

50,24%

52,95%

Salários entre 2 e 3 salários mínimos

24,70%

28,20%

27,05%

Salários entre 3 e 5 salários mínimos

13,32%

10,31%

10,06%

Salários entre 5 e 10 salários mínimos

5,45%

5,81%

5,32%

Salários entre 10 e 20 salários mínimos

0,85%

0,95%

0,92%

Salários acima de 20 salários mínimos

0,48%

0,47%

0,46%

Salários abaixo de 1 salário mínimo

e-Social

Treinamentos

O Decreto nº 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(e-Social).

O Beto Carrero World acredita que o desenvolvimento contínuo
é o melhor caminho para entregar satisfação para milhões de
visitantes, por este motivo durante todo o ano de 2017 nossos
colaboradores participam de um extenso cronograma de
atividades relacionadas a treinamento e desenvolvimento, com
temas direcionados a cada área de atuação.

Trata-se de um projeto do Governo Federal que tem por
objetivo estabelecer um formato único de envio das
informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais,
facilitando ao Governo a administração das informações que
serão recebidas em tempo real para controle e fiscalização
das informações prestadas pelas empresas.
Buscando adequar a empresa às exigências do Governo e
garantir a integridade de todas as informações, realizamos
levantamentos e correção de dados de todos os funcionários,
criamos diversos controles para cumprir com os prazos
e treinamentos foram realizados com todos os gestores,
transformando-os além de sua especialidade, em gestores
de pessoas.
Uma campanha de conscientização em conjunto com os
gestores foi realizada para que todos os colaboradores
pudessem entender do que se trata esta nova obrigação
exigida pelo Governo, seu impacto para a empresa e para os
colaboradores.
Atualmente o Beto Carrero World possui seis sistemas
integrados para apoio e envio das informações sendo eles:
Administração de Pessoal, Controle de Ponto, Treinamentos,
Recrutamento e Seleção, Medicina e Segurança no Trabalho.

Para tanto, entendemos como treinamento o processo de
capacitação dos colaboradores que tem por objetivo preparar
e aperfeiçoar a atuação do mesmo no cargo que ele exerce.
São exemplos de treinamentos os cursos de NR, Atendimento,
Integração, entre outros.
Já as capacitações de desenvolvimento buscam ampliar o
conhecimento, possibilidades e perspectivas dos colaboradores
a fim de promover seu avanço profissional e pessoal, um
exemplo desta prática é o nosso curso de espanhol.
No ano de 2017, foram realizadas 2.035 horas de treinamento,
divididas em cinco diferentes categorias. Todos os
colaboradores que passaram a fazer parte do time Beto Carrero
World em 2017 participaram do Programa de Integração, que
contempla três dias de atividades, contabilizando 648 horas de
treinamento. Para quem trabalha na área operacional e afins,
foram 514 horas dedicadas a cursos de segurança através da
capacitação dos colaboradores nas normas regulamentadoras.
Áreas administrativas somaram 255 horas de capacitação ao
participar de palestras, cursos, workshops e eventos voltados
ao aprimoramento e inovação das práticas que realizamos aqui.
Para melhorar ainda mais o atendimento ao visitante, 352 horas
de treinamento foram dedicadas a capacitações de atendimento
ao visitante. Neste ano os líderes também realizaram 138 horas
de treinamento para desenvolver sua liderança e potencializar
suas equipes. Ao todo, a empresa realizou 15:01 hora homem
treinamento no ano.
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REGISTROS DE TREINAMENTOS 2017
TREINAMENTOS

TOTAL DE HORAS

TOTAL DE
PARTICIPANTES

Treinamento de
Integração

648 h

584

Obrigatórios

514 h

754

Outros temas

383 h

641

Atendimento

352 h

433

Liderança

138 h

139

TOTAL

2.035 h

2.551
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Prêmio Ser Humano
Em 2017 o Beto Carrero World foi reconhecido pelo Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia na modalidade Gestão
de Pessoas – Jovem. A premiação reuniu os maiores nomes brasileiros da área de Recursos Humanos. Entre os
jovens que atuam no setor, Cleiton Montagna, analista do DHO ganhou destaque com o case do Programa de
Integração “Atuar para Encantar, Encantar por Amor”.
O Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia é concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)
desde 1993. É um dos maiores reconhecimentos da área no Brasil, valorizando as melhores iniciativas das empresas,
destacando profissionais e identificando novos talentos. O projeto aplicado no Beto Carrero World foi o único
representante de Santa Catarina dentre todas as modalidades nacionais do Prêmio em 2017 e também o único no
Brasil a alcançar a pontuação necessária para a categoria Jovem, conquistando o primeiro lugar.

O Projeto
O Programa de Integração “Atuar para Encantar, Encantar por Amor” apresenta aos novos colaboradores, lojistas e
parceiros terceirizados um conceito personalizado de atuação. São palestras, discussões e experiências artísticas
que fortalecem a cultura organizacional e o sentimento de orgulho. Utiliza elementos da Psicologia para auxiliar o
dia a dia dos profissionais que atuam diretamente com nossos visitantes. “Acredito que só recebemos este Prêmio
porque cada Carrero dedicou um pouco de si: os artistas, instrutores e multiplicadores, os líderes e as equipes que
toparam o desafio. Parabéns a todos nós, Carreros!””, comemora Cleiton.
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CONTRA O TRABALHO INFANTIL
Sempre a favor e em prol dos direitos humanos, da proteção, educação e saúde das
crianças e adolescentes, o Beto Carrero World é contra o uso de mão de obra infantil.
A infância e os anos iniciais da adolescência devem ser livres das atividades que
comprometam o futuro da nossa nação, por isso preservamos a qualidade de vida e
incentivamos o desenvolvimento através de diversas ações de cunho social. Tais ações
visam o crescimento saudável e a formação de indivíduos felizes e capacitados.
Em respeito não apenas às crianças e adolescentes, mas também à legislação, é
cumprida a lei descrita no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, onde
proíbe a contratação de pessoas com menos de 18 anos para desenvolver atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, e ainda não permite contratação de pessoas com
idade inferior a 16 anos. A não ser que seja na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Em qualquer contrato de prestação de serviço elaborado pelo Beto Carrero World há
uma cláusula específica que menciona a intolerância por parte da contratante em
relação à utilização de mão de obra infantil.
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BENEFICIOS E VANTAGENS AO COLABORADOR
Alimentação
A empresa fornece almoço para colaboradores que trabalham no período diurno e no período noturno
jantar e ceia. Os colaboradores que trabalham nas áreas operacionais e produções artísticas recebem
desjejum na escala da manhã e café da tarde na escala da noite. A refeição oferecida pela empresa é
gratuita ao colaborador e é concedida de acordo com a carga horária de trabalho, dentro da escala de
intervalo estipulada pelo coordenador.

Auxilio Alimentação: a partir do primeiro mês de trabalho, o colaborador recebe um crédito de

valor fixo, por meio do cartão PAT, a título de Auxílio Alimentação. Este valor pode ser utilizado nos
estabelecimentos credenciados da região.

Saúde e bem-estar
Seguro de Vida: o Seguro de Vida é gratuito ao colaborador e retirado em caso de falecimento,

incapacidade total ou parcial, havendo comprovação da seguradora. Fornece cobertura ao colaborador,
cônjuge e filhos, sendo o capital proposto ao colaborador em 40 vezes o salário, no limite máximo
de R$ 80.000,00, ao cônjuge em 50% do total do capital do colaborador e ao filho 10%. Todos os 876
colaboradores estão segurados.

Plano de Saúde: A empresa paga a mensalidade do plano e desconta do colaborador somente a
copartipação de 20% sobre todos os procedimentos realizados.

Ambulatório: a empresa possui um Ambulatório para atender visitantes que, em caso de emergência,
pode ser utilizado pelo colaborador durante o horário de trabalho. O uso do Ambulatório não é estendido
para familiares.

Farmácia: para maior comodidade do colaborador, a empresa mantém convênio com a farmácia
interna. São oferecidos descontos especiais na compra de medicamentos, produtos de higiene pessoal e
beleza.

Instituto Beto Carrero: entidade sem fins lucrativos que atende colaboradores do Parque e
comunidade. O Instituto oferece serviços de creche para crianças de 0 a 02 anos, consultório médico com
ginecologista, consultório odontológico, curso de artes e artesanato para crianças de 08 a 16 anos e curso
de inglês para crianças de 7 a 16 anos. Os serviços são gratuitos e as crianças que participam das oficinas
devem estar matriculadas na escola. Caso queira contribuir com o Instituto, o colaborador pode fazer
contribuições espontâneas com desconto na folha de pagamento.

Lazer e recreação
Eventos e campanhas internas: a empresa promove eventos festivos, campanhas e ações internas,
voltados à educação, cidadania, segurança e qualidade de vida dos colaboradores.

Centro de Convivência: para os momentos de repouso do colaborador a empresa disponibiliza um
espaço próprio que oferece lanchonete, mesas de jogos, computadores com acesso à internet e sala de
estar com TV.

ACERB - Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Beto Carrero: espaço direcionado ao
lazer de colaboradores, familiares e comunidade. A Associação abre de segunda-feira a sábado e conta
com restaurante, lanchonete, sinuca, cancha de bocha, campo de vôlei e de futebol, área de churrasqueira
e espaço para festas e eventos. Para se associar o colaborador JB deve contribuir com a mensalidade de
R$ 10. No ano de 2017 o número total de colaboradores associados da ACERB foi de 278 pessoas.
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Passaporte Anual: colaboradores com 10 anos de registro ou gestores após um ano de coordenação na
empresa têm direito ao Passaporte Anual com família ou um acompanhante. O número de colaboradores
que possuem este benefício é de 112, já de dependentes é de 188.
Aniversariante do mês: no mês do aniversário o colaborador pode visitar o Parque com a família
ou com um acompanhante, caso não possua dependentes. Ele recebe um convite dando direito a estas
cortesias. O colaborador também tem direito a participar de um almoço especial de confraternização
realizado na última quinta-feira do mês de aniversário.
Passaporte Anfitrião: após seis meses de registro na empresa, o colaborador pode ter acesso ao Parque
em dias de folga com autorização prévia do gestor ou líder direto por meio do benefício do Passaporte
Anfitrião. No ano de 2017, aproximadamente 337 colaboradores usufruíram diversas vezes durante o ano
do beneficio.

Passaporte Anfitrião
Família: o colaborador ganha anualmente cinco cortesias para o Parque. A utilização é exclusiva para seus
familiares. Para usufruir deste benefício, o colaborador deve ter seis meses de registro na empresa. Em 2017
utilizaram este beneficio 466 colaboradores.
Política Comercial: o colaborador pode solicitar a compra de até cinco passaportes com 20% de
desconto por ano. Para usufruir deste benefício, o colaborador deve ter seis meses de registro na empresa.
Realizaram a solicitação para familiares e amigos um total de 147 colaboradores.

Datas comemorativas: As datas especiais são lembradas e comemoradas no Beto

Carrero World com ações especiais ou presentes aos colaboradores. Como por exemplo, Dia
dos Pais, Dia das Mães, Festa do Trabalhador, Páscoa, Outubro Rosa, Novembro Azul, cesta de
Natal, Festa de Fim ano, comemoração dos aniversariantes do mês, entre outras.

Festa Junina
s Pais
Comemoração Dia do

Outubro Rosa
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Diversos treinamentos são realizados durante o ano.

Programa de Participação de Resultados
PPR: a empresa tem uma política de Programa de Participação de Resultado (PPR). Quando as metas
corporativas e individuais são atingidas anualmente, o colaborador tem direito a um percentual dos
lucros atingidos.

Crescimento profissional
Recrutamento interno: nossa política é baseada no crescimento e desenvolvimento contínuo do

colaborador dentro da empresa. Neste sentido, o colaborador é convidado a participar de recrutamentos
internos em diferentes áreas de trabalho. As promoções são oferecidas àqueles que demonstram
excelente desempenho e que apresentam as competências apropriadas para cada cargo. Em 2017 foram
realizados 14 processos de recrutamento interno divulgados na empresa, nos quais oito colaboradores
foram selecionados.

Treinamentos internos: a empresa desenvolve programas de treinamento in company com
diversos temas de aprendizado, sendo estes ministrados por palestrantes contratados ou colaboradores
da própria empresa. Os treinamentos variam de acordo com a proposta, sendo direcionados para
áreas específicas, como os treinamentos obrigatórios, e os treinamentos de desenvolvimento para os
colaboradores, em que podem adquirir maior conhecimento das áreas de atuação ou da empresa.
Treinamentos externos: o objetivo é que o colaborador adquira conhecimento e habilidades

em cursos específicos ministrados fora da empresa. O colaborador é direcionado ao polo onde será
ministrado o curso ou treinamento. Os valores quanto à participação dos treinamentos são custeados
pela empresa.
Em 2017, os investimentos em treinamentos internos e externos totalizaram R$ 140.264,73.
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Imagem pessoal
Uniforme: a empresa fornece gratuitamente uniforme para ser usado no ambiente de trabalho. Os
uniformes são padronizados conforme a área de atuação do colaborador. São distribuídos sem custo, salvo
na rescisão de contrato. Foram gastos R$ 243.085 nas mais diversas áreas da empresa.

Serviços diferenciados
Empréstimo consignado: após completar um ano de contrato na empresa o colaborador pode
solicitar um empréstimo consignado com o banco conveniado Bradesco para construção, pagamentos,
dentre outros. Os valores das parcelas corresponderão a até 20% do salário base do colaborador.
Estacionamento: destinado somente para quem trabalha no Parque, o estacionamento é fechado e
com segurança. O serviço está disponível para automóveis, motocicletas e bicicletas.

Empresas Parceiras: a empresa possui convênios com empresas prestadoras de serviços que oferecem
descontos e vantagens para os colaboradores. Esta parceria inclui instituições de ensino, atrações turísticas,
autoescolas, consultórios odontológicos, entre outras parcerias.

Mil dias sem acidente
O programa busca homenagear e incentivar departamentos que completam mil dias sem acidente
de trabalho. A conscientização é importante para que se mantenha o bem estar e a segurança dos
colaboradores, item primordial presente nos valores da empresa.

Comunicação
Os canais de comunicação permitem engajamento com os colaboradores, mantendo-os informados e
dando ainda voz para os que desejam sugerir ou questionar assuntos junto da diretoria. O Beto Carrero
World entende a Comunicação Interna como ferramenta essencial para que a informação circule na
empresa sem barreiras ou ruídos, contribuindo na motivação e incentivo dos colaboradores.

Intranet: O site corporativo mantem os colaboradores atualizados sobre informações, procedimentos,

recrutamentos internos e novidades da empresa. Através da ferramenta o público pode também solicitar
chamado junto da Tecnologia de Informação, acessar a agenda de contatos e conferir o calendário e eventos.

E-mail: Importante ferramenta para alinhar informações, traçar objetivos e divulgar novas ações. O meio
é segmentado para todos os colaboradores, gestores ou lojistas.
Murais:Os comunicados, ações e informações dos murais, presentes na Portaria 1 e em frente ao refeitório,
mantém o colaboradores que não possuem acesso ao comutador atualizados.

Compartilhe com a gente: Este é um canal de comunicação direto com a Diretoria, onde o colaborador

pode enviar opiniões e sugestões sobre qualquer assunto. As cartas são encaminhadas para a Diretoria
Colegiada, que analisa e responde o colaborador através de carta ou e-mail. Em 2017 foram 09 contatos
enviados através de e-mail e 15 através das cartas depositadas nas urnas.
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Canal direto com o Presidente: A presidência também pode ser contatada através deste canal, onde é
possível enviar mensagens, sugestões ou críticas direto para o presidente.
Revista Bastidores BCW: A revista permite que o colaborador se aproxime da empresa, de seus valores,
princípios e ainda se mantenha atualizada dos acontecimentos. A edição é distribuída para funcionários,
lojistas e terceiros. Em 2017 foram feitas 3 edições da revista.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Programa Jovem Aprendiz
Em parceria com instituições de ensinos autorizadas, o Beto Carrero World realiza o programa de capacitação
profissional Jovem Aprendiz, que tem como objetivo contribuir para que os jovens tenham melhores
oportunidades profissionais, sendo um diferencial no currículo para a inserção no mercado trabalho.
Além de todo o processo de capacitação profissional proporcionado pela empresa em parceria com a instituição
contratada, o jovem recebe remuneração em bolsa de estudo, vale transporte, uniforme, seguro de vida, auxilio
alimentação e plano de saúde. Também participa de eventos internos como palestras, treinamentos e eventos de
confraternização dos colaboradores.
Em 2017 o Parque contou com uma turma do Programa Jovem Aprendiz em funções administrativas.

Ocupações Administrativas
Os exercícios de estágio acontecem na empresa Beto Carrero World na segunda, quarta, quinta e sexta-feira, sendo
uma turma das 08h às 12h e outra das 14h às 18h. Já a aplicação teórica acontece toda terça-feira na Instituição
GERAR (Navegantes), das 13h30 às 17h30 para ambos os grupos. Ou seja, o jovem tem que estar matriculado
na instituição de ensino regular (Ensino Médio) no período matutino ou noturno, para que assim possua todo o
período vespertino para a capacitação teórica e estágio.

Histórico
O programa foi implantado no Beto Carrero World em 2013. Já passaram pela capacitação 117 jovens. Em 2013,
35 jovens iniciaram no curso capacitação em Aprendizagem em Parques Temáticos e de Diversões (SENAC),
sendo o primeiro e único curso no Brasil com este tema. No ano de 2014, através do curso Aprendizagem em
Rotinas Administrativas e Atendimento (CIEE) foram capacitados 10 jovens, e com o mesmo curso através da
Instituição SENAC foram nove jovens. Em 2015, sete jovens iniciaram sua carreira profissional através do curso
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Aprendizagem Industrial de Manutenção de Máquinas em Geral (SENAI) e 25 jovens se formaram através do curso
Aprendizagem em Rotinas Administrativas e Atendimento (CIEE). Em 2016, por meio do curso Aprendizagem
Comercial em Serviços de Vendas (SENAC) foram capacitados sete jovens. No ano de 2017 iniciaram o curso de
Ocupações Administrativas (GERAR) 24 jovens. Das cinco turmas que foram concluídas, 21 jovens foram efetivados.
Em 2018 novos jovens serão contratados, firmando o compromisso que o Beto Carrero World possui com o
desenvolvimento intelectual e profissional da comunidade local.

Projeto Onda
O Instituto Beto Carrero presta serviços gratuitos à comunidade e dá atenção especial aos anseios das famílias em
relação à educação de crianças e adolescentes, com o objetivo de minimizar os problemas sociais que os rodeiam.
Neste sentido, o Beto Carrero World e o Instituto Beto Carrero firmaram parceria com a empresa Portonave S/A –
Terminais Portuários de Navegantes em 2016, para a realização do “Projeto Onda: Por um Mundo Melhor”, que leva
conceitos de cidadania para crianças e jovens. Consolidado pelo Porto em Navegantes, o Parque abraça o projeto
para realização em Penha-SC, cidade que está inserido e que busca desenvolver constantemente.
O Beto Carrero World seguiu com o projeto em 2017, realizando atividades socioeducativas em três escolas de
Penha: as Escolas Básicas Municipais “João Antônio Pinto”, “João Batista da Cruz” e o Grupo Escolar Municipal “Raquel
Figueredo de Assis”. Uma equipe de colaboradores voluntários, essenciais para o sucesso do projeto, realizou ações
e encontros semanais que contribuíram para a formação e o futuro de crianças e adolescentes.
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Projeto: Bastidores de Beto Carrero World - Uma Contribuição
à Educação Municipal
Em setembro o Beto Carrero World abriu as portas para cerca de
400 crianças da rede municipal de ensino de Penha. As visitas
marcaram o início do projeto “Bastidores de Beto Carrero World:
uma contribuição para a educação municipal”. Neste lugar de
descobertas e curiosidades, os alunos conhecem as medidas de
responsabilidade ambiental adotadas pela empresa, assim como
a importância dos profissionais que trabalham em diferentes áreas
para dar vida à magia.
Para ajudar na formação dos pequenos cidadãos, o Beto Carrero
World transmite os valores de respeito ao meio ambiente, onde as
crianças conhecem os programas de preservação de espécies, o
tratamento de efluentes e as áreas de preservação e a reciclagem
dos resíduos gerados dentro do Parque.
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Instituto Beto Carrero
Para aproximar-se ainda mais da comunidade, o Beto Carrero World, criou em 2003 o Instituto Beto Carrero.
Qualificado por Lei Federal como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). O Instituto
Beto Carrero é uma instituição sem fins lucrativos ou econômicos, que tem como mantenedor a Empresa Beto
Carrero World (J. B. World Entretenimentos S/A).
Reconhecido e certificado pela Fundação ABRINQ como “Empresa Amiga da Criança”, e pela ADVB Associação
dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil como “Empresa Cidadã” 2017, o Beto Carrero World e por
extensão o Instituto Beto Carrero, configuram-se como instituições que prezam pela defesa dos direitos da
criança e do adolescente, sendo o Instituto membro oficial da representatividade do Conselho Municipal do
Direitos da Criança e do Adolescente – CMCAD – Penha.
O Instituto Beto Carrero é uma instituição voltada para o desenvolvimento, da educação formal e informal, da
cultura e esporte, da saúde e do meio ambiente, da cidadania, do trabalho e renda. Suas ações estão pautadas
com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, reconhecendo seus beneficiários como
sujeitos portadores de direitos e deveres, capazes de promover transformações sociais, que mudem o quadro
de pobreza, desigualdade e exclusão social, habilitando-os para o exercício pleno dos direitos da cidadania.
O Instituto Beto Carrero por meio de suas ações de prestação de serviços gratuitos à comunidade (Creche
Betinho Carrero, Ambulatório médico e odontológico, curso de Inglês – uma janela para o mundo, curso de
artes e artesanato: Betinho Carrero Fazendo Arte, Projetos Culturais, Ações de Proteção Ambiental e Projetos
voltados ao desenvolvimento social, ao exercício de cidadania e da Solidariedade Humana), mantém-se
atento as reais necessidades da comunidade, em especial atenção aos anseios das famílias quanto à oferta de
ação educativa, direcionada ao atendimento a crianças e adolescentes, objetivando minimizar e combater as
mazelas sociais que nos rodeiam.
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Recursos Financeiros
Todos os serviços oferecidos pelo Instituto Beto Carrero são completamente gratuitos a toda a comunidade
de Penha; com atenção especial ao atendimento à criança e ao adolescente menos favorecidos de nossa
comunidade, e também para aqueles que nos são encaminhados pelo conselho tutelar, Ministério Público
(medidas socioeducativas) e serviços municipais especializados da Assistência Social e Saúde.
Os Recursos são provenientes 100% de doação, sendo o principal mantenedor a: JB World Entretenimentos
S.A., seguido de doações dos sócios e de colaboradores do Instituto Beto Carrero.

As Despesas são decorrentes de:
- Recursos humanos (total de 17 funcionários para desenvolver os programas anteriormente mencionados).
- Manutenção alimentação para as crianças, material de expediente para secretaria, para os respectivos cursos
e para o ambulatório médico e odontológico.
- Infraestrutura – pagamento de água, luz, telefone, internet e reparos na estrutura física, bem como, compra
de móveis e equipamentos.

Quadro de Funcionários:
01 Coordenadora Geral
01 Assessora de coordenação
04 Professoras da Creche Betinho Carrero
01 Professora de Inglês

Total de Funcionários em 2017 - 17
Total de Beneficiários em 2017 - 1.300

01 Professora de Artes e Artesanato
01 Cozinheira
02 Auxiliar de Serviços Gerais
03 Seguranças
01 Médico (ginecologista)
01 Cirurgiã Dentista
01 Técnica de Saúde Bucal
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Atividades Desenvolvidas
no Ano 2017:
O Instituto Beto Carrero desenvolve suas ações com base no princípio constitucional da dignidade
humana, reconhecendo seus beneficiários como sujeitos portadores de direitos, capazes de promover
transformações sociais que mudem o quadro de pobreza, desigualdade e exclusão social, habilitandoos para o pleno exercício da cidadania e da democracia.
Os programas e projetos desenvolvidos pelo Instituto Beto Carrero são:
- Creche Betinho Carrero
- Ambulatório Médico e Odontológico
- Curso de Artes: Betinho Carrero Fazendo Arte
- Curso de Inglês: Uma Janela para o Mundo
- Programa Jovem Aprendiz
- Outras Ações e Programas Sociais, voltados para o Desenvolvimento Social, Comunitário, Ambiental,
da Cidadania e da Solidariedade Humana (horta escolar e comunitária – Campanha de arrecadação e
doação de roupas, calçados, brinquedos, fraldas, moveis e utensílios, entre outros)
- Reciclagem e reutilizações de materiais considerados lixo/sucata.

Creche Betinho Carrero
Institucionalizada em setembro de 2004, a creche Betinho Carrero em
seu projeto educacional, tem o objetivo oferecer Educação Infantil de
qualidade para crianças com idade de zero a dois anos, com renda
familiar média de até dois salários mínimos, visando suprir a carência
deste serviço junto à comunidade, garantindo assim o direito
constitucional assegurado à criança, proporcionando a melhoria da
qualidade de vida das mesmas e de suas respectivas famílias.
A creche está aberta às inovações e em constante processo de
atualização, tendo em vista atender as exigências da sociedade e do
mundo, acompanhando a globalização.

Funcionamento
da Creche:
Horário de atendimento:
07h30 às 18h horas, sendo um total
de 10h30 horas diárias de atendimento
de 2ª a 6ª feira.
Número de alunos atendidos: 30 crianças .
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Ambulatório Médico e Odontológico
Educar em saúde significa estimular o senso de responsabilidade pela própria saúde e pela saúde da comunidade
a qual pertencemos, participando da vida comunitária de uma maneira construtiva uma vez que, temos como
instrumento de trabalho o ser mais valioso que é o ser humano e o dom mais precioso que é a vida.
Inaugurado em maio de 2005, o Ambulatório Médico e Odontológico do Instituto Beto Carrero acredita que
prevenir doenças é melhor do que combatê-las, por isso tem o objetivo de prestar serviços de saúde de
natureza informativa, preventiva e curativa, visando a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da
comunidade, com atenção especial à criança e adolescente. Tendo ainda a intenção de humanizar a assistência
garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Área de abrangência do ambulatório:
Consultório Odontológico tipo I. (consultas pré agendadas e ou emergências com atendimento de 2ª

a 6ª feira das 08h às 12h horas).

Consultório Médico (consultas pré-agendadas com horário previamente estabelecidos e divulgados junto
à comunidade).

BENEFÍCIOS

GINECOLOGISTA
298

ODONTOLOGISTA
907

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 1.205
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CIRCO ESCOLA
O projeto Circo Escola estimula de forma lúdica a disciplina pessoal e grupal,
concebendo a coordenação motora, auto-conhecimento, concentração e
criatividade desenvolvida em todas as modalidades da arte circense. Além do aluno
ter a compreensão de si mesmo, o projeto fortalece a identidade cultural, o vínculo
social e os valores da cidadania, fazendo com que os cidadãos efetivamente atuem
e transformem a realidade em que vivem.
A missão do Circo Escola é preservar a tradição da Arte Circense através de seu
ensino regular e sistêmico, criando um espaço cultural legítimo, aberto à reflexão
e à experimentação; contribuindo assim com a construção de um futuro melhor
para a comunidade de Penha, por meio do desenvolvimento de ações educacionais
e culturais, fruto de um trabalho global e significativo que resulta em benefícios
coletivos no processo de transformação social.
Em 2018, ano em que o Instituto completa 15 anos, o Circo Escola retorna as
suas atividades, que haviam sido temporariamente interrompidas em função da
manutenção da estrutura física da lona. O retorno das aulas está previsto para o
inicio do segundo semestre do ano de 2018, com a implementação de uma nova
lona (estrutura física), já comtemplada pela Lei Rouanet (incentivo fiscal) conforme
publicação no Diário Oficial da União.

INGLÊS “UMA JANELA PARA O MUNDO”
Instituído em setembro de 2015
Em parceria com a Challenge School Idiomas o Instituto oferece curso de inglês,
na intenção de auxiliar a comunidade no crescimento, desenvolvimento e, acima
de tudo, melhores condições de acompanhar as rápidas mudanças que vem
ocorrendo nesse novo e tecnológico século, como a acirrada concorrência para
ingresso no competitivo mercado de trabalho.
Criado em setembro de 2015, o curso é oferecido para três turmas de 10 alunos,
dispostos por idade e nível de aprendizagem (de 7 a 9 anos, de 10 a 12 anos e
13 a 15 anos). As aulas acontecem 2 vezes por semana, no contra turno escolar,
nas dependências do Instituto. A previsão para durabilidade do curso é de 2 anos
podendo se constituir novas turmas ao final desde período e ou no início de cada
semestre.

Total de alunos atendidos: 28 crianças e adolescentes.
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Betinho Carrero Fazendo Arte
O curso “Betinho Carrero Fazendo Arte”, foi criado para atender crianças e adolescentes no contra turno
escolar, partindo do princípio da arte-educação, promovendo e investindo no desenvolvimento e crescimento
intelectual, psíquico, educativo, social, cultural e econômico dos alunos envolvidos no projeto.
O seu objetivo principal é compartilhar conhecimentos artísticos e culturais e conceitos de cidadania e ética
com crianças e adolescentes, com o intuito de contribuir para a construção de um mundo melhor.
Em 2017 o total de material reciclado foi de 323 kg.

MATERIAIS

QUANTIDADE

Pinha

6 kg

Rolha

7 kg

Garrafas Pet

9 kg

Papel e Papelão

16 kg

E.V.A

17 kg

Caixa longa vida

18 kg

CD

22 kg

Tecido

28 kg

Lata

200 kg

Total de alunos
atendidos:

37 crianças e
adolescentes.

Registro de algumas atividades do Curso Betinho Fazendo Arte:
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Vida Nova Para a Páscoa
Reutilização de matérias recicláveis para a confecção de adereços de Páscoa para serem utilizados
no cenário decorativo de Páscoa do Parque Beto Carrero World. Confecção também das lembranças
de páscoa para todos os alunos do Instituto Beto Carrero e colaboradores do instituto e da JB world.

Fotos: Latas – Cestinhas e lembrancinha dos colaboradores.

Reutilizado: 150 kg de latas = 1.500 unidades
Reutilização: 17 kg de E.V.a
Reutilização 06 kg de tecidos

Mãe Amor Coração e Flor
Confecção de lembrança para as mães dos alunos do Instituto Beto Carrero.

Reutilizados: 5 kg de tecidos
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Papai você não é Beto Carrero, mas também é meu herói
Confecção de lembranças para os pais.

Reutilizado: 4,5 kg de garrafa pet = 150 unidades

Dia das Crianças - no Presente e no Futuro você é nossa Esperança
Confecção de lembranças para todos os alunos do instituto.

Reutilizado: 4,500 kg de garrafa pet = 150 unidades
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“Natal de Verdade ... Natal de Harmonia e da Sustentabilidade”
Inspirados no conceito de Reduzir, Reutilizar e Reciclar diferentes materiais como caixas de papelão, CDs,
retalhos de tecidos, rolhas, papéis, pinhas entre outros; os alunos do Curso de Artes do Instituto Beto Carrero
juntamente com os profissionais do Departamento de Manutenção Cenográfica do Beto Carrero World, deram
vida nova a Decoração Natalina, com a produção de 420 adereços que priorizam os princípios ambientes da
sustentabilidade, promovendo o verdadeiro espirito de Natal que é a harmonia entre homem e a natureza.
Os adereços confeccionados pelos alunos do curso Betinho Carrero Fazendo Arte, fizeram parte da decoração
de natal da Vila Germânica e do Castelo das nações, espaços que serão visitados por milhares de pessoas.

Cenário Natal
Vila Germânica e
Castelo das Nações

2017 | Beto Carrero World | Relatório de Sustentabilidade | 33

Visitas e passeios educativos
As crianças realizaram uma viagem à cidade de Pomerode para conhecer
a 9ª edição da Osterfest (festa da Pascoa), conhecer um pouco mais da
cultura germânica, através da apreciação do artesanato, local dos doces
e chocolates, e também visitação a Oster bem (eleita a maior arvore de
Páscoa do mundo).

Projeto: Da Baleia ao Camarão, uma viagem no tempo
e nas Profundezas do oceano Visita ao Museu Oceanográfico da

Univali em Balneário de Piçarras.

OUTROS PROJETOS INSTITUTO BETO CARRERO
Horta Escolar
Na Horta Escolar as crianças aprendem que há tempo de plantar, tempo de cuidar e tempo de colher.

Festa Junina
Em época de Festa Junina, a data é celebrada junto
das crianças e adolescentes do Instituto, promovendo
a tradição e cultura desta época.
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Passeio no Parque em comemoração ao dia das Crianças

Halloween – Entre Duendes e Fadas a Bruxa Malvada vem nos visitar
Em época de Halloween é realizado um estudo e temática sobre as crenças da data.
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Natal Solidário: Distribuir Brinquedos e realizar sonhos
Em parceria com a loja Anjo Dourado Presentes e a CDL de Penha, o Instituto Beto Carrero e Beto
Carrero World distribuíram brinquedos para centenas de crianças da comunidade. No primeiro
evento foram beneficiadas 6 unidades Municipais de Ensino, totalizando 900 crianças que
receberam brinquedos e tiveram seu Natal ainda mais mágico.
Em outro evento foram distribuídos mais de 420 brinquedos, em locais com população de menor
renda, como: Santa Lídia, Praia de Armação (Mariscal) e Praia Alegre.
De fato, o Papai Noel é um cara muito especial, e no Natal Comunitário da comunidade de Vila
Olaria, foi no helicóptero do Beto Carrero World que ele desceu do céu para distribuir os presentes.
O evento aconteceu na Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Beto Carrero (Acerb) e 200
crianças receberam bolas de presente.
Ainda para celebrar o Natal e incentivar o esporte e a brincadeira entre as crianças, o Instituto
Beto Carrero fez a alegria de muitas crianças com a doação de bolas. Foram 300 bolas para o natal
das crianças promovido pelo Beira Mar Esporte Clube; 200 bolas distribuídas em comunidades
carentes do município; 120 bolas doadas para as crianças do Instituto beto Carrero; 100 bolas
para a Pastoral da Criança do Bairro Nossa Senhora de Fatima; 80 bolas para a Escola Municipal
Antônio Joaquim Tavares, em Penha.
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AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS COM PARCEIROS

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
Em 28 de novembro o Beto Carrero World realizou o 8º Dia Nacional
da Pessoa com Deficiência em Parques Temáticos e Atrações Turísticas.
Mais de 1100 participantes aproveitaram as atrações e celebraram a
vida com muita alegria e diversão. Eles e seus acompanhantes tiveram
a entrada gratuita neste dia especial.
A data tem como objetivo promover a integração social de pessoas com
patologias de deficiência intelectual, autistas, portadores de deficiência
visual, paraplégicos, tetraplégicos, portadores de deficiência auditiva
ou com deficiência em membros superiores, pessoas com síndrome de
down, cadeirantes e hemiplégicos.
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9° Dia Nacional da Alegria
Dia 19 de abril foi a comemoração do 10º Dia da Alegria no Beto Carrero World.
O evento tem por princípio promover a democratizar e o acesso à diversão, por
isso, o empreendimento recebe gratuitamente estudantes de escolas públicas e
instituições sem fins lucrativos. Ao longo do dia os convidados tinham um vasto
cardápio de lanches a sua escolha: pizza, cachorro-quente, sanduíche, suco e picolé
Em 2017 o evento contou com a participação de 6.661 inscritos de Santa Catarina,
vindos de 14 Instituições e 15 Escolas. Uma das instituições presentes foi a Fundação
Pe. Luiz Facchini, de Joinville, que atende mais de 2.000 crianças e adolescentes. A
cuidadora Mirian da Silva Pereira, e sua colega, acompanharam crianças do abrigo,
Gustavo (3), Isadora (4) e Vitória (5), que fizeram sua primeira visita ao Beto Carrero
World. As crianças relataram que o dia foi inteiro de muita diversão, e o que mais
gostaram foi a oportunidade de ver de perto os animais no Zoo.
A ação anual é uma iniciativa do SINDEPAT (Sindicato Nacional de Parques e
Atrações Turísticas), com o apoio da ADIBRA (Associação das Empresas de Parques
de Diversões do Brasil) e acontece simultaneamente em diversos Parques do Brasil.

Número de visitantes no Dia da Alegria

6.978

5.593 6.036 7.213 3.987 5.183

2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Prêmio Empresa Cidadã – ADVB 2017
A Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina (ADVB/SC) reconheceu o Instituto
Beto Carrero World no Prêmio Empresa Cidadã 2017 na categoria Desenvolvimento Cultural. O
reconhecimento veio pelo trabalho com crianças e adolescentes no case “Betinho Carrero Fazendo
Arte”, projeto de contraturno escolar que envolve as crianças em um ambiente artístico e cultural,
associado à reutilização e reciclagem daquilo que costumeiramente chamamos de lixo ou sucata.

Certificado da Abrinq
Desde 2016 o Beto Carrero World possui o selo Abrinq de Empresa
Amiga da Criança, cedido pela Fundação Abrinq. O reconhecimento
veio devido as responsabilidades assumidas em benefício das crianças
e dos adolescentes no Brasil. Entre os compromissos da empresa, estão
a não exploração do trabalho infantil, promover a formação profissional
e acesso ao emprego protegido para adolescentes e realizar ações
sociais em benefícios de crianças e adolescentes.
A certificação se deve ao compromisso do Beto Carrero World em
manter vivo o sonho de seu idealizador e continuar trabalhando
para encantar a todos, protegendo crianças, animais e natureza. É
responsabilidade da empresa combater incansavelmente os problemas
sociais e ambientais do Brasil e do mundo.
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DIMENSÃO DE ALIANÇAS
A atuação do Beto Carrero World é em prol de parcerias sustentáveis, que estabeleçam
uma aliança duradoura entre os parceiros internos, os prestadores de serviço e
fornecedores de produtos. A qualidade, a segurança e o bom atendimento devem ser
interesses comuns entre as empresas, tendo como principal objetivo a satisfação do
cliente. É por isso que pesquisas são realizadas frequentemente para identificar um
perfil de consumidor e para que as empresas possam elaborar uma abordagem de
vendas eficiente.
A estratégia de ter o cliente como foco nos negócios, exige que o lado humano seja
considerado, levando em consideração as emoções e sentimentos dos visitantes. Para
que a empresa possa gerar experiências agradáveis e inesquecíveis, todos os parceiros
internos precisam estar alinhados ao mesmo objetivo e métodos de trabalho.
Para que os parceiros internos tenham o mesmo perfil de atendimento e padrão de
qualidade, são realizados diversas ações durante o ano, como os exemplos a seguir:

Pesquisas de satisfação do cliente
No Beto Carrero World a avaliação do cliente é identificada através de totem de
pesquisa, pesquisa online e urnas de pesquisas em estabelecimentos internos, como
nos restaurantes do empreendimento. Em relação as parcerias, as críticas e sugestões
são enviadas às áreas responsáveis e então, é aplicado um plano de ação de melhoria
junto ao parceiro. O ajuste acontece dentro do mês em que o problema foi identificado.
Em alguns casos, o cliente é contatado para que exponha de maneira mais clara a
ocorrência e/ou ponto de vista. Nesse momento o cliente sente-se parte da colaboração
para a melhoria da empresa. Esse é um dos pontos principais para o relacionamento e
fidelização.

Treinamento com parceiros internos
O Beto Carrero World apoia o desenvolvimento contínuo de seus parceiros oferecendo
capacitações voltadas a qualidade do atendimento, primeiros socorros, combate a
incêndio e integração para novos colaboradores. O objetivo é compartilhar conceitos,
estratégias e técnicas para que os parceiros possam manter e melhorar a experiência do
visitante, dando continuidade a missão, visão e valores da organização.
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Treinamento com parceiros externos
O Parque capacita parceiros turísticos da cidade de Penha e região, em projeto dedicado ao
treinamento sobre o Parque, além de compartilhar dicas de atendimento e vendas. É uma
oportunidade de atualização com a linha de frente do atendimento na cidade, para que todos
estejam alinhados e possam falar sobre os produtos e as atrações do Beto Carrero World. Os
encontros de 2017 tiveram duração de oito horas e foram direcionados a todos que interagem
com turistas, como em hotéis, pousadas, restaurantes, táxis, empresas de transporte receptivo
e agências.
Os participantes começam conhecendo quem foi João Batista Sérgio Murad, o eterno Beto
Carrero, que carrega uma história recheada de empreendedorismo. Também recebem
treinamento especializado da equipe Comercial do Parque, com dicas para estimular o cliente
a permanecer na cidade e conhecer as opções de turismo que a região oferece para além do
Beto Carrero World.
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Serviços de comodidade para o cliente
Farmácia – são profissionais qualificados para atender ao
público com produtos de saúde, higiene e beleza.
Espaço Família CottonBaby – espaço todo estruturado
para apoio a família e ao bebe. Espaço de cozinha,
amamentação, fraldário, sanitário infantil, descanso, entre
outros.
Locação de locomoção - Scooter VIP – disponibilidade
de locação de carrinhos para bebes, crianças, adultos.
Espaço Zen – cadeiras de massagem no meio de uma das
principais áreas temáticas.

Atenção ao meio ambiente
Descarte correto de óleo – O Beto Carrero World firmou contrato com empresa
qualificada, que atende dentro das normas ambientais para transportar e dar o destino
correto para todo óleo utilizado nos pontos de alimentação.

Dados e Resultado dos terceirizados
que atuam no Beto Carrero World

576

Funcionários
contratados pelos
terceirizados

104

pontos
terceirizados
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NÚMERO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS BETO CARRERO WORLD
SEGMENTO

NÚMERO DE PONTOS

Restaurantes

11

Lanchonetes

19

Sorveterias com cafeteria

06

Sorvetes

06

Bombonieres

12

Lojas

22

Fotos

13

Serviços

03

Atrações

11

Cafeterias

04

TOTAL: 104 PDV’S

Representatividade do Faturamento geral - Terceirizados x Beto Carrero World

13%

87%

Parque

Terceiros
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NOVOS NEGÓCIOS E ALIANÇAS
O Beto Carrero World é recheado de atrações e lugares encantadores. Para adoçar ainda mais
a diversão, em 2017 o Parque ganhou uma loja totalmente interativa e personalizada da Fini.
Com layout lúdico e exclusivo a loja foi desenvolvida para oferecer aos visitantes um ambiente
diferenciado, onde podem fazer uma pausa para deixar o dia ainda mais gostoso.
No ramo alimentação, a novidade do ano foi a inauguração do Camarão Express, localizado na
Praça de Alimentação. Como mais uma opção deliciosa aos visitantes, o restaurante conta com
um rico cardápio que vai de porções diversas, massas até pratos individuais de frutos do mar.

NOVAS FORMAS E EXPERIÊNCIAS DE CONSUMO
Outra novidade de 2017 é a Vending Machines da Femsa, empresa parceira do BCW. A
representante da Coca-Cola instalou cabines de autoatendimento para a compra de bebidas,
espalhadas nos principais pontos do Parque.
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ALIMENTO SEGURO
A área de alimentação do Beto Carrero World possui 51 estabelecimentos de diversos segmentos,
entre restaurantes, lanchonetes, pizzarias, confeitarias, sorveterias, cafeterias e bombonieres.
Uma nutricionista supervisiona a qualidade e condições dos alimentos juntamente com as
nutricionistas assessoras de cada estabelecimento, no qual é realizado um plano técnico de
controle de qualificação desde o recebimento do alimento até a refeição servida o visitante.
O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) é parceiro do Beto Carrero World para
certificar a qualidade da área de alimentação por meio do PAS (Programa Alimento Seguro), o que
garante a qualidade e segurança da alimentação servida, demonstrando total atenção à saúde e
bem estar dos consumidores.
Esse acompanhamento permite a contínua capacitação e atualização, inclusive de equipamento.
Em 2017, houve a implantação de novidades em alguns restaurantes, como a instalação de pista
quente termoelétrica que garante uma melhor conservação da temperatura dos alimentos,
também Char Boril para grelhar carnes e hambúrgueres no Jungle Snacks e instalação de câmara
fria em alguns restaurantes para melhor conservação dos alimentos.

2017 | Beto Carrero World | Relatório de Sustentabilidade | 45

DIMENSÃO AMBIENTAL

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS)
O PGRS busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na
origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e
disposição final, em conformidade com a legislação vigente.
Os resíduos sólidos gerados no Beto Carrero World são predominantemente resíduos
recicláveis e não recicláveis provenientes da área de visitação, área operacional em
geral, zoológico e sede administrativa. Estes resíduos são segregados na origem de sua
geração de acordo com as diretrizes da Resolução CONAMA Nº 358/05 (tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde).

Na tabela podemos visualizar o volume de resíduos gerados no ano de 2017.
O símbolo (-) representa os dados não disponíveis.

RECICLÁVEIS

2016

2017

2013

2014

Plástico

13.622 kg

16.042 kg

19.960 kg

21.335 kg

19.256 kg

Lata

9.850 kg

10.806 kg

9.136 kg

11.520 kg

9.457 kg

Papelão

19.161 kg

17.527 kg

24.590 kg

25.680 kg

21.315 kg

Madeira

234.000 kg

235.000 kg

207.000 kg

228.000 kg

310.000 kg

2015

Entulho

-

-

607.000 kg

1.428.000 kg

1.040.000 kg

Pneus

-

-

3.331 un

3.423 un

3.622 un

Óleo Vegetal

1.675 L

3.610 L

5.777 L

5.218 L

5.516,90 L

Óleo Hidráulico

7.600 L

2.200 L

820 L

2.353 L

1.957 L
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NÃO RECICLÁVEIS

2013

2014

2015

2016

2017

Orgânico

368.556 kg

142.365 kg

768.260 kg

878.200 kg

1.072,170 kg

Perigosos

12.900 kg

29.660 kg

84.450 kg

35.510 kg

24.110 kg

Hospitalar

148.040 kg

526.059 kg

53.410 kg

26.490 kg

2.347,20 kg

Vidro

3.641 kg

927 kg

404 kg

590 kg

Pilha e Bateria

-

-

42 kg

sem
recolhimento

29,65 kg

Lâmpada

6.737 un

908 un

1.936 un

1.780 un

3.303 un

53 kg

REPRODUÇÃO ANIMAL
Em 2017, o Beto Carrero World contou com 22 nascimentos de animais, demonstrando a preocupação
constante com a reprodução animal e biodiversidade. Abaixo está a quantidade completa de animais presentes
no Zoológico do Parque.

Espécies de Aves: 73
Espécies de Répteis: 14
Espécies de Mamíferos: 27
Total de 114 espécies sendo 753 indivíduos
Um dos novos integrantes do Zoológico foi a Catarina, girafa nascida em 12 de fevereiro de 2017. O nome é em
homenagem ao estado onde o empreendimento está localizado, Santa Catarina. Após cerca de 15 meses de
gestação, a girafinha nasceu com 1,90m de altura e pesando cerca de 80kg.
O Zoológico do Beto Carrero World firma, cada vez mais, sua importante participação na preservação de
espécies através da reprodução em cativeiro. Um trabalho sério e comprometido com a natureza é determinante
para elaboração de recintos com condições favoráveis para que os animais possam procriar, e assim, aumentar a
população e a chance de que sejam reintroduzidos em grande número a natureza.
O Parque se destaca entre os zoológicos brasileiros como um dos que mais reproduz girafas no país, sendo
motivo de orgulho para toda a sua equipe.
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PROJETO TAMAR
Foi inaugurada a Casa do Projeto TAMAR, primeiro espaço implantado por meio da aliança entre as
instituições. O local conta com exposições de materiais educativos, que informam sobre o Projeto e o trabalho
desenvolvido em prol das tartarugas marinhas. São painéis, esculturas, vídeos e QR Codes com muitas
informações, proporcionando um ambiente de entretenimento educativo.
Outro diferencial é que toda verba arrecadada na venda dos produtos da marca TAMAR é destinada para
a continuidade do trabalho de preservação das tartarugas marinhas. Desta forma, todos também podem
ajudar na manutenção do Instituto.
O Beto Carrero World, que possui em seu Zoológico mais de duzentas espécies de animais, algumas
ameaçadas de extinção, aceitou mais este desafio. O cuidado com a natureza e os animais sempre foi uma
grande preocupação do fundador deste mundo mágico, e este legado será sempre uma das prioridades do
empreendimento.

PRADA
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas
Em 2017 foram plantadas 32.226 mudas de essências florestais nativas em 25,66 hectares de área com o
objetivo de recuperação de uma área de preservação permanente que sofreu degradação. A reintrodução
de vegetação de mata ciliar foi o método mais utilizado por ser eficiente na proteção do solo beneficiando a
dinâmica da sucessão ecológica.
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A ÁGUA NO BETO CARRERO WORLD
A água é um recurso fundamental no empreendimento, o volume e a qualidade dos efluentes
lançados em corpos d’água são relevantes na avaliação dos possíveis impactos socioambientais.
Neste conceito, após ser utilizada, ela é enviada para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
instalada no ano de 2017.
O sistema na ETE do Beto Carrero World, passa por processo biológico com formação de lodo
que exerce a função de degradação da matéria orgânica através da oxigenação e reciclo de
efluentes na principal etapa da ETE, lodos ativados. Em outra etapa da estação é realizado
tratamento físico-químico para controle de pH, retirada de fósforo e nitrogênio, sendo finalizado
com a desinfecção retornando ao meio ambiente sem causar poluição.
A ETE trata mais de 20m³/hora de todo o esgoto sanitário e efluente líquido gerado no
empreendimento.

DADOS DA ÁGUA - 2017
Captação subterrânea: 144.011 m³
Terceiros: 10.944 m³
Reciclo (%): 0,38%
Volume total de água consumida: 154.955 m³
Consumo total de energia: 7.606.580 KWh

2017 | Beto Carrero World | Relatório de Sustentabilidade | 49

DIMENSÃO ECONÔMICA
DESEMPENHO ECONÔMICO
O desempenho da área financeira é de extrema importância para empresas dos mais diversos
segmentos. Os recursos são necessários para que o negócio se mantenha ativo, por isso uma
boa gestão financeira é fundamental para que a empresa prospere suas atividades e seus
investimentos.
A JB World possui uma gestão administrativo-financeira profissional e capacitada, onde são
feitas análises dos resultados financeiros obtidos, planejamento de todas as ações e controles
de orçamento, possibilitando o equilíbrio da empresa e atenção aos futuros investimentos.
Desta forma a empresa segue em ritmo de crescimento continuo.
Com um bom controle é possível evitar as dificuldades econômicas, trazendo lucro e gerando
ainda mais valor à organização.

O DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO DO ANO 2017 DA EMPRESA
BETO CARRERO WORLD - PODE SER
VISUALIZADO NOS ANEXOS DESTE
RELATÓRIO.
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DIMENSÃO DE SERVIÇO
COMPROMISSO COM OS NOSSOS VISITANTES
Elogios, reclamações, críticas, sugestões e acompanhantes hospitalares.

RECLAME AQUI 2017

MÊS

MÊS

Janeiro

37

Julho

18

Fevereiro

8

Agosto

25

Março

10

Setembro

30

Abril

13

Outubro

36

Maio

15

Novembro

27

Junho

14

Dezembro

34

TOTAL: 267
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO 2017

MÊS

MÊS

Janeiro

177

Julho

74

Fevereiro

43

Agosto

29

Março

53

Setembro

22

Abril

99

Outubro

71

Maio

33

Novembro

48

Junho

44

Dezembro

266

TOTAL: 899
Público total de 2 milhões de visitantes.
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PERFIL E SATISFAÇÃO DOS VISITANTES
ANO 2017

QUANTAS VEZES JÁ
VISITOU O PARQUE

FAIXA ETÁRIA

2%

11%

+ de 60
anos

56%

22%

de 30 a
34 anos

de 45 a
59 anos

48%

duas
vezes

primeira
visita

7%

menor
de 18
anos

19%

+ de
3 vezes

25 %

10%

de 18 a
29 anos

3 vezes

1%

passaporte
anual

ZOOLÓGICO

SEXO

45%

43%

bom

46%

macsulino

10%

regular

2%

ruim

54%

feminino

ótimo

1%

péssimo

9%

não
visitei
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JARDINS PAISAGISMO

MANUTENÇÃO DE
ÁREAS TEMÁTICAS

32%
bom

64%

ótimo

42%

50%

bom

ótimo

4%

regular

6%

regular

0%

ruim

1%

ruim

0%

péssimo

1%

péssimo

CONSEGUIU ENCONTRAR
TODAS AS ATRAÇÕES

SINALIZAÇÃO

41%
bom

36%

ótimo

17%

regular

14%

não

86%
sim

4%

ruim

2%

péssimo
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O QUE MAIS MOTIVOU A VISITAR O BETO CARRERO WORLD

13%

outros

11%

34%

propaganda
de TV

indicação
de amigos e
familiares

11%

promoção

0%

Propaganda
Rádio

12%

site, facebook,
redes sociais

2%

17%

jornais,
revistas, TV

já conhecia

INDICARIA O PARQUE PARA
AMIGOS E FAMILIARES

O QUE FARIA RETORNAR

6%

não

14%

promoções

94%
sim

36%

51%

novas
atrações

por
outros

PRETENDE VOLTAR

VOLTARIA MESMO SE O PARQUE
DEIXAR DE APRESENTAR NOVAS
ATRAÇÕES

8%

não

92%
sim

64%
sim

36%
não
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LIMPEZA DOS
BANHEIROS

LIMPEZA DO PARQUE

28%

35%

69%

bom

56%

bom

ótimo

ótimo

7%

3%

regular

regular

0%

ruim

0%

1%

péssimo

ruim

1%

péssimo

TEMPO DE ESPERA NA FILA

LIMPEZA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

40%

27%

bom

bom

12%

ótimo

29%

7%

regular

regular

51%

ótimo

0%

1%

16%

péssimo

ruim

16%

ruim

péssimo

SHOW QUE MAIS GOSTOU

20%

Extreme
Show

19%

Madagascar
Circus Show

17%

Sonho
Cowboy

14%

Blum

12%

Excalibur

10%

Monga

8%

Portal
Escuridão
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ATENDIMENTO DOS MONITORES

35%

57%

bom

ótimo

6%

regular

1%

ruim

1%

péssimo

ANO DA ÚLTIMA VISITA

38%
40

28%
30

20

14%

13%
7%

10

5

0

de 1992
a 2000

de 2001
a 2010

de 2011
a 2015

2017

2016

BRINQUEDO QUE MAIS GOSTOU
100%
80%
50%
30%
10%
0%

Fire
Todos Mad. Big
Whip 16%
Crazy Tower
31%
River 8%
15%

Estação
João
Alvarez
de Queiroz 5%

Star
Outro Tchi- Raska Tigor Trem
moun- 4%
bum puska Moun- Vila
Espe2%
tain
tain
3%
rança
5%
2%
2%

Auto
pista
1%

Barco Betinho Free
pirata Carrero Fall
1%
4D 1%
1%

Dum
Dum
1%
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DIMENSÃO ARTÍSTICA
O artístico do Beto Carrero World considera a capacidade de nossas
produções artísticas de emocionar os clientes, procurando manter sempre
um grande número de atrações, alinhando variedades e novidades aos
nossos visitantes. A dimensão artística busca ainda enfatizar a essência
Beto Carrero de fazer magia e entretenimento.

SHOWS
Assalto ao trem:
Um passeio de trem em meio a mata onde um bando de assaltantes abordam o trem e os
passageiros são salvos pelo nosso grande herói Beto Carrero.

Blum: Uma incrível viagem ao fundo do mar:
O show com temática marítima recebeu nova atração em 2017: capturados por redes de
pesca, seres marinhos tentam se desvencilhar enquanto o público é presenteado com
incríveis acrobacias aéreas. A apresentação é feita no estilo conhecido como aerial net, e
dura em média cinco minutos.
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DreamWorks Animation:
Fotos com os personagens mais queridos da DreamWorks Animation: Po o Kung
Fu Panda, Megamente, Metroman, turma de Madagascar e de Shrek.

Betinho Carrero:
Fotos com a Turminha do Betinho Carrero e o Maldockinho e sua turma.

Excalibur:
Show medieval que conta a história da lendária espada Excalibur, empunhada
por um cavaleiro de coração puro. Atração paga à parte e inclui refeição. Em alta
temporada e feriados conforme vendas, é oferecida a terceira sessão com jantar.

Madagascar Circus Show:
Show inspirado no filme Madagascar 3 – Os procurados. Conta a história dos
personagens mais queridos e principais de Madagascar fugindo do Controle de
Animais de Mônaco.

Monga:
Clássica atração que conta a história da transformação de uma bela mulher em
um temível gorila.

Portal da Escuridão:
Labirinto do terror com assustadores personagens. Em 2017 o Portal da Escuridão
teve novidade com uma aterrorizante cena da execução de um prisioneiro
sentenciado à morte na cadeira elétrica. Um cenário foi especialmente elaborado
para o novo personagem, cuja alma atormentada vaga por entre os corredores
da prisão desativada, e todo dia revive o momento da sua brutal morte. Atração
paga à parte.

Natal do Shrek:
Um show contagiante, onde Shrek: o ogro mais querido aprende e ensina sobre
o verdadeiro espírito natalino junto de Fiona, Gato de Botas, Biscoito, Os pinguins
de Madagascar e Po – o Kung Fu Panda.
O show é apresentado de novembro a fevereiro.
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O Sonho do Cowboy:
Uma grande produção musical em memoria e inspirada em nosso grande e eterno
herói Beto Carrero, que conta a história de um menino pobre e sonhador que por meio
da imaginação transporta o público para uma surpreendente aventura no Velho Oeste
e nos ensina sobre a importância de acreditarmos em nossos sonhos.

Extreme Show:
Show de carros com manobras incríveis e radicais onde o público vai ao delírio com
uma emocionante perseguição entre mocinhos e bandidos.

Interação Vila Germânica:
De novembro a fevereiro é possível contar com uma interação de dança típica alemã
em nossa Vila Germânica onde nossas bailarinas e bailarinos colocam o público em
clima de festa alemã.

NOVIDADE
Em 28 dezembro, no aniversário de 26 anos do parque, foi feito o lançamento oficial
da nova área temática da Hot Wheels onde acontecerá também o show de carros que
substituirá o Extreme Show.
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Pocket Show no aniversário de 26 anos do Parque
As atrações do Parque foram apresentadas em um pocket show de 10 minutos no
Centro de Eventos no encerramento no dia 28 de dezembro.

Festa dos campeões de vendas School Party 2017
Para apresentar o produto School Party, nossos artistas realizaram uma grande festa na Ilha dos
Piratas, após a entrega dos prêmios no Sonho do Cowboy e a apresentação de um Pocket Show.
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Beto Carrero contra o Poliomielite
O personagem Betinho Carrero atua como embaixador de Santa Catarina na luta contra esta doença.
Um importante convênio foi assinado em 10 de dezembro de 2017, entre o Distrito 4650 do Rotary
International e o Parque Beto Carrero World. Ele irá permitir o aporte de recursos, por meio de doações,
ao programa global Pólio Plus, visando a erradicação da poliomielite no mundo. Em contrapartida, os
integrantes terão direito a desconto nos ingressos.
A assinatura do convênio ocorreu no Kartódromo Internacional Beto Carrero, contando com a participação
do Governador Helvino Wilsmann e a esposa Nelsi. Ele assinou pelo Distrito 4650 o convênio com JB
World Entretenimentos S/A.

CURSOS E WORKSHOPS
Treinamento Atendimento Carrero
Entre os diversos treinamentos recebidos, , a interação artística, elenco e equipe técnica dos shows,
que trabalha na linha de frente junto do visitante, participou do treinamento “Atendimento Carrero:
atuar para encantar, encantar por amor”. Treinamento que recebeu o Prêmio Ser Humano Oswaldo
Checchia em 2017.
“O segredo é simples, é preciso encantar o visitante o tempo todo. O público quer sair daqui maravilhado”
Beto Carrero.
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Encontro com profissionais que inspiram
Ana Paula Beling
O elenco recebeu a atriz, cantora e professora de teatro Ana Paula Beling para conhecer suas
experiências e valores, compartilhando a trajetória com a equipe de artistas do Beto Carrero
World. Ana Paula é Mestra em Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT), na
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), graduada em Licenciatura e Bacharelado em
Teatro, pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e atualmente, é Graduanda do Curso
de Bacharelado em Música (Canto), da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). É atriz, cantora e
produtora do espetáculo Avessa.

Luan Rattacaso
Nosso elenco participou de uma aula de Lyrical Jazz com o bailarino e coreógrafo Luan Rattacaso. O
professor é um dos grandes nomes brasileiros quando o assunto é a modalidade Jazz, sendo parte
do corpo docente do Festival de Dança de Joinville e jurado em diversos festivais e campeonatos. Foi
selecionado para a semifinal da Copa Mundial de Dança, este ano na Argentina, conquistando um
curso na Alvin Ailey, escola de um conceituado teatro em Nova Iorque.

Marco Audino
Em agosto aconteceu o Workshop de teatro com o músico, ator, diretor, compositor e fundador
do curso de Teatro Marco Audino de Florianópolis. Ele já participou de novelas como Malhação e
Caminho das Índias, além de mini séries como Dalva e Herivelton da rede Globo.
Com o intuito de desenvolver o trabalho em equipe através de uma dinâmica foi trabalhado a
técnica do improviso. O workshop aconteceu em 02 turmas separadas e trabalhou peculiaridades
de cada ator e seus papéis em nossos shows.
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Beto Carrero World e Bolshoi Brasil no Dia Mundial da Dança
Todos os dias são mágicos no Beto Carrero World, mas o dia 29 de abril de 2017 se tornou
um dia memorável, por acrescentar ainda mais encantamento. O Dia Mundial da Dança
é comemorado em 29 de abril, e para celebrar duas grandes marcas de Santa Catarina
se uniram para uma celebração muito especial. A Escola do Teatro Bolshoi Brasil reuniu
todos seus integrantes no Beto Carrero World, para juntos oferecerem aos visitantes uma
programação repleta de dança, música, diversão e cultura.
Durante todo o dia, em diversos locais do Parque, os visitantes puderam interagir e
fotografar com bailarinos e os personagens do Beto Carrero World. Desde o início, as
atividades emocionaram o público. A abertura oficial da ação já começou surpreendendo
a todos, quando um helicóptero pousou em plena arena de shows trazendo um casal de
bailarinos. Os dois desembarcaram para dar as boas-vindas e marcar o início de um Flash
Mob, que envolveu o elenco artístico das duas marcas. Cerca de 300 integrantes realizaram
coreografias de diferentes estilos, enquanto acrobatas encantavam com suas danças aéreas
em tecidos suspensos.
Todos os shows do Beto Carrero World foram agraciados com uma apresentação exclusiva
preparada pelo Bolshoi Brasil. Este foi o primeiro evento realizado em conjunto entre as duas
marcas, e marcou na história e na memória de cada visitante.
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DIMENSÃO INOVAÇÃO
O Beto Carrero World investe em tecnologia com a intenção de aumentar a segurança e a satisfação
dos visitantes. A dimensão tecnológica visa sempre agregar novos investimentos quem envolvam a
inovação na chamada “Era da Informação”, além dos novos recursos de Engenharia que impactam
positivamente na seguridade e conforto dos colaboradores e visitantes. Ações que envolvem a melhoria
na comunicação com os clientes, além da segurança dos equipamentos, são fundamentais para que
seja aprimorada a qualidade e bem estar do público.

Melhoria nas catracas
Com a atualização no hardware das catracas, foi realizada a troca dos leitores de códigos de
barras, para que seja aceito o modelo tradicional e o QR code do ingresso do visitante. Além
disso, é possível realizar a leitura diretamente nas telas dos celulares.

Atualização do Aplicativo
O aplicativo do Beto Carrero World recebeu atualizações em 2017, como a inclusão de
tempo de fila das atrações, lista de horários das atrações com opção de lembrete.
Um aplicativo interno foi desenvolvimento para comunicação entre os monitores de
brinquedos. Com isso é possível lançar os tempos de filas diretamente pelo operador do
brinquedo, evitando a necessidade de troca de informações por telefone.

Aprimoramento de rede interna
As melhorias de infraestrutura da rede interna permitiram a troca de diversos ativos e
também passagens de novas fibras, melhorando então a conexão e comunicação.

Automatização
A implantação de envio eletrônico de passaportes vendidos através de voucher, permitiu
que seja necessidade do cliente passar na bilheteria no dia da visita.

Sistema supervisório de brinquedos
A tecnologia de supervisório de brinquedos tem como
objetivo aumentar a eficiência operacional. É um sistema que
permite a captação de dados, como tempo de filas, alarmes de
atenção e outras funções que geram dados estatísticos para
melhoria da manutenção, oferecendo então mais conforto e
satisfação aos visitantes.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

SOCIAL

DIMENSÃO
PILAR
INDICADOR

RESPONSABILIDADE SOCIAL
META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Investimento Anual (R$)

300.000,00

330.000,00

363.000,00 400.000,00

440.000,00

484.000,00

RESULTADOS (R$)

883.000,00

600.623,00

550.000,00

Número de Projetos por Ano

10

10

10

10

10

11*

12*

12*

RESULTADOS

10

INSTITUTO BETO CARRERO

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Número de Pessoas Atendidas

2.500

2.600

2.700

1.350

1.400

1.450

RESULTADOS

2.066

2.397

1.300

DIVERSIDADE

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Mulheres em cargo de liderança
(% de participação)

30%

32%

34%

36%

38%

40%

RESULTADOS

44,12%

39,02%

43,18%

PILAR
INDICADOR

SEGURANÇA & SAÚDE OCUPACIONAL
META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

Número de acidentes c/ afastamento

20

16

12

8

4

0

RESULTADOS (R$)

28

19

25

Número de doenças ocupacionais

3

2

1

0

0

0

RESULTADOS

3

3

2

META 2019

* Projetos temporários e permanentes de cunho social realizados em parceria com o Instituto Beto
Carrero e outras instituições. Estes projetos podem ser visualizados neste relatório (Dimensão Social,
páginas 11 a 38) e no blog Beto Carrero, disponível no site institucional www.betocarrero.com.br.

META 2020
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ALIANÇAS

DIMENSÃO
PILAR
INDICADOR
Treinamento da Equipe dos Terceiros

RESULTADOS
Pesquisa de Satisfação com Alimentação

RESULTADOS
Número de Visitas de nossos
Personagens aos Clientes

RESULTADOS

RELACIONAMENTO COM PARCEIROS
META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8,2

8,4

8,6

7,9

8,5

8,1

25

27

29

25*

61*

66**

% Sobre Faturamento
RESULTADOS

9

9,2

31

33

35

RENTABILIDADE

PILAR
INDICADOR

8,8

META 2015

META 2016

META 2017

20%

20%

20%

13%

12,7%

13%

META 2018

META 2019

20%

20%

META 2020

20%

* Os treinamentos incluem NR23, NR35, NR07, palestras, curso e integração
**Visitas dos personagens da Turma do Betinho Carrero e da DreamWorks Animation à cidades, clubes, feiras,
shoppings, eventos especiais e encontros de turismo.

DIMENSÃO

AMBIENTAL

PILAR

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

INDICADOR
Tratamento de Efluentes
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Redução
de 60%

Redução
de 65%

Redução
de 70%

Redução
de 75%

Redução
de 80%

Redução
de 85%

75%

71%

82%

RECURSOS NATURAIS

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Poluição & Contaminantes em
Recursos Hídricos Subterrâneos
(passíveis de origem natural)

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

RESULTADOS
Poluição & Contaminantes em
Recursos Hídricos Subterrâneos
(passíveis de origem antrópica)
RESULTADOS
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RECURSOS NATURAIS

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Reuso da água

Não
vigente

40%

45%

50%

55%

60%

RESULTADOS

-

0%

12%

Autossuficiência

95%

96%

97%

98%

99%

100%

RESULTADOS

98%

98,8%

92,5%

MATRIZ ENERGÉTICA

PILAR
INDICADOR
Mercado livre de energia
Elétrica de Fonte Renovável

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Não
Vigente

100%

100%

100%

100%

100%

15

20

25

15

20

25

15

20

25

RESULTADOS

-

98%

98%

Reduzir (número de ações)

2

5

10

RESULTADOS

2

2

2*

Reusar (número de ações)

2

5

10

RESULTADOS

2

2

2**

Reciclar (número de ações)

2

5

10

RESULTADOS

3

3

3***

95%

PILAR
INDICADOR
Reprodução de Animais número de nascimentos
RESULTADOS
Recuperação da Mata Ciliar
RESULTADOS

BIODIVERSIDADE

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

20

20

20

20

20

20

18

31

22

5%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

0%

70%

* Disponibilização de copos plásticos pessoais personalizados para reduzir o número de copos
descartáveis. Ações de conscientização desenvolvidas pelo comitê interno de redução do gasto
de energia elétrica.
** Reaproveitamento de água para lavagem dos pavimentos. Reutilização da casquinha de
arroz utilizada na baia dos cavalos para adubo orgânico.
*** Central de reciclagem atuante nos bastidores da empresa. Controle de reciclagem total dos
pneus descartados. Produção de leques feitos com material reciclado distribuídos em ações
comerciais na temporada de verão.
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DIMENSÃO

INOVAÇÃO

PILAR

INOVAÇÃO

INDICADOR
Introdução de novas tecnologias
RESULTADOS (R$)

META 2015

META 2016

META 2017

1

2

3

2*

5

2

PILAR

META 2018

4

META 2019

5

META 2020

6

PIONEIRISMO

INDICADOR
Número de Projetos
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

1

1

1

1

0

0

0

META 2019

META 2020

1

1

ENGENHARIA

PILAR
INDICADOR
Redução de Insumos Energéticos
(demanda consumo)
RESULTADOS
Materiais Sustentáveis em Obras
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

7,23%

5%

2,50%

1%

1%

1%

7,23%

8%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%**

0

0

CRIATIVIDADE

PILAR
INDICADOR
Interação Tecnológica
com Visitantes

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

1

1

1

1

1

1

2

0
80%

90%

100%

1***

RESULTADOS
Comunicação / Som / Imagem

50%

60%

70%

RESULTADOS

80%

82%

85%

* Integração de sistemas comerciais, administrativos, financeiros e operacionais.
Totem para distribuição de senhas e controle de atendimento no setor Comercial.
** Substituição de madeira por materiais mais duráveis e sustentáveis nas estruturas
e elementos cenográficos.
*** Desenvolvimento e disponibilização do aplicativo Beto Carrero para celulares
smartphones.
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DIMENSÃO

ECONÔMICA

PILAR

GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

INDICADOR
Hedge Cambial
RESULTADOS
Novos Produtos BCW
RESULTADOS
Novos Produtos Lojistas
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Não
Vigente

100%

100%

100%

100%

100%

-

96,5%

98,9%

Não
Vigente

5

5

5

5

5

-

12*

5

Não
Vigente

5

5

5

5

5

5

5

-

VISÃO DE LONGO PRAZO

PILAR
INDICADOR
Plano Estratégico
Deslizante 10 Anos
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

31/dez

30/out

30/out

30/out

30/out

30/out

31/dez

30/out

30/out

GESTÃO DE CUSTOS

PILAR
INDICADOR
Número de Projetos das EMC Equipes de Melhoria Continua
RESULTADOS

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Não
Vigente

4

4

4

4

4

-

-

-

* Acesso Garantido, Programa estudantil cultural, Beto Carrero + Transporte de Blumenau, Villa Mix
Festival, Beto Carrero Experience, Museu Oceanográfico Univali, Passeio Escuna Pirata, Parque Acquatico
Cascanéia, BC by bus, Passaporte BCW + Transporte, Adventure Kids e Maquiagem do Terror.
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DIMENSÃO

SERVIÇO

PILAR

QUALIDADE

INDICADOR

META 2015

META 2016

2%

1,90%

0,57%

0,09%

0,06%

Regular

Bom

Ótimo

Regular

Regular

Ótimo

Número de reclamação
(Protocolos de Atendimento,
Pesquisa de Satisfação, Reclame
Aqui) por número de visitantes
RESULTADOS
Reduzir no Reclame Aqui
RESULTADOS

Pesquisa de Satisfação
dos Clientes
RESULTADOS

1,80%

META 2018

META 2019

META 2020

1,70%

1,60%

1,50%

RA 1000

RA 1000

RA 1000

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

PILAR
INDICADOR

META 2017

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

8,4

8,6

8,8

9

9,2

8,5

8,7

8,5

9,4

META 2020

VALE O QUE INVESTE

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

Disponibilidade dos brinquedos

99%

99,20%

99,40%

99,60%

99,80%

RESULTADOS

99%

99,38%

99,48%

Disponibilidade dos Shows

Não
Vigente

99,20%

99,40%

99,60%

99,80%

99,10%

99%

RESULTADOS

-

100%

META
2020
100%
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DIMENSÃO

ARTÍSTICA
EMOCIONAR CLIENTES E VISITANTES

PILAR
INDICADOR

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

RESULTADOS

9

8,9

9

Ações Especiais com Visitantes

12

13

14

15

16

17

RESULTADOS

16*

15

7

Pesquisa de Satisfação
dos Visitantes

META 2015

ESSÊNCIA DO FUNDADOR

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Jeito BETO CARRERO de ser

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%**

100%

100%**

RESULTADOS

VARIEDADE

PILAR
INDICADOR

META 2015

META 2016

META 2017

META 2018

META 2019

META 2020

Número de Atrações: Shows,
Brinquedos, Áreas Temáticas

1

1

1

1

1

1

RESULTADOS

0

0

0

* Campanhas, eventos e ações especiais desenvolvidas para estreitar os laços da empresa
com o cliente/visitante, incluindo datas comemorativas, redes sociais e a comunidade
local. Todas estas ações podem ser visualizadas no blog Beto Carrero, disponível no site
institucional www.betocarrero.com.br.
** Treinamento de 100% dos novos colaboradores baseado na essência e nos valores do
fundador da empresa, com o objetivo de incentivar o trabalho em equipe e promover
atitudes de gentileza que resultem no bom atendimento e encantamento dos visitantes.
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