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O ciclo do PNQ 2008 chega ao fim repleto de significados.

Nestes tempos em que a sociedade mundial se movimenta em busca de soluções para seus grandes 

desafios sociais, econômicos e ambientais, é extraordinariamente gratificante outorgar o Prêmio Nacional 

da Qualidade® (PNQ) a duas organizações brasileiras: CPFL Paulista e Suzano Papel e Celulose, as grandes 

Premiadas de 2008. Ambas são líderes em setores importantes e estratégicos, e têm se destacado

por conseguir, com coragem e sabedoria, alinhar excelentes práticas de gestão a ações bem-sucedidas 

de sustentabilidade. 

Outro diferencial deste ciclo é ter, pela primeira vez, uma organização da administração pública direta entre 

as Finalistas, o 4º Regimento de Carros de Combate. A conquista do Regimento demonstra na prática que 

a causa da excelência em gestão já sensibiliza parcelas do setor público, o que certamente reverterá em 

benefícios futuros para a população brasileira. Neste caso, vale lembrar que o atual Sistema de Excelência no 

Exército Brasileiro (SE-EB) conta com o apoio da FNQ desde 2003.

Também entre as Finalistas, foram reconhecidas outra companhia do setor de energia, a AES Eletropaulo, e 

uma de siderurgia, a Gerdau Açonorte. Nos Destaques por Critério, a Volvo do Brasil e a Brasal Refrigerantes 

registraram sua evolução na busca da excelência em gestão. Todas essas empresas estão presentes em 

nossas vidas, de forma direta ou indireta, incorporando tecnologias, facilidades e prazer ao cotidiano.

Para nós, da FNQ, é estimulante testemunhar o esforço dessas organizações na busca da excelência em 

seus processos, produtos e serviços, valorizando as pessoas e desempenhando suas atividades com ética e 

responsabilidade empresarial.

Neste ano, em sua 17ª edição, o ciclo do PNQ contou com um número expressivo de candidatas: 52 

organizações, das quais 21 passaram para a segunda fase do processo de avaliação. Devemos destacar ainda 

a participação fundamental  no processo de mais de 500 voluntários, atuando como examinadores, juízes e 

orientadores. A todos, nossos sinceros agradecimentos.

No exercício da Presidência do Conselho da FNQ desde julho de 2008, em continuidade ao trabalho do 

amigo e companheiro de causa, Pedro Luiz Barreiros Passos, celebramos esses resultados e renovamos nosso 

compromisso de cumprir a missão da instituição. Temos desafios pela frente, especialmente porque somos 

contemporâneos de um período de transição, no qual a imprevisibilidade é a única certeza que nos acompanha.

A despeito da angústia que possam provocar, as crises representam oportunidades de aprendizado e 

crescimento. Não temos dúvidas de que a boa gestão é o ingrediente fundamental para fazer travessias 

seguras e superar as turbulências que certamente virão. Por isso, convido a todos para participar de nossos 

canais de colaboração, reflexão e troca de idéias. O espaço da FNQ está aberto a todas as organizações que 

queiram se tornar Classe Mundial.

Mensagem aos Leitores
Por Luiz Ernesto Gemignani, presidente do Conselho 
Curador da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)
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Em 2008, o mercado mundial 
entrou em uma crise financeira 
só comparável ao crash de 
1929. Nos acontecimentos de 
2008, porém, todos nós vimos 
como a quebra do mercado 
de crédito imobiliário nos EUA 
conectou exponencialmente 
seus efeitos em espiral até 
atingir outros mercados locais, 
nacionais e internacionais. Um 
verdadeiro efeito sistêmico.

Da cadeia linear à 
rede de produção
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Turbulências sistêmicas como essa revelam uma das características essenciais da nova era em 
que as organizações estão projetadas: a imprevisibilidade. Mas existem outras tão desafiadoras, 
como a tendência de agrupamento de empresas em megacorporações, as mudanças climáticas e 
o crescimento inexorável da consciência socioambiental, o perfil mais exigente dos consumidores, 
o crescimento populacional, o desafio alimentar global, o aumento da concentração de renda nas 
mãos de poucos, entre tantos fatores que ampliam a complexidade de todas as relações.

Diante desse novo mundo, surge a necessidade de abandonar conceitos até então considerados 
eficientes, mas que já não respondem às reais necessidades dos negócios. A sociedade moderna 
exige organizações permeadas de valores diferenciados, que precisam ser sistematicamente 
incorporados aos produtos e serviços oferecidos ao mercado. Afinal, de coadjuvantes, as empresas 
passaram a fazer parte do grupo de protagonistas das transformações sociais. 

Isso não deve ser entendido como conflitante com o principal 
objetivo que move uma organização, que é a lucratividade. Ao 
contrário, a capacidade de sobrevivência e de geração perene 
de lucros exige, hoje, que as empresas agreguem ao benefício 
financeiro princípios que não se medem apenas por números. 
Mas sim por avaliações bem mais complexas, que envolvem 
desde o comportamento ético empresarial até a busca de 
soluções inovadoras para atender de forma sustentável às 
necessidades da sociedade, hoje e no futuro.

O mundo vive uma fase de transição, na qual se torna 
extremamente difícil visualizar os desdobramentos e resultados 
futuros de ações presentes e locais. Por isso, a gestão empresarial 
precisa se apropriar de ferramentas e metodologias que tragam 
para dentro do ambiente corporativo as capacidades de detectar 
rapidamente novas tendências e necessidades, de inovar 
e se adaptar de forma contínua e dinâmica. Uma delas é o 
Pensamento Sistêmico, um dos 11 Fundamentos da Excelência 
da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). A abordagem 
sistêmica da gestão tem se mostrado eficaz para o entendimento 
da complexa dinâmica de causas e efeitos, padrões e tendências 
emergentes no mundo atual. Ela propõe mecanismos de 
valorização de pessoas, criação de redes informais para a 
transmissão de informação e conhecimento, ambientes 
inovadores, visão de futuro e geração de valor, envolvendo   
todas as partes em torno de um objetivo comum. 

Das partes para o todo. Esse é o 
novo olhar que traz valor à gestão 
empresarial.

Munidas desta nova forma de entender sua realidade, as empresas 
ficarão mais fortes e preparadas para dar respostas rápidas e 
eficientes aos desafios socioambientais, garantindo sua própria 
sobrevivência, bem como a de tudo que existe em sua volta. Em 
particular, estarão preparadas para atuar como organizações de 
Classe Mundial no século 21, caminhando para a adoção e o 
compartilhamento com todos os seus públicos do conceito de 
co-responsabilidade, que possui claras raízes éticas universais. 

A missão da FNQ, de debater, construir e disseminar 
conhecimento, continua, dessa forma, imprescindível para 
alavancar a competitividade das organizações e do Brasil, no novo 
cenário mundial que está se desenhando. Precisamos avançar 
e sensibilizar, cada vez mais, nossas empresas para a causa da 
excelência em gestão. Nesta revista, conhecemos os casos das 
empresas Premiadas, Finalistas e Destaques do Prêmio Nacional 
da Qualidade®, edição 2008, e avançamos particularmente na 
reflexão da abordagem sistêmica na gestão. Trazemos, ainda, 
experiências de organizações inspiradoras que foram buscar no 
pensamento sistêmico um novo modelo mental para atuar com 
mais sustentabilidade – uma tarefa que é de todos nós.
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círculoo próximo

A maravilhosa caminhada humana 
acelerou-se nos últimos 100 anos.
No trajeto, colhemos os frutos e nos 
fartamos. A estrada parecia ser reta e infinita. 
Fascinados com tantas comodidades, 
acreditamos que nunca voltaríamos ao
início. Mas o tempo mostrou que a realidade         era diferente. Ao virar a curva e dar de cara com
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Abordagem sistêmica na gestão 
Visão sistêmica é a capacidade de conseguir integrar e equilibrar diferentes fatores variáveis de forma 
harmônica, como liderança, estrutura organizacional, cultura corporativa, processo, métricas, indicadores. 
Ou seja, quando operamos esse método de forma disciplinada, aumentamos as chances de uma empresa  
ganhar competitividade e performance. Na verdade, as pessoas também ganham, porque são elas que 
aprendem a interpretar a realidade à sua volta.

Pensar uma organização de forma sistêmica é enxergar todas as relações que fazem parte de sua rede 
de produção. Empresas se relacionam de forma interdependente com pessoas, com outras empresas, 
comunidades, fornecedores, imprensa, governos, acionistas e com toda a sociedade na qual atuam. Constroem 
conhecimento, trocam informação, desenvolvem tecnologias, adquirem matérias-primas, comercializam 
produtos e serviços, usam energia, produzem resíduos, criam e recebem impactos. 

Assim como qualquer ecossistema, elas também estão sujeitas às constantes mudanças do ambiente 
externo e precisam responder às pressões de modo a garantir o equilíbrio interno e a própria sobrevivência. 
Por isso, todos os processos e, principalmente, as pessoas precisam estar integrados e interagir em torno 
de um objetivo comum - que pode ser desde o lançamento de um produto ou serviço até a definição da 
estratégia de negócio. 

gestão de ativos intangíveis, aprendizagem, desenvolvimento, 
cultura corporativa, conhecimento, clientes, tudo ganha valor 
quando há co-responsabilidade das pessoas com o negócio.

Um novo modo de vida está sendo construído por cidadãos e 
organizações do mundo inteiro, que estão dispostos a assumir 
responsabilidades agora, para garantir o futuro das próximas gerações. 
A mudança não é fácil, pois implica mexer na zona de conforto que 
alcançamos depois de tantos avanços científicos e tecnológicos 
proporcionados pela revolução industrial.

Não se trata de voltar atrás e viver alienados do progresso e das 
comodidades da sociedade moderna. Pelo contrário, a mudança 
propõe uma ampliação da consciência e uma participação mais ativa 
na retomada de valores básicos para o desenvolvimento de indivíduos, 
organizações e sociedades. 

De certa forma, a reação do planeta aos impactos da ação 
humana inaugurou uma era de limites que nos obriga a rever o 
papel que desempenhamos na natureza. Somos apenas parte 
de um ecossistema bem mais complexo e mais sensível do que 
imaginávamos. Como indivíduos, formamos, igualmente, um todo 
complexo que interage com vários outros ecossistemas, recebendo 
e provocando influências, internas e externas. A família, o bairro e 
a cidade em que moramos, o país, as nações, tudo se relaciona de 
maneira sistêmica, tudo é interdependente.

Nas empresas não é diferente. Elas são parte da dinâmica de relações que 
movimenta o mundo. Por isso mesmo, a função que desempenham na 
sociedade deve corresponder à importância que possuem na manutenção 
dos ecossistemas. Algumas organizações já perceberam que simplesmente 
reproduzir a produção linear da era industrial – o caminho reto da captação 

de matérias-primas, transformação em produtos e serviços e eliminação de 
resíduos no meio ambiente – é sinônimo de vida curta, tanto delas como 
de tudo o que existe à sua volta. 

Da percepção de que a realidade é sistêmica surge a noção de 
co-responsabilidade, ou accountability, um conceito indispensável para 
a nova agenda corporativa. “As organizações no futuro vão se destacar 
por várias características, mas duas são fundamentais. Primeiro, por 
aprender mais rápido do que as outras – aprender a reconhecer as 
mudanças paradigmáticas, culturais e os fenômenos sociais ao seu 
redor. Segundo, por assumir a responsabilidade pelos seus produtos, 
serviços ou conhecimento”, afirma Moysés Simantob, professor da 
Escola de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas e 
coordenador do Fórum de Inovação da instituição. 

O professor afirma que a co-responsabilização pelo ciclo total de 
vida dos produtos ou serviços está ligada à ética nas relações. “Não 
falamos mais somente das relações entre colaboradores, clientes e 
fornecedores. Falamos de uma política de gestão de stakeholders, da 
necessidade de ouvir e dialogar com todas as partes interessadas no 
negócio, tanto para conhecer as necessidades de cada público quanto 
para comprometê-lo com a conduta ética”, diz. 

Symantob identifica um processo de transição, no qual algumas 
organizações saem na frente porque, antes de ouvir e atuar no 
mercado, fazem uma profunda reflexão em busca de sua essência. 
“Outras estão absolutamente alienadas desse processo de 
transformação e não têm qualquer chance de sobreviver”, decreta.  
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Resultados da gestão sistêmica?

Qual é a real importância de adotar a abordagem 
sistêmica na gestão?  
Para buscar respostas a essa questão, a FNQ realizou uma pesquisa, 
em 2008, com 196 executivos brasileiros. Detectou-se, então, que 
o conceito de pensamento sistêmico é entendido apenas de modo 
parcial pela maioria dos entrevistados. E que a gestão baseada nessa 
abordagem também está longe de fazer parte do cotidiano das 
organizações, com raras exceções. 

O que surpreende nesse resultado, que mostra distância entre 
percepção e prática, é que a abordagem sistêmica é o outro lado da 
moeda da gestão para a sustentabilidade, um conceito aparentemente 
dominado pelas organizações modernas. O resultado é contraditório, 
afinal não existem processos e práticas empresariais sustentáveis 
sem considerar a interdependência do triple bottom line, ou seja, as 
implicações econômicas, sociais e ambientais de qualquer iniciativa. 

O que falta para que as nossas empresas avancem e tomem a dianteira das mudanças necessárias? 
Algumas reflexões precisam anteceder as possíveis respostas a essa 
questão. Peter Senge, conferencista sênior do Massachusetts Institute 
of Technology e presidente-fundador da Society for Organizational 
Learning (SoL), autor do livro  “A Quinta Disciplina” e “The Necessary 
Revolution”, este último ainda sem tradução no Brasil, recorre ao 
conceito de learning organization (organizações que aprendem) a 
fim de quebrar os paradigmas mecanicistas e alinhar as empresas ao 
pensamento sistêmico. 

Para uma corporação mudar o seu modelo mental e entrar nessa 
revolução, o autor recomenda uma mudança na forma de pensar, o 
que é obtido pelo processo de “desaprender” e “aprender”. É preciso 
colocar os negócios em um novo contexto, em que as prioridades 
estejam alinhadas com o mundo real e as pessoas possam aprimorar 
continuamente suas capacidades para criar o futuro que realmente 
gostariam de ver. 

Dentro do conceito do learning organization, Senge aponta a 
importância de empolgar todos os colaboradores em prol da 
“revolução necessária”, e não somente a alta direção. Só com 

colaboradores engajados e reconhecidos é que a empresa encontrará 
soluções de mudanças. Para isso, as organizações precisam incorporar 
em sua “Visão” o que esperam de seu futuro, expressando de maneira 
pública e transparente os seus planos, políticas, processos e práticas. 
Somente assim será possível envolver os colaboradores em torno de 
objetivos compartilhados. 

Senge destaca, ainda, a importância das parcerias com organizações 
da sociedade, como as ONGs. Segundo ele, a revolução não está 
sendo liderada pelas grandes empresas, mas por pessoas comuns e 
companhias pequenas e desconhecidas. Como exemplo, cita a história 
de um sueco que viveu alguns anos no Brasil e participou da ECO 
92, no Rio de Janeiro. Entusiasmado com a importância de salvar o 
planeta, ele voltou para a Suécia, onde tinha uma revenda Ford, e 
decidiu implantar carros a álcool (etanol) no país. Em 2007, 15% de 
toda a frota de carros no país já era bicombustível graças à iniciativa de 
apenas um homem. Isso prova que é possível transformar até mesmo 
sistemas complexos com atitudes inspiradoras e a propagação de 
novas idéias em uma rede social.  

Competitividade, lucratividade e longevidade para  
a organização. Não é por acaso que o primeiro dos  
11 Fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão®, 
que inspiram as organizações de Classe Mundial, é o 
Pensamento Sistêmico. 
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A realidade sistêmica

Olhe em volta. A floresta é um ecossistema composto de partes 
ou elementos que se relacionam de forma interdependente – 
entre si, com o todo e com o ambiente externo. Agora, olhe 
mais de perto e veja como o caule de uma planta se organiza: 
as folhas se distribuem de maneira a que o ramo de cima não 
crie sombra no ramo de baixo, para que o todo receba luz e 
água e, assim, a planta sobreviva. É uma inteligência natural, 
uma organização sistêmica com partes interconectadas que se 
desenvolvem em torno de um objetivo maior: a própria vida. 
Ao mesmo tempo, a floresta recebe influências do ambiente 
externo. Uma mudança no clima ou os efeitos da pressão urbana, 
por exemplo, podem desestabilizar o ecossistema e exigir um 
rearranjo interno da floresta em busca de um novo equilíbrio. 
Assim também se comportam as pessoas e as empresas, e assim 
a vida acontece em todas as suas manifestações. 

A importância de estreitar relações com as ONGs vem da proximidade 
que estas organizações mantêm com diversas causas e comunidades. 
Elas inspiram e fazem a ponte entre empresas e sociedade, inserindo 
novos conceitos no ambiente corporativo. Isso é uma prática de 
pensamento sistêmico.  
Aqui no Brasil, um exemplo de ONG que atua junto à iniciativa privada é o 
Instituto Akatu. Em suas ações para sensibilizar e mobilizar os indivíduos 
para o consumo consciente, o Instituto conta com a parceria de empresas 
na divulgação do conceito entre colaboradores, fornecedores e clientes. 
Esse trabalho é realizado por meio de palestras e da capacitação de 
formadores de opinião que se tornam multiplicadores da causa.  
As campanhas de conscientização promovem, por exemplo, o uso racional 
do carro, incentivando a prática da carona solidária ou a opção pelo 
transporte público, a economia de água e energia, o descarte correto de 
produtos e serviços no ambiente da empresa e a utilização consciente de 
dinheiro e crédito por parte dos colaboradores. “A maior vantagem das 
campanhas desenvolvidas com as empresas é que elas atingem um grande 

número de pessoas, dentro de um ambiente que facilita a compreensão dos 
conceitos”, afirma Helio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu.  
Em 2008, o Akatu realizou ou deu continuidade a 25 ações que 
atingiram perto de 500 mil pessoas. Entre elas, está o projeto Wal-Mart 
Associados Conscientes, que se iniciou em 2007 e até 2008 capacitou em 
torno de 1.000 multiplicadores, atingindo mais de 20 mil associados nas 
regiões Sul, Sudeste, Noroeste e Centro-Oeste.  
O desafio, tanto da ONG quanto das empresas parceiras, é grande. 
O estudo “Responsabilidade Social das Empresas – Percepção do 
Consumidor Brasileiro, Pesquisa 2006-2007”, realizado pelo Instituto 
Akatu e lançado em 2008, mostrou que 77% dos consumidores 
entrevistados dizem se importar com a maneira como as empresas 
se posicionam em relação à responsabilidade social e ambiental, mas 
apenas 24% cobram resultados, transformando suas escolhas de 
consumo em efeito regulador do mercado. Eis uma boa oportunidade 
para ampliar as parcerias e avançar nos objetivos que unem dois 
importantes agentes transformadores da sociedade. 

o diálogo com a sociedade é o ponto de partida e de chegada. 
uma prática que alimenta a empresa de novos conceitos e traz   
as aspirações da comunidade para o ambiente corporativo.

Parcerias com a sociedade
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O publicitário Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding e membro do Conselho Curador da FNQ, acredita que a abordagem sistêmica 
nas corporações saiu do debate teórico e transformou-se em necessidade. “Algumas empresas transformam o modelo da gestão porque são 
lideradas por visionários, pessoas que enxergam à frente e estão interessadas em maior eficiência e competitividade. Outras porque estão 
perdendo mercado, surpreendidas por variáveis fora de controle”, afirma. Quem não se lembra do caso da Nike, que foi pressionada pela sociedade 
quando um de seus fornecedores foi flagrado usando mão-de-obra infantil? Hoje, a Nike é referência em sustentabilidade, dando provas de que 
sofrimento também gera crescimento. 

“No water, no coke” é a expressão utilizada para resumir o caso da norte-americana Coca-Cola Company. Em 2006, seus fabricantes autorizados 
em todo o mundo usaram aproximadamente 290 bilhões de litros de água na produção de bebidas. Uma abordagem fragmentada desse número 
poderia sugerir que tamanha grandiosidade está ligada ao sucesso global da marca. A gestão sistêmica, porém, relaciona o uso abundante e 
excessivo deste recurso finito às questões de sustentabilidade e de sobrevivência da própria empresa. 

Elas realizam e   
  inspiram mudanças

Organizações que já descobriram o modelo sistêmico 
comprovam, na prática, os ganhos que esta metodologia da 
gestão traz para as pessoas, a marca e o negócio.

Atenta a seu futuro, a Coca-Cola Company tomou a decisão estratégica de 
tornar-se uma empresa “neutra” no consumo de água, a partir de ações 
de reciclagem, redução e reposição do recurso utilizado na produção. 
Sintonizada com a matriz americana, a Coca-Cola Brasil investe em 
projetos que viabilizem o alcance da meta.

A proposta da multinacional é ousada: devolver ao ambiente cada 
gota de água que o grupo usa na produção de suas bebidas. Para tanto, 
firmou parcerias com o WWF, em nível mundial, e com a Fundação SOS 
Mata Atlântica e a Agência Nacional de Águas (ANA), para ações dentro 
do território nacional. O Sistema Coca-Cola Brasil foi pioneiro ao superar 
a meta de 2,19 litros de água por litro de bebida produzida, ao registrar 
em suas 36 plantas um consumo médio de 2,10 litros de água/ litro de 
bebida. Um volume 5% menor comparado ao ano de 2006. 

A reciclagem é feita em Estação de Tratamento de Efluentes, que 
permite a reutilização da água tratada em diversas atividades dentro 
das fábricas. Já a reposição é planejada a partir de dois projetos: um 
mundial e outro de abrangência nacional. A parceria entre a Coca-Cola 
Company e o WWF prevê a conservação e a proteção dos recursos 
hídricos de sete das principais bacias hidrográficas do mundo. No 
Brasil, o Programa Águas das Florestas Tropicais planeja o plantio de 
3 mil árvores, junto às margens de 20 rios dos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Ceará e Alagoas, com 
investimento previsto de 21 milhões de reais. Há ainda outro projeto 
para captar as águas da chuva para o uso nas fábricas, já em atividade 
em algumas das plantas brasileiras, como na Spaipa, região sul do 
Brasil, e na Brasal Refrigerantes, Destaque por Critério do PNQ 2008, 
localizada na região Centro-Oeste do País.
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“Um novo jeito de fazer negócios.” É dessa forma que a diretora-
executiva de Desenvolvimento Sustentável do  Banco Real, Maria Luiza 
Pinto, define a trajetória da instituição em busca da sustentabilidade, 
iniciada há oito anos. “O maior desafio tem sido conjugar a 
preocupação em relação às questões ambientais e sociais com a busca 
pelo lucro”, afirma a diretora. 

Desde o início, a gestão de sustentabilidade do banco decidiu que a 
mudança deveria acontecer de dentro pra fora, ou seja, a proposta não 
era adaptar a instituição a uma boa prática ambiental ou apoiar grandes 
causas sociais. “Trabalhamos para mudar o patamar de consciência 
dos indivíduos, para que promovessem mudanças não só dentro do 
trabalho, mas em casa, na escola, na comunidade”, conta Maria Luiza. 

Com essa visão, o Banco Real criou novos produtos e serviços. Entre 
eles, a diretora cita o Fundo Ethical, o Microcrédito e os Financiamentos 
para Sustentabilidade. Também mudou aspectos de sua gestão, 
introduzindo conceitos como diversidade no ambiente de trabalho, 
gestão de fornecedores e ecoeficiência. 

Segundo Maria Luiza, o pensamento sistêmico está representado 
no modelo de gestão do banco voltado aos principais stakeholders. 
“Na prática, isso significa que devemos buscar resultados e tomar 
decisões que gerem valor simultâneo para acionistas, funcionários, 
fornecedores, clientes, sociedade e meio ambiente”, explica. 
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Um exemplo de como esse conceito começou a ser concretizado nas 
práticas da instituição aconteceu em 2001, quando foi criada a Política 
de Risco Socioambiental. “Essa nova forma de avaliar os riscos de um 
negócio surgiu da seguinte pergunta: temos responsabilidade quando 
uma empresa derruba árvores ilegalmente na Amazônia com dinheiro 
que foi emprestado pelo banco?”, exemplifica Maria Luiza. Para a 
gestão do Banco Real, derrubar árvores em áreas ilegais tem a ver com 
exploração de trabalhadores e com o próprio risco de continuidade do 
negócio devido ao passivo ambiental. Em casos como esse, a falta de 
responsabilidade socioambiental prejudica as finanças da empresa 
que tomou o empréstimo e também as do banco, pois a empresa pode 
fechar as portas e não pagar o débito. 

“Isso é olhar sistemicamente, é perceber que tudo liga tudo. É 
um tipo de raciocínio que a sociedade cada vez mais exige dos 
empresários. Por isso, o pensamento sistêmico é um tema presente 
em nosso modelo educativo, trabalhado tanto conceitualmente 
quanto por meio de exercícios práticos, adequados à realidade de 
cada área, com o objetivo de ampliar o patamar de consciência 
dos funcionários. Assim, conseguimos que essa visão permeie 
o dia-a-dia do negócio e seja utilizada na revisão de produtos, 
serviços e práticas internas de gestão”, avalia a diretora.
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“Trabalhamos para mudar 
o patamar de consciência 
dos indivíduos, para que 
promovam mudanças não 
só dentro do trabalho, 
mas em casa, na escola, 
na comunidade.”

Maria Luiza Pinto 

o Banco real tem histórias para contar
Além de práticas de ecoeficiência, como a coleta seletiva em 96% das agências e o Papa-Pilhas, programa de 
recolhimento e destinação correta de pilhas e baterias, o Banco Real realiza, desde 2005, um inventário das 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Com base nesse estudo, lançou a Pegada de Aquecimento Global 
(PAG), que permite monitorar as emissões geradas por cada colaborador em seu período de trabalho. Em 
2005, a média de emissão por funcionário foi de 2,02 toneladas de GEE; em 2006, caiu para 1,89; em 2007, 
ficou em 1,51. Neste ano, deve se situar na faixa de 1,18 a 1,22. A expectativa é alcançar 1,0 em 2009. 

“Além de reduzir o consumo de energia, que responde por 61% de nossas emissões de GEE, fazemos a 
compensação por meio do programa Floresta Real, iniciativa que visa à restauração de mata ciliar da Bacia do 
Rio Juquiá e à geração de renda para a Comunidade de São Domingos, localizada no município de Registro, 
interior de São Paulo”, destaca a diretora.

Experiências compartilhadas
A disseminação das práticas de sustentabilidade é planejada de acordo 
com o público abordado. A iniciativa mais recente é o “Espaço Real 
de Práticas em Sustentabilidade”, criado para compartilhar com a 
sociedade, especialmente com empresários, o que o banco aprendeu 
com o movimento de inserção da sustentabilidade no negócio. O 
projeto promove programas de treinamentos presenciais para clientes 
corporativos e fornecedores, palestras e oficinas abertas para todos os 
públicos, além de publicar um site, que oferece cursos on-line e um 
Banco de Práticas, entre outros conteúdos. 

Desde o final de 2001, a instituição mantém o Fórum de Fornecedores, 
encontros periódicos para discutir como essas empresas podem 
trabalhar a questão da sustentabilidade. O Fórum já conta com 
o envolvimento de cerca de 280 companhias. A análise de risco 
socioambiental também ocorre na área de Crédito Imobiliário, com o 
“Real Obra Sustentável”, criado em 2007. A avaliação socioambiental 
do empreendimento resulta em uma nota. Se a empresa ultrapassar os 
70%, definidos como nota de corte, recebe uma placa que reconhece 
sua adequação aos critérios do programa. 

O Banco Real desenvolve 
um modelo sustentável 
de negócios, que inspira o 
seu setor de atuação. 

“Estamos construindo um modelo de negócios verdadeiramente 
sustentável, aumentando a gestão do risco e a criação de valor para o 
mercado e a sociedade. Entre 2003 e 2007, declinamos 47 clientes que 
se recusaram a adotar práticas corretas. Em compensação, outros 14.103 
projetos foram analisados nessa ótica e nossos clientes realizam, hoje, 
negócios mais saudáveis”, afirma Maria Luiza. 

Dentro do banco, a inserção da sustentabilidade está sendo vista como 
uma grande oportunidade de inovação. No último ano, metade dos mais 
de 30 mil funcionários do Banco Real passou por ações de treinamento 
ou engajamento com o tema . “Com isso, temos obtido bons resultados 
financeiros, que tornam mais visíveis a crença de que a sustentabilidade 
é, sim, um bom negócio para as empresas, tanto quanto é boa para a 
sociedade. Nosso desafio é estar em constante aperfeiçoamento e trocar 
ao máximo o conhecimento adquirido com outras empresas para que 
a jornada em direção ao desenvolvimento sustentável seja encurtada”, 
avalia. O processo de integração do Banco Real com o Banco Santander, 
segundo a diretora, aumenta as possibilidades, assim como as 
responsabilidades de levar adiante esse movimento. “Unir o melhor dos 
dois mundos, nesse momento, é o grande desafio”, conclui Maria Luiza.
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inovação em embalagens
“O ecobusiness está no meu DNA. Penso em sustentabilidade 24 horas por dia. Este é meu core business”, 
diz Humberto Cabral, fundador e presidente da Embafort Embalagem Industrial. Sediada em Curitiba (PR), 
a empresa utiliza resíduos de embalagens de madeira para reciclá-las em novas embalagens para produtos 
industrializados. Há 20 anos, sua equipe atua no desenvolvimento e produção de embalagens automotivas, 
caixas para exportação, pallets e peças especiais de madeira. A empresa desmonta embalagens e, com um 
sistema automatizado, qualifica cada um dos pedaços que serão destinados a cerca de 3 mil projetos, em 
um processo que possibilita a preservação de aproximadamente 300 árvores por dia.

Em 1988, Cabral começou a Embafort  “com um capital equivalente a 70 dólares, um sonho no coração e 
uma meta na cabeça”, como gosta de lembrar. O princípio de transformar a preservação do meio ambiente 
em negócio foi algo que sempre o perseguiu e é o foco de sua empresa desde a origem. “Dizem que lixo 
é um passivo ambiental, mas para mim é um ativo econômico”, afirma. A pequena empresa cresceu e se 
transformou em um grande negócio que, hoje, gera 100 postos de trabalhos e exporta para 100 países. Os 
principais clientes são Nissan, Renault, Siemens, Mitsubishi, Audi e Bosch.

Graduado em Engenharia Florestal, quando jovem Cabral morou dois anos na selva amazônica, entre 
o Amapá e o Pará, trabalhando no Projeto Jari. O desmatamento desenfreado e toda a destruição que 
presenciou serviram para reforçar nele uma consciência que, na verdade, sempre existiu. 

Empreendedor, começou a pensar na reciclagem de madeira depois que trabalhou numa empresa de 
compensado e viu ali uma oportunidade de aproveitar os resíduos que eram descartados. “Aprendi a primeira 
lição da minha vida. Não se pode tirar o direito de sobrevivência das próximas gerações. A segunda grande 
questão é a educação do ser humano, o aprendizado necessário. A informação é o caminho para entender o 
mercado e adotar boas práticas de gestão”, ensina.

Em 1996, a chegada do Plano Real e uma deflação de 35% pedida pelos clientes nos contratos foram 
as maiores dificuldades para a sobrevivência da Embafort, que teve até a sua falência pedida. “Foi aí que 
aprendi a terceira grande lição: a empresa precisa ter rentabilidade. Na verdade, aprendi o Triple Bottom Line 
na prática. É uma questão de morte ou progresso”.

HuMBErto caBraL 

Embafort: o que iria para 
o lixo transforma-se em 
ativo econômico. ac
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“O grande mérito do 
sucesso da Embafort deve 
ser dado à nossa equipe. 
Internamente, permitimos 
o teste e o erro, e isso dá 
asas à inovação.”
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arquitetura sustentável
O engenheiro e construtor Marcelo Takaoka, diretor-presidente da incorporadora Y. Takaoka, membro dos 
conselhos do Instituto Ethos e do Greenpeace e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), 
procura aplicar a visão sistêmica em seu negócio há muito tempo. Mas esta maneira de ver o mundo e 
gerir a sua empresa foi aprofundada desde que teve a oportunidade de conviver, entre 2006 e 2007, com 
o principal representante do tema no mundo, o americano Peter Senge. Na época, Takaoka foi convidado 
a participar do programa Emerging Leaders for Innovation Across Sectors, uma iniciativa experimental que 
reuniu pessoas do mundo todo em busca de soluções para problemas da sociedade moderna, como fome, 
transporte, clima e energia.

Desafios para o futuro
Humberto Cabral teve uma grata surpresa em 2008, que pode significar um grande salto em seus negócios. 
Entre 2 mil projetos, um de sua empresa foi aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 
Trata-se da liberação de subvenção econômica para a construção de casas ecológicas para as classes D e E, 
cujas inovações significam uma redução de 70% a 80% no consumo de energia. Uma pesquisa feita pela 
Ernst Young a pedido da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a previsão para 2023 é de um déficit de 27 
milhões de residências no País, sendo 90% delas para as classes D e E. A expectativa de investimento nessa 
área até 2035 é de R$ 446,7 bilhões. 

Pensando nisso, o projeto da Embafort propõe casas modulares, com mais de 40 inovações e alto 
arrojo tecnológico e arquitetônico. Parte considerável da casa será feita com material reciclado e 100% 
da construção levará materiais renováveis e madeira de reflorestamento. Com sistema de captação e 
reutilização da água da chuva, geradores de energia e aquecimento solar, o impacto ambiental dessa casa é 
extremamente reduzido. Além do mercado interno, o alvo desse tipo de construção pode ser o mercado externo e 
até o atendimento às Nações Unidas, pois essa arquitetura pode ser usada em regiões atingidas por furacões, devido 
ao sistema de fixação, e por inundações, com a fixação de garrafas PET na parte inferior. O custo total da unidade é 
de US$ 8 mil a US$ 10 mil e a previsão é que o projeto seja lançado no mercado até o final de 2009.

Mais do que em 
edifícios, precisamos 
pensar em cidades 
sustentáveis.  ac
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Equipamentos verdes

alinhada ao crescimento da consciência ambiental 
de seus clientes, a norte-americana Dell está 
comprometida em se tornar a companhia de tecnologia 
“mais verde” no mundo. Sua gestão ambiental é 
certificada pela iSo 14001 e a companhia assumiu 
globalmente o compromisso de ser a pioneira entre 
as fabricantes de Pcs na neutralização de carbono, 
proveniente de suas operações no mundo. Sempre 
que possível, a organização elimina dos seus produtos 
as substâncias sensíveis ao meio ambiente e afirma 
projetar produtos facilmente recicláveis. 

Desde 2005, a Dell planeja a redução progressiva do 
consumo de energia de seus produtos. até o momento, 
a empresa estima que contribuiu para que seus clientes 
economizassem mais de uS$ 2,4 bilhões e evitassem 
a emissão de cerca de 23 milhões de toneladas de 
co2 na atmosfera. também seus computadores estão 
sendo reprojetados para consumirem, até 2010, 25% a 
menos de energia em relação aos sistemas oferecidos 
hoje. a empresa afirma que alinha sistemicamente a 
sua base de fornecedores para desenvolver e fornecer 
componentes energeticamente eficientes. 

Ao falar de seu negócio, Takaoka explica o conceito de edifício sustentável ou edifício verde. “Ao obter o 
certificado de green building, um edifício é menos impactante, mas continua a causar danos ao meio 
ambiente. Portanto, o que se procura com essa definição é torná-lo mais eficiente em todos os sentidos, de 
modo a reduzir seu impacto no entorno e na natureza”, diz.

O engenheiro acredita que a função dos edifícios, mais do que abrigo, é atender às necessidades e sonhos das 
pessoas. “O mundo precisa ser entendido de forma sistêmica, para que possamos compreender a real utilidade 
das coisas, pois é isso que dá valor a elas”, afirma. No caso das edificações, 80% do consumo de água, energia 
e geração de resíduos está na etapa de uso do imóvel, ou seja, com impacto maior do que a da obra. “Por 
isso, o administrador do imóvel deveria também participar da concepção do empreendimento desde o início. 
Aí sim poderíamos dizer que o setor começaria a atuar de modo realmente sistêmico”, opina o construtor.

Em prédios comerciais, metade dos custos com energia provém do ar condicionado. Se para resfriar um 
ambiente baixarmos a temperatura em 2ºC, o consumo energético crescerá 6%. Em países como o Japão, por 
exemplo, já há iniciativas de atenuar o uso do ar condicionado. Em dias frios, procura-se deixar o ambiente 2ºC 
abaixo do que seria o nível absolutamente confortável e compensar esse frio com o uso de agasalho. No verão, 
ocorre o inverso. “O que se propõe lá é o sustainable lifestyle, a moda verde, algo que ainda está no começo.” 

Na opinião do construtor, do ponto de vista sistêmico, seria mais adequado falar em cidades sustentáveis, 
e não em um prédio isolado.  “A cidade sustentável é aquela que preserva seus recursos hídricos, produz a 
própria energia, compensa a emissão de CO2 com a produção agrícola e o reflorestamento, possui empresas 
que conseguem gerar recursos e rodar a economia local. Essa é uma das questões que precisamos começar a 
planejar desde já”, conclui. 

Dell: empenhada em se tornar a companhia  
de tecnologia “mais verde” no mundo.
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em Gestão 
Excelência 

Para nós, 

é fruto de profi ssionalismo, 
dedicação 

e paixão.

Somos uma das vencedoras da 17ª edição do 

Prêmio Nacional da Qualidade®, que é o 

maior reconhecimento público à excelência 

em gestão das empresas.

Vencedores pela segunda vez, em 2001 como 

Bahia Sul e, agora,como Suzano Papel e Celulose, 

este prêmio trouxe para nós a certeza de que 

construímos nossa trajetória sobre bases muito 

sólidas, pautadas em nossa capacidade de inovação, 

profi ssionalismo, dedicação e paixão.
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Saúde, uma condição sistêmica
Mauro Figueiredo, presidente do Grupo Fleury e vice-presidente do Conselho Curador da FNQ, aponta a 
abordagem sistêmica como uma ferramenta de gestão essencial para a busca da excelência dentro do Grupo 
Fleury, que hoje se dedica a várias atividades nas áreas da medicina e saúde. 

A organização mantém uma política socioambiental que inclui, entre outras iniciativas, a gestão dos 
resíduos. “Há muito tempo atendemos a uma série de normas estabelecidas para dar destinação correta a 
resíduos tóxicos e contaminantes. Temos essa responsabilidade e não a transferimos para o poder público”, 
afirma. 

A sede do Laboratório Fleury, em São Paulo, por exemplo, não descarta no meio ambiente qualquer efluente, 
líquido, gasoso ou sólido, que não tenha passado pelo processo de descontaminação. Desde a década de 
1990, o Grupo conta com sistema de coleta seletiva em todas as unidades e atua no sentido de economizar 
os recursos naturais não-renováveis. Em 2002, O Fleury foi certificado pela ISO 14001 por seu foco na 
preservação ambiental. 

As pessoas e a comunidade também estão no foco do Grupo Fleury. Uma de suas atuações é em parceria 
com o Centro Assistencial Cruz de Malta. “Atuamos com gestantes adolescentes, oferecendo amparo ao 
pré-natal, com atendimento clínico e diagnóstico laboratorial, além de educação para mães gestantes sobre 
os cuidados básicos de saúde e higiene”, exemplifica Figueiredo.

Para ele, a saúde é essencialmente uma área que exige a abordagem sistêmica. “Lidamos com a integridade 
física e emocional das pessoas. Faz parte do nosso modo de ver o mundo a consideração do ser humano 
como um todo complexo, cuja saúde ou doença é resultado de várias interações e relações, do indivíduo 
consigo mesmo e com tudo o que existe à sua volta”, finaliza.

Mauro figuEirEDo

“A gestão da saúde 
exige soluções cada 
vez mais completas 
e integradas, com 
excelência, humanidade e 
sustentabilidade.”

Grupo Fleury: visão abrangente da saúde
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a força integradora do pensamento sistêmico
Empresa inovadora no setor de cosméticos, a Natura expressa em 
suas crenças que a vida é um encadeamento de relações. “Nada no 
universo existe por si só. Tudo é interdependente. Acreditamos que a 
percepção da importância das relações é o fundamento da grande 
revolução humana na valorização da paz, da solidariedade e da vida 
em todas as suas manifestações.”

Com essa inspiração, a empresa procura levar a todos os seus públicos 
a sua visão de mundo. “O pensamento sistêmico, que herdamos de 
tantos corações e mentes voltados à causa da vida, desde os clássicos 
gregos, conhece os endereços em que a vida habita. Por isso, na Natura 
pensamos em sustentabilidade, para que, sistemicamente, possamos 
atuar lembrando da casa indivíduo, da casa família, da casa empresa, da 
casa país, da casa planeta”, afirma Luiz Seabra, presidente-fundador da 
Natura e co-presidente do Conselho de Administração.

Seabra faz questão de ressaltar que a Natura busca a força integradora do 
pensamento sistêmico, mas não tem a pretensão de ser exemplo. “Nossa 
civilização é fragmentária, dividida e divisória. Como somos produtos dela, 
preferimos nos ver, nos sentir, na busca do pensamento sistêmico. Estamos 
no processo, com um longo caminho pela frente”, diz. 

O vice-presidente Organizacional da empresa, Marcelo Cardoso, 
define a gestão da Natura como um mix entre o que há de melhor 
no pensamento sistêmico e no analítico. “O suficiente para interagir 
em ambientes complexos, como são as grandes organizações hoje.”  
Segundo ele, os processos com maiores desafios para implementação 
do modelo sistêmico são os de educação e aprendizagem. “A aplicação 
prática desse método na organização pressupõe a evolução do modelo 
mental dos indivíduos, que foram educados pelo modelo cartesiano. 
Essa é a grande lacuna.” 

“Acreditamos que as empresas 
que perdurarão no século 21 
terão o exercício da ética, da 
transparência e do respeito à 
rede da vida como princípios 
fundamentais. A Natura nasceu 
para ajudar nos esforços de 
construção dessa comunidade. 
Uma comunidade planetária 
pensando sistemicamente, para 
que a vida seja respeitada e 
para que o mundo seja melhor.”

Luiz SEaBra

Cardoso identifica um avanço da premissa sistêmica em alguns do 
principais processos da Natura, como planejamento estratégico, 
gestão organizacional, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Mas 
vê nos processos operacionais uma oportunidade de aperfeiçoamento. 
Na Força de Vendas, a empresa está implantando o modelo CNO, a 
Consultora Natura Orientadora, cuja perspectiva sistêmica inclui mais 
um ponto de conexão na rede que integra 800 mil consultoras em 
todo o Brasil e na América Latina. Também desenvolve uma área de 
gestão do conhecimento, inovação e empreendedorismo, que pretende 
disseminar até 2009 os conceitos de inovação a todas as áreas e níveis 
da organização. Outra ação é a aproximação dos stakeholders nos 
processos de estratégia de negócios. “Com isso, acreditamos estar 
construindo uma comunidade em que a fronteira entre organização, 
fornecedores e clientes fique cada vez mais permeável”, afirma Cardoso. 

Além de oferecer produtos diferenciados, a exemplo da linha Natura 
Ekos, formulada a partir de ativos da biodiversidade brasileira, a 
empresa compartilha com seus consumidores o conceito de consumo 
consciente. “Está claro que este sistema de oferta infinita, num planeta 
de recursos finitos, não se sustenta. Trabalhar o consumo consciente 
oferece uma proposta de valor que faz sentido para o consumidor e 
nos ajuda a construir uma experiência”, destaca o vice-presidente. 
Ele informa que essa “experiência Natura” está sendo formulada em 
uma nova arquitetura, o Sistema de Gestão Natura, que poderá ser 
reproduzido nos negócios da empresa em outros países. 
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P&D da Natura avança com 
premissas inovadoras.
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Sistêmica desde a origem 
A Natura foi criada em 1969 e viveu sua definição na década de 70, período que representou, 
historicamente, a busca de novas formas de olhar a vida. O próprio sistema de venda direta, adotado 
pela empresa, foi pensado de forma sistêmica há 35 anos. O conceito de “rede de relações” é usado 
para disseminar seus produtos, serviços e conceitos por meio das Consultoras Natura. 

Antes de o termo “ecologia” ganhar o mundo, a empresa já adotava ações sustentáveis. Em 1978, 
lançou desodorantes bacteriostáticos com propulsão mecânica no lugar do gás freon, que contribui 
para o efeito estufa. Em 1983, lançou o refil para produtos de maior consumo, em iniciativa pioneira 
que reduz 50% da matéria-prima e do impacto ambiental das embalagens. 

Em 2001, adotou o sistema de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para medir o impacto ambiental 
provocado por seus produtos, desde o processo de produção e transporte até a disposição final. Em 
2007, várias outras ações colocaram a Natura na linha de frente das empresas sustentáveis. Entre elas, 
a vegetalização de sabonetes e óleos, eliminando a gordura animal das composições; o uso de álcool 
orgânico na linha de perfumaria; a criação de embalagens com 30% de PET reciclado na composição; 
e a divulgação de uma tabela ambiental em todos os seus produtos. Para fechar 2007, a empresa 
tornou-se Carbono Neutro, utilizando processos de mitigação e compensação. 

Para saber mais 
•	 a teia da vida, Fritjof Capra, Editora Cultrix

•	 a corrosão do caráter, Richard Sennett, 
Editora Record

•	 a cabeça bem feita, Edgar Morin, Editora BCD

•	 o capitalismo na Encruzilhada, Stuart L. 
Hart, Editora Bookman 

•	 a Quinta Disciplina – arte e Prática da 
organização que aprende, Peter Senge, 
Editora Best Seller

•	 Presença: Propósito Humano e o campo do 
futuro, Peter Senge et al., Editora Cultrix

•	 The Necessary Revolution, Peter Senge et al., 
Doubleday

•	 a Árvore do conhecimento, Humberto 
Maturana e Francisco Varela, Palas Athenas
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abordagem sistêmica x abordagem fragmentada
Acompanhe, no quadro, as principais diferenças entre as abordagens sistêmica e mecanicista da gestão. 
A estrutura é baseada nas quatro dimensões da visão sistêmica aplicada à gestão. 

GESTÃO POR: ABORDAGEM SISTÊMICA ABORDAGEM FRAGMENTADA
OU MECANICISTA

gEraÇÃo DE vaLor

Privilegia os ativos intangíveis (marca, ética nas relações, 
capital intelectual, competências etc.)

Privilegia investimentos em patrimônio e ativos tangíveis, como 
equipamentos diversos 

Privilegia a busca por processos que usam melhor seus 
recursos, sem agredir o ecossistema, para aumentar a 
eficiência operacional

Privilegia a redução de custos

Busca sustentabilidade econômica, social e ambiental
Prioriza ações que garantem resultados de produtividade e lucro 
a curto prazo

viSÃo DE futuro

compartilha com toda a cadeia a tarefa de formular as 
estratégias de negócios

restringe ao nível executivo a tarefa de pensar no futuro e 
formular estratégias de negócio

incentiva os colaboradores a pensar de forma global e 
olhando para o futuro

Direciona os colaboradores a pensar apenas em seu 
departamento ou nas questões cotidianas

valoriza os colaboradores que avaliam as conseqüências de 
longo prazo de suas decisões de trabalho

incentiva os colaboradores a resolver apenas problemas 
imediatos

rELaÇÕES intErnaS
E EXtErnaS

valoriza redes informais de relacionamentos valoriza o respeito a uma rígida hierarquia interna

compartilha as informações sobre o negócio com 
colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade

Define rígidos níveis de acesso para compartimentar as 
informações do negócio

Estimula o compartilhamento de desafios Estimula a competição interna sem colaboração

aPrEnDizaDo/ 
inovaÇÃo

fomenta a criatividade e a inovação em toda a cadeia tem apenas uma área específica geradora de idéias inovadoras

incentiva as partes interessadas a aprender umas com as 
outras

foca a aprendizagem somente em treinamentos internos

Estimula a expressão de idéias diferentes em toda a cadeia alinha todos os colaboradores em um único pensamento

26 classe_mundial



Uma das imagens utilizadas para representar o modelo de gestão sistêmica é a de um cardume. Um 
conjunto de seres vivos, interconectados em torno de um objetivo comum, que desliza suavemente pelos 
oceanos, enfrentando os desafios que se apresentam. 

Quem assistiu à animação da Disney  “Procurando Nemo”, um enorme sucesso que arrastou pais e filhos 
para os cinemas do mundo todo, certamente vai se lembrar da cena de conclusão da trama. O pequeno 
Nemo, um filhote de peixe-palhaço, considerado praticamente incapaz pelo pai superprotetor, por ter uma 
das nadadeiras defeituosas, sobrevive às situações mais improváveis em busca da liberdade. No momento 
em que aparentemente a conquista, depois de muito aprendizado, é capturado por uma rede de pesca, 
junto com um enorme cardume. 

Ao lembrar de tudo o que havia vivido e perceber que todos os peixes continuavam nadando em direção 
à própria destruição, ele resolve agir a partir das experiências acumuladas. E, simplesmente, inverte o 
sentido de sua trajetória. Rapidamente, espalha a estratégia de sobrevivência para seus companheiros, 
em um sistema de rede. Um a um, os pequenos peixes também passam a nadar na direção contrária, 
conseguindo escapar da morte certa.

Buscar o aprendizado 
incessantemente, colocando 
à prova nossas mais firmes 
convicções, não é apenas a base 
do pensamento sistêmico. É 
a metodologia utilizada pela 
humanidade para avançar ao 
longo dos tempos. 

Aprendo, 
logo existo
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aprendizado e emoção
As mais modernas pesquisas de metodologia pedagógica revelam 
algo que nossos avós sabiam instintivamente: só aprendemos de 
verdade quando nos envolvemos emocionalmente no delicioso 
jogo do conhecimento. A entonação certa ao contar uma história, 
a paixão ao explicar um determinado assunto, o medo, o riso, 
tudo isso fica impregnado na nossa memória quando lembramos 
das primeiras lições da infância, porque elas geralmente vêm 
carregadas de uma boa dose de afeto.

É claro que também há um duro processo de acumulação de 
informações técnicas, de tentativas e erros, de dedicação e 
trabalho árduo, do qual não podemos escapar. Mas funciona 
quase como andar de bicicleta. Só dá certo pra valer quando 
aprendemos todas as regras suficientemente bem para poder 
esquecê-las. Aí sim, conseguimos sentir o vento no rosto, a 
liberdade de ir e vir, de viver aquele momento com todos os 
nossos sentidos.  

Muito bem, mas o que isso tem a ver com o aprendizado dentro 
de uma organização? Tudo! Para aprender de verdade e ser capaz 
de aplicar o conteúdo apreendido nas mais diversas situações, 
fazendo relações e tirando conclusões, ou seja, construindo 
o conhecimento individual e do grupo, precisamos estar 
envolvidos por inteiro, de corpo e alma. No jardim de infância, na 
universidade, na empresa ou na vida. 

O filósofo e biólogo chileno Humberto Maturana defende que 
o saber corporativo, assim como os demais saberes humanos e 
a própria gestão empresarial como um todo, deve ser pautado 
pelas emoções. “O que verdadeiramente desejamos de nossas 
empresas? Se não me sinto bem emocional e fisicamente com 
o que faço em meu trabalho, não existe gestão de excelência”, 
afirma o pesquisador.

Daí se conclui que, para fazer com que o conhecimento 
corporativo possa crescer  circular multiplicar-se  
transformar-se, numa espiral inspiradora capaz de gerar um 
clima de inovação e desenvolvimento, é necessário, em primeiro 
lugar, mobilizar as pessoas. De coração. 

Quem somos
O desenho do nosso modelo mental vai sendo moldado desde 
os primeiros passos. Depende do quanto somos estimulados a 
buscar soluções criativas com autonomia ou levados a refrear 
nossa curiosidade pelo medo de errar. 

Ao entrar na educação formal, a criança pode ter a sorte de 
encontrar propostas escolares modernas e professores capazes 
de despertar a paixão pelo conhecimento. Ou, o que é bem mais 
comum, aprender que é mais importante permanecer sentada, 
sem perguntar em demasia, esforçando-se para não demonstrar 
que não entendeu alguma coisa. O desejo genuíno de conhecer 
e se desenvolver vai sendo, pouco a pouco, soterrado por 
montanhas de conteúdos desconectados entre si e que levam a 
um desinteresse profundo.

Já na universidade, o futuro profissional percebe que, mais 
uma vez, terá que atravessar desertos de idéias e tempestades 
de fórmulas, disciplinas, métodos, quase sempre sem abordar 
tudo aquilo que é a essência da atividade que ele pretende 
desenvolver depois que colocar o diploma embaixo do braço.

É assim que chegamos ao mercado. Ainda ansiosos por fazer 
a diferença, por contribuir com um projeto amplo, mas já 
acostumados a deixar em segundo plano nossas aspirações mais 
profundas, para poder colocá-las em prática no momento certo. 
Um momento que parece não chegar nunca. 
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Para se jogar
O que fazer, então, para mudar esse panorama, atrair pessoas talentosas e permitir que o 
conhecimento delas se torne parte do capital humano da sua empresa? Existe muita gente 
pesquisando o tema e encontrando soluções interessantes.

A Teoria U é uma instigante metodologia criada por Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski 
e Betty Sue Flowers  e está descrita no livro Presença - Propósito Humano e o Campo do Futuro. A 
proposta de aprendizado, simbolizada pelo desenho da letra U, pode ser comparada a uma pista 
de skate, em que o esportista sai de um determinado ponto, atira-se em um mergulho profundo e 
emerge em outro ponto, podendo repetir e aprimorar o movimento várias vezes. 

“A Teoria U é uma estratégia para atuar na transformação dos modelos mentais. O desenho da letra 
nos remete ao mergulho em um espaço muito profundo de percepção e à abertura para o futuro 
que deseja emergir. Vislumbrar essas possibilidades é algo que só acontece quando conseguimos 
transcender o modelo mental vigente. É o resultado das descobertas proporcionadas por esse 
movimento”, afirma Cristina d’Arce, coordenadora da Society for Organizational Learning (SoL) no 
Brasil. Essa organização, fundada por Peter Senge, vem pensando justamente como promover a 
aprendizagem organizacional dentro de um modelo sistêmico. 

Para compartilhar experiências do tipo, a equipe de Peter Senge propõe a formação de grupos com um 
número ideal de cinco pessoas, que se reúnem em um processo criativo para a resolução de problemas 
sistêmicos complexos. A chave dos bons resultados é a colaboração coletiva entre indivíduos 
com diferentes conhecimentos. Enquanto muitas empresas ainda se esforçam para criar equipes 
multidisciplinares, a proposta é chegar a uma etapa de construção do conhecimento transdisciplinar.

Para entender o quanto a idéia é revolucionária, basta lembrar que o conhecimento ocidental da 
era industrial adotou o modelo mecanicista de divisões e subdivisões disciplinares, culminando, por 
volta dos anos 1980, na ultra-especialização profissional. Na época, as universidades procuraram 
criar opções para atender a demandas específicas do mercado, criando profissionais tecnicistas e 
com visão de mundo parcial. Um nó que instituições de ensino, corporações e pesquisadores do 
mundo todo vêm tentando desfazer. Mas estamos falando da formação cultural e do modo como 
nos acostumamos a ver o mundo. Não é uma tarefa fácil.
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inovadores e apaixonados
Organizações como o Google, que trabalham com as idéias circulando livremente, sabem 
como é lucrativo destinar uma boa parcela de atenção à criatividade da equipe. Os 20% de 
tempo de trabalho destinados ao desenvolvimento de novos projetos dentro da empresa, que 
quintuplicou o faturamento nos últimos cinco anos, provam que a criação de um ambiente 
inovador, aliado à valorização das pessoas, pode gerar não apenas crescimento para a empresa, 
mas a consolidação de valores intangíveis, como a força da marca, as competências do grupo e a 
inspiração que vem da liderança. 

“O processo de inovação exige uma mudança de postura na gestão. É preciso criar espaços com 
liberdade de comunicação e improvisação. Toda boa empresa é uma boa escola e aprender é 
um ato de criar”, afirma o professor Moysés Simantob, coordenador do Fórum de Inovação da 
EAESP-FGV. Outro aspecto fundamental para o pesquisador são as redes sociais, que revigoram 
o conhecimento e o transformam em riqueza. “Inovação e adoção do Pensamento Sistêmico 
são os desafios que imperam hoje, sobretudo em tempos de crise global. Para implementá-los, 
é preciso ir atrás de métodos que permitam articular, por exemplo, a intuição dentro das 
organizações. Ao encontrar a fórmula para alinhavar racionalidade e sensibilidade, certamente 
encontraremos respostas.”

Na opinião de Simantob, o modelo ideal de conhecimento é o transdisciplinar, que deveria 
ser adotado tanto nas empresas quanto nas universidades. “Enquanto alunos e profissionais 
acharem que vão analisar pedaços do todo para, depois, organizá-los em uma visão sistêmica, 
faremos parte de um processo esquizofrênico, herança do modelo cartesiano. É preciso sair do 
modelo de fragmentação e entrar no modelo da transversalidade e da transdisciplinaridade”, 
diagnostica Simantob.

Em suas palestras, o pensador Edgar Morin vem utilizando uma comparação simples 
para fundamentar a visão sistêmica como premissa para a produção de conhecimento. 
Ele explica a relação todo-parte com base na descoberta da técnica de clonagem. Hoje, 
sabemos que, a partir de uma única célula, é possível criar um clone de um ser vivo 
extremamente complexo. Isso prova, para Morin, que não somente a célula é parte 
desse organismo, como a totalidade do organismo se encontra nessa única célula. Da 
mesma forma, cada um de nós é uma pequena parte da sociedade, mas a sociedade, 
como um todo, se encontra em cada indivíduo – através da linguagem, da cultura, 
da família. A transformação só virá, portanto, a partir de uma relação dinâmica entre 
indivíduo e coletividade, nas suas mais diferentes manifestações, dentro das escolas, 
das casas, das empresas, das nações e do próprio planeta.

o todo e a parte
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O Prêmio Nacional da Qualidade® tem demonstrado, ano a ano, que existe uma relação direta 
entre a melhoria contínua da gestão e a competitividade das empresas. Das 52 organizações que 
concorreram à 17ª edição do PNQ e que, portanto, seguem os Critérios de Excelência da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), muitas exibem boa saúde financeira e são líderes setoriais.

O desempenho comercial já seria suficiente para estimular a Excelência em Gestão no meio corporativo 
nacional. Mas o PNQ 2008 trouxe outra novidade. No conjunto de vencedoras (duas Premiadas, 
três Finalistas e dois Destaques por Critério) encontram-se organizações do dia-a-dia dos cidadãos, 
atuantes em setores como energia, papel, aço, veículos, refrigerantes e até serviço público, o que indica 
uma transformação do nosso próprio modo de vida, uma vez que todas elas consolidaram na gestão, 
ou estão a caminho de consolidar, conceitos que a sociedade valoriza cada vez mais.

Os resultados alcançados pelas duas Premiadas de 2008, a CPFL Paulista e a Suzano Papel e 
Celulose, mostram que suas práticas de gestão, cultura de inovação e visão de futuro, além de 
trazer sucesso econômico, contribuem efetivamente para um futuro sustentável.

O PNQ é o maior reconhecimento concedido às organizações brasileiras por sua qualidade 
da gestão. Seu principal objetivo é estimular a competitividade das empresas por meio da 
disseminação de conhecimento e das melhores práticas. “A excelência em gestão é, provavelmente, 
o melhor caminho para acelerar o desenvolvimento do País”, resume Michal Gartenkraut, 
presidente-executivo da FNQ. Filipe Cassapo, gestor de conhecimento da FNQ, acrescenta que o 
papel da Fundação é disseminar os Fundamentos da Excelência em Gestão e articular a troca de 
experiências entre as corporações interessadas. “É importante olhar a organização como um todo 
integrado à sociedade”, diz.

Perfil das emPresas  
ParticiPaNtes do ciclo PNQ 2008

Total de elegíveis 52

Grandes empresas 43

Médias empresas 1

Microempresas 2

Organizações sem   
fins lucrativos 3

Empresas públicas 3

A metodologia
         do sucesso

As vencedoras do PNQ 2008 mostram como a busca da 
excelência faz a diferença na hora de conferir a lucratividade.

fuNdameNtos da excelêNcia

Pensamento Sistêmico•	
Aprendizado Organizacional•	
Cultura de Inovação•	
Liderança e Constância de Propósitos•	
Orientação por Processos e Informações•	
Visão de Futuro•	
Geração de Valor•	
Valorização das Pessoas•	
Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado•	
Desenvolvimento de Parcerias•	
Responsabilidade Social•	

critérios de excelêNcia

Liderança•	
Estratégias e Planos•	
Clientes•	
Sociedade•	
Informações e Conhecimento•	
Pessoas•	
Processos•	
Resultados•	

Números do PNQ 2008

foram oito meses de trabalho intenso. em 2008, 52 organizações foram elegíveis 
ao PNQ e 21 delas passaram para a terceira etapa, que é a de visitação, quando uma 
equipe de examinadores vai às sedes das selecionadas para conferir a implantação do 
modelo de excelência da Gestão® (meG). o processo movimentou 522 voluntários que 
doaram mais de 100 mil horas de trabalho.
as vencedoras se submeteram a um rigoroso processo de avaliação, atendendo de 
forma harmônica e balanceada a todos os fundamentos da excelência e aos oito 
critérios (liderança, estratégias e Planos, Pessoas, Processos, clientes, sociedade, 
informação e conhecimento e resultados).
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líderes bem posicionados
Entre as vitoriosas do PNQ, a busca da excelência em gestão vem 
dando bons resultados. Com cerca de 10 milhões de pessoas 
atendidas no Estado de São Paulo, a CPFL Paulista teve um ano 
especialmente bom em 2007. A distribuidora obteve a receita 
bruta recorde de U$ 3,842 bilhões*, lucro líquido de U$ 462,71 
milhões e Ebitda de U$ 790,95 milhões, números que a colocam 
entre as principais empresas do setor elétrico do País. Wilson 
Ferreira Junior, presidente da CPFL Energia, holding que controla 
a CPFL Paulista, explica que, nos dez anos de privatização da 
empresa, a gestão esteve voltada ao atendimento de todos os 
stakeholders. “Ao mesmo tempo, conseguimos nesse período 
reduzir a tarifa de energia em 40%, apesar do aumento de custos. 
Isso só foi possível graças à gestão”, avalia. 

sob a crise
O PNQ 2008 chegou em um momento de incertezas na economia mundial. A redução do crédito, 
em maior ou menor escala, é uma ameaça a todos os países e empresas. Mas as organizações 
de Classe Mundial têm na excelência em gestão uma aliada poderosa. “As organizações que 
investiram em gestão, pessoas, clientes e governança corporativa trazem uma segurança adicional 
em relação às demais. É importante ver, entre as vencedoras do PNQ 2008, depoimentos de 
empresas que poderiam estar muito apertadas pela crise, mas que estão atravessando bem esse 
período”, diz Pedro Passos, vice-presidente do Conselho Curador da FNQ.

Para Luiz Ernesto Gemignani, presidente do Conselho Curador da FNQ, a boa gestão é um ingrediente 
fundamental para superar a crise. “Quando é que o capitão precisa estar mais atento e dispor de 
mapas, aparelhos, bússola? É na turbulência que ele precisa estar bem equipado para conduzir 
o navio. E o Modelo de Excelência da Gestão® é uma boa ferramenta para gerenciar crises e 
transformá-las em oportunidades”, compara. “As empresas que não contam com uma gestão 
consciente e responsável têm enorme dificuldade para atravessar períodos de turbulência.”

A importância da excelência em gestão é reforçada pelo fato de as organizações já premiadas 
no passado voltarem a se candidatar, casos da CPFL Paulista (2005), do Grupo Gerdau, com as 
unidades Gerdau Aços Finos Piratini (2002) e Gerdau Riograndense (2007), e da própria Suzano, 
que venceu como Bahia Sul (2001). “A reapresentação de empresas premiadas é um sinal 
contundente da importância que elas dão a este processo. São organizações que entenderam o 
valor de incorporar a prática de gestão defendida pela FNQ e que se mantêm mobilizadas para não 
abandonar essas crenças”, conclui Gemignani.

O balanceamento entre resultado e satisfação das partes 
interessadas é ressaltado pela outra Premiada de 2008, a Suzano 
Papel e Celulose. “Não tenho dúvidas de que a conquista do 
PNQ só foi possível graças ao modelo de gestão da FNQ e às 
pessoas envolvidas nesse processo”, analisa Antonio Maciel Neto, 
presidente-executivo da empresa. “Receber este reconhecimento, 
neste momento delicado da economia mundial, dá segurança 
aos nossos acionistas, clientes e colaboradores. Indica que 
estamos no caminho certo”, acrescenta. Líder no mercado de 
papel cartão da América Latina, a Suzano atua em 80 países e 
está entre os dez maiores produtores de celulose de mercado 
do mundo. O seu desempenho em 2007 também é exemplar: 
receita bruta de U$ 1,926 bilhão.

A reapresentação de empresas premiadas é um sinal 
contundente da importância que elas dão à prática de gestão 
defendida pela FNQ.

(*) fontes: informações das empresas e de Melhores e Maiores da revista Exame. cotação do dólar de 31/12/07, fixada em r$ 1,77 (Banco central)
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finalistas também ensinam
O PNQ 2008 reconheceu também, como Finalistas, a AES 
Eletropaulo, a Gerdau Açonorte e o 4º Regimento de Carros de 
Combate do Exército. A AES Eletropaulo distribui energia elétrica 
para 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo 
(capital inclusive). São 5,5 milhões de unidades consumidoras, 
equivalentes a 16,5 milhões de habitantes. A empresa é a maior 
distribuidora de energia elétrica, em faturamento, da América 
Latina, tendo obtido lucro líquido de U$ 402,824 milhões 
para uma receita líquida de U$ 4,029 bilhões em 2007, valor 
que resulta de sucessivas taxas de crescimento desde 2003. 
“A premiação mostra que métodos aplicados com disciplina 
podem agregar valor à empresa. Com o MEG, temos métodos e 
práticas para sustentar resultados no longo prazo”, explica Sérgio 
Werneck, diretor de Estratégia e Gestão da AES Eletropaulo.

A Gerdau Aços Longos ocupou em 2007 a 33ª colocação entre as 
500 maiores empresas privadas do País, segundo a publicação 
“Melhores e Maiores” da revista Exame. A empresa registrou 
aumento de 9,7% nas vendas, que somaram U$ 5,187 bilhões 
no ano passado. A sua unidade Finalista (Gerdau Açonorte) 
situa-se em Recife (PE) e foi a primeira da Gerdau adquirida 

fora do Rio Grande do Sul, onde está a sede da companhia. 
“Usamos o modelo de gestão da FNQ porque ele abrange 
processos eficazes, dinâmicos e evolutivos”, diz Alfredo Huallem, 
vice-presidente da Operação de Negócios Aços Longos Brasil.

A terceira Finalista do PNQ 2008 não tem ações em bolsa 
nem aufere lucro pelos serviços prestados. Mas é igualmente 
interessada na melhor gestão dos recursos. A posição do 
4º Regimento de Carros de Combate (4º RCC) expressa o 
pioneirismo desta unidade operacional do Exército Brasileiro, 
que desde 1995 vem buscando a excelência, primeiro com a 
adesão ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade 
(PGQP) e, depois, ao MEG. Situada na cidade de Rosário do Sul 
(RS), sua atuação concentra-se na preparação de militares no 
manuseio dos carros de combate e armamentos e no tratamento 
dispensado às comunidades de entorno e ao meio ambiente. 
“Como empresa pública, dependemos do orçamento. A melhoria 
contínua pela gestão nos faz aplicar melhor este recurso”, 
ressalta o Tenente Coronel Aloísio Lamim, comandante do 
regimento. “Esperamos que, a partir do nosso reconhecimento, a 
administração pública abrace a causa da excelência em gestão.” 

destaques
O PNQ considera também as organizações que, mesmo não sendo Premiadas ou Finalistas, tiveram 
desempenho relevante em um dos oito critérios de avaliação do prêmio. Em 2008, as organizações 
reconhecidas foram a Brasal Refrigerantes (Critério Clientes) e a Volvo do Brasil (Processos).

A Brasal Refrigerantes é Destaque pelo terceiro ano consecutivo - Pessoas em 2007 e Clientes 
em 2006 e 2008. “Nosso êxito está apoiado no MEG e nas pessoas que fazem parte da empresa”, 
destaca Renato Barbosa, diretor geral da empresa, que é responsável pela fabricação, venda e 
distribuição de produtos Coca-Cola e Femsa. Sediado em Tabatinga, o Grupo Brasal é um dos 
maiores da região Centro-Oeste, com vendas que alcançaram U$ 259,1 milhões em 2007 e 
crescimento de 19,2% em relação ao ano anterior.

A Volvo do Brasil adota o MEG desde 2003, mas participou do PNQ pela primeira vez em 2008. “Por 
ser a nossa primeira participação, ser Destaque tem para nós o sabor de vitória. O nosso dia-a-dia 
é a busca da excelência em gestão”, afirma Carlos Morassutti, diretor de assuntos corporativos da 
organização. A empresa registrou em 2007 faturamento de U$ 2,316 bilhões e ultrapassou a marca 
de 10 mil caminhões vendidos na América Latina. Sediada em Curitiba (PR), a companhia é um 
dos maiores fabricantes de caminhões pesados e semipesados do País. 

A premiação mostra que métodos aplicados com disciplina 
podem agregar valor à empresa. Com o MEG, temos 
métodos e práticas para sustentar resultados no longo prazo.
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Nome da empresa:

Cpfl paulista
Endereço:

rodovia Campinas - Mogi Mirim, km 2,5  
Jd. Santana - Campinas (Sp)

Site:
www.cpfl.com.br

Data de fundação:

16 de novembro de 1912
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Composição societária:

VBC - 28,6%, previ - 31,1%, Bonaire 
(fundação CeSp, Sistel, Sabesprev e 
petros) - 12,7% e Free Float - 27,6%

Principal executivo:

Wilson ferreira Junior, presidente
Número de 
fornecedores:

Aproximadamente 3.500 cadastrados

Setor de atuação:

energia elétrica
Porte:

Grande
Número de unidades/ 
filiais por Estado:

Atende a 234 cidades do interior 
paulista. possui 36 agências de 
atendimento, 246 subestações, 
6.088 km de linhas de transmissão, 
73.881 km de redes de distribuição

Forma de atuação:

Capital aberto
Faturamento em 2007:

 r$ 6,8 bilhões (receita bruta)
Total da força de trabalho:

3.028 empregados

Histórico de premiação 
PNQ:

        

finalista pNQ 2004 e premiada pNQ 
2005 e 2008
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Wilson ferreira Junior
Presidente da CPFL Energia,  
holding que controla a CPFL Paulista
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Vencedora do PNQ 2005 

e agora do PNQ 2008, 

a CPFL Paulista coloca 

o triple bottom line da 

sustentabilidade em seu 

planejamento estratégico. 

E assim ajuda a consolidar 

a cultura da excelência em 

gestão nas empresas do 

grupo CPFL Energia.

A bicampeã quer mais

O setor de energia teve diversas empresas concorrentes ao PNQ 2008. Sinal de que a busca da 
excelência está ditando o padrão de comportamento setorial.

É um reconhecimento público, feito com base na metodologia 
de gestão que adotamos. É como se você fizesse uma prova 
importante da matéria que estudou. Temos evidência em cada 
um dos Critérios”, afirma.
para manter a companhia alinhada com as melhores práticas de 
gestão, a Cpfl acolheu a sustentabilidade em seu planejamento 
estratégico. “Abraçamos na companhia, há algum tempo, 
o triple bottom line, que está ligado à sustentabilidade da 
empresa e sua interação com as três dimensões do conceito - 
econômica, social e ambiental. esta já é uma marca do próprio 
Grupo Cpfl energia, uma vez que a Cpfl paulista é a nossa 
principal empresa”, acrescenta.

A Cpfl paulista conquistou em 2008 o prêmio Nacional da 
Qualidade® (pNQ) pela segunda vez. Mas, a depender da opinião 
de Wilson ferreira Junior, presidente da holding Cpfl energia, a 
distinção poderia vir antes. Afinal, desde o ano 2000, a empresa 
jamais deixou de seguir o Modelo de excelência da Gestão® 
(MeG). A conquista do segundo pNQ reitera a importância que 
os fundamentos e Critérios de excelência assumiram na Cpfl 
paulista.  “O pNQ é o reconhecimento máximo de uma estratégia 
que tem interações anuais. Não é que não ganhamos em 2006 e 
2007. Simplesmente não pudemos participar. fomos obrigados, 
por força do regulamento do prêmio, a ficar afastados”, explica o 
presidente. “O pNQ mostra que estamos em constante evolução. 
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De sua sede, em Campinas, 
a CPFL Paulista cobre 234 
municípios do Estado de 
São Paulo.
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Wilson Ferreira Junior tem um argumento imbatível para defender uma gestão baseada na 
excelência: “É intuitivo: o fato de termos mais qualidade significa que somos mais eficientes. Porque 
se meu sistema elétrico for menos robusto e mais vulnerável a intempéries, quaisquer que sejam elas, 
precisaremos de mais gente no suporte, teremos mais interrupções, precisaremos de mais eletricistas 
e receberemos mais reclamações de consumidores, que ligam gratuitamente para a companhia. Para 
que nada disso aconteça, precisamos ter um serviço e uma rede melhor. Óbvio que é preciso investir 
na excelência”, explica o presidente, empenhado na matéria desde que assumiu o Grupo, em 2000.
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Perfil 
fundada em 1912, a quase centenária Cpfl distribui energia elétrica para 3,4 milhões de domicílios 
situados em 234 cidades do interior paulista. Atende assim a uma população de quase 10 milhões 
de pessoas. O mercado é dividido por segmentos de consumo. de cada três megawatts distribuídos, 
um deles é consumido pelas residências. Mas as indústrias têm o maior peso proporcional, com 
29,5% do total de energia fornecida pela empresa. 

Criada pela fusão de quatro pequenas empresas municipais de eletricidade, a Cpfl passou 
por um longo período sob o controle do capital internacional até ser estatizada pelo Governo 
federal em 1964. em 1975, passou a ser controlada pela Cesp, sendo privatizada em 1997 num 
concorrido leilão na Bolsa de Valores de São paulo, do qual saiu vencedor o consórcio formado 
por VBC energia, 521 participações e Bonaire. A vontade dos acionistas era criar uma estrutura 
de consolidação do setor elétrico, buscando mais sinergia, ganhos de escala e eficiência na 
gestão. Como primeira medida, eles puseram em prática, em 1998, um amplo processo de 
desverticalização das atividades de geração, comercialização e distribuição de energia elétrica.

O movimento dos novos proprietários resultou na criação, em 2002, da holding Cpfl energia, 
controladora da Cpfl paulista e de mais sete distribuidoras nos estados de São paulo e rio 
Grande do Sul, que atendem também a pequena parte de Minas Gerais e paraná. Além delas, 
a Cpfl energia controla atividades ligadas a geração e comercialização de eletricidade.
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A CPFL procura disseminar entre todas as partes interessadas os 
princípios de cidadania empresarial e da cultura da corporação.

Sediada em Campinas (SP) e com atuação sobre 90.440 km2, a CPFL Paulista possui três escritórios regionais 
(Campinas, Ribeirão Preto e Bauru), aos quais se ligam 19 Estações Avançadas nível 1, responsáveis pelas 
atividades operacionais de campo, relativas à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, e em 
que atuam lideranças, técnicos e equipes de eletricistas,  e 79 de nível 2, que também prestam atendimento, 
porém em regiões menores.

Em relação aos fornecedores, a CPFL Paulista relaciona-se com dois grupos de parceiros: os supridores de 
energia elétrica e os fornecedores de materiais e serviços. As aquisições de energia elétrica para atendimento 
do mercado são feitas segundo regras do Governo Federal, em leilões específicos para essa finalidade, 
enquanto a aquisição e a contratação de materiais e serviços são feitas com um catálogo contendo 
aproximadamente 3.500 fornecedores cadastrados.

Atualmente, há um trabalho institucional intenso para incutir em todas as partes interessadas com as quais 
a empresa se relaciona princípios de cidadania empresarial e da cultura da corporação. Nessa direção, foram 
instituídas diretrizes de governança corporativa e implantado o Código de Ética e de Conduta Empresarial, 
sendo estabelecidos com organismos internacionais compromissos relacionados com as melhores práticas 
de direitos humanos, direitos sociais e cuidados ambientais.

Os investimentos em qualidade e melhoria dos processos fizeram da CPFL Paulista uma referência nacional e 
internacional em melhores práticas. A empresa é certificada em seus processos pela ISO 9001, na interação 
com o meio ambiente pela ISO 14001, na relação com os stakeholders pela SA 8000, em saúde e segurança 
dos colaboradores pela OHSAS 18001. “Temos uma companhia multicertificada e adotamos o PNQ como 
double check do que fazemos”, diz o presidente Wilson Ferreira Junior.
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“em nosso setor, o 
consumidor só tem 
um fornecedor. ele 
não pode escolher. 
É quase uma 
obrigação nossa 
sermos excelentes.”
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Autonomia baseada em práticas de governança
Na CPFL Paulista, o conceito de liderança está intimamente ligado às 
melhores práticas de governança corporativa. É por meio do respeito 
aos acionistas minoritários, da adesão à lei Sarbanes-Oxley, que 
trata da responsabilidade fiscal, e principalmente do cumprimento 
do Código de Ética e de Conduta Empresarial que a companhia 
valoriza seus princípios e cuida para que eles pautem todos os 
níveis de gestão. Todos os colaboradores recebem um exemplar 
do Código, assinando um termo que reforça o compromisso e a 
responsabilidade com os princípios ali contidos. 

 “Seguramente, atender às exigências impostas pela lei Sarbanes-
Oxley torna a empresa mais preparada para atuar como uma 
organização de Classe Mundial, pois representa, na essência, um 
aumento nos níveis de governança, transparência e controle, dando 
aos stakeholders uma segurança a mais sobre a qualidade da gestão 
e informações divulgadas (disclosures) no mercado”, observa o 
presidente da companhia.  Há seis anos, a CPFL Paulista possui 
uma política interna para divulgação de atos ou fatos relevantes, 
com especial preocupação com relação a informações ainda não 
comunicadas à sociedade e às partes interessadas.
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A CPFL Energia tem suas ações negociadas na bolsa de valores 
norte-americana desde setembro de 2004 e, como um emissor 
estrangeiro (FPI - Foreign Private Issuer), deve atender a todos os 
requerimentos do mercado de valores mobiliários norte-americano, 
entre os quais estão as regras emitidas pela própria New York Stock 
Exchange (NYSE) e pela Securities and Exchange Commission (SEC), 
além das regras do Novo Mercado da Bovespa.

Como uma resposta aos escândalos de fraudes contábeis envolvendo 
grandes empresas em 2000 e 2001, a Lei Sarbanes-Oxley (Sox) 
fez com que as empresas listadas adotassem maior rigidez em 
sua estrutura de governança, exigindo que os dirigentes, entre 
outras ações, declarassem seu estado de responsabilidade pelo 
estabelecimento e manutenção de um adequado ambiente de 
controles internos. Também determinou que essas estruturas de 
controle fossem avaliadas por auditores independentes e, ao final 
dessa avaliação, fossem informadas, ao mercado e aos acionistas, as 
deficiências materiais dessas estruturas de controle.

Capacidade de criar, inovar 
e transformar: competência 
organizacional estimulada 
entre os colaboradores.
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estar entre as empresas de Classe Mundial não 
apenas valoriza a corporação, como também 
todos os seus profissionais pelo esforço na busca 
da qualidade e pela excelência comprovada nos 
resultados que temos obtido nos últimos anos.
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 “A CPFL Energia está nesse processo (anual) desde 2005, tendo feito 
seus arquivamentos em 2007 e 2008 (referentes aos exercícios 2006 
e 2007, respectivamente) sem nenhuma ressalva nos seus relatórios. 
Há de se considerar ainda que o atendimento aos requerimentos 
motiva a empresa a buscar a otimização dos seus processos, visando 
ao equilíbrio entre as necessidades de uma adequada estrutura de 
controles e de negócios”, acrescenta Ferreira Junior.

No exercício da liderança, os principais executivos, baseados em 
diretivas empresariais, estabelecem um alinhamento com as 
missões de cada área. A autonomia na tomada de decisões faz parte 
de uma cultura que incentiva a proatividade e agilidade, envolvendo 
todas as instâncias decisórias da organização.

A competência organizacional “Capacidade de criar, inovar e 
transformar” estimula a diversidade de idéias, compartilhadas 
principalmente por meio de seminários e publicações. Nessa 
linha, a CPFL Paulista identifica, desenvolve e prepara profissionais 
com potencial de liderança de forma alinhada aos conceitos 
de gestão de pessoas e sustentabilidade da empresa. O esforço 
para alcançar desempenhos superiores, com aprimoramento das 
melhores práticas, segue critérios ligados à sustentabilidade do 
negócio, equilíbrio econômico-financeiro e requisitos contidos no 
Contrato de Concessão dos serviços. A companhia conta com 3.028 
colaboradores, dos quais 3,2% em cargos de chefia.
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Crescimento sustentável
A CPFL conta com um Plano Estratégico atualizado anualmente. Os contornos finais desse plano são definidos após uma ampla reflexão 
corporativa, primeira etapa de um processo que inclui a quantificação das metas e os indicadores de performance. “utilizamos a metodologia 
do Balanced ScoreCard (BSC) nos níveis de presidência e vice-presidência, que denominamos de unidades de gestão. No Painel de Gestão, 
relacionamos os indicadores de performance estratégicos (ICDs) para cada uma das sete unidades de Gestão (vice-presidência de Distribuição; 
vice-presidência de Estratégia e Regulação, vice-presidência de Geração; vice-presidência Administrativa; vice-presidência Financeira, vice-
presidência de Gestão de Energia e Presidência)”, explica Ferreira Junior. O modelo de gestão e seus resultados são acompanhados por esse painel 
com todos os indicadores estratégicos. Assim, as metas são verificadas mensalmente.
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Gestores e analistas de todas as áreas da empresa orientam a discussão sobre os cenários externos à 
organização. O processo considera a análise ambiental, tendências do setor elétrico, análise comparativa 
com outras empresas do mercado, novos negócios, relacionamento com a sociedade e outras variáveis que 
compõem esse painel estratégico.  “Na reflexão estratégica, primeira fase do processo de planejamento 
estratégico, são convidados analistas externos (das áreas de macroeconomia, setor elétrico, política etc.) 
para fazer apresentações aos executivos, diretores, gestores e analistas envolvidos. 

Esses cenários são utilizados para a elaboração de projetos internos, que são os principais inputs para o 
Plano Estratégico como: mercado, impactos regulatórios, financeiro, crescimento estratégico etc.”, acrescenta 
o executivo.  Ele observa que há um conjunto de estratégias que suporta a melhora de performance da 
companhia. “Basicamente, são programas de aumento de produtividade, redução de perdas técnicas e 
comerciais e combate à inadimplência”, diz o presidente.

Nos últimos dois anos foram revisadas e revalidadas as estratégias de médio e longo prazos nas empresas do 
Grupo CPFL Energia no Planejamento Empresarial 2007/2011. Esse processo trouxe a implantação, pioneira 
no setor elétrico brasileiro, do Sistema de Gestão de Valor ao Acionista.

O planejamento é 
fundamental para 
reduzir custos de 
operação. Em perdas 
comerciais, a CPFL está 
entre as cinco melhores 
do mundo, com apenas  
1%, que é o padrão dos 
países desenvolvidos.

Os principais desafios estratégicos do grupo estão ligados à decisão 
de crescimento pela busca de novas aquisições, principalmente 
aquelas que possibilitam a diversificação dos negócios. 
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Satisfação total
O programa ligado no Cliente 
tem o objetivo de posicionar a 
Cpfl energia como uma empresa 
preocupada com a satisfação do 
cliente, de forma a aumentar, 
por meio de projetos e iniciativas, 
sua percepção da qualidade dos 
serviços prestados. Baseado na 
sustentabilidade dos negócios, 
ele começou a ser desenvolvido 
em outubro de 2007, a partir 
de minuciosa análise das 
pesquisas de satisfação dos 
clientes. O resultado direcionou o 
desenvolvimento e a priorização 
de ações e treinamentos com 
a finalidade de construir e 
fortalecer uma política de 
relacionamento interno focada 
no cliente.

O programa gerou a criação de 
grupos de trabalho compostos 
por integrantes das diretorias 
Comercial de Varejo, de 
Operação e de Comunicação 
empresarial com foco em 
seis frentes: Qualidade dos 
processos, Segmentação de 
Clientes, Conscientização interna 
e parceiros, Comunicação com 
o Cliente, Serviços de pré e pós-
Atendimento e Novas práticas 
de relacionamento. Ao longo 
de 2008 foram estabelecidas 54 
ações de alto impacto.
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As muitas formas de ver e ouvir
Do ponto de vista do cumprimento de suas obrigações regulatórias, a CPFL Paulista já atingiu praticamente 
100% de universalização no serviço de energia elétrica fornecido nas 234 cidades onde está presente. Mas o 
crescimento da população e do número de domicílios e estabelecimentos exige atenção. Por isso, a empresa 
monitora mensalmente a projeção de expansão do número de consumidores.

Para executar essa tarefa, a companhia utiliza uma metodologia específica, que oferece métricas adequadas 
de análise para séries históricas de comportamento, as quais são relacionadas aos dados regionais 
disponíveis. Com esse nível de informação, é possível obter melhor identificação dos pontos de consumo e 
garantir mais segurança na tomada de decisões, que conta também com uma pesquisa qualitativa anual. 
Essas ferramentas repercutem diretamente na qualidade do atendimento aos clientes. Foi desse conjunto de 
orientações que surgiu o Programa Ligado no Cliente, implantado a partir de 2008 (veja box).
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O atendimento aos clientes é realizado em várias frentes, tendo como carro-chefe o Call Center, área que 
atende, gratuitamente, 24 horas por dia. Nos municípios de maior porte, 36 agências fazem o atendimento 
personalizado. Elas são outra estrutura importante da relação com os clientes, ao oferecer todos os serviços 
comerciais existentes. Até a conta de luz tem sua contribuição. Por ela são fornecidas importantes 
informações institucionais e de interesse dos consumidores. Os serviços disponíveis na internet são tão 
abrangentes quanto os oferecidos pelo Call Center. E clientes especiais ou de relacionamento específico dispõem 
de sites exclusivos de atendimento, como é o caso de imobiliárias, prefeituras e órgãos de defesa do consumidor.

Para se aproximar cada vez mais dos clientes, a CPFL Paulista oferece a solução CPFL Total, rede credenciada 
que disponibiliza um cardápio de serviços dos mais variados aos clientes residenciais. Os clientes 
corporativos contam com gerentes de negócios e uma estrutura sólida do Contact Center, garantindo maior 
confiabilidade nesse relacionamento.

“O sistema de distribuição de energia é universalizado e não tem competidor. Ou seja, em nosso setor, o 
consumidor só tem um fornecedor. É quase uma obrigação nossa sermos excelentes”, afirma o presidente da 
CPFL Energia. Para ele, os custos da não qualidade se revelam com o maior ou menor número de reclamações e 
interrupções de fornecimento – fatores que impactam o desempenho da empresa.

Diversos meios são colocados ao alcance dos clientes, 
encurtando a distância e o tempo de atendimento.
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A gestão dos riscos ambientais
um dos pontos marcantes do Sistema de Gestão Ambiental da CPFL Paulista é a preocupação com 
seu entorno. Por isso, são previstas rotinas e normas que identificam os aspectos e tratam os impactos 
ambientais em todas as fases de um projeto: planejamento, detalhamento do projeto, implantação e 
operação dos processos e instalações, até a fase de desmantelamento.

A política socioambiental prevê metas importantes em relação a impactos ambientais que possam ser 
causados pela empresa. Os principais impactos que preocupam a companhia referem-se à intervenção 
na vegetação e diminuição da cobertura vegetal e o risco de contaminação de solo por acidentes com 
equipamentos a óleo.

O viveiro de 
plantas da 
empresa reforça 
o cuidado com o 
meio ambiente.

As metas referentes aos impactos envolvem: 

Investir em treinamentos dos colaboradores•	
Implantar redes protegidas, que reduzam intervenções na vegetação•	
Ampliar o atendimento do programa de arborização urbana•	
Ter zero autuação por intervenção em vegetação•	
Reduzir o consumo de água (90 litros/colaborador/dia)•	
Reduzir o consumo de energia em torno de 5% do histórico•	

A dimensão econômica é importante, mas a ambiental também é. 
Na CPFL, a certificação ISO 14001 faz referência à convivência da 
arborização das ruas com a rede elétrica.
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Com o Comitê de 
Sustentabilidade, a questão 
socioambiental tem um contorno 
mais denso. Nele, grupos 
de trabalho discutem temas 
relevantes para toda a sociedade, 
como cadeia reversa, consumo 
inteligente, biodiversidade, 
energia para o futuro, balanço 
de carbono e outros temas 
importantes.



44 classe_mundial

pr
eM

iA
d

A
fO

TO
S: 

AC
er

VO
 Cp

fl
 pA

ul
iS

TA

Do econômico ao ambiental
Na Cpfl paulista, algumas ações de tônica ambiental tiveram 
suas raízes na questão econômica, o que mostra a inter-relação 
desses aspectos sob o conceito da sustentabilidade. uma delas 
refere-se ao projeto de Veículos elétricos. “perguntamos qual 
é a maior fonte de emissões de carbono em nossa companhia. 
Se não está na produção de energia está no consumo, no 
caso, dos veículos”, afirma Wilson ferreira Junior. então, a 
companhia passou a apostar no programa de veículos elétricos, 
inclusive motos. “Começamos a escolher os veículos com 
base em consumo, tecnologia e a nos envolver com algo que 
daqui a 10 anos, com certeza, estará acessível a todos. Afinal, 
o compromisso ambiental é de neutralização de emissões de 
carbono”, acrescenta.

Outra iniciativa da Cpfl está no uso do papel reciclado. 
embora esse tipo de papel fosse mais caro no início, o grande 
volume usado pela companhia gerou vantagem econômica 
na substituição. “emitimos aproximadamente 190 mil contas 
por dia. Se juntarmos a papelaria de todo o grupo, já não é 
mais caro. Temos esse poder. O que nos interessa é derrubar 
menos árvores para fazer conta de energia elétrica”, explica o 
presidente da Cpfl.

A moto elétrica traz 
duplo benefício: para a 
economia da empresa e 
para o meio ambiente.

Internamente, as ações ambientais da CPFL relacionam-se à frota 
de veículos movidos a eletricidade. A empresa considerou que o 
compromisso ambiental é de neutralização de emissões de carbono 
e questionou qual seria sua maior fonte emissora. Ela não estava na 
produção de energia, mas sim no consumo de combustível, no caso, 
dos veículos. A medida de cunho ambiental acabou resultando em 
ganhos econômicos e prenunciou uma mudança cultural que pode se 
concretizar (veja box).

O compromisso e a responsabilidade com o público vão além das 
questões ambientais. Depois de atender a 100% de seu mercado e 
tornar-se uma das primeiras distribuidoras brasileiras a cumprir a meta 
de universalização estabelecida pelo Governo Federal, a CPFL Paulista 
passou a fazer o atendimento de regularizações de clientes moradores 
em comunidades de reconhecido baixo poder aquisitivo.

O programa prevê a substituição de chuveiros elétricos por aquecedores 
solares de água, substituição de geladeiras e lâmpadas por modelos 
mais eficientes, organização de cursos de conscientização para 
público adulto e infanto-juvenil. Tudo isso sem nenhum custo para os 
moradores. O serviço tem proporcionado maior qualidade de vida aos 
moradores beneficiados.
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Para a população rural foi oferecido o Programa Luz para Todos, do Governo Federal, com o objetivo de 
permitir que a energia elétrica transforme-se num meio de melhorar a condição de vida das pessoas, 
ajude a reduzir a pobreza e gere aumento da renda familiar. “Temos praticamente 100% de nossa área de 
atuação iluminada. A CPFL Paulista foi a primeira concessionária a concluir a sua meta de atendimento 
ao Programa Luz para Todos em 2005, investindo 15 milhões de reais no período de 12 meses”, explica 
Wilson Ferreira Junior. “Atendemos assim à proposta do Governo Federal de utilizar a energia como vetor 
de desenvolvimento social e econômico das comunidades, contribuindo para a redução da pobreza e 
aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica facilitou o acesso a serviços de saúde, educação, 
abastecimento de água e saneamento”, acrescenta.

A CPFL patrocina 
entidades sociais por 
meio de doações aos 
conselhos municipais 
de defesa da criança 
e do adolescente 
(CMDCA).

As comunidades vizinhas da CPFL também recebem apoio aos seus 
projetos e iniciativas. Para isso, é seguida a Política de Patrocínio e 
Doações, criada em 2007. O objetivo principal é apoiar a promoção social, 
ambiental, cultural e econômica, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável. Comitê criado para esse fim analisa as solicitações, seleciona 
e define quais projetos serão apoiados pela CPFL Paulista.

O voluntariado também é incentivado. um levantamento interno 
identificou o interesse dos colaboradores em participar de ações ou 
atividades de interesse coletivo. As campanhas de doação de sangue, 
agasalho e Natal,  com brinquedos, são exemplos dessa iniciativa.

O envolvimento com a sociedade coloca o relacionamento com 
fornecedores como uma das prioridades. Em 2007, foi realizado o VI 
Encontro com Fornecedores, que permitiu a disseminação do Código 
de Ética e de Conduta Empresarial para essa cadeia de negócios. 

A CPFL Paulista foi a primeira concessionária a concluir a sua meta 
de atendimento ao Programa Luz para Todos em 2005, investindo 
15 milhões de reais no período de 12 meses

Além dessa iniciativa, a CPFL conduz dois programas direcionados 
para esse público:

Programa Conhecer e Crescer – leva conhecimentos e •	
excelência de gestão para pequenas e médias empresas, 
em parceria com FNQ, Sebrae, Instituto Ethos e outros 
organismos. A idéia é compartilhar conhecimento e 
disponibilizar tecnologias de excelência da gestão.

Programa Tear, em parceria com o Banco Interamericano •	
de Desenvolvimento (BID) e o Instituto Ethos. A CPFL 
é uma das empresas-âncora, representando o setor de 
energia. O objetivo é disseminar conteúdos, estratégias 
e ferramentas de gestão voltadas à sustentabilidade, de 
forma a permitir mais competitividade nos negócios de 
empresas de sua rede de valor.
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Ativos que apóiam políticas e decisões
A tomada de decisões e o desenvolvimento dos planos de ação exigem um minucioso levantamento de 
informações, tanto na fase de planejamento estratégico como na gestão diária da empresa. É a partir das 
informações coletadas, da análise de resultados de indicadores e das práticas de gerenciamento que são 
identificadas novas necessidades. O processo aponta também a demanda por sistemas de tecnologia da 
informação, que dão suporte à própria geração de conhecimento. Não por acaso foi criada uma estrutura 
específica de inovação tecnológica, em 2007, para Gestão do Conhecimento.

“A Gestão do Conhecimento, dentro da estrutura de Inovação Tecnológica, tem o papel de garantir 
a transferência de todo o conhecimento gerado nos projetos de P&D para o Grupo CPFL”, explica o 
presidente. A área é também responsável pela avaliação de capacitação por meio de workshops, 
seminários e treinamentos. Toda publicação interna e externa passa por essa área, de forma a centralizar 
a documentação e o conhecimento gerado.

iN
fO

rM
Aç

õe
S e

 CO
NH

eC
iM

eN
TO

A opção por desenvolver um programa cultural de alto nível fez nascer 
a CPFL Cultura, com uma programação eclética, que atinge várias 
cidades onde a empresa tem atuação e mais recentemente São Paulo. 
São discussões filosóficas, palestras, shows musicais, teatro infantil, 
tudo oferecido gratuitamente para a população.

uma das questões sobre a qual a comunidade vinha manifestando 
interesse de discutir era a mudança de clima, o aquecimento global,  
exemplifica Wilson Ferreira Junior. “Iniciamos então uma grande 
discussão sobre o tema. Chamamos Carlos Nobre e Rogério Cerqueira 
Leite, sendo que este último participou do grupo de cientistas 
brasileiros que apoiou a elaboração do relatório da ONu. Esta é uma 
preocupação clara e legítima da sociedade que atendemos na CPFL 
Cultura”, acrescenta.

O café filosófico é uma 
das inicativas na área 
cultural, que tem uma 
programação eclética na 
CPFL Cultura.

A preocupação com a responsabilidade social também está presente 
nas ações de sustentabilidade da empresa. Após uma bem-sucedida 
experiência-piloto nas cidades de Franca e Piracicaba, o Programa 
da Revitalização de Hospitais Filantrópicos está sendo levado a 
cerca de cem outras instituições de saúde. O programa busca a 
profissionalização da gestão de hospitais filantrópicos e santas 
casas, aumentando o desempenho administrativo e a qualidade dos 
serviços prestados à população.

Entre os compromissos firmados pela CPFL, um dos mais importantes 
é a adesão ao Global Compact, uma iniciativa da Organização das 
Nações unidas (ONu). A CPFL Energia integra o Comitê Nacional 
para mobilizar a comunidade empresarial internacional a buscar 
práticas de negócios que reflitam dez princípios para mudar o mundo, 
relacionados aos direitos humanos, saúde, relações de trabalho, meio 
ambiente, combate à corrupção e outros temas relevantes.
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Segurança é prioridade 
Longe de ser apenas um recurso retórico, na CPFL Paulista o colaborador é realmente considerado o maior 
ativo da empresa. um eletricista pode – e deve – recusar uma tarefa se esta oferecer risco a sua integridade 
ou a de terceiros. Esse grau de comprometimento e respeito à vida e à condição humana faz da CPFL Paulista 
um lugar especial para se trabalhar. Não é à toa que a empresa integra e é relacionada sucessivamente no 
Guia Você S/A Exame “As melhores empresas para se trabalhar”. São sete anos consecutivos de inserção no 
concorrido guia.

A empresa comporta hoje um quadro superior a 3 mil profissionais, 
estagiários e prestadores de serviços. O processo de recrutamento 
e seleção baseia-se em requisitos técnicos de desempenho nas 
competências exigidas para o exercício da função pretendida. Em 
2007, novas competências foram disseminadas e já norteiam todos os 
processos de contratação de pessoas. 

O Programa de Oportunidades viabiliza a contratação de pessoas com 
deficiência, oferecendo uma chance para profissionais voltarem ao 
mercado de trabalho ou conseguirem sua primeira colocação. Esse 
programa resultou em adequação de políticas, na acessibilidade física e 
na preparação e formação de gestores. Assim, os processos seletivos não 
fazem distinção de candidatos, exceto nos casos em que houver fatores 
que possam comprometer a integridade da pessoa.
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A CPFL figura há sete 
anos entre as melhores 
empresas para se 
trabalhar, segundo o 
guia Você S/A, o que 
mostra a  importância 
dada às pessoas.

As informações são, portanto, ativos importantes, que no dia-a-dia circulam por vários meios, desde as 
ferramentas e soluções mais comuns, como correio eletrônico, intranet e internet, até videoconferências. 
Na CPFL Paulista, as informações são processadas em vários formatos, como análise dos cenários 
macroeconômicos, do mercado, da opinião pública, da mídia, dos clientes e da legislação. Esses estudos, 
documentos e análises são compartilhados com as áreas decisórias, para que possam otimizar seus controles 
e processos na busca do cumprimento de seus objetivos estratégicos.

Os ativos intangíveis, como conhecimento, expertise, imagem, marca, reputação e base de clientes, também 
merecem tratamento especial pela CPFL Paulista. Identificados desde 2000, esses ativos são desenvolvidos 
com suporte de áreas-chaves da organização para o estabelecimento de políticas específicas, como ocorre 
no desenvolvimento de competências e sucessão de líderes.
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A segurança no trabalho é um item de extrema importância para a CPFL Paulista. Semanalmente, equipes 
técnicas realizam uma conversa para tratar especificamente de assuntos ligados à prevenção de acidentes, 
riscos e segurança no trabalho. São os Diálogos Semanais de Segurança (DSS), uma tradição na empresa. 
Nesses momentos são discutidos aspectos da rotina do trabalho e de como podem ser aperfeiçoados os 
procedimentos para que a segurança seja ampliada.

Nos Diálogos Semanais de Segurança, conversas e 
idéias servem para aperfeiçoar os procedimentos 
preventivos e reduzir riscos no trabalho de campo.

O CPFL Padrão, outra inovação da CPFL Paulista, estabelece que um eletricista substitua uma lâmpada em 
Araçatuba da mesma maneira que um outro companheiro em Franca, por exemplo. Essa forma de trabalhar 
foi fruto de estudos, análises históricas, medições e treinamentos para que fosse estabelecido um modus 
operandi para cada tarefa na rede elétrica que assegurasse eficiência, qualidade na execução, agilidade e 
principalmente segurança.

O respeito às pessoas, uma marca não só da CPFL Paulista, mas de todas as empresas do Grupo, estende-se 
à política de remuneração. Além de uma parte fixa, a remuneração é completada com uma parte variável 
por meio de incentivos de curto prazo. A participação nos lucros e resultados é uma das mais atrativas 
do mercado, sendo constituída por 85% de parte fixa e 15% proporcionais ao salário, respeitando o 
cumprimento de metas sempre alinhadas com as diretrizes empresariais. Outras distinções internas 
valorizam o elemento humano. São premiações como o ranking das Estações Avançadas, o ranking das 
Cipas, a premiação 5S.

O respeito à segurança dos profissionais é uma marca de todas 
as empresas do Grupo CPFL Energia e reflete na política de 
remuneração.
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Fitness e ginástica laboral são algumas 
atividades propostas pelo Grupo Informal de 
Colaboradores, dedicado a estudar melhorias 
na qualidade de vida.

O Programa de Requalificação Profissional da CPFL Paulista recebe 1% da folha de pagamento anual para 
sua implementação. Isso implica em mais treinamentos, reciclagens e atualizações para os colaboradores. 
um exemplo desse processo são os diversos MBAs in company realizados atualmente, beneficiando centenas 
de profissionais.

O Programa usina do Conhecimento, acessado pela intranet, é outro exemplo bem-sucedido de solução na 
busca de desenvolvimento profissional. O corpo gerencial e os executivos da CPFL Paulista são assistidos 
ainda pelo Programa CPFL Management, voltado ao autodesenvolvimento, carreira e gestão de pessoas.

O bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas são acompanhados pela Pesquisa de Clima 
Organizacional e pelo questionário que subsidia o Guia Você S/A Exame “As melhores empresas para se 
trabalhar”. Os gaps são levantados, identificados, mapeados e acompanhados pelo Grupo Informal de 
Colaboradores (GIC), que busca as soluções junto às áreas envolvidas. Esse importante trabalho resultou 
na implantação de fitness, pista de cooper, avaliação física, ginástica laboral, quick massage, vacinação 
antigripal, caminhada na Semana da Saúde, entre outras iniciativas que privilegiam a qualidade de vida e o 
bom clima organizacional.
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do fornecedor ao cliente
Por atuar em um ambiente altamente regulamentado, os processos 
corporativos da CPFL Paulista procuram atender não apenas a suas 
diretrizes de planejamento estratégico, mas também às orientações de 
seu Contrato de Concessão. Os processos críticos mantêm indicadores 
de desempenho, alguns deles on-line, como é o caso dos prazos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no 
atendimento aos clientes via Call Center.

Os principais processos do negócio da empresa e os de apoio são 
analisados e aperfeiçoados pelas estruturas gerenciais em dois 
ambientes decisórios: reuniões de diretoria e reuniões de metas da 
unidade de negócios da Distribuição. Os processos de planejamento do 
sistema elétrico, manutenção e operação, gestão de ativos e assuntos 
regulatórios são vitais para o negócio de distribuição de energia elétrica.

A infra-estrutura tem papel importante na prestação dos serviços, 
principalmente pela disponibilidade da frota de veículos, como 
caminhões pesados que são utilizados por equipes que trabalham 
com a rede elétrica ligada, que auxiliam na substituição de postes e 
transformadores ou até transportam subestações móveis, prestando 
socorro em casos emergenciais e urgentes.

O relacionamento com fornecedores também é um fator crítico de 
sucesso para os negócios da CPFL Paulista. Desde 2002, a companhia 
envolve seus fornecedores e sua cadeia de negócios em discussões que 
visam à erradicação do trabalho infantil e práticas de trabalho forçado. 
Cláusulas nos contratos firmados com eles os obrigam a cumprir 
a Norma SA 8000 e os requisitos contidos no Código de Ética e de 
Conduta Empresarial da empresa.

A troca de postes e 
transformadores, o trabalho 
com a rede elétrica ligada 
e o atendimento a casos 
de urgência são exemplos 
de serviços que exigem o 
cumprimento estrito de 
procedimentos.
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um ano muito especial
O ano de 2007 foi especialmente bom para a CPFL Paulista. A distribuidora forneceu 18.868 GWh de energia 
elétrica em sua área de concessão, que propiciou uma receita bruta recorde: R$ 6,8 bilhões. O resultado 
financeiro apontou um lucro líquido de R$ 819 milhões e Ebitda de R$ 1,4 bilhão. “Na questão financeira, 
vivemos uma época interessante. A empresa cresceu em termos de lucro operacional, Ebitda, lucro 
líquido, distribuição de dividendos e aplica todos os instrumentos relacionados à governança”, comemora 
o presidente Wilson Ferreira Junior. Para expansão e manutenção de seu sistema elétrico, a CPFL Paulista 
destinou em 2007 R$ 311 milhões.

Do ponto de vista operacional, a bicampeã do PNQ também tem do que se orgulhar. A empresa fechou o 
ano de 2007 registrando um FEC (Freqüência de Interrupção de Energia) de 5,8%, configurando-se como 
um dos melhores resultados do País. Esse desempenho fez da CPFL Paulista vencedora do Prêmio Abradee 
de Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil por quatro anos, inclusive em 2007. Em relação ao DEC 
(Duração de Interrupção de Energia), no ano de 2007 ocorreram 6,9 horas em média.
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Em 2007, cada cliente da CPFL ficou sem energia elétrica apenas 
6,9 horas, índice que se traduz em 99,94% de confiabilidade e 
coloca a empresa na liderança desse indicador há 10 anos.
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Porte:
Grande

Forma de atuação:
Capital aberto

Número de unidades/filiais 
por Estado:

22 unidades no Brasil;
5 escritórios de vendas no 
exterior: fort lawderdale, estados 
Unidos/Nyon, Suiça / Shangai, 
China / Buenos Aires, Argentina / 
Westerhan, inglaterra

Faturamento em 2007 
Líquido Consolidado:

r$ 3,4 bilhões
Total da força de trabalho:

3.573
Histórico de premiação 
PNQ:

O Grupo Suzano possui o maior 
número de premiações do pNQ: 
2002 pela politeno; 2001 pela Bahia 
Sul Celulose; 2005 pela Suzano 
petroquímica; e 2008 pela Suzano 
papel e Celulose.

Nome da empresa:

Suzano papel e Celulose S ⁄A
Endereço:

Av. Brigadeiro faria lima, 1355 - 
pinheiros - São paulo - Sp 

Site:

www.suzano.com.br
Data de fundação:

Janeiro/1924
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Composição acionária:

Suzano Holding S/A - 30,19 / Acionistas 
Controladores - 20,54 / Tesouraria 2,48 / 
Ações em circulação - 46,79

Principal executivo:         

Antonio Maciel Neto, presidente
Setor de atuação:

papel e celulose
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Antonio Maciel Neto
Presidente da Suzano Papel e Celulose
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Alguém duvida que essa disposição tem tudo para se 
tornar realidade? Maior produtora mundial de celulose de 
eucalipto certificada pelo Forest Stewardship Council (fSC ) ou 
Conselho de Manejo florestal e uma das maiores produtoras 
verticalmente integradas da América latina, a Suzano papel 
e Celulose sempre esteve voltada para a inovação. Com 
atuação global em cerca de 80 países, é líder no mercado de 
papel cartão da América latina e está entre os dez maiores 
produtores de celulose de mercado do mundo.
desde 1998, a Suzano já seguia os Critérios de excelência da 
fundação Nacional da Qualidade. em 2006, adotou formalmente 

o MeG como modelo  de gestão. “A decisão partiu do próprio 
Conselho de Administração, o que garantiu um respaldo sem 
precedentes. Toda a Organização participou ativamente do 
processo, consciente de que a adoção dos critérios é uma 
opção estratégica. pudemos seguir a metodologia com muita 
disciplina”, conta Antonio Maciel Neto, presidente da empresa.
A Suzano papel e Celulose faz parte do Grupo Suzano, que possui 
o maior número de premiações do pNQ. em 2002 foi premiado 
pela politeno, em 2001, pela Bahia Sul Celulose (incorporada à 
Suzano papel e Celulose no mesmo ano), em 2005 pela Suzano 
petroquímica e agora, em 2008, pela Suzano papel e Celulose.

A Suzano Papel e Celulose 

possui uma história incomum, 

de pioneirismo e investimento 

em pesquisa. Ao assumir o 

compromisso de implantar 

uma gestão de Classe 

Mundial, adotou uma visão 

sistêmica do negócio.

Inovação aliada
ao pioneirismo

Hoje, possui alguns dos mais importantes certificados e reconhecimentos internacionais, 
incluindo o Prêmio Nacional da Qualidade® 2008. E prepara-se para ser a melhor empresa do setor 
de celulose do mundo.
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Unidade Mucuri (BA)

vI
sÃ

o Ser forte, gentil e construir 
continuamente uma 
companhia de excelência 
que harmonize criação de 
valor com a dignificação da 
vida humana e a preservação 
dos recursos naturais.

m
Iss

Ão desenvolver e oferecer produtos de 
base florestal, serviços, conceitos e 
idéias, antecipando-se às necessidades 
dos clientes e promovendo a satisfação 
dos acionistas, colaboradores, 
fornecedores e comunidades locais.
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s flexibilidade e Agilidade

 agir com presteza, destreza e criatividade, considerando as 
circunstâncias de um mundo em contínua transformação, 
garantindo que o processo de gestão antecipe tendências e ameaças 
e evite surpresas.

 relações de qualidade
 Baseiam-se em confiança, transparência, integridade e ética. 

Relações de qualidade são aquelas que não se rompem apesar dos
 acidentes de percurso e dos erros das partes envolvidas. (max feffer)

 Humanismo e diversidade
 capacidade que todo ser humano tem de se interessar pelo outro e 

de trabalhar em conjunto, respeitando as diferenças.

 responsabilidade socioambiental
 somos responsáveis pelo destino do planeta e do seu equilíbrio 

ambiental e social.

 liderança
 fundamenta-se em respeito, competência, delegação de poder e 

coragem de assumir riscos.

 Segurança, Saúde e Qualidade de vida
 preservar a vida e a qualidade de vida em todas as suas 

manifestações.

 Comprometimento
 equipe de alta performance, constituída por pessoas talentosas, 

competitivas e apaixonadas.

 inovação e pioneirismo
 resultado das atitudes de vanguarda e de ir além do esperado.
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Crescimento com sustentabilidade
além do pnQ 2008, que faz parte de um ciclo de muito sucesso, a suzano vem recebendo múltiplos 
reconhecimentos, frutos de um real empenho para avançar no século 21 com uma gestão capaz de 
responder aos grandes desafios que se apresentam. o objetivo da empresa é crescer muito, mas sem abrir 
mão da sustentabilidade, adotada em suas três dimensões: econômica, social e ambiental. 

toda a sua produção tem origem em florestas renováveis de eucalipto, plantadas no extremo sul da Bahia, 
no norte do espírito santo, nordeste de minas Gerais, em são paulo e no maranhão, mantendo cerca de 40% 
de área preservada. essas florestas são certificadas pelo Forest Stewardship Council (fsc) e a suzano tem 
participação na Chicago Climate Exchange (ccX) para a comercialização de créditos de carbono. também é 
importante lembrar que a empresa brasileira iniciou a utilização do eucalipto como matéria-prima para a 
produção de papel e celulose na década de 1950, de forma pioneira.

Desde 2007, a suzano vive a conclusão de um importante ciclo de crescimento, que elevou sua 
produção para 2,9 milhões de toneladas de papel e celulose por ano. esse aumento representa um 
crescimento de 129% sobre o desempenho de 2004, quando completou 80 anos.

até 2015, com o anúncio do novo crescimento orgânico, a suzano passa dos atuais 2,9 milhões 
de toneladas/ano para 7,2 milhões de toneladas/ano com a construção de três novas plantas 
industriais – no maranhão, piauí e uma terceira em local ainda não definido. além da otimização 
da capacidade instalada da unidade mucuri, que passará a fabricar mais 400 mil toneladas.

“agora, nossos planos incluem dobrar de tamanho em 7 anos. É claro que vamos enfrentar 
desafios para manter a excelência porque é um crescimento muito rápido. estamos promovendo 
e contratando muita gente e precisamos manter a consistência na implantação dos critérios da 
fundação”, completa antonio maciel neto.

Áreas de plantio de  
eucalipto e corredores 
ecológicos interligando 
reservas de matas nativas, 
em Mucuri (BA).
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O pNQ veio se modernizando 
esses anos todos e era um 
sonho da fNQ
criar um modelo de gestão 
privada que permitisse a 
renovação, a atualização 
constante. Hoje, o pNQ 
representa o que há de 
melhor no mundo em 
excelência. para nós e para 
qualquer empresa brasileira, 
receber essa premiação é 
uma enorme alegria.
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As lideranças estão 
comprometidas com o 
fortalecimento da cultura 
da inovação em todos os 
níveis da empresa.

Governança corporativa alia boa gestão e sustentabilidade
documento  oficializa os princípios éticos e as práticas decorrentes, 
com o objetivo de orientar as ações e decisões, além de estabelecer 
como as relações profissionais devem ser construídas, entre os 
colaboradores e para toda a cadeia de relacionamento. a gestão do 
código de conduta é realizada através de um comitê que conta com 
ouvidores internos e uma ouvidoria externa.

com base na metodologia  coso – Integrated Framework (2004), a suzano 
mapeou os principais riscos  em cada uma de suas unidades de negócios 
(papel, celulose e florestal) e prestadoras de serviços (rH, finanças etc), 
separando-os em riscos estratégicos, operacionais e financeiros.

Já a tomada de decisões é realizada por meio de dois sistemas colegiados 
e interligados de deliberação e comunicação: sistema de reuniões 
Hierárquicas de alinhamento, responsável pelo desdobramento 
e comunicação, desde a linha gerencial até o nível operacional, e 
acompanhamento de planos e metas; e sistema de reuniões dos 
comitês transversais, que assegura a integração de todas as áreas.

na suzano, a governança corporativa segue as melhores práticas de 
gestão. a instância máxima da governança na suzano é o conselho de 
administração (ca), composto por nove membros efetivos e um honorário, 
com mandato de dois anos de duração. três deles são independentes, 
de acordo com critérios do Instituto Brasileiro de Governança corporativa 
(IBGc).  o conselho de administração é assessorado, ainda,  por três 
comitês: comitê de sustentabilidade e estratégia, comitê de Gestão e 
comitê de auditoria. a estrutura corporativa ainda inclui o conselho fiscal 
que é permanente e composto por três membros, dois indicados pelos 
acionistas controladores e um pelos acionistas preferencialistas. 

o processo de governança é reconhecido por promover de modo 
inovador a integração da gestão com práticas de sustentabilidade. por 
conta disso, as ações da empresa estão listadas, desde 2006, no nível 1 
de Governança corporativa da Bovespa. 

outra ferramenta importante que contribui para a disseminação dos 
princípios e valores da suzano é o código de conduta do Grupo, cujo 
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Maior escopo florestal de certificações
as áreas florestais da suzano somam 513 mil hectares de florestas, dos quais 231 mil estão destinados ao plantio de eucalipto e 195 mil 
constituem áreas de preservação.  com a certificação fsc, que atesta a excelência no manejo florestal de maneira ecologicamente correta, 
socialmente justa e economicamente viável, a empresa passou a deter o maior escopo florestal do mundo com múltiplas certificações, segundo a 
International Accreditation Forum (Iaf), que inclui fsc, Iso 14001, Iso 9001 e oHsas 18001.

a suzano também incentiva o cultivo de eucalipto em terras de produtores locais independentes, por meio do programa de fomento 
florestal, uma forma de gerar emprego e renda e contribuir para o desenvolvimento regional. Desde 1999, a empresa mantém uma política 
socioambiental, visando à manuteção da biodiversidade através do manejo sustentável, preservação da fauna e da flora e incentivo a iniciativas 
ligadas às áreas de educação e geração de emprego e renda.
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decisões sistêmicas
Desde 2006, a estrutura da liderança está apoiada no modelo matricial, com unidades de negócio e prestadoras 
de serviços (uns e pss), assegurando assim a proatividade, interdependência e cooperação entre as áreas e 
definindo claramente as responsabilidades pelos resultados. além disso, o exercício da liderança apóia-se na 
estrutura de comitês, subcomitês e grupos de trabalho que auxiliam esse processo, o que assegura o aspecto 
multidisciplinar, o alinhamento estratégico, a coerência de decisões e a proteção dos interesses das partes 
Interessadas (pIs) – colaboradores, fornecedores, clientes, acionistas e sociedade.

O compromisso com a 
sustentabilidade começa 
nas práticas de governança 
adotadas pela Suzano.

Mudanças Culturais
na suzano, a análise das necessidades de mudanças culturais é feita pelo comitê modelo de Gestão, utilizando 
as seguintes ferramentas: seis sigma, programa alta performance executiva (pap ), modelo de excelência 
da Gestão® (meG), Identidade, Inovação, Project Management Institute (pmI), Economic Value Added (eva) 
e  prática de Feedback. a diversidade de idéias, culturas e pensamentos é disseminada por meio de práticas  
alinhadas aos princípios dos pactos internacionais que promovem os direitos humanos e a diversidade dos 
quais a empresa é signatária. 

a valorização do capital humano tem sido uma das prioridades estratégicas da suzano papel e celulose. 
todos os líderes são avaliados anualmente pelo modelo de competências, constante no processo de 
Gestão do Desempenho (pGD) e pelos resultados do programa alta performance. o processo de avaliação 
de competência dos líderes atuais resulta na elaboração do programa de Desenvolvimento Individual 
(pDI), realizado entre o líder e seu superior imediato. esse programa é considerado o principal guia para o 
desenvolvimento da liderança.

o aprendizado é outra forma de consolidar a cultura da excelência. na suzano, ele é promovido por meio de 
sistemáticas de avaliação e melhoria da gestão que inter-relacionam as práticas e promovem a cooperação 
entre as áreas da empresa, tais como: GrI  (Global Reporting Initiatives) ethos; análises do mercado de 
capitais; satisfação do cliente Interno; modelo de Gestão (aapnQ); pesquisa de satisfação da comunidade; 
pesquisa de clima organizacional; pesquisa de satisfação de clientes; estrutura de comitês; auditorias; 
adoção de normas e códigos voluntários; apoio de consultorias especializadas; Benchmarking e análise do 
Desempenho da organização.

Para crescer sem abrir mão da sustentabilidade, a Suzano Papel 
e Celulose investe com rigor em pesquisa e desenvolvimento.
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Para identificar futuros líderes, a 
Suzano aposta  em modelos sistêmicos, 
como, por exemplo, o Programa Seis 
Sigma que prepara os líderes para gerir 
com base em fatos e dados.

desempenho conectado com sustentabilidade
todo o processo de gestão da suzano é baseado no triple bottom 
line, que respeita o equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e 
econômico. as áreas da empresa assumem esse papel, de acordo com 
a metodologia Key Performance Indicators (KpI). esses indicadores 
são desdobrados a partir dos requisitos de desempenho da suzano 
Holding e se dividem  em níveis estratégicos, táticos e operacionais. a 
análise é feita por meio de duas principais dimensões:

•	 Monitoramento: análise de vários agrupamentos de 
indicadores, KpIs, por nível 0, processo/Área, sIG, plre , pap , 
de forma preventiva – mensal, bimestral, semestral e anual – 
conforme a instância de análise.

a análise da eficácia do alcance das estratégias é avaliada 
mensalmente pela Diretoria por meio de um conjunto de indicadores 
alinhados e integrados aos requisitos estratégicos da suzano papel e 
celulose. as avaliações resultam nos relatórios da administração e de 
sustentabilidade.

•		 Aprendizado: análise dos pareceres dos relatórios de 
avaliação, de auditorias e de pesquisas produzidas no sistema 
de aprendizado, que incluem informações de desempenho.

Todos os líderes da Organização participam de programas de 
avaliação que promovem o aprendizado e o desenvolvimento.

Alta	Administração

Direção
Diretor-Presidente e
Diretores Executivos

ESTRUTURA	
ORGANIZACIONAL

un florestal

Comitê	A

SubCom	A1 SubCom	B1

Comitê B

Comitê C

GTC

GT BGT	A

un celulose un papel

ps finanças

relações 
Institucionais

ps operações

ps recursos  
Humanos

ps planejamento 
assuntos corporaivos

sustentabilidade e 
estratégia

Gestão

auditoria

conselho de administração (ca) 9 
membros (3 independentes*)

Diretor-presidente
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Visão de futuro é expressa no dia-a-dia 
o ciclo de planejamento estratégico da suzano seguiu a metodologia do Balanced Scorecard (Bsc ) na 
formulação e disseminação de sua estratégia até o ano de 2004. em 2006, a metodologia foi aprimorada em  
uma nova sistemática de planejamento estratégico, fundamentada na metodologia da Gestão Baseada em 
valor (GBv), orientada para a obtenção de resultados econômicos, sociais e ambientais (triple bottom line). 
este modelo baseado em valores é o que existe de mais alinhado ao modelo de excelência da Gestão® (meG).

o planejamento estratégico na suzano tem um ciclo anual que começa na aprovação, pelo conselho de 
administração, de um conjunto de orientações que definem as diretrizes gerais para a companhia.

a partir dessas orientações, o planejamento estratégico começa a ser concebido: são construídos amplos 
cenários a partir da avaliação do ambiente interno e externo, dos riscos e oportunidades, envolvendo 
também questões relacionadas à sustentabilidade e analisadas as opções estratégicas de crescimento.

Definidas as estratégias, são elaborados planos plurianuais (longo prazo), gerando uma lista das ações 
e projetos a serem implementados em médio prazo e formuladas as diretrizes para o orçamento do ano 
seguinte (curto prazo).

Depois de alinhar as ações de curto prazo aos objetivos de médio e longo prazo, são estabelecidas as 
metas para a corporação e para as áreas da empresa. essas metas servirão de referência para os gestores 
acompanharem a execução da estratégia e avaliar o desempenho de suas áreas.
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Atenção às expectativas do mercado
com a criação da unidade de negócio celulose (unc) e da unidade de 
negócio papel (unp), dentro de um modelo matricial, a suzano teve 
como objetivo atender melhor às expectativas dos mercados em que atua.

Desde então, adota uma estratégia inédita no setor de papel 
para identificar os clientes-alvo, classificando-os em três grupos. 
essa estrutura diferenciada permite conhecer melhor o cliente, 
possibilitando uma gestão mais eficaz da carteira e a oferta 
adequada de pacotes de serviços. os critérios utilizados incluem o 
potencial do cliente, volume de compra, participação no volume 
total de compra do cliente e saúde financeira. para o setor de 
celulose, a carteira atual está dividida em grupos, de acordo com 

características como volume e freqüência de compras e tipo de 
relação comercial.

a divulgação dos produtos e marcas e as ações de melhoria para os 
clientes são de responsabilidade das áreas de Marketing e incluem 
anúncios em revistas especializadas, encontros com clientes (Business 
Meeting), o prêmio max feffer, relacionamento com especificadores 
(agências de propaganda e designers), presença em feiras e eventos do 
setor, ações cooperadas com clientes, matérias promocionais, assessoria 
de imprensa, website, revista Idéia – suzano e programa de visitas nas 
unidades. a imagem da suzano é avaliada por meio da pesquisa de 
valorização das marcas.

Planejar o futuro com 
responsabilidade e, ao 
mesmo tempo, senso de 
oportunidade, é o desafio das 
grandes organizações.
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proximidade garante relações duradouras
a empresa possui diversos canais de integração com clientes para 
garantir o estabelecimento de relações duradouras e de qualidade. para 
manter o padrão de excelência nesse relacionamento, é fundamental 
promover um diálogo constante, ouvindo o que os clientes têm a dizer, 
identificando expectativas e recebendo sugestões.

o  controle do tratamento das manifestações dos clientes foi  
informatizado por meio do registro e acompanhamento das fichas de 
ocorrências. em 2007, o novo software de suporte ao cliente passou 
a ser utilizado para controlar prazos, datas e pendências das áreas 
envolvidas na análise e solução das reclamações, tendo sido integrado 
ao portal da suzano, sap e Optivision. além disso, as áreas de interface 
– crédito, logística, Qualidade e produção – foram integradas ao 
processo para tornar o tratamento  eficaz e, principalmente, rastreável.

a área de planejamento e Demanda das uns é responsável por 
garantir que os compromissos com os clientes sejam atendidos. uma 
de suas principais responsabilidades é integrar a programação das 
vendas, controle dos estoques, produção, logística e entrega. para o 
papel, desenvolveu-se a ferramenta Xplan (sistema de planejamento 
e Demanda). no caso da celulose, em 2007, foi desenvolvido um 

software integrador de todos os processos (logística, produção, vendas e 
planejamento), o Speed Pulp.

o nível de satisfação do cliente é avaliado por meio de pesquisas 
realizadas a cada dois anos, por um instituto independente. os critérios 
estudados nas pesquisas de satisfação do cliente incluem: avaliar os 
serviços prestados, conhecer a satisfação global, identificar os principais 
pontos de insatisfação e obter recomendações de melhoria.

a consulta sistemática do grau de satisfação com os clientes é realizada 
por meio das seguintes ferramentas:

•	 reuniões mensais de análise crítica para avaliar as ocorrências 
de reclamações

•	 análise da compilação dos resultados consolidados
•	 análise dos resultados da pesquisa de satisfação com clientes 
•	 a política comercial da unp, de forma inédita no setor, 

proporciona estruturas de preços e serviços para cada tipo de 
cliente e aqueles que já participaram do primeiro ciclo tiveram 
a oportunidade de contribuir na sua revisão.

A Suzano adota uma estratégia que permite conhecer melhor o 
cliente e oferecer pacotes que atendam às suas necessidades.

Embarque de celulose Suzano Pulp, para 
exportação em Portocel, Barra de Riacho (ES).
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diálogo e responsabilidade Social Corporativa são diferenciais 
responsabilidade socioambiental é uma forma de gestão baseada em uma relação ética e transparente com 
todos os públicos e no desenvolvimento sustentável da sociedade. por isso, a suzano realiza pesquisas e 
contatos diretos com a comunidade para identificar as necessidades e expectativas de cada região onde está 
presente. em 2007, foi revisado o plano Diretor de relações com a comunidade que passou a abordar com 
mais intensidade as áreas de geração de renda, educação e meio ambiente.

educação
a suzano mantém e apóia projetos voltados à educação formal, educação ambiental, alfabetização de adultos, 
formação de jovens para o mercado de trabalho, promoção cultural, assistência à infância e saúde preventiva.

Dentre os projetos voltados para essa dimensão se destacam: projeto educação, Bolsa de estudo, escola 
formare, Bibliotecas comunitárias, sementeira, parceiros da educação, associação Golfinho, comunidade 
saudável, orquestra sinfonia, coral emcantando e o programa de recuperação de escolas rurais.

A Suzano Papel e Celulose investe em capital humano, 
intelectual e financeiro nas comunidades do entorno das 
suas unidades industriais e florestais. 

Geração de renda
a suzano também busca proporcionar alternativas para as comunidades por meio de programas voltados 
à geração de renda e formação profissional, que contribuem para o desenvolvimento regional. entre eles, 
destacam-se: comunidade produtiva, apicultura, projeto comunidade, fruticultura e o fomento florestal.

Para proporcionar 
alternativas de renda 
para as comunidades, 
a Suzano desenvolve 
programas voltados à 
geração de renda, como 
o Fruticultura.
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Meio Ambiente
a preservação dos recursos naturais e a educação ambiental estão 
refletidas em várias das atividades que a suzano desenvolve em suas 
áreas de influência. para reforçar o seu compromisso, promove  projetos 
como o trilhas ecológicas. o aperfeiçoamento dos métodos de gestão 
e de manejo florestal, bem como a qualificação dos recursos humanos 
próprios ou de terceiros, resulta na conquista de certificações como a 
Iso 14001 e o selo fsc – Forest Stewardship Council.

nas áreas de plantio, realiza o manejo florestal utilizando tecnologias e 
práticas de gestão capazes de conciliar o cultivo econômico do eucalipto 
com a conservação dos recursos naturais, a preservação ambiental e o 
respeito às comunidades, beneficiadas pelo dinamismo econômico e pela 
diversificação das oportunidades de trabalho.

efeito estufa
umas das principais causas das mudanças climáticas é o agravamento do “efeito estufa”, provocado pelo aumento gradativo da concentração na 
atmosfera de gases resultantes da queima de combustíveis fósseis, principalmente do carbono, que retêm o calor das radiações solares. florestas 
em formação absorvem carbono, seqüestrando-o da atmosfera. esse fato foi reconhecido pelo painel Intergovernamental de mudanças climáticas 
(Ipcc) da onu. mediante o uso de equipamentos modernos, a suzano busca reduzir o consumo de combustíveis fósseis nas  operações e nas áreas 
florestais da empresa. a suzano é a primeira empresa com 100% das florestas plantadas de eucaliptos no mundo a ser relacionada pela Chicago 
Climate Exchange (ccX), entidade organizada em bases semelhantes a uma bolsa de mercadorias e futuros, para negociar créditos de carbono. 
também participa do Carbon Disclosure Project (cpD), iniciativa que reúne as empresas que voluntariamente buscam reduzir as emissões de gases.

diálogos sociais
em busca de uma relação transparente com as comunidades próximas às áreas de operação, a empresa 
mantém canais de comunicação para esclarecer dúvidas e receber sugestões. no suzano responde, o 
contato pode ser feito por e-mail ou telefone (suzanoresponde@suzano.com.br/ 0800-7747440). a 
análise das perguntas ajuda a empresa a aprimorar o relacionamento e a direcionar o planejamento 
ambiental e social. 

os fóruns regionais, reuniões com organizações e lideranças comunitárias e representantes do poder 
público, contribuem para identificar formas de participação do desenvolvimento local. a suzano também 
participa da vida das comunidades por meio de parcerias institucionais. a idéia é a empresa se engajar 
em fóruns da sociedade civil, juntamente com outras organizações da comunidade e contribuir para 
encontrar caminhos para o desenvolvimento local.

o tratamento das questões socioambientais se concretiza por meio do Grupo de trabalho sistema de 
avaliação da legislação ambiental – Gt sala, que utiliza o software legis ambiental para a análise 
da legislação vigente. as pendências legais e regulamentares ou eventuais sanções na suzano são 
tratadas utilizando como referência o compromisso formal escrito nas políticas corporativas de observar 
integralmente a legislação e subscrever normas e códigos voluntários, enfatizando a prevenção.

a participação de colaboradores em fóruns de fomento da sustentabilidade é estimulada pela empresa. 
são exemplos dessa afirmativa: presidência mundial do comitê de elaboração da Iso 26000 – 
responsabilidade social, representação junto à Iso 14001 e à Iso 9001 e participação nos conselhos do 
fsc Brasil e do fsc Internacional e do World Business Council for Sustainable Development (WBcsD).

uma das técnicas é o plantio em mosaico, que divide a área plantada 
em partes menores, intercaladas por vegetação nativa, formando 
corredores ecológicos para que a flora seja mantida e a fauna possa 
circular livremente. as áreas de preservação que a empresa mantém 
incluem reservas de mata atlântica  de cerrado, ecossistemas 
reconhecidos internacionalmente como prioritários para a conservação 
por sua biodiversidade e por abrigarem espécies endêmicas ameaçadas 
de extinção.

uma das prioridades em sustentabilidade é a racionalização do uso de 
recursos naturais em nossos processos produtivos, aumentando sua 
eficiência com maior reaproveitamento da água e do solo e diminuição 
do consumo de energia.

Racionalizar o uso dos recursos naturais, aumentando a 
eficiência dos processos produtivos, é uma das iniciativas da 
política de sustentabilidade da Suzano.
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Ética e cidadania
Diversas iniciativas reforçam o compromisso da suzano com o fortalecimento da sociedade, assim como o 
apoio ao desenvolvimento de um mundo mais justo e ético. signatária do pacto Global das nações unidas, 
segundo o qual empresas do mundo se comprometem a alinhar suas operações de acordo com os dez princípios 
universais nas áreas de Direitos Humanos, Direitos do trabalho, proteção ambiental e anticorrupção, também é 
membro-fundadora do comitê nacional do pacto Global e uma das duas únicas empresas brasileiras a integrar 
o conselho mundial; signatária das iniciativas do Instituto ethos contra o trabalho escravo e pela erradicação do 
trabalho Infantil, além do pacto empresarial pela Integridade e contra a corrupção.

como reconhecimento por suas práticas socioambientais a suzano ganhou, pelo quinto ano consecutivo 
(2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), o Guia exame de sustentabilidade, classificando-se entre as 20 
empresas-modelo. além disso, participou do Índice de sustentabilidade empresarial (Ise) da Bovespa, nos 
últimos três anos.

Segurança, atualização e estímulo à circulação de informações.

informação como ativo da organização
a necessidade de gerenciamento das informações estratégicas, que devem apoiar a gestão da suzano, 
são identificadas por meio de várias ferramentas, com destaque para ciclo de planejamento estratégico e 
melhoria contínua de sistemas de tecnologia da Informação.

para manter-se informada e atualizada tecnologicamente, utiliza o plano Bienal de Benchmarking para 
definir melhores práticas, além da participação em fóruns de tecnologia nacionais e internacionais, da 
participação de profissionais de tI nas reuniões de divulgação pelos fornecedores de tecnologia de novos 
produtos e soluções.

além de se preocupar com segurança e atualização, a suzano procura facilitar a circulação de informações, 
de modo a criar um ambiente transparente e de construção de conhecimento. 

a disseminação de informações também é realizada pela área de comunicação corporativa, que utiliza 
canais de comunicação presenciais, eletrônicos e impressos para falar com o público interno.  como 
destaque desses canais, temos o Bate-papo com o presidente , um canal eletrônico pelo qual o presidente se 
comunica com todos os níveis da organização.

as diretrizes referentes à proteção das informações estão previstas no manual da segurança da Informação, 
que enumera políticas para garantia de confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados.
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Plantio em mosaico 
permite que a vegetação 
nativa seja preservada 
e a fauna possa circular 
livremente.
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Ativos intangíveis
a suzano investe fortemente no 
desenvolvimento de seu capital intelectual. 
sua atuação nessa área é considerada 
pioneira. em 2004, foi a primeira empresa 
brasileira a publicar um balanço dos ativos 
intangíveis em seu relatório anual.

Hoje, os principais ativos intangíveis são 
identificados no ciclo de planejamento 
estratégico por meio da análise de 
fatores de diferenciação para elaboração 
das estratégias de crescimento e 
são classificados conforme padrão 
demonstrado na tabela ao lado.

Tipo Ativo intangível
Humano: conhecimento dos 
Colaboradores

Gestão de pessoas e equipes

Conhecimento gerado pela força de trabalho

relacionamento: valor do 
relacionamento e conhecimento dos 
clientes e partes interessadas

relacionamento com clientes e mercados

relacionamento com o mercado de capitais

Marcas e imagem corporativa

estrutural: conhecimento retido 
na Organização e que pode ser 
reproduzido e compartilhado

Gestão da inovação, tecnologia e novos produtos

Gestão de processos, produtos e serviços

Gestão da estratégia

Modelo de gestão baseado no MeG da fNQ

Certificados em Normas e Códigos Voluntários de gestão

reestruturação societária e organizacional

estudo de dados comparativos
uma das principais metas da suzano é estar entre as duas maiores e mais rentáveis empresas brasileiras do setor até 2015. para alcançar esse 
objetivo, a gestão da informação e do conhecimento é vista como prioritária. por isso, o processo de identificação de fontes e informações 
relevantes e o levantamento de indicadores de outras empresas, que devem balizar estudos comparativos, são tratados como ações 
estratégicas. De acordo com o tipo de informação a ser comparada, são utilizados:

•	Resultados: avaliação do modelo de Gestão, avaliações de pesquisas, adoção de normas e códigos   
          voluntários

•	Produto/Processo: processo de benchmarking 

todas as informações comparativas de resultados são analisadas para garantir a compatibilidade com os 
cálculos aplicados, como forma de preservar a eficácia do trabalho. Já as informações comparativas aplicadas 
aos processos e produtos são analisadas priorizando os aspectos relacionados com objetivos estratégicos, 
questões-chave e planos de ação.

a utilização das informações resultou em inovações e melhorias que foram integradas aos objetivos estratégicos, 
como, por exemplo, a implantação do orçamento matricial, a estrutura do rH de alta performance e o 
lançamento do produto super 6 premium.

Ao disseminar a 
informação, a Suzano 
estimula a produção 
do  conhecimento  
corporativo. 
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Transversalidade gera autonomia e aprendizado
a área de recursos Humanos ocupa um papel importante no modelo de gestão e está estruturada em três 
sub-áreas: expertise, parceiros de negócio e centro de serviços de rH. a Diretoria de recursos Humanos funciona 
como uma alavanca estratégica para contribuir na obtenção de melhores resultados. os princípios norteadores 
da seleção e contratação são: valores e cultura suzano, políticas do sistema Integrado de Gestão, requisitos 
normativos, estratégias de pessoal e modelo de competências.

o desenvolvimento de profissionais é uma das principais práticas corporativas da suzano. nesse sentido, 
a prioridade é dada ao recrutamento interno. o estímulo à auto-indicação de colaboradores é um meio 
fundamental de promover o desenvolvimento do capital humano, considerado uma das principais 
vantagens competitivas da empresa. os processos de seleção e contratação são potencializados por meio 
dos programas de trainees, estagiários e treinandos.

ao ingressar na suzano, os novos colaboradores participam de um programa de integração com duração de 
8 a 20 horas, dependendo da unidade. para a suzano, a transparência na comunicação é indispensável para 
o desenvolvimento de um ambiente que privilegie o espírito de cooperação.

além da estrutura matricial, a empresa utiliza outras sistemáticas que agilizam a comunicação com os 
colaboradores, como o portal corporativo, painéis de gestão à vista, publicações e outros, com destaque para 
a Diálogo aberto (reuniões informais entre a diretoria e grupos de colaboradores), o rH responde (central 
de atendimento para sanar dúvidas e dar orientações sobre os processos de rH, via e-mail ou telefone) e 
encontros corporativos (reuniões entre a diretoria e os colaboradores para apresentação dos resultados e das 
estratégias e metas da empresa).

o desempenho dos colaboradores, alinhado às estratégias da suzano, é gerenciado por meio do processo de 
Gestão do Desempenho anual, em quatro etapas: mapeamento de competências, avaliação de desempenho, 
reunião de feedback e programa de Desenvolvimento Individual (pDI). a avaliação do desempenho das 
equipes é realizada por meio da análise do alcance de metas coletivas de área – incluídas no programa de 
participação nos lucros e resultados (plre ), e do programa alta performance executiva (pap). 

o sistema de remuneração é atualizado anualmente, com base em pesquisas de práticas salariais realizadas 
com o mercado. existem ainda outros programas de valorização dos colaboradores, como Homenagem 
por tempo de empresa, reconhecimento e o click -  criatividade e Inovação, que premia idéias inovadoras 
apresentadas pelos colaboradores para melhorias dos processos.
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A Suzano entende que os ativos intangíveis representam 
sua real diferenciação no mercado, gerando conhecimento, 
competitividade e rentabilidade.

Durante o ciclo de planejamento estratégico são definidos os principais fatores de diferenciação para a execução 
das estratégias de crescimento e rentabilidade, competitividade e sustentabilidade. a manutenção e proteção 
de ativos intangíveis são realizadas por meio de diversas sistemáticas, como portal de projetos corporativos 
(sistema de Gerenciamento estratégico orientado para resultado – sIGeor), registro e manutenção de patentes 
e marcas, auditorias externas, sistema de proteção e acesso ao banco de dados de clientes e acervo e padrões de 
trabalho, entre outros.

para desenvolver e preservar o conhecimento foram desenvolvidos o módulo de Documentação on-line e o 
software de Gestão do conhecimento.
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Cotidiano promove qualidade de vida
além de se preocupar com o desenvolvimento contínuo, pessoal e 
profissional, de seus colaboradores, a suzano também tem como 
prioridade a qualidade de vida, dentro e fora da organização.

para isso, criou o programa de Qualidade de vida, baseado em quatro 
pilares: cultura e lazer, saúde, relacionamento e mente. o objetivo 
é estimular ações que proporcionem melhorias na vida pessoal e no 
ambiente familiar dos colaboradores, além de servir como suporte para 
o clima organizacional. entre as iniciativas do programa da Qualidade de 
vida destacam-se: o programa peso amigo, para o controle de obesidade, 
Grupo de corrida e caminhada, convênios com academias de Ginástica, 
orientação nutricional e palestras temáticas que abordam desde 
questões voltadas para o controle orçamentário até a saúde do homem.

conscientizar os colaboradores sobre a importância da prevenção é 
fundamental para garantir um bom ambiente de trabalho. esse tema é 
tratado no programa acidente zero (paz ), que promove a melhoria da 
saúde, a segurança e o bem-estar dos colaboradores e prestadores de 
serviços. nele, está incluso o sistema de Gestão de segurança e saúde 
ocupacional (sso), que possui times de Determinação de riscos 

Capital humano deve ser potencializado
a identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento dos colaboradores é feita por meio do alinhamento entre as diretrizes estratégicas, as 
necessidades das áreas e o plano de Desenvolvimento Individual (pDI).

um dos principais valores da suzano é a consolidação de uma gestão de classe mundial. para que isso ocorra, a empresa busca incentivar a cultura da 
excelência por meio dos temas: modelo de excelência da Gestão® - meG (modelo da fnQ), excelência operacional (seis sigma), o sistema Integrado da 
Gestão (sIG), Gerenciamento de projetos (Project Management Institute – pmI) e a educação continuada (pós-Graduação).

a suzano ainda conta com outros programas diferenciados para potencializar o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, como o programa de 
Gestão de potenciais e sucessão, Team Building, curso de especialização em celulose e papel e curso técnico em celulose e papel e mBa.

Agilidade, alto desempenho e espaço para o aprendizado.

Uma política de RH bem 
estruturada permite o 
desenvolvimento dos 
colaboradores.

(tDrs), formados por colaboradores, para identificar e minimizar os 
riscos e evitar acidentes.

ainda dentro do contexto saúde e segurança, a suzano oferece aos 
colaboradores a oportunidade de participação em programas de 
promoção de saúde, como ginástica laboral, campanhas de vacinação e 
de saúde, check-ups, entre outros. para identificar demandas e fatores 
que afetam o bem-estar dos colaboradores, algumas ferramentas de 
comunicação como o Bate-papo com o presidente, o Diálogo aberto, a 
ouvidoria e as entrevistas de desligamento são fundamentais.

a avaliação do grau de satisfação e de motivação dos colaboradores 
é realizada por meio da pesquisa de clima organizacional, que ocorre 
anualmente e utiliza a metodologia Hay Group. esse processo permite 
direcionar as ações, visando à melhoria contínua do ambiente de trabalho.

como principais benefícios e serviços oferecidos aos colaboradores, 
podemos citar assistência médica, previdência privada, seguro de 
vida em grupo, alimentação, auxílio-creche, transporte, empréstimos 
emergenciais, estímulo ao desempenho escolar dos filhos de 
colaboradores por meio do programa estudar é crescer, entre outros.
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Gestão por processos
a gestão por processos da suzano é realizada desde a implantação 
do sistema Integrado de Gestão (sIG), em 1999, cujo objetivo é 
integrar os requisitos das normas Iso 9001:2000 (qualidade), Iso 
14001:2004 (meio ambiente), oHsas 18001:1999 (segurança e 
saúde ocupacional) e sa 8000:2001 (responsabilidade interna no 
local de trabalho). além disso, todas as atividades relevantes estão 
documentadas no módulo de Documentação.

os processos principais e de apoio procuram assegurar o pleno 
atendimento das necessidades dos clientes e do negócio, definidas 
na estratégia. os controles e a alocação de recursos são voltados para 
atividades que agregam valor ao negócio, enquanto sua eficiência e 
eficácia são controladas por meio de indicadores.

a sistemática de projeto de novos processos ou de sua otimização 
envolvendo atividades de produção ou atividades de serviços, inclui 

relacionamento com fornecedores
a suzano definiu o relacionamento com sua cadeia de fornecedores como ponto estratégico para 
atingir seus objetivos. para isso, procura manter relações de longo prazo com os fornecedores, gerar 
oportunidades de negócio, assegurar metas de desempenho mútuas e disseminar suas práticas de 
sustentabilidade e conduta.

anualmente, são avaliados não apenas os aspectos técnicos e comerciais, mas também o nível de 
aderência dos parceiros a essas práticas. como forma de reconhecimento, a suzano realiza anualmente 
o prêmio fornecedores suzano, além de um plano anual de auditorias, treinamentos integrados para 
terceiros nas unidades Industriais e florestais, entre outras iniciativas.

Os requisitos dos processos procuram assegurar  o pleno 
atendimento das necessidades dos clientes e do negócio.

Gestão econômica e financeira
a gestão financeira da suzano, cujo objetivo é alcançar a sustentabilidade econômica, está baseada nas 
orientações estratégicas estabelecidas no ciclo de planejamento estratégico.

a suzano passou a adotar, em 2006, o Economic Value Added (eva) como sua principal métrica de criação 
de valor econômico. Já em 2007, foi utilizado o lucro econômico, que é uma proxy da métrica eva . 
em 2008, a companhia passou a utilizar o Delta eva, que é a diferença de eva entre dois anos, o que 
demonstra o valor adicional gerado em cada ano.

os recursos financeiros necessários para atender às necessidades operacionais são definidos com 
base no horizonte de liquidez. as premissas utilizadas para essa definição são alinhadas às análises 
macroeconômicas e mercadológicas, definidas no ciclo de planejamento estratégico, assim como 
informações de consultoria externa e de órgãos governamentais, como o Banco central.

ao longo do ano, os investimentos passam por um processo de análise e aprovação que segue um fluxo 
estruturado, incluindo a identificação, avaliação, priorização e aprovação pelo comitê de Investimentos, 
o que garante a otimização de sua aplicação na empresa. por meio desse processo, é gerido o orçamento 
de Investimentos.

diversos padrões, como cooperação de fornecedores, cooperação da 
concorrência, da comunidade local, acompanhamento por meio do 
sistema de reuniões Hierárquicas de alinhamento e reuniões de 
comitês transversais.

as eventuais não-conformidades são registradas no programa de melhoria 
contínua (pmc) e avaliadas quanto à necessidade de implementar uma 
ação corretiva. a responsabilidade de identificar e tratar de eventuais 
não-conformidades é das próprias áreas, sendo o controle realizado 
por auditores internos. além disso, são realizadas auditorias de 
manutenção, a cada seis meses, pelos organismos certificadores.

as principais sistemáticas de análise e melhoria dos processos 
principais e de apoio são programa excelência operacional, programa 
seis sigma, reunião de análise da crítica do sIG, realização de 
Benchmarking e inovações tecnológicas.

a elaboração e a gestão do 
orçamento seguem as diretrizes 
definidas no ciclo de planejamento 
estratégico e as necessidades 
de recursos apresentadas pelas 
gerências. o orçamento anual é 
elaborado sob a coordenação da 
Diretoria financeira, no terceiro 
e quarto trimestres de cada 
ano. a suzano adotou o modelo 
de planejamento dinâmico 
Rolling Forecast para a previsão 
orçamentária. todos os valores 
orçados são corrigidos mensalmente 
para se atingir as metas. 
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Nome da empresa:

AeS eletropaulo - eletropaulo 
Metropolitana eletricidade de São 
paulo S.A.

Endereço:

rua lourenço Marques, 158   
Cep 04547-100 - São paulo (Sp)

Site:
www.eletropaulo.com.br 

Data de fundação:

7 de abril de 1899
País de origem:

Brasil
Capital:

Misto
Setor de atuação:

energia elétrica
Principal executivo:

Britaldo Soares, presidente

Composição acionária:

AeS elpa - 30,97%; União - 7,97%; Cia. 
Brasiliana de energia - 4,44%; BNDeS - 
0,44%; e free float - 56,18%

Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital aberto

Número de unidades/ 
filiais por Estado:

Atende 24 cidades da região 
Metropolitana de São paulo.

Faturamento em 2007:
r$ 11,3 bilhões (receita bruta)

Total da força de trabalho:

4.377 empregados (outubro/2008)
Histórico da premiação 
FNQ: 

finalista do pNQ 2008
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Britaldo Soares
Presidente do Grupo AES Brasil e Brasiliana,  
holding da AES Eletropaulo
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Com apenas três anos 

de aplicação do MEG e 

Finalista do PNQ 2008, a AES 

Eletropaulo tem um objetivo: 

ser a melhor distribuidora 

elétrica do Brasil.

A estratégia é de todos

O MEG foi adotado na AES Eletropaulo em 2005. Parece pouco tempo, mas foi o suficiente para 
colocar o planejamento estratégico como uma peça acessível aos seus 4.377 colaboradores.

Ser a melhor distribuidora, explica ele, é atender a diversos 
indicadores que têm reflexo direto no desempenho da empresa, em 
todos os aspectos: econômico-financeiro, técnico, social, ambiental. 
Seguir padrões de segurança, buscar economia de energia, oferecer 
um bom atendimento são garantias de satisfação dos clientes e 
menos custos desnecessários. e o modelo de gestão do negócio tem 
tudo a ver com essa trajetória. A posição de finalista do pNQ 2008 
mostra que a AeS eletropaulo está conseguindo alinhar as pessoas, 
seguir processos e atender às partes interessadas no negócio. 
“Nossos valores oferecem a direção e a meta. Mas é importante ter 
uma avaliação externa, independente, dando o reconhecimento 
pelo avanço e as sugestões para fazermos melhor. Temos um novo 
desafio para 2009”, anuncia.

A comunicação do planejamento estratégico, um dos critérios 
da excelência em gestão, tomou contornos inusitados na AeS 
eletropaulo. Do presidente ao pessoal de campo, todos os 
colaboradores passaram o mês de novembro em treinamento 
para ter absolutamente alinhada a meta da empresa: ser a 
melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. A operação 
movimentou diariamente centenas de colaboradores de várias 
áreas, em grupos multidisciplinares para facilitar a interação. 
A atividade incluiu ainda  aspectos lúdicos, que destacaram 
a importância de cada um para atingir a meta. “Quando se 
trabalha com mais de 4.300 pessoas, o objetivo precisa ser fácil 
e claro para todos”, afirma Britaldo Soares, presidente do Grupo 
AeS Brasil e Brasiliana, controladora da AeS eletropaulo.
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Governança corporativa de nível 2 
a governança da aES Eletropaulo é submetida à AES Corp. para 
apreciação e aprovação, como forma de garantir a sua integridade, 
principalmente em relação aos aspectos legais, contábeis e éticos 
adequados aos padrões mundiais. o foco é a criação de valor para as 
partes interessadas. Em 2004, a empresa comemorou sua entrada para o 
nível 2 de Governança corporativa da Bovespa, realização que faz parte 
de um processo de crescente transparência com relação a seus públicos.

o comprometimento da liderança tem um papel fundamental para o 
êxito de uma gestão baseada na excelência e a aES Eletropaulo sabe 
disso. “temos o presidente do grupo no Brasil 100% comprometido 
com as práticas de gestão. Ele é o primeiro disseminador na 
organização. a partir dele, o compromisso desce aos demais níveis de 
liderança. Quando se tem esse corpo formado, o conceito da gestão 
flui aos outros colaboradores”, explica cibele castro, vice-presidente de 
recursos Humanos da aES Brasil.

o conjunto de valores e princípios organizacionais da aES Eletropaulo 
está expresso em sua Visão, Missão, Valores, código de ética e 
conduta nos negócios e Princípios Empresariais. a cada novo ciclo do 
planejamento estratégico esse conjunto de valores é revisado.

perfil
A AeS eletropaulo distribui energia elétrica para 16,5 
milhões de habitantes, população residente em 24 
municípios da região Metropolitana de São paulo (capital 
inclusive). A área de concessão abrange 4.526 km² da 
região socioeconômica mais importante do país, com 5,5 
milhões de unidades consumidoras. em 2007, os clientes 
cativos consumiram o equivalente a 34,7% do consumo 
estadual e a 10,6% do nacional.

Maior distribuidora de energia elétrica em faturamento 
da América latina, com r$ 11,3 bilhões em 2007, a AeS 
eletropaulo possui capital aberto e nível 2 de governança 
corporativa na Bolsa de Valores de São paulo (Bovespa). 
Atua em um mercado de concessão, exclusivo e regulado 
pela Agência Nacional de energia elétrica (Aneel) por meio 
da resolução 456/2000, que aborda as responsabilidades 
da distribuidora, qualidade do fornecimento de energia, 
aspectos comerciais e direitos e deveres dos clientes.

Os líderes devem reagir rapidamente aos desafios, disseminar a 
cultura da empresa e gerenciar os colaboradores para o alcance 
das metas e de satisfação no trabalho.

a ética, um dos principais valores da empresa, transformou-se em compromisso com o Guia de Valores 
da aES – das Palavras às ações, nome interno do código de ética e conduta nos negócios - conjunto de 
normas, preceitos e recomendações que garantem maior transparência e coerência às ações do Grupo. além 
do guia, há ainda o AES Helpline, canal para dirimir dúvidas ou fazer denúncias sobre desvios de conduta, 
acompanhamento de processos e tratamento dos casos manifestados.

os potenciais líderes identificados internamente são desenvolvidos com base nas competências gerenciais 
da AES Corp. e preparados pelo Programa de desenvolvimento de Lideranças (PdL), com 50 horas de 
duração em regime de imersão. outro programa é o Emerging Leader Program, que visa desenvolver 
os líderes para a gestão de pessoas e de negócios no modelo da AES Corp.. ainda como plano de 
desenvolvimento são propostos job rotation, indicações para missões no exterior, preparação em idiomas 
e programa de educação continuada. a avaliação dos líderes é realizada anualmente pelo Sistema de 
avaliação de desempenho 360º.

o desempenho operacional e estratégico da aES Eletropaulo é avaliado por meio de uma série de eventos 
periódicos, que envolvem todos os níveis hierárquicos, constituindo um Sistema Gerencial que possibilita a 
integração e análise das informações.

Vi
SÃ

o Ser a melhor distribuidora  
de energia elétrica do Brasil.

M
iSS

Ão Satisfazer a sociedade por meio da prestação 
de serviços e soluções em energia, atuando de 
maneira segura e socialmente responsável.

Va
Lo

rE
S ■	 Segurança em primeiro lugar

■	 Agir com integridade
■	 Honrar compromissos
■	 Buscar a excelência
■	 realizar-se no trabalho
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Visões atualizadas de curto e longo prazos 
o Planejamento Estratégico tem como ponto de partida os resultados do plano Xtrategy do Grupo aES 
Brasil. Esse processo anual conta com a participação de todas as lideranças que se reportam diretamente 
ao presidente do Grupo. nele, são realizadas análises do ambiente externo e interno. o resultado permite 
realinhar a visão de longo prazo. o planejamento estratégico é desenvolvido durante o primeiro semestre do 
ano, como forma de direcionar e fortalecer o desempenho organizacional e a posição competitiva, a curto e 
longo prazos (de 1 a 5 anos).

as metodologias adotadas para apoiar a avaliação e a definição das estratégias contemplam análise dos 
ambientes externo e interno e consolidação das análises realizadas no Xtrategy, modelagem econômico-
financeira, projeção e validação de cenários, entre outras. Vale lembrar que a aES Eletropaulo trabalha num 
ambiente extremamente regulado, cujas diretrizes são emanadas pela aneel, sendo ainda acompanhada 
pela agência reguladora de Serviços de Energia de São Paulo (arsesp).

Para selecionar os indicadores de desempenho, a empresa considera os seguintes aspectos:
Visão, Missão, Valores, código de ética e conduta nos negócios e Princípios Empresariais•	
necessidades das Partes interessadas•	
Mapeamento dos Processos•	
Business Plan, Planejamento Estratégico•	

A definição dos indicadores é estabelecida por uma cadeia de valoração dentro da organização, 
constituindo um sistema de monitoramento baseado em fatos, dados e informações 
contemplados no Mapa Estratégico, que leva em conta:

relevância e pertinência do indicador•	
relação entre custos para a manutenção do indicador e sua utilização / eficiência•	
Eficácia do indicador quanto ao entendimento dos resultados obtidos face aos resultados esperados•	
Periodicidade de obtenção, de forma a garantir consistência e relevância à gestão do negócio•	

a medição abrange, além de aspectos financeiros, a satisfação de clientes e colaboradores, processos 
internos, apoio comunitário, desempenho operacional, avaliação dos fornecedores, segurança e outros.

Centro de Operações 
do Sistema: a AES 
Eletropaulo tem o menor 
índice de freqüência 
de interrupções no 
fornecimento de energia 
entre as distribuidoras 
brasileiras.

a comunicação dos planos 
é um fator importante para 
o seu sucesso. “trabalhamos 
para integrar a empresa, para 
que todos a vejam como ela 
é: horizontal, e não vertical. 
devemos ter a crença de que dá 
para fazer sempre melhor e ter a 
disciplina para fazer”, diz o diretor 
de Estratégia e Gestão, Sérgio 
Werneck.
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Trabalhamos 
fortemente 
para integrar a 
empresa, para 
que todos a 
vejam como ela é: 
horizontal, e não 
vertical.
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Todos os caminhos levam a eles  
a aES Eletropaulo atua em um mercado de concessão, exclusivo e regulado pela aneel por meio da resolução 456/2000. com base nesta 
regulamentação e visando assegurar a realização do Business Plan e do Planejamento Estratégico, a empresa segmenta o mercado e os clientes 
por grupos e tipos. ao todo, são 16,5 milhões de pessoas. os clientes corporativos, por sua vez, representam cerca de 35% do faturamento e 
seus movimentos podem afetar significativamente os resultados da empresa. “Este é o nosso esforço prioritário: elevar os índices de satisfação 
dos clientes”, afirma o presidente Britaldo Soares.

Para medir a satisfação dos clientes, avaliar a fidelidade e identificar motivos de insatisfação, existem duas pesquisas: a Pesquisa de Satisfação 
de clientes residenciais, da abradee, e a Pesquisa aneel de Satisfação do consumidor.

Meio ambiente, cultura e bem-estar social 
a aES Eletropaulo também faz a gestão socioambiental de suas 
atividades, identificando aspectos de seus produtos, processos, 
instalações e serviços que possam gerar impacto sobre os ecossistemas 
e à sociedade. Para isso, conta com o Sistema de Gestão integrado 
de Segurança e Saúde ocupacional (SGSSo) e de Gestão ambiental 
(SGa), este último em conformidade com a iSo 14001:04.

ações sociais dispõem de ações estruturadas, como o Programa 
de Eficiência Energética, pelo qual a empresa investe 0,5% do 
faturamento líquido em escolas, creches, hospitais e outras instalações. 
o Programa de regularização de Ligações em comunidades de 
baixa renda é outro projeto inovador. Ele alia a formalização no 
fornecimento de energia com a redução de perdas nas residências. 
ainda na área social, a casa de cultura e cidadania, em osasco-SP, é 
um bom exemplo do papel da empresa na comunidade, ao oferecer 
atividades circenses e meios de inclusão profissional para mães e 
crianças de regiões carentes.  “o nosso papel é transformar a realidade 
nos locais onde estamos inseridos”, define Marcia Magno, diretora de 
comunicação e responsabilidade Social.

O SPI auxilia no planejamento do setor produtivo e permite à  
AES aprimorar o nível de conhecimento dos clientes industriais.

o conselho de consumidores, integrado por representantes dos clientes, do Procon e da comissão de 
Serviços Públicos de Energia, realiza reuniões mensais de caráter consultivo, a fim de orientar, analisar 
e avaliar os serviços e a qualidade do atendimento. a aES Eletropaulo também adota os recursos de 
inteligência competitiva para a coleta de informações internas e de mercado.

como contribuição para a sociedade, a empresa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, criou o 
Sinalizador da Produção industrial (SPi), indicador econômico que mostra a tendência do nível da atividade 
industrial no Estado de São Paulo. o SPi pode antecipar ou identificar informações relevantes da conjuntura 
econômica, dada a correlação entre consumo de energia e produção industrial.

reclamações, sugestões e solicitações são recebidas por diversos canais de relacionamento, definidos de acordo 
com a estratégia empresarial e adequados às determinações legais. na prática, esses canais estão organizados 
pela segmentação de mercado, grupos e tipos de clientes, fatores geográficos e representatividade dos 
municípios. Pela característica do serviço, em várias atividades há a interação do cliente com os colaboradores 
(leitura de medidores, entrega de conta, execução de serviços na rede, entre outras). as reclamações formais 
dispõem de diversos canais, inclusive ouvidoria e assessoria de imprensa.
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Casa de Cultura e Cidadania: 
presença na comunidade.
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Busca, desenvolvimento e multiplicação 
a aES Eletropaulo vale-se de dados da abradee e aneel para reunir informações referenciais de excelência 
e de concorrência (benchmarking). Essas informações comparativas ajudam a promover a melhoria do 
desempenho global da organização. “ao adotar o benchmarking, olhamos para fora e aproveitamos 
as melhores práticas. com isso, colocamos um desafio para as áreas”, explica Wendel cota, gerente de 
Qualidade da Gestão aES Brasil. Sérgio Werneck complementa: “com o benchmarking, estabelecemos metas, 
entendemos o que está por trás daquele bom resultado e promovemos melhorias de grande impacto no 
desempenho da empresa.”

os ativos intangíveis têm papel importante em uma organização. na aES Eletropaulo, eles são 
avaliados segundo as tendências mercadológicas (novos serviços, demandas e soluções integradas), 
tecnológicas (novos equipamentos e processos) e administrativas (novos modelos de gestão e 
demandas dos recursos humanos). a política de rH tem como princípio identificar, desenvolver 
e reter os profissionais que detêm conhecimentos especializados e que dominam tecnologias 
estratégicas para o negócio. Para isso, o programa de educação continuada conta com oferta de MBa, 
mestrado, pós-graduação e cursos de especialização. 
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Ativos intangíveis na AES 
Eletropaulo

Humano (capacidade, •	
experiência, conhecimento)
Mercado (marca, clientes, •	
relacionamento) 
infra-estrutura (sistemas •	
diversos e cadastro de 
clientes)
tecnologia (P&d com foco •	
em processos e produtos)

as práticas de gestão para o desenvolvimento de novas tecnologias vêm sendo realizadas desde 1999, 
por meio do Programa de Pesquisa e desenvolvimento (P&d). as idéias são identificadas por um canal de 
comunicação na intranet, de livre acesso. os esforços de P&d são dirigidos para idéias alinhadas com os 
projetos em curso, seguindo-se assim a 12 rotas tecnológicas (veja box).

a imagem da empresa no mercado é um ativo intangível que favorece relacionamentos e facilita negócios. 
na aES Eletropaulo, a imagem é reforçada por um posicionamento baseado nos Valores da AES Corp. e na 
transparência do relacionamento com todos os seus stakeholders. Exemplo dessa postura é o relatório de 
Sustentabilidade, elaborado de acordo com os indicadores da Global Reporting Initiative (GRI), que expressa 
de maneira equilibrada o desempenho econômico-financeiro e socioambiental da distribuidora .

As 12 Rotas Tecnológicas
das idéias

Capacidade, experiência e 
conhecimento compõem 
a dimensão humana dos 
ativos intangíveis.

O planejamento estratégico é o principal instrumento para 
orientar as decisões de investimentos em ativos intangíveis.

1 Geração 
2 Gestão de ativos
3 Gestão do trabalho
4 GiS (Sistema de informações 

Georreferenciadas) 

5 Medição e Qualidade de 
Energia

6 Meio ambiente e Segurança
7 Mercado 
8 novas tecnologias 

(equipamentos, materiais e sistemas) 
9 Perdas 
10 Proteção, automação, 

Supervisão e controle
11 Serviço a clientes
12 transporte de Energia e 

transformação
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integração, cooperação e comunicação  
as pessoas são um foco importante no modelo de gestão. tanto que, na ocorrência de novas vagas na 
aES Eletropaulo, a prioridade de preenchimento é dos próprios funcionários. no processo seletivo externo, 
a área de rH utiliza network ou consultorias especializadas. Mesmo assim, há um grande envolvimento 
do requisitante. a aES Eletropaulo também recruta, por meio de entidades especializadas, profissionais 
portadores de deficiência para todas as suas vagas.

o Programa de integração aborda os valores da aES, informações institucionais, código de ética e 
Compliance, políticas de segurança, qualidade e meio ambiente e ainda plano de benefícios. “Quando a 
pessoa se localiza no mapa estratégico da empresa, ela sabe exatamente o que fazer para cumprir a missão, 
realizar a visão e fazer a prática de gestão acontecer”, diz a vice-presidente de recursos Humanos da aES 
Brasil, cibele castro. integração, cooperação e comunicação são competências prioritárias para a gestão 
de pessoas. Para tanto, o Programa de desenvolvimento de Lideranças (PdL) tem um módulo específico 
para desenvolvimento da comunicação eficaz e gestão de equipes de alto desempenho. a organização 
conta ainda com times multidisciplinares, que têm participação ativa e permanente da força de trabalho, 
aspecto indispensável ao aprendizado organizacional. “Esse é um dado importante no treinamento dos 
colaboradores: ele é dado por multiplicadores, que se deslocam do local de trabalho para promover a 
integração”, afirma cibele castro. a aES Eletropaulo utiliza multiplicadores titulares e suplentes. “os titulares 
são todos executivos, diretores ou gerentes”, acrescenta o diretor Sérgio Werneck.

O treinamento deve impactar diretamente a qualidade dos 
serviços com novas técnicas, melhoria de procedimentos, 
redução de custos e tempos de ciclo. 

o Grupo aES adota desde 2001 a avaliação de cargos por pontos 
(metodologia Hay). Essa metodologia classifica, avalia e distingue 
os cargos em níveis salariais (grades), conforme o grau de 
responsabilidade as eles atribuído. a avaliação é feita pelo modelo 
de avaliação de desempenho 360° e o resultado, discutido em 
comitês de People Review, que equalizam as avaliações e as passam 
aos colaboradores em sessões de feedback. o Sistema de avaliação 
de desempenho indica as necessidades de treinamento para os 
colaboradores de todos os níveis. Há ainda o Programa Leader Teacher, 
pelo qual os executivos repassam conhecimentos e experiências para 
grupos de colaboradores.

a saúde dos profissionais também é uma preocupação da empresa, 
que mantém procedimentos de identificação dos perigos e fatores 
de risco relacionados à saúde ocupacional, segurança e ergonomia. 
implantado em 2005, o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
ocupacional (SGSSo), com base na oHSaS 18001, é voltado totalmente 
a esse universo. o programa PcMSo, por sua vez, traz novos conceitos 
aos colaboradores, como vacinações, informativos de saúde e cursos 
de atualização para os profissionais da área de Saúde ocupacional. Há 
ainda o Programa de Ginástica Laboral, realizado em toda a empresa.

a identificação dos fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a 
motivação das pessoas é feita pela área de recursos Humanos por 
meio de três pesquisas anuais: Pesquisa anual da aES, “Melhores 
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Quando a pessoa se localiza 
no mapa estratégico 
da empresa, ela sabe 
exatamente o que fazer para 
cumprir a missão, realizar 
a visão e fazer a prática de 
gestão acontecer.
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Empresas para Você trabalhar”, 
promovida pelas revistas Exame 
e Você S/a e a Fia, e pesquisas 
internas com grupos focados.

a Pesquisa anual AES Corp., 
realizada com toda a força de 
trabalho, visa adesão aos valores 
organizacionais e comparação 
interna entre as empresas da 
aES. os resultados dão base para 
ações de melhoria, incluídas 
no Plano Estratégico. Fora do 
ambiente de trabalho, a empresa 
oferece atividades extensivas 
a familiares (festa de fim ano, 
rodeio, corrida e caminhadas de 
rua, entre outras). a companhia 
dispõe ainda do Programa de 
apoio Pessoal (PaP), que oferece 
aos empregados e seus familiares 
atendimento em questões 
sociais, jurídicas, psicológicas e 
orçamentárias.
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Mapeamento necessário  
o conjunto de características dos processos é definido pelo Mapeamento de Processos, que contempla a 
elaboração de relatórios, manuais, procedimentos, instruções, metodologias e diversos outros processos. a 
existência de padrões de trabalho mantém os principais requisitos sob controle. as melhorias e inovações 
são desenvolvidas de diversas maneiras, como percepção de não-conformidades, ações preventivas, 
Pesquisa & desenvolvimento, entre outros recursos, e as melhores práticas resultam na implantação de 
projetos pilotos. a adoção dos requisitos de diversos Sistemas de Gestão também é considerada importante 
para a melhoria do desempenho dos processos.

a aES Eletropaulo busca tornar os seus fornecedores em parceiros de negócio. Eles atuam diretamente 
nos processos da empresa e são comprometidos com os valores e diretrizes organizacionais. no caso de 
materiais e serviços, uma base sólida de fornecedores sustenta a operação. a Gestão integrada da cadeia 
de Suprimentos é o modelo que permite ter uma visão sistêmica de todos os processos relacionados a 
suprimentos e suas interfaces com outras áreas. “o parceiro representa muito para a reputação da aES 
Eletropaulo. iniciamos um projeto em que todos eles terão alguns critérios mandatórios na relação com a 
aES. Por exemplo, a erradicação do trabalho infantil, o respeito à diversidade. Estamos atuando na mudança 
da cultura”, informa cibele castro. a Gestão integrada da cadeia de Suprimentos compreende a gestão de 
fornecedores, compras e demanda/ logística.

Em termos econômico-financeiros, a aES Eletropaulo gerencia sua sustentabilidade econômica durante o ciclo 
Empresarial e o Processo de Planejamento. o modelo de projeção de longo prazo, utilizado desde 1998, possui 
dados históricos atualizados mensalmente e projetados até o ano de 2027, período de concessão da empresa. 
o modelo recebe constantes melhorias e permite monitorar o valor da empresa ao longo do tempo, simular 
opções de estrutura de capital e gestão de fluxo de caixa, avaliando riscos e cenários econômicos.

a empresa segue mensalmente um cronograma de encerramento para apuração de resultado, com destaque 
para demonstrações financeiras para a legislação brasileira (3º dia útil), para legislação norte-americana (5º dia 
útil) e geração de kPis até o 7º dia útil, com relatório das principais variações até o 9º dia útil. Essas informações 
visam atender às exigências da cVM, aneel, legislação americana Sarbanes-Oxley e disposições da Lei das 
S/a, além de outras normas do mercado de capitais. o papel dos acionistas e da administração na definição 
dos níveis esperados de desempenho econômico-financeiro ocorre por meio do conselho de administração, 
responsável pela aprovação do planejamento e das questões estratégicas da empresa.
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Fornecedores: parceiros 
que carregam a imagem 
da AES Eletropaulo.
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precisamos exigir 
excelência todos os dias. 
Não temos opção fora 
da excelência.



78 classe_mundial

re
p

or
ta

g
em

pe
rf

il

Nome da empresa:
Gerdau Aços longos S. A. – Unidade 
Gerdau Açonorte

Endereço:

rodovia Br 232, km 12,7 – Distrito 
industrial do Curado – recife (pe)

Site:
www.gerdau.com.br

Data de fundação:

Gerdau  – 1901 / Unidade Gerdau 
Açonorte – 1958

País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Principais executivos:

André B. Gerdau Johannpeter, 
diretor-presidente (CeO) da Gerdau
Claudio Gerdau Johannpeter, diretor geral 
de operações (COO) da Gerdau
Alfredo Huallem, vice-presidente 
executivo da operação de negócios da 
Aços longos Brasil

Setor de atuação:

Siderúrgico
Porte:

Grande
Número de unidades/filiais 
por Estado:

Unidade Autônoma
Faturamento 2007:

Gerdau: r$ 34,2 bilhões, dos quais 
as unidades  no Brasil responderam 
por 47% 

Total da força de trabalho:

783 colaboradores 
Número de fornecedores: 

200
Histórico da premiação 
FNQ:

finalista pNQ 2008
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paulo lins 
Consultor-técnico sênior da Gerdau e gerente-
executivo da Gerdau Açonorte até 31/10/2008
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“

Um presente para 
consolidar o futuro

A Unidade Gerdau Açonorte 

completou 50 anos de 

fundação em 2008. Nada 

melhor para comemorar este 

marco do que ser Finalista do 

PNQ, dando continuidade à 

trajetória de excelência em 

gestão na Gerdau. 

A Açonorte somou pontos à competitividade da holding capitaneada por André Gerdau 
Johannpeter, CEO da Gerdau. Agora, a empresa vai atrás do prêmio máximo.

finalista no pNQ 2008, a Gerdau Açonorte teve seu 
trabalho de excelência em gestão reconhecido pela 
fNQ e pretende igualar-se rapidamente às co-irmãs 
Gerdau Aços finos piratini e Gerdau riograndense, 
respectivamente premiadas no pNQ 2002 e 2007. 

para os executivos da empresa, o reconhecimento 
significou a confirmação de um trabalho iniciado há 107 
anos, quando foi fundada a organização.  “Certamente, o 
aspecto mais importante para a conquista desse crédito foi 
a mobilização dos cerca de 800 colaboradores da unidade, 

que realizaram um ótimo trabalho em equipe, fazendo 
da Açonorte uma empresa benchmark dentro e fora da 
Gerdau”, afirma paulo lins, gerente-executivo da unidade 
até 31 de outubro de 2008. ele anuncia a disposição da 
empresa de buscar aperfeiçoamento com o objetivo de 
conquistar o reconhecimento máximo do pNQ. 

“Ser finalista do pNQ comprova que estamos no caminho 
certo para garantir a perpetuidade do grupo por mais 
cem anos”, completa Alfredo Huallem, vice-presidente 
executivo da Aços longos Brasil.
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A siderúrgica Gerdau Açonorte está localizada no Distrito Industrial do 
Curado, em Recife (PE), e foi a primeira unidade da Gerdau construida 
fora do Rio Grande do Sul, onde está a sede da companhia. Em operação 
desde 1969, a usina tem capacidade instalada de 300 mil toneladas de 
aço e 250 mil toneladas de laminados por ano, usando sucata ferrosa 
como principal matéria-prima do processo industrial. 

A produção da unidade abastece majoritariamente as demandas das 
regiões Norte e Nordeste. Atende aos mercados da construção civil, 
indústria e agropecuária, com um mix diversificado de produtos, como 
barras, perfis, vergalhões, fio-máquina, arames, pregos, telas e treliças. 

Como vantagem competitiva, a empresa está estrategicamente situada 
na Região Metropolitana do Recife, próxima aos clientes locais, a 
outros Estados das regiões Norte e Nordeste e ao Complexo Industrial e 
Portuário de Suape.

Atualmente, a Gerdau Açonorte emprega cerca de 800 pessoas, entre 
colaboradores e prestadores de serviços. Alinhada à cultura corporativa 
do grupo, desenvolve práticas de gestão sistêmica em recursos 
humanos com o objetivo de formar profissionais conscientes da sua 
importância estratégica no negócio. 

Em 2004, a Gerdau Açonorte obteve a certificação ISO 9001:2000 
e, em 2006, a ISO 14001:2004, este último pelo Sistema de Gestão 
Ambiental, aplicável aos processos, produtos e serviços relacionados à 
atividade siderúrgica.

Gerdau
A Gerdau é líder na produção de aços longos nas Américas e líder 
mundial em aços longos especiais para a indústria automotiva. 
possui 46 mil colaboradores e tem operações nas Américas, 
europa e Ásia, as quais somam uma capacidade instalada de 26 
milhões de toneladas de aço. 

O grupo é o maior reciclador da América latina, reaproveitando 
mais de 18 milhões de toneladas de sucata anualmente. Com mais 
de 140 mil acionistas, as empresas de capital aberto da Gerdau 
estão listadas nas bolsas de valores de São paulo (Bovespa: GGBr4, 
GGBr3, GOAU4 e GOAU3), Nova York (NYSe: GNA, GGB), toronto 
(GNA) e Madri (latibex: XGGB).

Modelo de excelência promove aprendizado
A primeira experiência da Gerdau Açonorte com o Modelo 
de excelência da Gestão® foi com o programa Gerdau 
da Qualidade (pGQ), instituído em 1999 para promover 
a avaliação da gestão nas unidades do grupo com base 
nos Critérios de excelência da fNQ. equipes formadas por 
examinadores internos e externos simulavam o processo 
de avaliação do pNQ, produzindo relatórios de Avaliação 
utilizados para o processo de aprendizado organizacional. 

em 2002, a unidade candidatou-se ao prêmio da Qualidade e 
Gestão de pernambuco (pQGp), sendo reconhecida com o troféu 
prata e, em 2003 e 2005, com o troféu Ouro. A partir de 2004, 
em paralelo às avaliações baseadas no MeG, foram iniciadas 
as avaliações estruturadas do Gerdau Business System (GBS), 
que determina padrões de gestão para os macroprocessos do 
negócio baseados nas melhores práticas internas e benchmarks 
externos.  essas avaliações têm promovido um aprendizado 
acelerado e a contínua troca de experiências e soluções em 
gestão entre todas as unidades da Gerdau no mundo. em 
2008, a Açonorte candidatou-se pela primeira vez ao pNQ, 
classificando-se como finalista.
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A Gerdau Açonorte  integra 
um dos maiores grupos 
siderúrgicos do mundo.
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Avaliações estruturadas dos padrões de gestão têm promovido  
um aprendizado contínuo em todas as unidades da Gerdau.
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liderança: um ativo intangível 
Na Gerdau Açonorte, o processo de gestão de competências de liderança é realizado desde 1997. Foi nesse ano que a 
Gerdau definiu o seu Modelo de Competências, para inspirar comportamentos, orientar o desempenho dos colaboradores 
e constituir a base dos processos de Gestão de Pessoas. O Modelo também serve como instrumento de avaliação e 
desenvolvimento de lideranças. “A busca pelo autodesenvolvimento alinhada à aplicação do valor de empreendedorismo 
responsável formam uma combinação perfeita para o alcance de resultados diferenciados e de referência mundial”, destaca 
o gerente Paulo Lins.

Para promover o perfil desejado, a Açonorte estabeleceu em 2003 o Sistema de Desenvolvimento de Líderes, composto 
por programas de desenvolvimento de competências de negócio e soluções de capacitação. São incentivadas ações de 
benchmarking, programas de especialização, mestrados, doutorados, intercâmbio entre usinas e ações de coaching. Um 
Programa de Gestão de Carreira e Sucessão garante a disponibilidade das competências estratégicas, ao mesmo tempo em 
que cria oportunidades de crescimento e realização aos líderes potenciais. As decisões são tomadas de forma colegiada em 
fóruns e comitês, nos quais são definidas as ações, indicadores, metas, prazos e recursos a serem utilizados.

responsabilidade na condução dos negócios 
Os valores e diretrizes organizacionais, que promovem a cultura da excelência e direcionam a modelagem do 
sistema gerencial da organização a todas as partes interessadas, são revisados anualmente.

Os principais instrumentos que complementam os valores e diretrizes são as Políticas da Qualidade, 
Segurança e Meio Ambiente e as Diretrizes Éticas Gerdau, que estabelecem compromissos da empresa e dos 
colaboradores na interação com os diferentes públicos.

VI
SÃ

O Ser uma empresa siderúrgica global,  
entre as mais rentáveis do setor.

M
ISS

ÃO A Gerdau é uma empresa com foco em siderurgia, 
que busca satisfazer as necessidades dos clientes 
e criar valor para os acionistas, comprometida 
com a realização das pessoas e com o 
desenvolvimento sustentado da sociedade.
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■	 Cliente satisfeito
■	 Segurança total no ambiente de trabalho
■	 pessoas comprometidas e realizadas
■	 Qualidade em tudo o que faz
■	 empreendedorismo responsável
■	 integridade, crescimento e rentabilidade

O Sistema de Governança da Gerdau atende aos requisitos da legislação 
societária e aos regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), desde a abertura do capital da empresa em 1947. 
O Conselho de Administração inclui em sua composição membros 
independentes e representantes dos acionistas minoritários, todos 
eleitos em assembléias, assegurando a avaliação das necessidades das 
partes interessadas e o respeito aos interesses dos acionistas.

A empresa aderiu, de forma proativa, em 2001, ao nível 1 de 
Governança Corporativa, passando a atender aos requisitos de práticas 
diferenciadas disciplinadas pela Bovespa. 

Com freqüência trimestral são realizadas reuniões entre o Conselho de 
Administração e o Comitê Executivo Gerdau  (CEG), para apresentação 
de resultados e análise do desenvolvimento das principais estratégias 
e planos. A divulgação das informações sobre o desempenho da 
empresa para os acionistas é regulamentada pela CVM e pelo Security 
Exchange Committee.
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Acreditamos que o desenvolvimento da 
cadeia de suprimentos contribui para 
a eliminação de riscos e para o alcance 
de níveis de excelência em qualidade e 
resultados operacionais. 
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estratégias em processo integrado e participativo  
Na Gerdau, o planejamento da estratégia é conduzido em ciclos anuais, como um processo que procura 
integrar todos os níveis decisórios e envolver os principais executivos e líderes do grupo. A avaliação e a 
definição das estratégias ocorrem em três níveis: Corporação, Operação de Negócios e Processos Funcionais. 

Os executivos da Gerdau Açonorte são envolvidos em diversas etapas, que incluem instâncias de decisão da 
holding e das unidades. A Operação de Negócios realiza de forma integrada as projeções macroeconômicas 
para as variáveis mais significativas de cada mercado de atuação e de interesse, com um horizonte de cinco 
anos. A análise setorial tem como base o mapeamento das cinco forças competitivas para facilitar os fatores 
direcionadores da lucratividade no setor, incluindo a análise de níveis de concentração, tendências de preços, 
do fluxo de distribuição, disponibilidades e restrições relacionadas a matérias-primas e insumos, quantidade 
e tamanho dos competidores, a análise do desempenho financeiro relativo ao setor e comparativo entre os 
competidores.

Já a análise do ambiente competitivo é conduzida em cooperação com todas as Operações de Negócios, e 
é baseada nas variáveis mais relevantes que influenciam as tendências de crescimento, preço e na atuação 
da concorrência em cada mercado. As conclusões são alinhadas entre os principais executivos, de forma a 
promover sinergia entre as operações e identificar oportunidades de otimizar a cadeia de suprimentos.

Os indicadores e metas de desempenho são definidos para os objetivos do Mapa Estratégico e para os 
Fatores Críticos de Sucesso a eles associados. Esse primeiro nível de indicadores e metas é validado durante 

Segmentar para atender às necessidades 
Desde 2004, a Gerdau Açonorte possui a certificação ISO 9001:2000, por realizar com excelência as 
atividades de fabricação e comercialização dos seus produtos. 

O portfólio de produtos e as políticas comerciais para cada segmento são revisados periodicamente, com 
o desenvolvimento de propostas de valor para cada segmento de mercado, na forma de novos produtos, 
atendimento técnico, definição de níveis de serviço, embalagens, entre outros atributos. 

Visitas comerciais, visitas técnicas preventivas, programas de relacionamento, pesquisas e participação em feiras 
e eventos relevantes para cada segmento de mercado são algumas práticas proativas realizadas pela empresa 
para atender às necessidades e expectativas de clientes atuais e potenciais. Realizada anualmente, desde 1997, a 
pesquisa de satisfação avalia a percepção dos clientes em relação aos fatores qualidade do produto, qualidade do 
serviço de atendimento técnico, atendimento comercial, logística e condições comerciais.
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a etapa de formulação das 
estratégias nos diferentes 
níveis organizacionais. Em 
um segundo nível, são 
estabelecidos os indicadores e 
metas das áreas de produção, de 
apoio e das Células de Negócios. 

No terceiro nível, são definidos 
indicadores e metas nas
células operacionais, com 
participação dos colaboradores 
e lideranças das células. Esse 
nível é ligado ao controle dos 
processos, aos programas de 
remuneração por desempenho 
e às metas dessas células e 
pessoas. Sua consistência é 
assegurada pelos gestores.

Para monitorar a fidelidade dos 
clientes, as áreas de negócio 
fazem o acompanhamento de 
diversos relatórios e indicadores 
de vendas, que são padronizados 
e disseminados para toda a 
empresa, permitindo às áreas 
de Marketing e Vendas e 
Atendimento Técnico identificar 
oportunidades de melhoria no 
relacionamento com os clientes. 

A Gerdau Açonorte desdobra a sua 
estratégia ordenadamente para 
todos os níveis da empresa. 
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trabalhamos a gestão de maneira 
sistêmica porque acreditamos que é 
a melhor metodologia para manter 
a empresa equilibrada, coesa e 
preparada para os desafios do futuro.
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Contribuições para a sustentabilidade  
A política, as diretrizes dos investimentos e as ações do grupo 
em Responsabilidade Social são conduzidas, desde 2005, pelo 
Instituto Gerdau (IG), que possui um Comitê na Açonorte (CIG) para 
gerenciar os projetos sociais da comunidade de entorno e manter um 
relacionamento com entidades parceiras em ações de desenvolvimento 
social. Dos cerca de 30 projetos hoje mantidos pela unidade 
pernambucana, com apoio voluntário de colaboradores, 90% têm 
foco em educação pela arte, empreendedorismo e competitividade. 
“O número expressivo de voluntários atuantes reflete o grau de 
consciência e maturidade de nossos colaboradores com questões 
importantes dentro e fora do trabalho”, avalia Paulo Lins.

A Açonorte possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), certificado 
pela norma NBR ISO 14001, e divulga sua Política de Meio Ambiente 
a todos os colaboradores e terceiros, com coordenação da Comissão 
Interna do Meio Ambiente. Para avaliar produtos, processos e 
instalações, a empresa realiza o Levantamento de Aspectos e Impactos 
Ambientais, que inclui fornecedores de materiais e serviços. Esse 
levantamento é a base para o Plano de Objetivos e Metas da Usina e 
uma das entradas para o Plano Anual de Investimentos. 

Indicadores de rotina são utilizados para medição do desempenho 
ambiental, medição de consumo de recursos naturais, atendimento 
aos requisitos legais e geração de resíduos. A Gerdau Açonorte utiliza o 
Índice de Conformidade Ambiental (ICA) como principal indicador do 
SGA, baseado no Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

ti alavanca o negócio e promove a integração  
Os processos de Governança de TI viabilizam a entrega de valor nas soluções da Tecnologia da Informação para 
o negócio e mitigação dos riscos associados. A gestão de demandas atende a solicitações originadas de três 
pontos-chave: Plano Estratégico, desenvolvimento de TI e automação dos processos e melhorias dos sistemas 
existentes. Os projetos aprovados compõem um Plano de Investimentos, com horizonte de três anos.

Todo projeto é desenvolvido e gerenciado com base nos conceitos do PMI, visando atingir a máxima 
eficiência e qualidade com custos e recursos adequados. Os projetos de soluções são administrados e 
monitorados de forma contínua, em todas as suas etapas. 

As necessidades de informações comparativas são determinadas de forma colegiada nas reuniões do Comitê 
Operacional, com objetivo de otimizar recursos e aproveitar a rede de relacionamentos e conhecimentos de 
todos os gestores para uma melhor seleção de fontes e oportunidades. Um Plano de Benchmarking sintetiza 
as ações para busca de tais informações, considerando recursos necessários e responsáveis por sua obtenção. 

A Gerdau acredita que o desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento são fatores críticos de 
sucesso para um grupo em contínua expansão. O acelerado crescimento da Gerdau exige agilidade na 
formação de pessoas para assegurar o desenvolvimento das tecnologias ligadas ao processo siderúrgico. 

A Gerdau considera os critérios de atuação empresarial sustentável 
estabelecidos pela Bovespa/ Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), para avaliação de suas políticas, práticas de gestão e resultados 
relacionados à sustentabilidade e atuação responsável, assim como 
de suas Operações de Negócios. Os resultados das avaliações do 
ISE são discutidos com os responsáveis pelos macroprocessos do 
negócio (Process Owners), originando ações de adequação nas 
políticas e programas corporativos, comunicação e sensibilização de 
colaboradores. A Gerdau Açonorte atua e apóia iniciativas de cidadania 
empresarial dos governos federal, estadual e municipal. 

A Gerdau assegura a aplicação de 100% de sua renúncia fiscal e 
estimula os colaboradores a fazerem o mesmo, por meio do Fundo 
Pró-Infância dos Profissionais Gerdau. Desde o seu lançamento, o 
Fundo já destinou mais de R$ 19 milhões em recursos da holding 
e dos colaboradores – para 203 projetos sociais, beneficiando 
aproximadamente 47 milhões de crianças e adolescentes. Além desse 
projeto, apenas em 2007, a Gerdau destinou aproximadamente  
R$ 3 milhões para 170 iniciativas sociais.

O Comitê do Instituto Gerdau da Açonorte mantém um estreito 
relacionamento com parceiros da comunidade e líderes comunitários e 
analisa continuamente as necessidades da comunidade, coordenando 
ações de melhorias e novos projetos sociais. As escolas beneficiadas 
por projetos sociais da Açonorte fornecem anualmente um Relatório 
de Percepção, utilizado para aprendizado das ações desenvolvidas. 
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 A Açonorte vem contribuindo 

intensamente no suprimento 
destes especialistas. Nos 
últimos anos, vários deles 
foram transferidos para outras 
unidades industriais localizadas, 
principalmente, nos Estados 
Unidos, México e Índia.    

Novos talentos são recrutados por 
meio dos Programas de Estagiários, 
Trainees e Engenheiros de 
Capacitação Acelerada, este último 
voltado a disponibilizar profissionais 
que sejam capazes de atuar em 
qualquer país onde a Gerdau opera. 

A Gerdau acredita que o crescimento de uma empresa está 
diretamente relacionado à evolução das comunidades em que atua. 
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Saúde e Segurança orientam rotinas de trabalho 
As práticas de segurança são aprimoradas continuamente desde a 
introdução, em 1999, da metodologia de Controle de Perdas, que 
deu origem ao Sistema de Segurança Total (SST), aplicado a todas as 
áreas da Gerdau Açonorte, incluindo atividades desempenhadas por 
prestadores de serviços.

O SST está estruturado a partir da Política de Segurança e inclui 
práticas, controles e indicadores que orientam as rotinas de trabalho, 
sendo submetidas a avaliações internas mensais e auditorias internas 
e externas periódicas. Programas comportamentais, campanhas e 
ações de comunicação e capacitação em segurança são realizados 
continuamente com foco na prevenção de acidentes. 

Na Açonorte, um Comitê de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
composto por todos os gestores das áreas operacionais e 
representantes das áreas de apoio se reúne mensalmente para avaliar 
os resultados dos indicadores de desempenho e da aplicação das 
práticas de gestão do SST. Um Sistema de Gestão de Ergonomia com 
atuação de multiplicadores em todas as áreas industriais complementa 
o SST da usina. Recentemente, as práticas de segurança da empresa 
foram reforçadas com o desenvolvimento da cultura do Zero Acidente, 
que tem envolvido lideranças e colaboradores em ações contínuas de 
sensibilização e de capacitação. 

GBS, uma inovadora tecnologia de gestão 
O Projeto de Gestão por Processos foi introduzido na Gerdau em 2000, 
quando os processos Vender, Produzir e Entregar foram definidos 
como os principais do negócio. Após a condução de diversas ações 
de benchmarking em organizações de classe mundial, foi iniciada em 
2002, a prática inovadora Gerdau Business System (GBS).

Por meio do GBS é estabelecido o conjunto das melhores práticas 
para todos os processos do negócio, definindo as políticas e diretrizes 
necessárias para sua sustentabilidade. Como refinamento do GBS, 
os Comitês dos Macroprocessos e o Comitê de Excelência integram 
os líderes de todos os macroprocessos e seus representantes nas 
Operações de Negócio em todo mundo, buscando padronizar 
as melhores práticas de gestão e estimular o intercâmbio de 
conhecimentos.

O Comitê de Excelência, integrado ao Sistema de Governança 
Corporativa, também tem a responsabilidade de identificar novos 
processos críticos ou organização dos processos já existentes, de 
forma a assegurar a sustentabilidade do negócio e estruturar sua 
gestão. Atualmente estão definidos 18 Macroprocessos do Negócio, 
organizados em Processos Operacionais e de Suporte.
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Convivência saudável e qualidade de vida 
A Gerdau Açonorte reconhece a importância da qualidade de vida 
para a manutenção de um bom ambiente de trabalho, com satisfação 
e motivação a todos. Para incentivar os colaboradores a adotarem um 
estilo de vida mais saudável, o Programa Qualidade de Vida (PQV) 
contém uma série de ações preventivas, em quatro pilares de atuação: 
Saúde, Educação, Lazer e Responsabilidade Social. Os programas são 
concebidos na usina ou na corporação e as atividades são disponíveis a 
todos os colaboradores.

A identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento 
considera aspectos individuais, operacionais e estratégicos, que 
são consensados entre cada colaborador e sua liderança direta, e 
integrados por meio de Planos de Desenvolvimento Individuais (PDIs). 
Como refinamento, os líderes elaboram o Plano de Desenvolvimento 
Pessoal (PDP), que inclui seu PDI, um Plano de Desenvolvimento 
de Equipe (PDE), com ações de coaching, capacitação e desafios 
priorizados pelo próprio líder, e o Plano de Desenvolvimento de 
Sucessores (PDS), para potenciais sucessores.

Na Gerdau Açonorte, as oportunidades são oferecidas e as pessoas 
são as principais responsáveis por seu aprimoramento profissional.
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O GBS Global Assessment permite a comparação entre a situação atual das práticas e resultados entre cada processo e o modelo de referência do 
GBS. As lacunas resultantes alimentam um Plano de Ação Anual, alinhado com as prioridades estratégicas da Gerdau Açonorte. A aplicação cíclica 
do Assessment permite avaliar o grau de evolução em relação às melhores práticas e resultados da Gerdau, bem como estabelecer um processo de 
benchmarking interno. 

Aprendizados específicos para as práticas e padrões são incluídos no Gerenciamento de Melhoria e Inovação 
e no Gerenciamento da Rotina dos diferentes processos. Esses aprendizados envolvem métodos como a 
aplicação dos padrões de gerenciamento, auditorias de padrões, tratamento de falhas, reuniões de fóruns 
específicos, projetos e programas especiais. 

Na Gerdau Açonorte, as análises conduzidas nos ciclos de planejamento da estratégia contribuem para 
identificar oportunidades de melhorias nos padrões da organização, para alinhá-los às estratégias. Desde 
2001, o evento Workshop de Liderança reúne os gestores, facilitadores e especialistas da usina para tratar 
do aprendizado dos processos gerenciais. Também é estimulada a criatividade e inovação por parte das 
pessoas que compõem a força de trabalho até os níveis da operação, demandando delas participação ativa 
em revisar e propor soluções novas na sua rotina, por exemplo, por meio dos projetos Grupos de Solução de 
Problemas, 6 Sigma e Lean Tools. 

São mapeadas todas as alternativas globais de fornecimento de insumos críticos para o processo produtivo. 
Em cada setor e cadeia de fornecimento são analisados riscos, tendências e fatores críticos a partir dos quais 
são definidas estratégias, desdobradas por meio de controles, indicadores e, quando necessários, planos de 
ação para adequação das políticas de compras, estoques estratégicos e abastecimento. 

Na Gerdau Açonorte, o Projeto Vínculos contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região pela 
formação de vínculos de negócios sustentáveis com fornecedores locais, preparando-os para atender aos 
requisitos do mercado. São conduzidos treinamentos para revisão de valores e princípios, estabelecimento 
de planos e metas, redução de custos, aumento de produtividade, implantação de práticas ligadas a saúde, 
qualidade, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. Em 2008, de forma inovadora, a Gerdau 
lançou o programa Na Mão Certa, que incentiva os caminhoneiros a se tornarem agentes de mudança para o 
desenvolvimento das comunidades em que trafegam.  

Para assegurar a disponibilidade de sucata ferrosa, o mercado de Metálicos é dividido em segmentos, 
contemplando sucata de fornecedores parceiros na indústria e empresas de coleta e processamento de 

A associação da 
melhoria contínua com 
a estabilização faz dos  
processos da Açonorte 
um dos elos mais fortes 
da cadeia de valor. 

sucata. “Para a companhia, 
a reciclagem traz ganhos 
expressivos na otimização de 
processos, redução do consumo 
de energia, aumento de 
produtividade e custos 
mais competitivos”, informa 
Paulo Lins.  
Para cada segmento são 
definidas estratégias 
e características de 
relacionamento. Um Plano 
Diretor de Logística orienta o 
aprimoramento do processo 
a partir das necessidades 
industriais relacionadas ao fluxo 
de transporte,  expectativas 
de crescimento dos negócios, 
mapeamento dos processos 
existentes e objetivos estratégicos 
da empresa. Melhorias são 
realizadas no modelo de gestão 
visando ao fornecimento de 
menor custo, maior estabilidade 
e capacidade de atendimento às 
necessidades de clientes.
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Nome da empresa:

4º regimento de Carros de Combate
Endereço:

rua Amaro Souto, nº 809 – rosário do 
Sul (rS)

Site:
www.4rcc.eb.mil.br

Data de fundação:

1940
País de origem:

Brasil
Comandante no 
período 2008:

Tenente Coronel Aloísio lamim

Setor de atuação:

Defesa
Porte:

Médio
Forma de atuação:

Administração direta

Número de unidades/
filiais por Estado:

1 unidade
Total da força de trabalho:

491 militares
Histórico de premiação 
PNQ:

finalista pNQ 2008
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Tenente Coronel Aloísio lamim
Comandante do 4º RCC 

4º Regimento de Carros
de Combate do Exército



87 novembro _2008

Pela primeira vez, uma 

empresa pública é Finalista 

do PNQ. O 4º Regimento 

de Carros de Combate, 

Unidade Operacional do 

Exército Brasileiro, conseguiu 

essa façanha e pretende 

evoluir, aliando cultivo de 

lideranças, desenvolvimento 

de competências e ações 

socioambientais.

Braço forte, mão amiga

Situado na cidade de Rosário do Sul (RS), o 4º RCC está subordinado à 6ª Brigada de Infantaria Blindada, 
com sede em Santa Maria (RS), e tem como atividade-fim a Segurança Nacional. 

nas melhores práticas de gestão. A Unidade conquistou 
todos os troféus conferidos pelo prêmio Qualidade rS, do 
Bronze (2000) ao Diamante (2004), além do Troféu pQGf 
(2004), maior reconhecimento da excelência em Gestão da 
Administração pública, o Top of Quality (2006), da ordem dos 
parlamentares do Brasil, e o reconhecimento da fNQ com a 
Taça da Qualidade (2008) por seu Banco de Boas práticas. 

“Agora, ao figurar entre os finalistas do pNQ e consolidar-se 
como uma organização próxima de atingir o selo de 
empresa Classe Mundial, o 4º rCC espera contagiar a 
administração pública para a busca permanente da 
excelência em gestão”, diz o comandante do regimento, 
Tenente Coronel Aloísio lamim.

A posição de finalista no pNQ 2008 expressa o pioneirismo 
do 4º regimento de Carros de Combate (4º rCC), que, desde 
1995, vem buscando a excelência, primeiro com a adesão ao 
programa Gaúcho de Qualidade e produtividade (pGQp) e, 
depois, ao Modelo de excelência da Gestão® da fNQ. 

A amplitude da atuação do regimento é observada 
na preparação de seus militares com o manuseio dos 
carros de combate, popularmente conhecidos como 
tanques de guerra, nos armamentos e no relacionamento 
com as comunidades de entorno e o meio ambiente. 
A organização, criada em 1940, tornou-se referência 
nacional na área militar e civil, graças ao seu programa 
da Administração pela Qualidade Total (pAQT), baseado 
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Ser finalista do pNQ 2008 confere 
um novo status ao nosso regimento 
e maior responsabilidade na gestão 
da organização, e isso inclui a 
questão ambiental.
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liderança e valorização das pessoas 
Dos Critérios de excelência que norteiam o PnQ, o Tenente Coronel 
lamim destaca dois que acredita terem sido determinantes para 
consagrar o 4º rCC como Finalista: liderança e Pessoas. “sem liderança 
e valorização das pessoas não conseguiríamos motivar o nosso efetivo 
para a busca da excelência”, afirma. 

A liderança é exercida de forma transparente e objetiva, sem que isso 
signifique um desvio em relação às normas de hierarquia e disciplina, 
que constituem os valores fundamentais das instituições militares, 
assim como os demais valores estabelecidos no Planejamento 
estratégico organizacional (Peo). 

o Grupo de Controle da Qualidade (GCQ) reúne-se mensalmente com 
o intuito de avaliar e discutir o andamento do programa de gestão 
pela qualidade e as ações implementadas, bem como verificar erros e 
desvios, traçando planos de ação e de melhoria para a sua correção e 
realinhamento das metas. 

A reunião mensal da Qualidade, realizada na primeira semana de cada 
mês, é presidida pelo comandante, com a alta direção, os comandantes 
de subunidades e demais responsáveis por indicadores. Quando as 
metas não são atingidas, o responsável providencia a elaboração de 
um gráfico de ishikawa para a análise das causas e a proposição de um 
plano de ação corretivo.

na ocasião, também é designada a subunidade vencedora da 
competição Taça da Qualidade, criada com a finalidade de estimular 
e envolver todos os militares das subunidades na busca de melhores 
resultados em seus indicadores de desempenho. essas práticas, em 
consonância com a política ambiental, orientam a atuação de toda 
a organização, e permitem o exercício da liderança com foco nas 
necessidades socioambientais.

o fortalecimento da liderança se dá por meio da ferramenta 
“moralzômetro”, que permite aos comandantes avaliarem, 
diariamente, as condições psicológicas dos seus subordinados e 
o que pode influir no seu rendimento. Como conseqüência, esses 
comandantes têm a oportunidade de atuar diretamente sobre o moral 
de seus homens, procurando anular ou minimizar os fatores adversos, 
resgatando a motivação.

o desempenho da organização em relação às estratégias, planos 
de ação e principais processos é discutido e analisado na reunião 
mensal da Qualidade, que conta com a participação da direção e dos 
comandantes das Unidades Gestoras Básicas (UGB’s), por meio do 
sistema integrado de Gestão Pela excelência (siGe) que contempla o 
sistema de indicadores de desempenho da Unidade.

Para todos os indicadores de desempenho é mantido um documento 
denominado PDCA que prevê todas as ações inerentes ao Planejamento, 
execução, Avaliação e Ação Corretiva, referentes ao processo ou 
estratégia em análise, bem como ao padrão de trabalho Procedimento 
operacional Padrão (PoP), que orienta as ações corretivas. 

Organização inspira confiança e agrega valor
o 4º rCC é conhecido historicamente como “passo do 
rosário” por seu intenso relacionamento com a comunidade 
da região. formando parcerias, a Unidade contribui 
positivamente para a resolução de questões sociais, 
ambientais e comunitárias. “Cultivamos um relacionamento 
saudável com a prefeitura e os moradores do município 
de rosário e estamos dando os primeiros passos na 
conscientização das pessoas em relação aos cuidados com o 
meio ambiente”, afirma o Tenente Coronel Aloísio lamim.  

A Unidade é uma instituição nacional de caráter permanente 
e natureza jurídica, sem fins lucrativos. embora atenda aos 
preceitos ditados pelo exército Brasileiro, possui autonomia 
administrativa, com troca de comando a cada dois ou três anos. 
regido pela Constituição federal Brasileira, tem como missão: 

Contribuir com o poder de combate da 6ª Brigada  n

de infantaria Blindada em operações terrestres, 
utilizando o combate embarcado. 
Buscar a melhoria contínua nos processos  n

administrativos, por meio do gerenciamento com 
qualidade, visando eliminar erros.
integrar-se com a comunidade de rosário do Sul,   n

pois o exército, além de prover a segurança da pátria,  
agrega valor à sociedade.

entre os equipamentos utilizados pelo regimento destacam-se 
armamentos variados, viaturas blindadas como o leopard 1A1, 
e materiais de comunicação. os militares estão dispostos em 
dois círculos hierárquicos: oficiais em cargos de chefia e níveis 
estratégico e gerencial, e praças, em cargos operacionais. 
As organizações Militares (oM), por definição, não possuem 
concorrência e têm como desafio manter a atualização 
tecnológica dos materiais de emprego militar. 
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As lideranças atuam 
diretamente sobre 
o moral de seus 
homens, procurando 
anular ou minimizar 
fatores adversos e 
resgatar a motivação.
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Um dos maiores diferenciais da OM é a participação de militares 
de todos os níveis no Grupo de Controle da Qualidade (GCQ).

em sintonia com a política nacional
o Planejamento estratégico organizacional (Peo) é expedido anualmente 
e contempla um período de 3 anos. A expedição oficial do Peo tem por 
finalidade estabelecer o sentido geral dos esforços e dos meios do  
4º rCC para atingir os objetivos que capacitem a organização a cumprir 
sua missão e atingir sua Visão de Futuro. 

o Peo traduz a missão da organização, adequada a sua posição 
na estrutura básica do governo, e explica a sua razão de ser e foco 
fundamental. A estratégia militar é a arte de preparar e aplicar meios 
militares para a consecução e manutenção dos objetivos fixados pela 
política nacional. nesse contexto, a estratégia militar integra a estratégia 
nacional e subordina-se à política. sua concepção é encargo dos mais 
altos escalões da Força militar.

A matriz BAsiCo estabelece um ranking por meio de pontuação, 
sinalizando as melhores estratégias a serem adotadas pela om. Tais 
estratégias são avaliadas e definidas pela equipe do Peo, visando à 
sua implementação. na reunião realizada anualmente entre a Direção 
e o GCQ, são formuladas as estratégias utilizando-se as informações 
institucionais e aquelas coletadas junto aos militares da om, por meio das 
caixas de sugestões, acrescidas das observações derivadas das pesquisas 

de opinião. Dessa forma, participam do processo de formulação das 
estratégias todos os integrantes da om e partes interessadas.

Cada uma das estratégias organizacionais possui um indicador de 
desempenho, que, por sua vez, possui um quadro de operacionalização 
que estabelece um item indicador de Direção, meta, Controle, Verificação, 
Freqüência e Forma de medição, responsável e Avaliação.

A equipe do Peo define as metas de curto e longo prazos para suas 
estratégias, assim como os indicadores. Para cada estratégia, a equipe do 
Peo elabora um Plano de Ação com base na ferramenta 5W2H, garantindo 
a participação de todos os setores e representantes da om. o Programa 
excelência Gerencial (PeG) e o Programa de Administração pela Qualidade 
Total (PAQT) permitem um melhor emprego dos recursos alocados, de 
forma a evitar o desperdício, e a melhor definição das necessidades para 
o acompanhamento dos planos de ação. As estratégias, metas e planos 
de ação são comunicados aos responsáveis e para a força de trabalho, 
por meio da reunião mensal da Qualidade, da qual participam a direção 
e os comandantes das Unidades Gestoras Básicas (UGBs). os resultados 
que não foram plenamente atingidos, assim como os planos de ação, são 
analisados com base no diagrama de ishikawa. 
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A visão da comunidade como cliente
o mercado de atuação do regimento é definido de forma geográfica, em contraponto ao conceito 
tradicional de mercado, e é denominado, no âmbito militar, de “área de atuação”. Dentro desse contexto, a 
área de atuação da om é a cidade de rosário do sul.

A definição dos clientes do regimento atende à sua destinação constitucional, que estabelece que as 
Forças Armadas, constituídas pela marinha, exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes 
e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
da república. Destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem. Com base nisso, são identificados os segmentos de clientes: a 
comunidade de rosário do sul, a sociedade de modo geral, os dependentes dos militares da ativa, os 
militares da reserva e seus dependentes, e os pensionistas, que se valem diretamente dos serviços prestados.

mudanças na área de atuação e de clientes só ocorrem por meio de documento oficial expedido por órgãos 
de direção do escalão superior. As necessidades e expectativas dos clientes são identificadas diariamente por 
meio de protocolo e são classificadas em: normal, urgente ou urgentíssimo. 

Organização e comunidade mantêm uma relação positiva 
voltada à resolução de questões socioambientais e comunitárias. 

o regimento possui ainda uma seção de relações Públicas (rP) e um 
oficial de Comunicação social, responsáveis pelo gerenciamento do 
marketing institucional. As ferramentas utilizadas para divulgar produtos, 
serviços, marca e ações são apresentadas em informativos impressos, 
internet, exposição de materiais, participação na mídia local e formaturas 
comemorativas. A seção de rP conta com um Plano de Comunicação 
social, expedido anualmente sob a forma de documento oficial para 
orientar as práticas de gestão relativas ao marketing institucional.

na reunião mensal da Qualidade são avaliadas as Pesquisas de 
opinião, pontuadas por sugestões, reclamações e solicitações. os 
resultados dos indicadores externos são divulgados nos jornais da 
cidade. Tanto a reunião do GCQ quanto as pesquisas permitem 
identificar e avaliar os níveis de conhecimento dos clientes e mercados 
a respeito da marca e produtos da organização, bem como sua 
imagem. Além desses mecanismos, são disponibilizados caixas de 
sugestões, fax, e-mail e telefones. 

o grau de satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados é 
avaliado por meio de informações fornecidas por eles, e dizem respeito 
à satisfação do serviço executado, atendimento de saúde, entre 
outras. o cliente tem a oportunidade de demonstrar a sua insatisfação 
por meio do preenchimento da Pesquisa de opinião, disponível no 
Centro de Apoio à Família militar (CAFm). A om também se utiliza da 
Pesquisa de satisfação por Tarefas Contempladas (PsTC), realizada por 
ocasião do atendimento à solicitação de um serviço. em caso de não 
conformidade, a om rapidamente se mobiliza em torno de um novo 
plano de ação. 

Carros de combate do 4º RCC, 
em Rosário do Sul. 
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Trabalhar 
as questões 
ambientais com 
a comunidade faz 
parte das ações 
do 4ºRCC.

Meio ambiente é foco do exército
Questões ligadas ao meio ambiente também pontuam as ações do 
regimento do Passo do rosário. Parcerias com a Prefeitura e a Fundação 
Bradesco têm garantido a separação de materiais recicláveis e a 
preservação do rio santa maria.

“lidamos com carros de combate que implicam grandes volumes 
de combustível e lubrificante. Portanto, temos preocupação e 
responsabilidade em relação aos resíduos. Contamos com um sistema 
de captação de resíduos tóxicos, descarte e encaminhamento para 
empresas especializadas. Também construímos um equipamento para 
a separação do óleo, que é recolhido por empresa especializada. o fato 
de estarmos a 500 metros do leito do rio santa maria nos impõe uma 
grande responsabilidade ambiental. Todo ano, nosso efetivo participa, 
em parceria com a Fundação Bradesco, da limpeza do rio. outra de 
nossas ações é a elaboração de uma cartilha em linguagem coloquial 
alertando a população para a importância de preservação do rio”, conta 
o Tenente Coronel lamim.

A seleção de ações de preservação dos ecossistemas e conservação dos 
recursos não-renováveis, assim como a economia de recursos renováveis, 
é realizada com base no regulamento interno e dos serviços Gerais, que 
estabelece os padrões para essas atividades. A execução é realizada por 
meio de duas práticas: Promoção, em que o regimento gerencia todas as 
ações, ou em Parceria, que envolve outros órgãos da sociedade.

nesse contexto, vale destacar o Projeto lixo Zero, que promove a coleta 
seletiva do lixo e o reaproveitamento dos detritos e resíduos produzidos 
nas atividades internas. o 4º rCC é pioneiro na implantação da coleta 
seletiva no município de rosário do sul.  “separávamos o material 
no quartel, mas quando o caminhão de coleta recolhia, juntava tudo 

novamente. Conseguimos firmar contrato com a prefeitura para garantir 
a separação do lixo seco do orgânico pela empresa de recolhimento. Foi 
o primeiro passo, mas ainda não temos uma cooperativa na cidade que 
possa se beneficiar da ação. Tão logo a tenhamos, vamos fechar esse 
ciclo”, comenta o comandante.

Também são distribuídos aos clientes e fornecedores da om, cartilhas 
de preservação ambiental, com linguagem coloquial. o 4º rCC dispõe, 
ainda, do projeto soldado-Cidadão, voltado aos jovens que ingressaram 
no regimento para o serviço militar inicial (smi), mas não desejam 
seguir carreira no exército. “É feito em parceria do Comando militar do sul 
com o senai, entre outras instituições. Permite a destinação de vagas para 
o nosso efetivo em cursos de mecânica diesel e eletricista industrial, por 
exemplo”, observa lamim.

o 4º rCC é um pólo irradiador da excelência em gestão por ser a 
única organização pública da Administração Direta a obter vários 
reconhecimentos, o que caracteriza o seu alto grau de inovação.  
o eQT atua na divulgação e assessoria de diversas organizações 
militares e civis com palestras e envio de materiais sobre a implantação 
da Gestão pela Qualidade e do modelo de excelência da Gestão®, 
constantes em CD-rom denominado Kit da Qualidade. 

o regimento reconhece cidadãos que se destacam no apoio à 
organização, homenageando-os. Trata-se de um incentivo para que 
trabalhem conjuntamente com a organização, em busca de benefícios 
recíprocos. A comunidade, por sua vez, doou ao regimento o estandarte 
histórico da organização, que passou a ser conhecido como Passo 
do rosário. Tais laços pretendem internalizar valores básicos como a 
solidariedade, voluntariado e comportamento ético.
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Capital intelectual como estratégia
A disseminação do conhecimento e a aprendizagem tornaram-se rotina 
no 4º rCC e têm grande significado para a organização. “realizamos 
seminários abertos com a finalidade de compartilhar conhecimento. 
em 2008, recebemos 80 oficiais de 12 unidades para o seminário de 
melhorias Contínuas”, exemplifica o Tenente Coronel lamim.

As principais informações utilizadas pela om são subdivididas 
em informações de Pessoal, operacionais, sigilosas, logísticas e 
Administrativas. os sistemas de informação são desenvolvidos e 
atualizados de forma corporativa pelo Centro de Desenvolvimento 
de sistemas (CDs), com sede em Brasília-DF. A prática visa garantir a 
uniformidade da gestão das informações nas diversas organizações 
militares do exército Brasileiro. Contudo, o 4º rCC pode desenvolver 
sistemas de apoio ao gerenciamento de suas atividades, sob a 
responsabilidade da seção de informática. 

As necessidades de novos sistemas são identificadas nas reuniões 
mensais da Qualidade e operacionalizadas dentro da capacidade 
técnica e disponibilidade de pessoal. Um exemplo é o sistema 
integrado de Gestão Pela excelência (siGe), que digitalizou as 
práticas de gestão do regimento. A gestão das informações 
comparativas aplicadas pelo 4º rCC é referência nacional no exército 
Brasileiro, e considerada benchmark em excelência em gestão. o 
regimento também é referência para a sociedade como um todo. Conhecimento e aprendizagem são 

rotinas no ambiente do Regimento. 
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influências de todos os níveis na gestão 
A hierarquia e a disciplina, características comuns das instituições 
militares, não impedem que o 4º rCC conte com um diferencial 
importante: a participação de cabos e soldados na proposição de 
mudanças que resultem em inovação e melhorias. eles levam suas 
propostas individuais ou coletivas para o sargento, que se encarrega 
de apresentá-las ao comandante da subunidade. “esse canal 
permite, por exemplo, que a proposta elaborada por um soldado 
influencie nas decisões do comandante. isso estimula um maior 
comprometimento de todos em relação aos objetivos da Unidade”, 
reforça lamim. mesmo no caso de a proposta ser rejeitada, o 
soldado ou o grupo que a elaborou recebe feedback.

A comunicação e a cooperação são asseguradas por meio da formação 
de equipes de resolução de problemas, compostas por militares de 
diversos setores e hierarquias. Dentre os mecanismos, destacam-se 
os Grupos de inovação e melhoria. outro exemplo de cooperação é o 
esquadrão de Carros de Combate, composto de três Pelotões e uma 
seção de Comando. os pelotões são formados por aproximadamente 
16 militares de vários níveis, que trabalham em equipe sob 
comando do oficial. os cargos são preenchidos de acordo com os 
pré-requisitos, e a avaliação de desempenho dá origem ao Quadro 
de Acesso de Promoção. 

A integração de recrutas e militares, recém-egressos de cursos de 
formação ou de outras oms, é realizada por meio de capacitação, 
treinamento e desenvolvimento pessoal. A Unidade realiza avaliação 
das lideranças a cada semestre, com base no sistema de Avaliação 
de oficiais e Praças (AVAloP). A avaliação de cabos e soldados é 
realizada anualmente, quando da necessidade de promoção às 
graduações de Cabo e 3º sargento. Tem como requisitos a aptidão 
física, conceito da chefia, classificação intelectual, entre outros. o 
regimento desenvolve um programa de capacitação em seqüência, 
no qual se destaca a Capacitação Técnica e a Tática do efetivo 
Profissional, que contempla a manutenção dos conhecimentos 
técnicos e instruções não previstas, como segurança no trânsito, 
prevenção a furtos e assaltos, informática, alimentação, entre outros. 
A gestão de riscos na om obedece ao Programa de instrução militar 
e a identificação dos fatores que afetam o bem-estar e a motivação 
das pessoas é realizada em pesquisa anual de clima organizacional, 
conduzida pelo escritório da Qualidade Total. A Gestão dos Clubes 
militares colabora para a melhoria da qualidade de vida fora do 
ambiente organizacional. o Círculo militar, destinado aos oficiais, e 
o Clube dos subtenentes e sargentos possuem sede social, piscinas, 
quadras polivalentes, churrasqueiras e campo de futebol. neles, são 
promovidas atividades sociais, também abertas à comunidade.
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Os processos do 
negócio e apoio são 
gerenciados por 
meio do quadro 
“Mapa Estratégico”, 
disseminado em todas 
as áreas e a todos os 
militares da Unidade.
Da esq. para dir.: 
Tenente Coronel 
Lamim e Subtenente 
Nirion Machado. 

processos pressupõem capacitação para atuar em sistema
os processos são determinados de forma corporativa pelo Comando de operações Terrestres (CoTer) e referem-se ao cumprimento da 
missão constitucional: o preparo e o emprego da tropa para a segurança, a defesa e o desenvolvimento nacional. os processos de apoio são 
determinados pelo regimento no Peo e têm como premissa o apoio logístico e financeiro da organização. 

A identificação dos fornecedores internos é corporativa e de acordo 
com a área de atuação. A seleção dos fornecedores externos decorre 
de processos regidos por normas federais e atende à legitimidade do 
fornecedor, assistência técnica, qualidade, preço e prazo de entrega. 
As licitações em âmbito nacional, estadual e municipal garantem 
o melhor preço e a melhor qualidade conforme a lei nº 8.666. o 
processo de aquisição externo se vale de ferramentas que permitem 
acompanhar, racionalizar e ampliar a divulgação de compras e 
contratações realizadas pela organização. 

o regimento busca tornar seus fornecedores parceiros e, assim, 
reduzir custos com capacitação e desenvolvimento. eles são 
convidados para eventos educativos, conhecem o regimento e 
participam de confraternizações, além de freqüentarem cursos sobre 
conceitos de Gestão da excelência.

o orçamento do regimento é mensal e/ou trimestral. Cabe à 
direção providenciar recursos financeiros junto ao Peo para manter 
estratégias e planos. em relação aos processos principais do negócio 
- preparo e emprego -, os recursos são previamente definidos pelo 
CoTer, e os valores baseados no cadastro das organizações militares 
operacionais. A prática exercida no Almoxarifado foi reconhecida de 
excelência pela escola nacional de Administração Pública (enAP) e 
recebeu prêmio como um dos melhores Almoxarifados do País.

os processos são subdivididos em Administração, logística e 
recursos Humanos, atendem à missão Constitucional e são definidos 
pelo Comando de operações Terrestres. no meio militar significa a 
capacidade que a om adquire para atuar como um sistema, a fim 
de cumprir as missões previstas em sua base doutrinária. o nível de 
operacionalidade varia de 1 a 3. o 4º rCC encontra-se no nível 3.

no âmbito externo, as ameaças podem ser caracterizadas como 
indefinidas ou difusas, configurando um quadro de incerteza e 
imprevisibilidade. As possibilidades de emprego do regimento 
em ações de garantia da lei e da ordem, ao contrário das ligadas à 
defesa externa, não permitem a suposição de prazos ou os admitem 
muito curtos. Para isso, as om operacionais devem ser mantidas, 
permanentemente, em condições de missões.

os processos do negócio e de apoio são gerenciados com base no 
ciclo PDCA, incluindo: Cronograma do Ano de instrução, Fase de 
instrução individual Básica (FiiB) e de Qualificação (FiiQ), Período de 
Adestramento Básico (PAB) e Avançado (PAA), Capacitação Técnica e 
Tática do efetivo Profissional (CTTeP), inspeções, relatórios e Avaliação 
de instrução, sistema de lições Aprendidas, recuperação de instrução, 
reuniões de Análise Pós-Ação, reunião da Qualidade.

os fornecedores do regimento são classificados em dois grupos: 
internos (exército Brasileiro) e externos (fornecedores do meio civil). 
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Sucesso é atender 
às necessidades

Há cinco anos, a Brasal Refrigerantes adotou o Modelo de excelência da Gestão® da Fundação Nacional 
da qualidade. desde então, foi classificada como destaque por três anos consecutivos. em 2008, o 
reconhecimento veio no Critério Clientes, posição que já havia alcançado em 2006. 
“Nosso êxito está apoiado no MeG e nas pessoas que fazem parte da empresa”, afirma Osório adriano 
Neto, presidente da Brasal Refrigerantes, uma das franquias mais ativas da Coca-Cola no Brasil. O 
executivo ressalta que o cultivo das relações com todas as partes interessadas tem gerado bons 
resultados para a empresa, tanto em reconhecimento público quanto nos índices de competitividade.

Destaque PNQ 2008 - Clientes, a Brasal Refrigerantes 
consolida a sua escalada rumo à excelência em gestão. 

A Brasal detém 75% de participação de share de valor no mercado 
dentro de sua área de atuação. Ou seja, de cada R$ 100 gastos com 
refrigerantes, R$ 75 ficam com a Brasal. “Nosso propósito é continuar 
na liderança a partir de uma maior oferta de produtos e serviços”, 
informa Osório Adriano Neto, presidente da empresa. 

A importância que a Brasal direciona aos clientes explica o êxito no 
Prêmio Nacional da Qualidade®. A empresa oferece apoio, suporte 
e treinamento diferenciado a cada um dos pontos de vendas que 
comercializa suas marcas. A parceria rende frutos tanto para a 
Brasal como para seus clientes, que oferecem um atendimento 
qualificado aos consumidores e têm a possibilidade concreta de 
expandir seus próprios negócios. “Não é coincidência ser duas vezes 
Destaque no critério Clientes. A Brasal atende a 21 mil pontos de 
vendas, quase diariamente, e trabalha para melhorar ainda mais 
a qualidade do seu atendimento. Além das práticas do negócio, 
procuramos conhecer e entender as reais necessidades daqueles que 

comercializam nossos produtos”, 
analisa Osório Adriano Neto. 

Fundada em 1989, a Brasal tem 
sede em Taguatinga, cidade 
satélite do Distrito Federal, onde 
ocupa um terreno de 83 mil m2, 
com 45 mil m2 de área construída 
e sete linhas de produção com 
capacidade para fabricar e 
envasar mais de 6 milhões de 
caixas unitárias por mês. Até o 
momento, conta com duas filiais, 
nos municípios goianos de Catalão 
e Formosa, mas já investe na 
construção de uma nova planta no 
Estado de Goiás.

Visitas, treinamentos na 
fábrica e pesquisas de 
satisfação aprimoram 
os vínculos e definem os 
clientes como parceiros.
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Osório Adriano Neto, presidente 
da Brasal Refrigerantes
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A realização de pesquisas freqüentes é uma das ferramentas mais estratégicas no atendimento às necessidades do cliente.  
“O desenvolvimento de uma ação só se sucede depois de uma análise criteriosa das reais demandas do cliente. Contamos com a parceria 
de um instituto de pesquisa para saber das necessidades de cada um dos nossos segmentos e percebemos que há alternâncias ao longo do 
período, dependendo do estágio de desenvolvimento do negócio desse cliente”, diz Osório Adriano Neto.  

Essa percepção permite uma maior aproximação e o planejamento de ações específicas para cada segmento, uma vez que há 
empreendimentos com características bem distintas. “Alguns clientes se voltam à diversão, outros possuem semelhanças que os aproximam 
de restaurantes. Para cada um deles oferecemos produtos e até embalagens diferentes”, completa o presidente da Brasal.

O foco da organização é o estabelecimento 
de parcerias e, para isso, a Brasal adotou os 
seguintes programas:

Satisfação e confiança são pressupostos no relacionamento da 
Brasal com seus clientes, vistos como parceiros do negócio. 

■  Visitas ao mercado: uma equipe de 185 vendedores e 25 
coordenadores realiza diariamente 3.000 visitas para checar as 
necessidades dos clientes, as novas tendências de mercado e dar 
um feedback sobre as atividades de comercialização e distribuição.

■  Centro de Negócios: é um espaço de treinamento onde 
diariamente são recebidos 32 clientes, convidados pelos 
coordenadores de vendas. O transporte é oferecido pela Brasal. 
Na fábrica, eles têm a oportunidade de visitar a área industrial e o 
processo produtivo. Posteriormente, é oferecido um treinamento 
em técnicas de vendas no varejo, e realizada a visita aos 
ambientes cenográficos, que representam os quatro subcanais de 
mercado: bar, padaria, mercado e loja de conveniência.

■  Pesquisa de Satisfação de Clientes: por meio de pesquisa 
quantitativa, realizada anualmente, a Brasal monitora a imagem 
dos serviços prestados ao trade, e avalia o grau de satisfação 
em relação a esses serviços. Razão pela qual é considerada 
benchmark para o mercado. 

■  Pesquisa de Execução de Mercado: avalia os serviços 
executados pela equipe de vendas, que recebe parte do salário 
variável de acordo com o resultado desta avaliação.

■  Sistema de Atendimento ao Revendedor: tem por objetivo 
facilitar o contato dos clientes com a empresa e monitorar o 
relacionamento com a organização. A Brasal também dispõe de 
uma linha telefônica 0800 para atendimento aos clientes.

■  Fortalecendo o Vínculo com a Comunidade: o Programa 
de Visita à Fábrica cria um forte vínculo empresa-comunidade 
ao receber, anualmente, 13.000 crianças em suas dependências. 
Além de fornecer o transporte, a empresa conta com uma equipe 
exclusivamente dedicada ao programa, que apresenta o processo 
produtivo, oferece lanche, brindes e realiza brincadeiras.

a empresa faz constantes investimentos na melhoria dos 
processos industriais, que visam, inclusive, à redução do 
uso de recursos não-renováveis e renováveis. O sistema de 
gerenciamento de energia, em atividade desde 1998, permitiu 
economias de 15% a 20% no consumo de energia elétrica a 
cada ano, e o sistema de refrigeração indireto, implantado em 
2004, reduziu pela metade o uso dos compressores de amônia, 
além de restringir a cerca de 25% a necessidade de uso deste 
gás. O reaproveitamento da água é promovido em diversos 
processos e permitiu economias de até 22%.

O programa Gestão socioambiental das Águas, parceria 
entre a Brasal, agência Nacional de Águas, Fundação sOs 
Mata atlântica e associação amigos do Futuro, é outra ação 
ambiental proativa e inovadora da empresa. O objetivo é 
monitorar a qualidade dos cursos d’água da bacia hidrográfica 
da região, treinando e capacitando voluntários das 
comunidades vizinhas para a continuidade do programa.

Outro projeto inovador é o “Pet Vazia, Coração Cheio”, 
desenvolvido em parceria com a associação dos panificadores 
do dF. Consiste na troca de garrafas Pet, de qualquer marca, 
por pães nas padarias conveniadas. O material Pet coletado 
é doado para a Cooperativa de Catadores 100dimensão, do 
dF, que o utiliza como matéria-prima na fabricação de sofás 
e camisetas, entre outros materiais, ou o comercializa com 
recicladores finais. em 2007, foram distribuídos mais de 150 
mil pães. Participam do projeto cerca de 50 padarias. 

Projetos de sustentabilidade também 
 favorecem a imagem dos clientes
a política de sustentabilidade está expressa no Mapa 
estratégico da Brasal. Os processos e as instalações atendem 
à legislação ambiental e sanitária, e as atividades internas 
são geridas considerando a preocupação com os possíveis 
impactos no meio ambiente.
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O jeito Volvo 
de ser

Por pertencer a uma organização de origem sueca, presente em 180 países e com mais de 101 
mil funcionários espalhados em diversos pontos do planeta, a Volvo do Brasil pode aplicar as boas 
práticas testadas nesses locais, sob as mais diferentes condições.  “somos privilegiados por pertencer 
a um grande grupo que já trabalha com processos bem claros e definidos mundialmente”, avalia 
Carlos Morassutti, diretor de RH e assuntos Corporativos da Volvo do Brasil. 

A Volvo do Brasil adotou o Modelo de Excelência da Gestão® em 2003 e já 
sente as melhorias proporcionadas pela disseminação alinhada de objetivos. 
Ao participar pela primeira vez do PNQ, é Destaque em Processos.

Mas isso não explica por completo a posição estratégica conquistada pela operação brasileira. Além de 
nosso País ter se tornado um dos principais mercados de caminhões da Volvo, aqui têm se delineado 
soluções que ultrapassam as fronteiras e ganham as operações do mundo inteiro.  “Somos um 
importante elo no sistema industrial global da Volvo”, diz Tommy Svensson, presidente da Volvo do Brasil. 
Especialmente no caso do conhecimento técnico, muito tem sido produzido e exportado para as demais 
partes do Grupo. 

Um exemplo de solução local são as células de trabalho das fábricas, formadas por equipes 
autogerenciáveis, conhecidas como EAGs. “As equipes possuem poderes para determinar o ritmo e a 
velocidade do trabalho, dominam o processo do começo ao fim e, portanto, podem identificar os déficits 
com muito mais facilidade. Nós damos autonomia para as pessoas, com toda a responsabilidade que isso 
implica”, conta Carlos Morassutti.  

A busca da excelência já faz parte da história da Volvo e marca os mais diferentes aspectos da empresa. A 
decisão de adotar o Modelo de Excelência da Gestão®, feita em 2003, veio como parte de uma estratégia 
de disseminar a visão sistêmica a todo o negócio. E os resultados positivos já estão aparecendo.  

Neste ano, a Volvo foi considerada “A melhor empresa para se trabalhar” no Brasil , além de ser apontada 
como a melhor companhia do setor automotivo em 2007 e 2008, segundo as revistas Exame/Você S.A. 
No levantamento da revista Carta Capital, ficou entre as empresas mais admiradas do Brasil. 

Para organizar seus 
Processos com base 
no MEG, a Volvo adota 
uma visão sistêmica da 
cadeia produtiva.
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sabemos que 
a definição das 
estratégias, no 
papel, pode ser 
maravilhosa. Mas 
quem dá vida  
aos sonhos são 
as pessoas. elas 
precisam acreditar.
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CRitéRio PRoCessos
Coerência do começo ao fim 
The Volvo Way, ou “jeito Volvo de ser”, é a filosofia interna da 
organização, que descreve seus valores, a cultura corporativa e a 
forma de trabalho. Essas diretrizes fundamentais estão presentes 
em todas as instâncias da Volvo e marcam a forma de condução dos 
seus Processos. 

o Grupo Volvo possui equipes responsáveis pelos macroprocessos 
(AB Volvo), que atuam como fóruns de discussão internos. o 
objetivo é definir e coordenar o desenvolvimento comum dos 
principais processos do negócio. Aplicados nas diversas operações 
mundiais, são classificados em management process, main process 
e suport process. A Volvo do Brasil deve seguir os macroprocessos 
globais e estabelecer os seus subprocessos, de acordo com as 
particularidades locais.

Na ordenação de todos os projetos, desde 1995 a Volvo utiliza 
o Guide – Global Development Process (GDP) como forma de 
gerenciamento de seus processos, em todas as unidades. A 
sistemática está estruturada em Gates, cuja aplicabilidade é 
determinada de acordo com a classe do projeto, para que se possa 
evoluir para a fase seguinte. 

Um grande avanço na utilização desse sistema, apontado como fruto 
dos estudos realizados rumo à Excelência segundo os padrões da 
FNQ, foi o estudo, a partir de 2005, do impacto gerado à sociedade, 
já nas fases iniciais de qualquer projeto, no seu planejamento 
embrionário. Assim, é possível saber antecipadamente se a ação 
respeitará os valores fundamentais da companhia: segurança, 
qualidade e respeito ao meio ambiente.

exportando conhecimento 
Nos processos fabris, a Volvo do Brasil orgulha-se de ser considerada 
uma “escola” junto às demais empresas do Grupo. É comum a 
exportação de conhecimento, principalmente técnico, ligado à forma 
de organização da produção. Em 1999, foi iniciado um intenso trabalho 
voltado à disseminação da “Mentalidade Enxuta” ou Lean Production. o 
amadurecimento desse projeto resultou na criação do Sistema industrial 
Volvo (SiV), uma ferramenta de gestão que propõe implantar conceitos, 
ferramentas e técnicas de produção enxuta para atingir um desempenho 
superior. A tecnologia de estruturação do conhecimento e treinamento 
brasileira é tida como modelo e contribuiu para a criação do Volvo 
Production System (VPS) que já está sendo largamente implementado 
em todas as unidades fabris do Grupo. o Brasil dá o exemplo para as 
demais companhias ao redor do mundo, principalmente quanto às 
unidades fabris de caminhões.

ação junto aos fornecedores 
outro avanço nos processos internos pode ser observado na Área 
de Compras. Em 2006,  foram implementados os Business Review 
Meeting, encontros anuais cujo objetivo é aumentar a confiabilidade 
e o desempenho da cadeia de fornecedores. Nas reuniões, são 
analisados os indicadores de performance (Supplier Score Card) a 
fim de estabelecer melhorias e discutir novos negócios. Promover o 
relacionamento, por meio de Pedidos de Compra para Contratos com 
prazos mais longos, foi a solução para assegurar a disponibilidade. 
Atualmente, mais de 85% do volume total comprado é realizado com 
fornecedores por meio de contratos de longo prazo. A possibilidade de 
se tornar um fornecedor global Volvo é outro estímulo importante. Até 
o momento, 18 fornecedores se enquadram nesta condição.

Buscar a excelência é um exercício diário que faz parte da essência 
da gestão na Volvo do Brasil e inspira a renovação permanente. 
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os veículos e 
componentes 
produzidos  
no Brasil têm 
qualidade global e 
são bem recebidos 
nos  mercados 
mundiais mais 
exigentes.

Prêmio global 
No caso dos processos de controles financeiros, o reconhecimento 
do trabalho desenvolvido no Brasil também é significativo. Em 
2007, por exemplo, a operação instituiu a ferramenta Management 
Internal Control (MiC) para estabelecer o gerenciamento dos riscos 
nas operações financeiras relativas às necessidades operacionais e de 
investimentos. o sucesso foi além das fronteiras. 

A área de Finanças e Controle 
de Negócios conquistou 
um importante prêmio na 
organização, o Cash Cow. 
Além do superávit de caixa, foi 
destacada a iniciativa brasileira 
de otimizar os processos internos 
relativos ao fluxo financeiro.


