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Um grande
objetivo precisa
de grandes
pessoas
No dia 1º de maio de 2019, Curitiba
viveu a maior corrida de rua de sua
história. Esse documento revela como
chegamos a esse grande objetivo.
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Lideranças
transformadoras
em seu desenvolvimento a
participar de um projeto que
tenha um propósito, que traga
um resultado para a sociedade,
que seja um legado do grupo.

A Lapidus Network já atua há
mais de 20 anos na formação
de lideranças e, entre suas
grandes ações, coordena
um grupo chamado Diretivo
RH, formado por dirigentes
de RH de aproximadamente
20 grandes empresas de
Curitiba e região. Essa parceria
afinada entre a Lapidus e
o Diretivo RH há anos tem
permitido o desenvolvimento
de programas diferenciados
para a formação de jovens
lideranças. Como parte dessa
jornada, esses jovens líderes
executivos são estimulados

Foi assim que, em 2018/2019,
com a conclusão de mais
uma turma de líderes, nós
buscávamos um case na prática.
A meta era encontrar um grande
desafio, para envolver grandes
pessoas. E desejos genuínos
atraem grandes propostas. Em
uma conversa com Marcelo
Alves, do movimento The
Hardest Run (THR), surgia uma
grande ideia. Ele tinha o projeto
de fazer a maior corrida de
Curitiba em prol do Hospital
Erastinho. E por que não juntar
esforços para desenvolver
isso juntos? Marcelo tinha o
projeto, a Lapidus e o Diretivo
RH tinham um grupo grande de
empresas que poderiam abraçar
voluntariamente a causa.
Aprovada a proposta junto
ao Diretivo RH, todos nos
desafiamos a elaborar uma das
mais audaciosas corridas de
Curitiba: com 10 mil atletas,
para reunir R$ 1 milhão de
reais, dando uma grande
contribuição para a construção
do primeiro hospital

oncopediátrico do sul
do país.
O presente documento
conta a história desse
grande projeto. Revela
o método utilizado, as
lições aprendidas e os
bastidores dessa grande
corrida pela vida. Foi
mais que uma corrida,
foi uma festa! Reuniu
famílias, reuniu crianças,
reuniu pais e deu mais
luz e visibilidade à causa
do Hospital Erastinho,
que deverá abrir suas
portas à comunidade
ainda no segundo
semestre de 2020.
A todos que
participaram deste
grande projeto, fica
uma certeza: acreditar
em grandes sonhos é
fundamental para que
possamos mudar a
sociedade, as pessoas
ao nosso redor e,
por que não, a nós
mesmos. Nas próximas
páginas acompanhe o
desenvolvimento desse
grande projeto!

REGINA ARNS

Diretora da Lapidus Network
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O Mapa
dos Sonhos

ERA UMA VEZ

INÍCIO

Um grupo de pessoas
que tinha um sonho: impactar
a vida de milhares de
crianças realizando a MAIOR
CORRIDA DA HISTÓRIA DE
CURITIBA!

2KM
A FAÍSCA
Adriano Lago,
superintendente do Hospital
Erastinho, conheceu a
história do maratonista
Marcelo Alves, idealizador
do movimento The Hardest
Run, e o convidou para fazer
a 'Maior Corrida de Curitiba.'

1KM

SUPERAÇÃO
Foram mais de 200 horas
dedicadas ao projeto que
articulou a Prefeitura e
entidades, um parceiro para a
organização da corrida e treze
patrocinadores sensacionais
que acreditaram que fazer o
bem faz bem.

7KM

REALIZAÇÃO
No dia 01/04 superamos
10.000 inscrições, dividimos
essa iniciativa com mais de
10.000 sonhadores para
doarmos R$ 1 milhão para
a construção do primeiro
hospital oncopediátrico
do sul do país, o Erastinho.

8KM

Ronaldo Santos, Chiristiano Doyama, Marco Fuliotti, Henrique S.A. Brasileiro, Carine M. M. Bruno, Josiane Santiago, André Busch, Thiago G. de Araujo,
Jeiselaine Kozan, Tainara R. Santamaria, Juliana L. P. Feller, Daniel C. Leite, Caroline C. C., Tassia S. G. Meier, Anderson L. Rodrigues e Juliane Romanovski.
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Confira como o projeto da corrida foi realizado.
A cada km uma nova etapa foi vencida. No final,
objetivos alcançados e muita gratidão!

ENTUSIASMO
Marcelo Alves dividiu a ideia do projeto com Regina Arns,
diretora da Lapidus Network para que articulasse mais
sonhadores na construção do projeto.

3KM

AÇÃO

SINERGIA

O objetivo era ousado
e grandioso, arrecadar
R$ 1 milhão em prol da
construção do Erastinho,
10.000 inscritos. Era
necessário compartilhar
esta causa com outros
gigantes.

O Grupo Diretivo RH e a
Lapidus Network buscavam
uma causa com propósito,
para que 45 jovens lideranças
de suas empresas, de forma
voluntária, desenvolvessem
um projeto.

6KM

4KM

5KM

CONEXÃO
Regina, por sua vez,
compartilhou o sonho
com o Grupo Diretivo
RH, coordenado pela
Lapidus Network,
que reúne executivos
de RH de 20 grandes
empresas do Paraná.

GRATIDÃO
Obrigado Curitiba
por sonharmos juntos
e a você, atleta, nossa
gratidão por nos
ajudar a concretizar
este sonho!

9KM

10KM

CHEGADA

ORGULHO
Conseguimos conquistar a meta:
R$ 1 milhão de reais foram doados
e 10.000 pessoas participaram da
prova. Foi uma corrida memorável
que entrou para a história da cidade e
do Erastinho!
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O primeiro hospital
oncopediátrico do
sul do país
Você sabia que, quando diagnosticado em estágios iniciais e com o
rápido início do tratamento, o câncer infantojuvenil pode ser curado
em cerca de 80% dos casos?
Já conhecido por sua especialidade e por realizar
cerca de 93% dos atendimentos pelo SUS, o Hospital
Erasto Gaertner, em Curitiba, há muito tempo tinha
um grande desejo: a construção do primeiro hospital
oncopediátrico do Paraná, o Erastinho.
Mensalmente cerca de 750 consultas de crianças
e adolescentes com câncer, são realizadas pelo
Erasto, num total aproximado de 9 mil ao ano. Com a
construção do hospital Erastinho, esses atendimentos
aumentarão em cerca de 50%. Além disso, com uma
estrutura dedicada e a reformulação dos espaços,
tornando-os mais humanos, a instituição passará
a ofertar um novo tipo de tratamento, focado no
paciente, com melhor infraestrutura e tecnologia
para a cura de centenas de crianças e adolescentes
de 18 anos e 11 meses anos acometidos pelo câncer.

A construção do Erastinho trará ganhos
também para toda a estrutura do hospital.
Com o deslocamento do atendimento
infantojuvenil para a nova área, o espaço
atualmente ocupado para esse atendimento
será reutilizado para o tratamento dos
pacientes adultos, oferecendo mais
comodidade e ampliando o número de
atendimentos. Em 2018, o Erasto Gaertner
contabilizou a impressionante marca de
53.469 pacientes.
O custo para as obras, mobiliário
e recursos tecnológicos necessários
para a construção do Erastinho foi
orçado em torno de 30 milhões.
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Nosso desafio:
arrecadar
R$ 1 milhão para
contribuir com
a construção
do primeiro
hospital
oncopediátrico
do sul do país.

O ERASTINHO
O espaço de 4.800 m² está sendo construído
no complexo anexo ao Hospital Erasto Gaertner,
no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.
A nova estrutura contará com três pavimentos.
No primeiro, serão instalados o lobby,
ambulatório, recepção e área de convivência. Já
no segundo, ficará o banco de sangue e a sala
de recreação para a família, enquanto no último
serão construídas as unidades de transplante
de medula óssea, de internação e a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

DIFERENCIAIS
DO HOSPITAL
ERASTINHO
● Estrutura inovadora.
● Equipe especializada
no tratamento do câncer
infantil e juvenil.
● Humanização
do atendimento.
● Ampliação do número
de atendimentos.
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Um case na prática para
a Formação de Líderes
Abraçar a causa do Hospital Erastinho foi o casamento perfeito entre uma
necessidade legítima da sociedade e a oportunidade de estimular, na prática,
o desenvolvimento de jovens lideranças na conclusão de sua formação.

A Lapidus, desde quando se
apresentava como Espaço
Empreendedor, soma mais
de 17 anos de atuação em
soluções integradas para
empresas e suas lideranças.
Foi na Lapidus que, há 11
anos, nasceu o Diretivo RH
que passou a integrar ações
de importantes lideranças de
RH do estado do Paraná. O
relacionamento e a confiança
estabelecida neste grupo,
estimularam os executivos
e executivas participantes a
desenvolverem, de forma
conjunta e inédita, um
Programa de Formação de
Líderes, criado em 2014.
A Lapidus criou uma
metodologia própria para
o desenvolvimento das
lideranças participantes: o
Método Matterhorn, em
alusão à montanha mais
conhecida dos Alpes, na
Suíça. O método lapidado,
utilizado para a formação da
alta gestão, em 2018/2019
foi utilizado pelo grupo de
Formação de Lideranças.
As etapas vencidas, que
fizeram alusão não à
escalada da montanha
que dá nome ao método,
mas aos KMs da corrida
que o grupo de lideranças
foi convidado a organizar,

permitiu aos participantes
o desenvolvimento de suas
potencialidades por meio
da metodologia aplicada.
Nascia aí todo o trabalho que
envolveu 10.000 pessoas e
um só ideal: doar R$ 1 milhão
de reais integralmente
entregues para a construção
do hospital oncopediátrico.
Metodologia baseada em
experiências, o Método
Matterhorn foi criado pela
Lapidus Network, em 2008, e
aplicado no desenvolvimento
de lideranças em comando de
organizações. Desde então
quatro grandes projetos foram
desenvolvidos atendendo
grandes causas de ações
sociais. O método desafia seus
participantes a adotarem um
case prático para aprimorar
o conhecimento adquirido
ao longo da trajetória de
encontros dirigidos. Um
exemplo foi o projeto
desenvolvido junto à Pastoral
da Criança, organização
social da CNBB. O desafio
era diminuir a dependência
financeira da Pastoral em
relação aos recursos do
Governo Federal. Outro
envolvimento beneficiou a
comunidade da Vila das Torres,
em Curitiba. O projeto buscou

alternativas para tirar 500
crianças das ruas e como criar
1.000 empregos, para 1.000
mulheres. Um novo projeto
foi desenvolvido junto ao
Hospital Pequeno Príncipe
relacionado à diminuição da
dependência financeira dos
recursos e maior absorção do
número imenso de voluntários
que se junta à causa. Em
2018/2019, a metodologia foi
aplicada na causa do Hospital
Erastinho. Dessa vez, de
maneira pioneira, o método
foi utilizado na formação das
jovens lideranças.
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O que é o
Diretivo RH

100

mil

funcionários. Esse é
número médio da soma
do quadro funcional das
empresas do Diretivo RH.

12

meses

é o prazo médio de
desenvolvimento no
Programa de Formação
de Líderes.

O Diretivo RH é uma ação de
desenvolvimento da Lapidus,
que conta com a participação de
Diretores e VPs de RH de grandes
empresas de Curitiba e região.
Tem como missão potencializar
a capacidade profissional e os
conhecimentos dos executivos
por meio do intercâmbio de
informações e análise conjunta
de problemas e soluções. Hoje
participam do Diretivo RH mais
de 18 empresas paranaenses
de grande porte. Entre os vários
projetos desenvolvidos pelo grupo
está justamente o Programa de
Formação de Líderes em sua
quinta edição.

45

participantes

compuseram o grupo
de Formação de Líderes
na edição 2018/2019.
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A maior corrida da
história de Curitiba
O desafio era audacioso e dependia do engajamento de um grande número de pessoas.
A Lapidus, o movimento The Hardest Run e o Diretivo RH convidaram então os
participantes do Programa de Formação de Líderes para conduzirem o projeto, sob sua
mentoria e gestão, que levou 10 mil pessoas a correr em nome de uma grande causa!

Capital da corrida
Curitiba é a capital da corrida de rua no sul
do Brasil. Alguns dos maiores projetos de
corrida em termos de público e dimensão
são sediados na cidade. Mas o recorde,
até então era a tradicional Maratona de
Curitiba, que reuniu quase 9 mil atletas,
em 2018.

O papel dos coelhos
Coelho é um corredor designado pela
organização ou por um atleta competidor,
para ditar o ritmo de prova. Também
conhecidos como Pacemakers, Pacesetters
ou Rabbits, eles são fundamentais para
contribuírem com uma prova mais veloz.
São eles que dão ritmo à competição.

A proposta ia além da formação
curricular do treinamento que
por meses as jovens lideranças
vinham desenvolvendo com
a Lapidus. Seria um case na
prática para testar todas
as habilidades de gestão
adquiridas. Com um importante
detalhe, essa seria uma
atividade voluntária de todos os
envolvidos no Projeto: Lapidus,
Diretivo RH, lideranças e
movimento The Hardest Run.
Em setembro de 2018, a
ideia inicial foi prontamente
aceita por todos. Os
voluntários foram divididos
em três grupos – Coração,
Superação e Treinamento
–, com 15 integrantes,
que se encarregaram do
desenvolvimento do préprojeto da prova. Tinha início
a organização da corrida. Os
jovens líderes estruturaram
o projeto, sob a gestão da
Lapidus e The Hardest Run,
e em nova reunião deram a

devolutiva do pré-projeto
ao Diretivo RH que avaliou
a proposta.
A figura dos coelhos
Com o andamento do projeto,
iniciou-se uma nova fase.
Uma nova organização de
trabalho era necessária para
conduzir o projeto. As três
equipes foram distribuídas em
quatro pilares: organização,
marketing, vendas e jurídico/
financeiro. Oito participantes
foram designados para serem
os ‘coelhos’ do projeto. Ou seja,
assim como na corrida, seriam
eles que dariam ritmo ao
trabalho. A prova aconteceria
no dia 1º de maio de 2019.
As definições finais do projeto
aconteceram em dezembro de
2018. Em janeiro de 2019 o
projeto realmente tomou corpo
e era a hora de tirá-lo do papel.
Um prazo muito curto para um
desafio tão grande!
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Os quatro pilares
que estruturaram a
realização da prova
Pilar Organização

Pilar Marketing

O pilar era responsável
pela organização da
prova, desde a definição
de trajetos, licenças
necessárias para a
realização da corrida,
suporte técnico na
entrega dos kits dos
corredores, controle de
inscrições, até a busca de
apoiadores e parceiros
para ambulância, palcos,
medalhas, camisetas etc.

O pilar era responsável
por toda a divulgação da
prova, site, hot site, mídias
sociais, imprensa, análises
do desempenho das
inscrições. Mas o escopo
não ficava aí; a esse pilar
coube a convergência
do trabalho dos demais
pilares para que, de forma
estratégica, pudesse
atender às necessidades
que iam surgindo com a
evolução do projeto.

Organização

Marketing

Pilar Vendas
Como a proposta era
destinar 100% do
valor arrecadado em
inscrições ao Hospital
Erastinho, era preciso
vender cotas de
patrocínio a empresas e
instituições. O pilar de
vendas buscou esses
patrocinadores. Cotas
especiais foram criadas
para arrecadar todo o
valor necessário para a
realização da corrida.

Pilar Jurídico /
Financeiro

Vendas

Jurídico/
Financeiro

Um controle sério de
valores e contratos
junto a fornecedores
e patrocinadores. Esse
era o principal escopo
de trabalho do pilar. A
realização do projeto
deveria atender a todos
os requisitos legais. Era
necessário também estar
atento à evolução dos
recursos financeiros.
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Uma corrida pensada
nos mínimos detalhes
Foram poucos e intensos os meses para a preparação da maior corrida que Curitiba
já tinha visto. A dedicação dos líderes do Pilar Organização foi fundamental para a
execução do projeto em tempo recorde. A contratação de uma empresa especializada
para operacionalização da corrida foi uma das estratégias adotadas.
Qual a cor da camiseta? Qual a quantidade? Como
faremos as medalhas? Quantas ambulâncias precisaremos
disponibilizar? Qual o melhor trajeto? Teremos subidas,
descidas, longas retas? E a quantidade de copos de água?
O Pilar Organização não só fez como também respondeu a
muitas perguntas ao longo do planejamento e execução do
projeto. A experiência do coelho líder do pilar em corridas
ajudou a ter uma melhor visão sobre o todo.

Quem conhecia a corrida, como corredor, passou a
conhecer a prova, do lado de dentro. Para operacionalizar
a prova, o grupo, sob a gestão da Lapidus e da The
Hardest Run, fez uma concorrência entre empresas que
operacionalizam corridas de ruas. A proposta que mais se
adequou às necessidades da prova foi da empresa Thomé
& Santos, de Curitiba. Definido o melhor parceiro, o tempo
correu muito rápido.

O trabalho
do grupo
• Administração dos serviços
e entregas da empresa
contratada para prestar
serviços (Thome & Santos);
• Garantir que todos os
documentos, recolhimento
de taxas e licenças necessárias
fossem entregues;
• Busca de apoiadores e parceiros
para hidratação, ambulância,

Pilar
Organização

•
•
•
•

palcos, locutores, camisetas,
medalhas etc;
Estudo e definição dos trajetos;
Estudo e definição dos pontos
de ativação dos patrocinadores;
Suporte técnico na entrega
dos kits;
Suporte para divulgação
do evento.

Ronaldo Santos,
Novozymes - Coelho,
líder do Pilar.
Juliana Last Pintarelli Feller,
Volvo.
Daniel Carrara Leite,
Mondelez.

O que foi
aprendido
• Colaboração, confiança
nos colegas da equipe e
comprometimento em momentos
de pressão são a chave para
o alcance de objetivos;
• O poder da delegação foi
exercido com propriedade;
• Por tratar-se de um projeto
voluntário, o equilíbrio entre a
vida profissional, a pessoal e as
exigências do projeto precisaram
ser muito bem equilibradas;

• O controle de tarefas entregues
e não entregues foi fundamental,
mas, por envolver muitas
pessoas, muitos fornecedores
e pouco tempo de execução,
o desafio estava no controle
das informações que mudavam
rapidamente. Como dica prática:
nem sempre planilhas de controle
muito rígidas geraram bons
resultados. É preciso ser maleável
e ter tempo de resposta rápido.

46 mil
copos
de água foram
disponibilizados
durante a prova.
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Comunicação
essencial

Nos três meses que antecederam
o dia da prova, prazo, valor,
qualidade e entrega das atividades
eram exigências constantes. A
comunicação dos membros do
grupo, que no início era via Skype
ou por meio de e-mails, a partir de

15

fevereiro começou a ser presencial.
Os encontros aconteciam ao menos
uma vez por semana. E na medida
em que o trabalho dos outros pilares
andava em paralelo, o Pilar da
Organização ganhava musculatura
para atender às exigências da prova.

As curiosidades
4h da
manhã

450
pessoas

10
mil

as equipes da organização
já se movimentavam
para a prova, que teve
largada às 7h.

estiveram envolvidas
com a organização
da corrida no
dia da prova.

kits de corrida foram
disponibilizados para os
participantes no espaço montado
no Shopping Pátio Batel.
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Como criar um
movimento em
toda a cidade
Chegar aos 10 mil corredores exigia uma comunicação muito eficiente.
O Pilar de Marketing foi responsável pelas mensagens que seriam
exibidas para atrair tanto corredores quanto patrocinadores.

O Pilar de Marketing , sob a gestão e mentoria da
Lapidus e do THR, iniciou seus trabalhos com 15
voluntários. Um brainstorming começou a dar forma
às primeiras discussões e ações que seriam tomadas.
Como nem todos os participantes eram da área de
comunicação e marketing, o desenvolvimento pessoal
foi também um grande desafio.
Para dar atendimento às necessidades deste pilar,
foi realizada uma cotação com algumas empresas de
comunicação. Usando um modelo-padrão de itens a serem
cotados depois da primeira avaliação, a equipe acordou
que a melhor empresa que atenderia às solicitações da
prova era a Clima Comunicação. O Pilar era responsável
não só pela coordenação do trabalho com a Clima, mas
também pelas ações desenvolvidas em cooperação com

o corpo técnico de Comunicação do Hospital Erasto
Gaertner. Era importante que todos estivessem alinhados
na mesma linguagem.
A primeira meta do pilar foi o site da corrida no ar. Em
paralelo foram desenvolvidas ações de apoio a vendas, com
apresentações para abordagem aos futuros patrocinadores.
O plano de comunicação avançou conforme a data da
prova se aproximava. Mídias sociais foram utilizadas e
ações de endomarketing, com a presença da equipe de
divulgação da corrida nas empresas patrocinadoras, foram
desenvolvidas para criar mais adesão ao movimento. Uma
importante parceria foi firmada com a RPC, que contava
com participantes no Programa de Formação de Líderes, e
deu grande apoio à corrida (veja box).
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O trabalho
do grupo
• Alinhar mensagens aos vários
canais de comunicação
definidos para dar
conhecimento da prova e
promover o engajamento
das pessoas;
• Preparação e avaliação prática
do conteúdo de marketing a
ser disponibilizado para o Pilar
de Vendas;

Pilar
Marketing
• Administração dos serviços
da empresa de comunicação
contratada;
• Controle do avanço das
inscrições da corrida, que
demandaram ações de reforço
de comunicação, em alguns
momentos críticos.

O que foi
aprendido
• Ações de endomarketing nas
empresas foram essenciais para
alavancar vendas e motivar as
pessoas. Na Volvo, por exemplo,
a venda de inscrições foi por
meio de vouchers impressos,
com o apoio estratégico da
associação dos funcionários da
empresa, que tinha know how na
inscrição de atletas em corridas.
Isso diminuiu consideravelmente
o tempo de inscrições nas saídas
dos refeitórios. As pessoas não
precisavam acessar o site para
fazer sua inscrição. Mais de

650 inscrições foram realizadas
somente desta forma. A Volvo
teve o maior número de
participantes na prova;
• Uma empresa, ligada
diretamente ao Hospital Erasto
Gaertner, ficou dedicada a
oferecer soluções de TI. Isso
acabou facilitando o trânsito
entre a organização da prova
e a entidade;
• A importância de contar com
um influente parceiro de
comunicação, com a RPC.

O apoio
da RPC
A imprensa deu grande cobertura
ao evento, mas foi a RPC que, além
de patrocinadora da prova, fez
a diferença para o engajamento
das pessoas. O grupo GRPCOM,
inclusive, já apoiava o THR desde
2015, com cadernos patrocinados
na Gazeta do Povo e uma série
especial no Globo Esporte - Atacama
001. Peças publicitárias foram
feitas para a corrida, reportagens
especiais e a própria equipe interna
se mobilizou para participar dos
eventos como corredores.
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Caroline Centenaro Corrêa,
Mondelez - Coelho, líder do pilar.
Thiago Garcia de Araujo,
Volvo - Coelho, líder do pilar.
Carine Mega Metring Bruno, Sumitomo.
Jeiselaine Kozan, Sumitomo.
Josiane Santiago, Copel.
Marco Fuliotti, RPC TV.
Tainara Rodriguez Santamaria,
Novozymes.

Inscrições
encerradas
um mês antes
do prazo
Em fevereiro de 2019 a equipe
ativou o chamado ‘wake up call’.
Um monitoramento da evolução
do número de inscritos. No dia 15
de fevereiro eram necessárias 150
inscrições/dia para alcançar a meta
de 10 mil participantes em meados
de abril. Na época as inscrições não
chegavam a 40/dia. Várias ações
foram tomadas para estimular a
participação da comunidade e
nas empresas do Diretivo e dos
patrocinadores, o que impulsionou
a participação foram as iniciativas
de endomarketing. O resultado: no
final de março, as 10 mil inscrições
tinham sido realizadas. A meta tinha
sido alcançada um mês antes da
largada da prova. Se a infraestrutura
da prova permitisse, certamente
muitos outros corredores teriam
participado do movimento.

Marco Fuliotti
RPC

“A RPC teve um papel importante nesta trajetória e me sinto orgulhoso
de ter feito parte disso e do Programa de Formação de Líderes.
Para chegar aos 10 mil participantes precisávamos de um braço de
comunicação forte. A RPC se envolveu inteira, nossas equipes vestiram
a causa, e esse potencial também fez a diferença para o resultado final.
A conclusão do projeto traz um misto de felicidade e realização: ufa!
Deu certo. Muita emoção e missão cumprida!”
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Os patrocínios
e parcerias que
custearam a corrida
Se o grande objetivo era entregar 100% do valor de inscrições para o Erastinho,
reunir fundos que permitissem custear toda a organização da corrida foi o
grande objetivo do Pilar de Vendas.

Quanto custa uma corrida para 10 mil pessoas? Muito!
Desde que o projeto foi elaborado, o propósito sempre
foi contribuir com R$ 1 milhão de reais para a construção
do Hospital Erastinho. Então, todos os demais custos
deveriam ser absorvidos por outras fontes de renda, que
não fossem as inscrições.
O Pilar de Vendas, sob a gestão Lapidus e movimento
The Hardest Run, ficou responsável por apresentar a
proposta comercial às empresas. O primeiro passo foi
a visita às organizações que já faziam parte do Diretivo
RH e tiveram prioridade de participação. O projeto era
inédito, então relações de confiança seriam fundamentais
para angariar adeptos à causa. E à medida que o projeto
foi se desenvolvendo, outras empresas se somaram a ele.
Foram desenvolvidas duas cotas de patrocínio: Cota
People, mais completa, e a Cota Brand que também daria
visibilidade às empresas e contribuiria com o projeto. As
visitas foram realizadas semanas após semanas e pouco a
pouco os patrocínios foram sendo consolidados.

Participação dos
patrocinadores
Todos os patrocinadores
tiveram a oportunidade de
fazer ações no trecho de
1 km, no trajeto da corrida,
evidenciando sua marca.
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O trabalho
do grupo
• Apresentar às empresas o
projeto e cotas de patrocínio;
• Garantir que todo o dinheiro
necessário para a realização
da corrida fosse custeado
pela empresa;

Pilar
Vendas

• Alinhamento das mensagens,
em conjunto com o Pilar
de Marketing;
• Estudo e definição dos
pontos de ativação dos
patrocinadores, em conjunto
com o Pilar da Organização.

Henrique S. A. Brasileiro,
Volvo - Coelho, líder do pilar.
Anderson Luiz Rodrigues, CNH.
Tassia da Silva Giasson Meier, Copel.

O que foi
aprendido
• Quando se acredita em um
projeto, ideia ou trabalho,
e há dedicação, paixão e
sincronia, a probabilidade
de sucesso aumenta;
• Um grande projeto precisa
de uma grande relação de
confiança entre as pessoas
e entre as empresas;

• É possível realizar um
grande sonho, como o de
prover recursos para uma
corrida de 10 mil pessoas;
• Juntos podemos mudar
realidades.
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Controle e cuidado
de toda a operação
A responsabilidade sobre o evento era proporcional à sua magnitude.
Assim os cuidados jurídicos e financeiros foram tomados de forma criteriosa.

O capital inicial do projeto era
pleno de boa vontade, mas
financeiramente não havia
um montante monetário que
desse o ‘pontapé inicial’ aos
investimentos. O Pilar Jurídico/
Financeiro trabalhou, sob a
gestão e mentoria da Lapidus
e do THR, em conjunto com o
Pilar de Vendas, para a validação
de todos os contratos firmados,
e diretamente com o Pilar da
Organização que detinha o maior
número de fornecedores. O
equilíbrio entre receita e despesas
foi acompanhado de forma
rigorosa. Outra ação adotada pelo
Pilar foi a contratação de uma
empresa de advocacia, a Bega
Sbrissia & Alarcão Advogados,
para que acompanhasse toda a
gestão de contratos firmados ao
longo do projeto.

O trabalho
do grupo

Pilar
Jurídico/Financeiro

• Controlar os gastos do projeto;
• Controlar o pagamento
de fornecedores;
• Controlar todas as ações de
contratos e parcerias firmadas.

André Busch, Volvo - Coelho,
líder do pilar.
Christiano Doyama, Volvo Coelho, líder do pilar.

O que foi
aprendido
• A segurança jurídica, com a
contratação de um advogado
dedicado ao projeto, foi
essencial, pois trouxe garantias
de segurança a todas as ações,
contratos e parcerias;

• O ritmo de cada empresa
patrocinadora foi diferente.
Assim como algumas tinham
prazos de resposta imediata,
outras exigiram mais tempo
para a conclusão dos acordos
comerciais. Entender essa
dinâmica foi importante para
o ritmo do projeto.
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13

11 a 148

empresas foram
procuradas ou
procuraram a
organização para
ser patrocinadoras.

empresas foram
conﬁrmadas como
patrocinadoras e
7 delas eram do
Diretivo RH.

dias foi o tempo
que variou para
a assinatura dos
contratos.

Patrocinadores

Apoio

21

22

Lapidus & Diretivo RH | PROVA THE HARDEST RUN 2019

Chegou o
grande dia!
O 1º de maio de 2019 foi marcado por um recorde: estava sendo
realizada a maior corrida de Curitiba. A maior corrida em prol do
Hospital Erastinho.
E de repente a Praça Afonso Botelho,
em Curitiba, ponto de largada da corrida
The Hardest Run 2019, foi se enchendo
de centenas, milhares de pessoas e suas
camisas brancas. Um mix de atletas
experientes, corredores de final de semana,

pessoas que nunca tinham sequer corrido
antes, famílias, amigos. Não era só uma
corrida. Era uma grande festa. Uma grande
festa da solidariedade, em nome do
Hospital Erastinho.

A evolução
das inscrições

10 08 01

Um

de janeiro
de 2019

de março
de 2019

de abril
de 2019

mês antes da
realização

menos de mil
inscrições.

perto
das 4 mil inscrições.

10 mil inscrições
realizadas.

O objetivo foi
plenamente atingido.

10 MIL
ATLETAS
NA MAIOR
CORRIDA DE RUA
DE CURITIBA EM
PROL DO HOSPITAL
ERASTINHO.

200 HORAS

DE TRABALHO
VOLUNTÁRIO FORAM
EXECUTADAS PELAS
LIDERANÇAS QUE
SE ENVOLVERAM
COM A REALIZAÇÃO
DO PROJETO.

8 MESES

ESSE FOI O
PERÍODO DE
TRABALHO ENTRE
O LANÇAMENTO
DO PROJETO, EM
SETEMBRO DE 2018,
E A CORRIDA.
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A festa
do percurso
A corrida e a caminhada tiveram percursos de três,
cinco e dez quilômetros. Cada um no seu ritmo, mas
todos envolvidos em uma mesma causa.
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Os parceiros que
se somaram à causa
A importante participação dos patrocinadores e empresas
do Diretivo RH permitiu que tudo o que foi arrecadado
pelas inscrições fosse doado integralmente ao Erastinho.

A produção da maior
prova de corrida de
rua que Curitiba já
tinha visto, contou
com a participação
de 13 importantes
patrocinadores. Além
de escolher as cotas
de participação, que
envolviam valores
financeiros, todas as
empresas do Diretivo
RH se uniram à causa
e também exerceram
o importante papel de
divulgar e engajar seus
próprios funcionários
no movimento. Foi
essa ampla corrente
do bem que levou
tanta gente às ruas.

O ENGAJAMENTO
DAS EMPRESAS DO
DIRETIVO RH

FOI FUNDAMENTAL
PARA A REALIZAÇÃO
DA CORRIDA.
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Com a palavra:
o Diretivo RH
O envolvimento dos membros do Diretivo RH no projeto foi
por meio do suporte às lideranças em seu desenvolvimento.
Confira o depoimento de alguns dos executivos do Diretivo
RH sobre o projeto.
Exercer o protagonismo.
Permitir que, através de
um case na prática, os
participantes do Grupo de
Formação de Lideranças,
edição 2018/2019,
pudessem exercitar seu talento,
adquirir conhecimentos,
trocar experiências e crescer

juntos. Além das importantes
referências que os integrantes
do Diretivo RH, sob a gestão
da Lapidus, trazem à formação
das lideranças, as conexões
entre líderes e empresas foram
fundamentais para dar suporte
à construção do projeto.

Ricardo Nanami
Volvo – DIRETIVO RH
“Pouquíssimos treinamentos
permitem um exercício tão pleno
da prática aprendida. A realização
da Corrida em prol do Erastinho
permitiu aos líderes, que
aceitaram esse desafio voluntário,
um conhecimento amplo. Jovens
lideranças de diversas empresas
utilizaram suas competências para
ultrapassar barreiras e trazer à
realidade uma ideia fantástica. O
resultado foi uma grande corrida,
o destaque à causa do Erastinho e
o benefício gerado para o hospital.
Para os líderes, não tenho dúvidas
de que o grande ganho com a
metodologia experiencial aplicada,
foi a transformação profissional e
pessoal vivenciada.”

Fábio Oliveira
GRPCOM – DIRETIVO RH
“Na RPC o projeto conseguiu
mobilizar as equipes, nas matérias
que foram ao ar, mas mais que isso:
nossos funcionários, internamente,
se uniram à causa e foi muito
gratificante ver o quanto podemos
mobilizar a sociedade para as causas
do bem. As equipes que trabalharam
neste projeto estão de parabéns pelo
movimento que criaram. Todos saíram
ganhando: quem se desenvolveu, a
sociedade que pode se envolver e as
dezenas crianças do Erastinho, que
terão mais chances de vida.”
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Tania Maranha
Electrolux, Diretivo RH
“O projeto foi além das nossas expectativas.
Foi grandioso em seu resultado e posso
afirmar que transcendeu os objetivos dos
membros do Diretivo, dos patrocinadores e
das jovens lideranças. Nós movimentamos
uma cidade em nome do bem, mostrando
que sempre podemos mais, quando
juntamos esforços. Na Electrolux o projeto
foi vivenciado em toda a organização.
Fomos patrocinadores ao ver o alcance
social da proposta e o estímulo à qualidade
de vida. Criamos uma pulseira para que
as pessoas pudessem materializar aquele
sentimento de ‘correr por alguém’, e vivemos
uma emoção imensa. Ficou claro para todos
que podemos fazer a diferença positiva!”

Luciana Piva
Grupo Boticário – DIRETIVO RH
“Eu sai realizada e feliz deste projeto. Pudemos, por
meio do Diretivo RH, conectar pessoas em nome de
uma causa séria. A comunidade precisa ser inserida
no cenário de mudanças que quer promover. Quando
a sociedade se mobiliza, vemos esse resultado
magnífico. E o evento foi contagiante. As pessoas
estavam felizes, tive a oportunidade de ir com minha
família. Foi memorável. Eu concluo esse projeto
realizada e feliz.”

Fábio Voelz
Grupo Madero –
DIRETIVO RH
“O Madero já era um grande
apoiador do Hospital Erasto
Gaertner, uma entidade
muito importante para
toda a região sul do Brasil.
Agora quando tivemos a
oportunidade de formar
nossas lideranças, por meio
de um projeto tão nobre, foi
enriquecedor para todos. A
troca de experiências entre
os participantes, os desafios,
os aprendizados, tudo isso
foi excelente. E o resultado
alcançado: excepcional.”
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Desafio dado.
Missão cumprida!
Com a participação voluntária dos integrantes do
Programa de Formação de Líderes, da Lapidus,
a maior corrida de Curitiba tornou-se uma
extraordinária realidade.

Confira o que alguns deles falam
sobre a organização, a prova e a
satisfação de terem feito parte
do projeto.

André Busch
Volvo
“Era um grande desafio? Sim! Mas
eu sempre acreditei. Quando a gente
dedica tempo e energia na direção
correta, o resultado só pode ser esse:
o sucesso! Aprendi a me desafiar e
que posso entregar mais do que o
trabalho regular diário. E no fim, tive
uma sensação incrível de realização
quando conseguimos atingir o
objetivo: 10.000 pessoas inscritas e
R$ 1.000.000 doados ao Erastinho.”

Christiano Doyama
Volvo
“Esse projeto foi inesquecível: pelo
desafio, pela causa, por liderar áreas
que não são as que trabalhamos
em nossas empresas e com isso
tivemos que nos desenvolver e
encontrar formas de entregar
o resultado esperado. Acredito
que todos trabalharam de forma
humilde e focados na causa, por
isso deu tudo tão certo. Foi um
grande desafio e por isso mesmo é
uma grande satisfação ver tudo isso
realizado da forma que foi.”

Caroline
Centenaro Correa
Mondelez
“Foi gratificante. Claro que deu um
frio na barriga, em muitos momentos.
Mas, enquanto o jogo não acaba,
você não desiste. No dia da corrida,
quando vi todas aquelas pessoas,
parecia que eu estava vivendo
um sonho. Me chamou muito a
atenção quando vi uma criança em
tratamento, com seus pais, vendo
tudo aquilo acontecer. Foi gratificante
pelo processo, pelos colegas, pelo
aprendizado e, fundamentalmente,
pelo resultado.”
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Henrique Brasileiro
Volvo
“Tenho muita gratidão por
esse projeto. Sou grato
por ter trabalhado em uma
causa tão nobre. Grato
por ter conhecido pessoas
maravilhosas. Grato por
ter aprendido muito. Me
emocionou muito quando,
no dia da prova, eu vi todo
mundo de branco e pensei:
nossa, o que é que a gente
fez. Foi lindo!”

Ronaldo Santos
Novozymes
“Quando eu tive a oportunidade de conhecer
os profissionais do Erasto, a forma com que eles
trabalham e ver como o projeto da corrida poderia
ajudá-los, tudo isso foi muito gratificante. Hoje
eu passo em frente ao Erastinho e penso: eu faço
parte deste sonho. Tem um pedacinho de mim aí
dentro. Além de todo o aprendizado, das trocas
de experiências, do crescimento profissional, esse
sentimento de ter feito parte de um grande projeto é
o que carrego como grande experiência de vida.”

Thiago Garcia
de Araújo
Volvo
“A causa era nobre. O
projeto fantástico. Mas o
desafio era também imenso.
Acredito que todos os que
abraçaram o projeto até
o final, hoje tem a certeza
de quanto é importante
se desafiar, acreditar e
cercar-se de pessoas
competentes para você
chegar ao objetivo. E, claro,
trabalhar com paixão. Nos
entregamos com entusiasmo.
Foi um aprendizado e uma
realização sem descrição,
só quem viveu consegue
compreender a magnitude
disso tudo.”
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Uma entrega
emocionante
Após o término da corrida, as equipes que participaram do projeto
fizeram a entrega oficial ao Erastinho de todo o valor arrecadado.

E na reta final, a
certeza de que o
desafio valeu a pena.
Um evento especial
no Hospital Erasto
Gaertner marcou a
entrega oficial do
projeto da Lapidus/
Diretivo RH, em
parceria com a The
Hardest Run. Na
tarde de encontros
com a estrutura em
construção, com
crianças em tratamento
e com a equipe técnica
do hospital, a certeza
de que o engajamento
respondia a uma grande
causa. R$ 1 milhão de
reais foram entregues
integralmente para
contribuir com a
construção do primeiro
hospital oncopediátrico
do Paraná: o Erastinho.
Nessa mesma tarde, os líderes
participantes do Programa
receberam o certificado de
conclusão do projeto voluntário.
O resultado do trabalho foi
tão positivo que, além do
desafio inicial, o excedente
dos patrocínios permitiu uma
doação extra de R$ 170 mil ao
Erastinho. Uma corrida pela
vida, em que o pódium foi
ocupado por todos!
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Adriano Lago
superintendente do
Hospital Erasto Gaertner,
Curitiba

Marcelo Alves
maratonista e
idealizador do movimento
The Hardest Run

“A Família Erastiana só
tem a agradecer por todo esse
belíssimo trabalho.
A corrida trouxe também
muita visibilidade para a
importância do combate
ao câncer infantojuvenil.
Mobilizamos uma cidade,
mobilizamos uma sociedade.
Só posso agradecer a todos
os envolvidos, por esse
projeto maravilhoso. E nossa
contagem regressiva está a
todo vapor para a abertura do
Erastinho em 2020. Juntos
somos mais fortes!”

“Corremos em nome de doações
da medula óssea e doação de
plaquetas, desde 2012. O projeto
foi agregando voluntários e
crescendo. A corrida de Curitiba,
em 1º de maio, foi fantástica.
Fruto do envolvimento de uma
turma sensacional. Ver as jovens
lideranças se doando em prol do
projeto foi bárbaro. Agradeço e
parabenizo a todos pela coragem,
pelo empenho e dedicação.
Juntos mobilizamos Curitiba.
Parabéns e obrigado a todos.”

33

34

Lapidus & Diretivo RH | PROVA THE HARDEST RUN 2019

As lições
aprendidas
Um grande projeto de aprendizado, associado a um grande propósito.
A conclusão da turma 2018/2019 do Programa de Formação
de Líderes reafirma a importância de conciliar teoria e prática.
No seu quinto ano de
atividades, o Programa
de Formação de Líderes,
da Lapidus Network, se
revelou mais uma vez
importante para a formação
de jovens lideranças que
já ocupam posições de
destaque em suas empresas
e buscam o aprendizado e o
desenvolvimento contínuo.
No relato dos participantes
do projeto final ficam
lições aprendidas que
podem ser observadas
por próximas turmas.

Os principais
aprendizados
• Vontade, foco e persistência
aliadas a um método de trabalho
permitem a realização de projetos
audaciosos como reunir 10 mil
pessoas do bem;
• A mentoria e a experiência de
profissionais com larga bagagem
profissional (Lapidus, Diretivo RH e
The Hardest Run) foram decisivos
para a execução do projeto;
• A autonomia e a liberdade
de gerar resultados devem
estar baseadas em um bom
direcionamento estratégico;
• Sair da zona de conforto e
confrontar-se com novos
aprendizados promove o
crescimento profissional
e também pessoal;
• A soma de diferentes habilidades
e culturas organizacionais revelou-

•

•

•

•

se como um fator adicional
de aprendizado;
É preciso elencar prioridades
pessoais pois a disponibilidade de
tempo para execução de projetos
de voluntariado é decisiva;
Estabelecer canais de
comunicação rápidos entre os
membros do grupo é fundamental
para a tomada de decisões;
É preciso ser resiliente em muitas
situações, mas também discernir
o momento de imprimir decisões.
Muitas situações exigem que um
membro do grupo exerça
o protagonismo;
A prática é uma das melhores
formas de confirmar as
teorias aprendidas. É quando
o conhecimento torna-se
aprendizado.
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Empresas participantes do Diretivo RH 2018

www.lapidusnetwork.com.br
Fone 41 3338-3083
Endereço
R. Padre Anchieta, 2285 - sala 405
Bigorrilho, Curitiba - PR
80.730-000

